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  مقدمه
  

در آغاز هزاره سوم، خاورميانه همچنان يكي از منـاطق مهـم، اسـتراتژيك و در عـين                  
ساز در جهان است كه در مقايسه با ساير مناطق ديگر ايـن كـره خـاكي از     حال بحران 

جنگهاي طوالني در چندين دهه قبـل و درگيريهـاي          . اهميت فراواني برخوردار است   
سي منطقه براي كنترل منطقـه ناشـي از ايـن اهميـت             قوميتي و رقابتهاي واحدهاي سيا    

مسائل اين منطقه، محل تداخل منافع بازيگران خارجي بوده، و ايـن تـداخل بـا                . است
امـروزه عـواملي ماننـد      . ساخت قدرت در درون كشورهاي منطقه ارتباط زيادي دارد        

 المللـي، مـشروعيت رژيمهـاي حـاكم و          منطق و شيوه توزيـع قـدرت در منظومـه بـين           
در چنـين   . كننـد  ـ مدرنيته، دوام يا زوال حكومتهاي منطقـه را تعيـين مـي             چالش سنت 

پذيري داخلي هماهنـگ شـده       اي است كه تهديدات خارجي با آسيب       شرايط پيچيده 
از سوي ديگـر، منطقـه خاورميانـه پـس از          . گيرد اي شكل مي   و بحران و منازعه منطقه    

ه با تروريسم دور جديـدي از بحرانهـا را          مريكا و متحدانش به بهانه مبارز     الشگركشي  
  .كند كه صلح و امنيت در منطقه را به چالش كشيده است تجربه مي

شد، در حال حاضر به      خاورميانه كه زماني از مناطق مستقل جهان محسوب مي        
پــذير، بــه واســطه   بــه ظــاهر نفــوذةايــن منطقــ.  نفــوذ غــرب تبــديل شــده اســتهمنطقــ

نگي خاص در برابر اعمـال نفـوذ، سرسـختانه مقاومـت            برخورداري از ويژگيهاي فره   
تحميلـي رژيـم اشـغالگر در        ژئواستراتژيك بودن منطقه خاورميانه و حـضور      . كند مي

داشتن منافع حياتي در اين منطقه،       تر ادعاي قدرتهاي بزرگ مبني بر      آن و از همه مهم    
ارگرايان، در نظـر سـاخت    . باعث اهميت بيشتر آن در دوران پـسااستعماري شـده اسـت           

   بـا . تحليل منطقه خاورميانه در سطح جهاني معطوف به روابط مركز و پيرامـون اسـت              
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وري عثماني و تشكيل دولتهاي جديد، كشورهاي مذكور براي حفـظ           تفروپاشي امپرا 
وابستگي اقتـصادي خاورميانـه بـه غـرب، باعـث           . اند امنيتشان همچنان به غرب وابسته    

گيـري خـود را در راسـتاي فـراهم           شورها جهـت  شود تا سياسـت خـارجي ايـن كـ          مي
تداوم وابـستگي كـشورهاي   . گذاري، تنظيم كند ساختن امنيت به منظور جلب سرمايه   

ه تپيرامون در خاورميانه به دولتهاي مركز در غرب، منوط به حاكميـت نخبگـان وابـس             
مين منافع كشورهاي مركز از طريـق نخبگـان         أدر صورت عدم ت   . در اين كشورهاست  

  سته، دولتهــاي قدرتمنــد از راههــايي همچــون قطــع كمكهــا، تحــريم اقتــصادي و  وابــ
  .كنند ازگاهي قدرت نظامي استفاده مي هر

گرايي در منطقه خاورميانه، دولت بـازيگر اصـلي در عرصـه             طبق ديدگاه واقع  
 انـد   گرايان معتقدند كه نخبگان، نمايندگان مردم وفاداري       واقع. سياست خارجي است  

امـا  . شود يگانگان در سياست خارجي كشورشان به منزله توهين تلقي مي         كه دخالت ب  
هـاي   دولتهاي خاورميانه، فاقد نفوذپذيري و هويت ملي قابل اعتماد به عنوان مشخصه           

هويتهاي داخلي و فرادولتي وفاداري دولت نـسبت        . گرايي است  دولت در نظريه واقع   
اهي بـه مفهـوم نارضـايتي مـردم از     خـو  بازسـتان . كشد به برخي قدرتها را به چالش مي 

خيالي، عامل ديگري در ايجـاد       عدم تجانس ميان مرزهاي سرزميني و جوامع ذهني و        
هــاي مــذهبي در درون  ايـن وضــعيت ناشــي از رفتـار قوميتهــا و يــا فرقـه   . تـنش اســت 

هويتهاي فرادولتي  . زنند  دامن مي  هادولتهاست كه در طول مرزهاي مشترك به اختالف       
در . شوند گذاري كشورهاي منطقه محسوب مي     گر عوامل مهم در سياست    از جمله دي  

منطقه خاورميانه، وفاداري مردم به ويژه به دولتهاي عربي در قالب يك ملت خـاص،               
اين موضـوع   . شود  رنگ مي  در حضور هويتهاي قدرتمندي همچون حميت عربي كم       

عربيسم و   يان پان گذاري خارجي، نخبگان حاكم م     شود تا در عرصه سياست     باعث مي 
در اين ميان نخبگان دولتي نيز در رقابت با ساير          . مصالح دولت دچار دوگانگي شوند    

هاي  عربيستي و تكيه بر جاذبه   تا با دامن زدن به هويتهاي پان     كوشند  ميدولتهاي عرب   
  .ك، رهبري اعراب را به دست گيرندايدئولوژي

م و القاعـده، فرصـت بـسيار        حادثه يازده سپتامبر و موضـوعيت يـافتن تروريـس         
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. تي نمايـد  مريكـا فـراهم آورد تـا طـرح خاورميانـه بـزرگ را عمليـا               امغتنمي را براي    
صدد بودند در اين مرحله با ساقط كـردن دولتهـاي شـرور،             سردمداران كاخ سفيد در   

د كه متوجه شدند پـروژه      ياما ديري نپاي  . كننددولتهاي همراه با خود را جايگزين آنها        
انجامـد،   گيري و به روي كار آمدن دولتهاي همسود نمـي       نه تنها به شكل    سازي دولت

سـتفاده از آن، بـه صـورت        سـازد تـا بـا ا       گرايان فراهم مـي    بلكه فرصتي را براي اسالم    
  .، از نردبان قدرت باال رونددموكراتيك

گذاري اسـالمي در افغانـستان،    پيروزي مجاهدين افغان و تشكيل مجلس قانون  
ف يكپارچــه در عــراق و روي كــار آمــدن دولــت اســالمي، پيــروزي  پيــروزي ائــتال

 در انتخابــات پارلمــاني لبنــان و مــشاركت در دولــت ايــن كــشور، پيــروزي هللا حــزب
گرايـان شـيعه در انتخابـات شـهرداري اسـتانهاي            حماس در فلسطين و پيروزي اسـالم      

ام بـا مـانع     مريكـا را در اولـين گـ       اشرقي عربستان، از يك سو طرح خاورميانه بزرگ         
بسيار بلندي مواجـه سـاخت و از سـوي ديگـر معـادالتي را در منطقـه رقـم زد كـه                       

كننـد و ايـن مهـم نـه تنهـا بـا              از آن به عنوان ساخت خاورميانه اسالمي ياد مي        امروزه  
اي نظام سلطه مغايرت داشت، بلكه منـافع آنهـا را نيـز              اهداف و راهبردهاي خاورميانه   

  .انداخت به خطر مي
بــه ويژگيهــاي كلــي منطقــه فــصل اول . اســتتــاب شــامل شــش فــصل ايــن ك
سـازي در    ملـت مراحـل و بنيادهـاي      ينـد   ا دوم به تشريح فر    فصل. پردازد خاورميانه مي 

 را در دو    اي خاورميانـه    نظـام منطقـه     فصل سـوم،   .پردازد چالشهاي آن مي  و  ميانه  خاور
 اصـول و    فـصل چهـارم،   . كنـد   بخش جهان عرب و غيـر عـرب تجزيـه و تحليـل مـي              

فـصل پـنجم    . دهـد  الگوهاي سياست خارجي در خاورميانه را مـورد بحـث قـرار مـي             
درخصوص ماهيت بحران در كشورهاي خاورميانه به طـور مبـسوط مطـالبي را ارائـه                

انـدازها و راهكارهـاي      هزاره سـوم، چـشم    در  خاورميانه  ، به   در آخرين فصل  . دهد مي
  .پيشنهادي اشاره شده است

ب حاضر بتوانـد بـه نحـو مطلـوبي نظـام سياسـي خاورميانـه،                اميد است كه كتا   
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نهادهــاي حكــومتي و احــزاب سياســي كــشورهاي موجــود در آن را مــورد تجزيــه و 
ــرار دهــد مــتن ايــن كتــاب براســاس سرفــصلهاي مــصوب شــوراي عــالي   . تحليــل ق

  .استريزي تهيه شده  برنامه
  

  اله ابوالحسن شيرازي دكتر حبيب
  اسي دانشيار دانشكده علوم سي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي
  نشين دكتر ارسالن قرباني شيخ

  دانشگاه تربيت معلمدانشيار 
  رمبدكتر رضا سي

  دانشيار دانشگاه گيالن


