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  ناشر

رگ یا    ح خاور
   نوشتۀ

  روح اهللا جمعه اي
  ایرنا: ناشر
   نسخه0002: شمارگان

   8138 اول: نوبت چاپ
  تومان: قیمت

  978 -964-      : شابک
  -دوق پستی  صنتهران، : نشانی

    : تلفن
ir.ac.@  

  
  

  
  

 : سرشناسه 
 /.: عنوان و نام پديدآور 
  .١٣٨٨ ،    : تھران: مشخصات نشر 
  رقعي . ص١۴٠  : مشخصات ظاھری 
  .: فروست 
  ---964-978  :    ریال: شابک 
 فیپا: وضعیت فھرست نویسی 
 : ضوعمو 
  --: موضوع 
 لPIR         : رده بندی کنگره 
 فا ٨   : رده بندی دیویی 
  : شماره کتابشناسی ملی 
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 به نام حکیم

  این کتاب را تقدیم می کنم به
  )حاج علی اصغر جمعه اي( پدر بزرگوارم

 هدایت و راهنمایی نقش واالترین و شایسته ترین  که همواره
  من دارد ، را در زندگی

 و فکر کردنبهترین شیوه  و دلسوز که معلمی بی بدیل 
 .وختبه من آم را ایستادگی 
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  7/فصل اول
  17/فصل دوم
  47/فصل سوم

  71/فصل چهارم
  107/فصل پنجم
  141/فصل ششم
  185/فصل هفتم

  237/منابع
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 فصل اول

  
 کلیات

  
  طرح مساله -1

منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپلتیک ویژه خود طی دوران هاي گذشته 
امروزه .  دول بیگانه و قدرت هاي استعماري قرار داشته استهمواره کانون توجه

این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلتیکی و وضعیت سیاسی حاکم 
  .بر آن عنصر مهم تاثیر گذار بر معادالت بین المللی محسوب می گردد

این منطقه همواره صحنه نفوذ و منازعات قدرت هاي  بزرگ عرصه بین 
ه و میزان حضور در این منطقه یکی از عوامل مهم در تعیین میزان الملل بود

قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت هاي بزرگ در عرصه رقابت جهانی 
  .بوده است

ژئوپلتیک برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت هاي بزرگ بین المللی، 
جهان به خصوص منشاء مواد خام ارزان قیمت براي اقتصاد دنیا و کانون انرژي 

نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهاي صنعتی و توسعه یافته، این 
منطقه را به کانون توجه قدرت هاي بزرگ سیاسی، اقتصادي جهان تبدیل کرده 
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عنصر مهم دیگري که بر اهمیت منطقه خاورمیانه افزوده است و آن را به . است
ده، وجود زادگاه هاي مختلف از جمله یکی از کانون هاي فرهنگی مهم تبدیل کر

تمدن اسالمی در این منطقه می باشد که به مثابه تمدنی رقیب با تمدن غرب به 
بسیاري از . ویژه تمدن لیبرال مسیحی حاکم بر اروپا و آمریکا به حساب می آید

پژوهشگران حوزه تمدنی در غرب، آینده روابط این دو تمدن مهم در عرصه 
.  را آینده جهان تلقی می کنند_و تمدن لیبرال مسیحی ) اسالمیتمدن  (_جهانی 

  )هانتینگون.ك.ن(
به نظر می رسد علی رغم ذات مسالمت جو و صلح طلبانه تمدن اسالمی، 
مردم این منطقه به واسطه استعمار و سلطه کشور هاي غربی، به ویژه در این قرن 

ست هاي آنها در منطقه اخیر، نگرش چندان مثبتی به   قدرت هاي غربی و سیا
خاورمیانه نداشته و همواره به موضع گیري هاي تقابلی با سیاست هاي 

  .کشورهاي غربی در منطقه پرداخته اند
ارائه الگوهاي نوسازي از سوي کشورهاي توسعه یافته به منظور تسهیل 
فرآیند مدرنیزاسیون در منطقه خاورمیانه از اهمیت و جایگاه باالئی در سیاست 

در این راستا طرح خاورمیانه بزرگ به .رجی این کشورها برخوردار استخا
عنوان یک طرح جامع براي نوسازي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی در منطقه 

ارائه این طرح در منطقه، فضاي . خاورمیانه از اهمیت باالئی برخوردار است
 جهان نوینی را در عرصه مناسبات کشورهاي منطقه با آمریکا به طور اخص و

واکنش هاي منطقه اي و فرامنطقه اي نسبت . توسعه یافته به طور اعم ایجاد کرد
به این طرح، فصل جدیدي از موضع گیري ها و متعاقباً رایزنی هاي درون منطقه 
اي و بین المللی را گشود و موضوع این طرح به یک موضوع محوري در 

رهاي غربی به عنوان تحرکات دیپلماتیک کشورهاي منطقه از یک سو، و کشو
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دالیل و مبانی توجیه کننده ضرورت . بانیان این طرح از سوي دیگر تبدیل کرد
ارائه طرح خاورمیانه بزرگ، به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان منبع و 
منشاء تهدید تروریسم نگریسته و رفع این تهدید را هدف خود اعالم نموده 

  1.است
 برنامه ملل متحد براي توسعه 2003 و 2002ي سال این طرح از گزارش ها

گرفت که واپس ماندگی خاورمیانه را ناشی از  انسانی جهانی عرب الهام می
ضعف هاي موجود در سه زمینه آزادي، دانش و وضعیت زنان می دانست و 
مجموعه اي از توصیه ها و دستورات را ارائه می کرد، طرح خاورمیانه بزرگ از 

 غرب تا پاکستان در شرق و از ترکیه در شمال تا یمن و سودان در موریتانی در
این طرح هر چند اسرائیل را هم در برمی گیرد اما به . جنوب را در بر می گیرد

اسرائیل یک کشور دمکراتیک بوده و این طرح بر روي , زعم طراحان طرح 
  .کشورهاي عربی متمرکز است

وسط آمریکا تهیه شد و از سوي اعالم این طرح که به صورتی یک سویه ت
مقامات آن کشور به لزوم اجراي آن تاکید شده است، واکنش هاي شدیدي را در 

بسیاري از دولتمردان منطقه . سطح منطقه اي و فرامنطقه اي در پی داشته است
اي بر این باورند که هدف از این طرح تغییر ساختارهاي سیاسی، فرهنگی و 

ي تامین منافع آمریکا و تضمین منافع و امنیت اسرائیل اجتماعی منطقه در راستا
  .باشد می

کشورهاي خاورمیانه در واکنش به طرح خاورمیانه بزرگ، هم زمان با رایزنی 
هاي درون و برون منطقه اي نظیر برگزاري اجالس سران عرب در تونس و 

                                                
 ریما خلف، هنیدي، طرح خاورمیانه بزرگ محکوم به شکست است، ترجمه آقا علیخانی، نسیم - 1

  4-5،صص1383صبا،
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ایه رایزنی با مقامات آمریکائی و اروپائی، برخی اقدامات انفعالی را دستم
تحریکات دیپلماتیک خود قرار داده اند که از جمله   می توان به اجراي برخی 

  1.اصالحات نمایشی و ارائه برخی طرح هاي اصالحی براي منطقه اشاره نمود
مجموعه اختالفات دیدگاه ها و مخالفت ها، بسترهاي تعدیل طرح را فراهم 

ریکائی، سرانجام طرح ساخته و با بروز برخی تعدیالت در اظهارات اولیه آم
خاورمیانه بزرگ با انجام اصالحاتی موجبات رضایت نسبی کشورهاي غربی و 

 در آمریکا با 8اروپائی را فراهم ساخته، و این اصالحات در اجالس ژوئن گروه 
. حضور هفت کشور عربی، ترکیه و افغانستان به عنوان مدعو، به تصویب رسید

زرگ عبارت از تغییر وضع موجود مبتنی بر هسته مرکزي این طرح خاورمیانه ب
 2.اي است مفهوم تغییر منطقه

  
   انگیزه انتخاب موضوع-2

طرح خاورمیانه بزرگ باعث طرح مباحث و جنجال هاي بسیاري در عرصه 
ارائه این طرح واکنش هاي بسیاري را از کشورهاي . روابط بین الملل شده است

در صورت اجرا شدن .برانگیخته استدرون منطقه اي و کشورهاي فرامنطقه اي 
طرح تغییرات شگرفی در مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادي منطقه به وجود 

  .          خواهد آمد 
نخستین گام در راه تحقق این طرح حمله به افغانستان و سپس به عراق بوده 

این تهاجمات نگرانی کشورهاي منطقه خصوصاً ایران را تشدید نموده . است

                                                
ظام هاي سیاسی منطقه، روزنامه اعتماد،  مهدي، شکیبائی، نقاط ضعف و قوت طرح خاورمیانه بزرگ در ن- 1

  1 ص14/12/1382
  4، ص1383، 10 جواد وعیدي، هدف گیري ریشه ها، همشهري دیپلماتیک، شماره - 2
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اي نیازمند ارائه برنامه هاي  جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي منطقه.است
. خود براي مقابله با وضعیت جدید ژئوپلتیکی منطقه و ساختار آینده آن هستند

این مساله من را بر آن داشته تا با انتخاب این موضوع این مباحث را مورد 
 .تحقیق قرار دهم

 
  : پیشینه تحقیق-3

  :الت مرتبط با موضوع خاورمیانه بزرگ از این قرارندبرخی از کتب و مقا
  1384 سیامک باقري، پروژه خاورمیانه بزرگ سال -

این اثر به صورت یک جانبه و محدود به بررسی طرح خاورمیانه بزرگ 
رغم تالش نویسنده براي تحلیل طرح از قابلیت پژوهشی  پرداخته است و علی

تواند منبع خوبی براي پژوهشگران این  میباالئی برخوردار نبوده و ضمن اینکه 
طرح باشد به دلیل فقدان جامعیت، پژوهش هایی از این دست را منتفی 

  .سازدنمی
   علیرضا عبداهللا، طرح خاورمیانه بزرگ، ویژگی ها و چالش ها-

این پژوهش فاقد قابلیت تحلیلی موثر بوده و مولف صرفاً به چالش هاي 
بحث پیرامون فرصت هاي مستتر در این طرح توجه داشته و کمتر به  طرح

از سوي دیگر این طرح را به صورت مستقل از سایر متغیرهاي . پرداخته است
سیاسی، اقتصادي و فرهنگی منطقه مورد نقد قرار داده و به همین دلیل پژوهش 

تواند جامعیت این موضوع را  با تمام تالش هایی که پژوهشگر انجام داده نمی
  .پوشش دهد

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 12  / بزرگطرح خاورمیانه    

 

ر خالف کتاب هاي اندك، مقاالت بسیاري بر روي این طرح و پیامدهاي آن ب
این مقاالت در ارائه یک چشم انداز جدید بر طرح خاورمیانه .نگاشته شده است

  .بزرگ بسیار مفید می باشد
  .برخی مقاالت به شرح زیر می باشد

   امیر ساجدي ، خاورمیانه بزرگ ، فرصت ها و چالش ها-
  ن، آمریکا و طرح خاورمیانه بزرگ، اهداف، ابزار و مشکالت بهادر امینیا-
   کاولین پاول، طرح آمریکا براي خاورمیانه-
   حمید تهران، پروژه خاورمیانه بزرگ -
   سید حسین حجازي، اهداف و نتایج طرح آمریکائی خاورمیانه-
   محمد جمشیدي، واکاوي طرح خاورمیانه بزرگ-
  رمیانه بزرگ دیک چنی، دمکراسی در طرح خاو-
   جین دانیل، توجیهات براي طرح خاورمیانه بزرگ-
   مهدي شکیبائی، نقاط ضعف و قوت طرح خاورمیانه بزرگ در نظام منطقه-
   احمد فراهانی، عراق گام نخست در طرح خاورمیانه بزرگ-
 
   سئوال اصلی-4

طرح خاورمیانه بزرگ چه فرصت ها و تهدیداتی براي کشورهاي منطقه داشته 
  چه تاثیري در افزایش همبستگی منطقه اي میان این کشورها دارد؟و 

  : سئواالت فرعی-
   طرح خاورمیانه بزرگ چیست؟-1
   حدود و ثغور کشورهاي خاورمیانه کدام است؟-2
   همبستگی منطقه اي چیست؟-3
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   فرضیه اصلی-5

این طرح به دلیل وجود فرصت ها و تهدیدات متعدد امکان ارائه یک الگوي 
ازي بومی در منطقه خاورمیانه را مهیا ساخته و زمینه همبستگی سیاسی نوس

  ..منطقه اي را افزایش می دهد
  1/ فرضیه رقیب - 

این طرح به دلیل آنکه ماهیت استعماري داشته تهدیدات آن به مراتب بیش از 
  .فرصت هاي آن بوده و همبستگی منطقه اي کشورهاي منطقه را کاهش می دهد

  2 / فرضیه رقیب-
این طرح به دلیل اینکه بر اساس ضعف هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و 
سیاسی کشورهاي منطقه تهیه شده است می تواند این کشورها را به سمت یک 

 .نوسازي کامل به معناي کلمه هدایت کند

  
   متغیرهاي مستقل و وابسته-6
  طرح خاورمیانه بزرگ:  متغیر مستقل-
ا و تهدیدات آن بر همبستگی و نوسازي کشورهاي فرصت ه:  متغیر وابسته-

  منطقه
 
   مفاهیم کلیدي-7
   نوسازي-

نوسازي عبارت است از تغییر اجتماعی، در راستاي پیشرفت جامعه به سوي 
الگوهاي جدید زندگی در جوامع صنعتی و دگرگونی قابل رویت و بادوام در 
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ماعی یک جامعه طول زمان به طوري که به روي ساخت و وظایف سازمان اجت
  .اثر بگذارد و جریان تاریخ آن را دگرگون کند

   همگرائی-
همگرائی عبارت از ایجاد ": کارل دویچ در تعریف همگرائی می گوید

احساس اجتماعی واحد در محدوده و قلمرو یک منطقه و نیز دستیابی به فعالیت 
ز و بلند ها و سازمانهاي گسترده و توانمند در جهت ایجاد تحوالت صلح آمی

سید حسین سیف زاده، نظریه هاي : رجوع شود به (".مدت در میان مردم است
  )1376مختلف در روابط بین الملل، تهران، سمت،

   دمکراسی-
به . دمکراسی واژه اي یونانی است و مراد از آن حکومت عامه مردم است 

 نوع دو. معنی حق همگان براي شرکت در تصمیم گیري در امور همگانی جامعه 
دمکراسی وجود دارد ، یکی دمکراسی مستقیم که در یونان وجود داشت و 

نوع دوم . همگان به طور مستقیم و بی واسطه در تصمیمات شرکت می کردند 
 ملت ها رواج پیدا کرد ، دمکراسی نمایندگی یا غیر –که پس از تشکیل دولت 

تصمیم گیري ها ن در مستقیم است که افراد جامعه توسط نمایندگان منتخبشا
  )1382داریوش آشوري ، دانشنامه سیاسی ، تهران ، نشر مروارید،(مشارکت دارند

   خاورمیانه-
منطقه اي است شامل کشورهاي جنوب غربی آسیا که منطقه اي پهناور از 

کتاب . (شمال آفریقا تا شبه قاره هند و از قفقاز تا دریاي سرخ را شامل می شود
، ص 1383ه ابرار معاصر تهران، نشر ابرار معاصر تهران،  ج ا، ترجم1/خاورمیانه 

82-83(  
   اصالحات-
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هواداري از سیاستهاي تغییر زندگی اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادي اما با 
اصالح طلبی از نظر کلی در برابر . روشهاي مالیم، بدون خشونت و بدون شتاب

دیگر قرار  از سویی و انقالب خواهی از سوي "محافظه کاري"ارتجاع 
، ص 1373داریوش آشوري، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، نشر مروارید، (گیرد می
72.( 

  
   حدود تمرکز پژوهش-8

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از موریتانی در غرب : حدود تمرکز مکانی
  .تا پاکستان در شرق و از ترکیه در شمال تا یمن و سودان در جنوب امتداد دارد

 2006 تا سال 2002از سال : ز زمانیحدود تمرک

  
   روش پژوهش و جمع آوري اطالعات-9
 روش جمع آوري اطالعات روش اسنادي، کتابخانه اي و آرشیوي می -
  .باشد
  . تبینی می باشد– روش پژوهش روش علی -
 

   موانع و محدودیت هاي پژوهش-10
ررسی طرح به دلیل جدید بودن طرح منابع موجود در تغییر و نقد و ب: الف

بسیار محدود بوده و هنوز امکان یک بررسی جامع و کامل در طول یک دوره 
  .زمانی نسبتاً طوالنی براي این موضوع وجود ندارد
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به دلیل ناآرامی هاي سیاسی در منطقه خاورمیانه امکان بررسی تمام مولفه : ب
 نمی هاي طرح در فضاي سیاسی اجتماعی کشورهاي منطقه به راحتی قابل انجام

  .باشد
  

   سازماندهی تحقیق-11
  کلیات: فصل اول
  الگوي نوسازي و طرح خاورمیانه بزرگ: فصل دوم
  تاریخچه خاورمیانه و حضور قدرتهاي خارجی: فصل سوم

مسیر تحول سیاست خارجی آمریکا و زمینه هاي تاریخی طرح : فصل چهارم
  خاورمیانه بزرگ

  پا در قبال خاورمیانه بزرگاهداف و سیاست هاي آمریکا و ارو: فصل پنجم
  طرح خاورمیانه بزرگ و تحوالت کشورهاي منطقه: فصل ششم
طرح خاورمیانه بزرگ، فرصتها و تهدیدها و تاثیر آن بر افزایش : فصل هفتم

  همبستگی سیاسی در خاورمیانه  
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  فصل دوم
  

 الگوي نوسازي و طرح خاورمیانه بزرگ
 
   توسعه سیاسی و دموکراسی-

دموکراسی به مثابه حق مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود، مفهومی 
بررسی تحول مفهوم دموکراسی . اي به درازاي تاریخ بشر دارد است که پیشینه

مفهوم دموکراسی . کاري کم تر از بررسی تحول مفهوم دولت و سیاست نیست
و براي به حکومت و مردم باز می گردد و این که حکومت باید در دست مردم 

دموکراسی به سان یک ارزش اجتماعی و سازمان سیاسی، ریشه در . مردم باشد
 عموماً گذار به دموکراسی و روند دموکراسی در جوامع مدرن، 1.یونان قدیم دارد

استقرار فعالیت ها و نهادهاي حکومت نمایندگی و انواع دموکراسی لیبرال را در 
ایی باز می گردد که با انتخابات و بر نظر می آورد، که این خود به    دولت ه

  2.اساس راي مردم انتخاب می شوند

                                                
  265-266صص) 1384روزنه،: تهران( محمد توحید فام، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، - 1
  266 همان ص- 2
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اي از متفکران نیز به دموکراسی ها بیشتر به عنوان نظام هاي نخبه گرا در  عده
شومپیتر در تعریف روش . اند رسند نگریسته رقابتی که با آراء مردمی به قدرت می

به منظور رسیدن به تصمیمات دموکراتیک معتقد است که دموکراسی نظم نهادي 
آمیز و با جلب آراء  سیاسی است که افراد تحت لواي آن به دلیل تالش رقابت

 در این رویکرد دموکراسی بیشتر 1.یابند گیري دست می مردم به قدرت تصمیم
یک روش است تا یک هدف متعالی سیاسی که همه براي رسیدن به آن تالش 

  .کنند می
بر این اعتقاد است دموکراسی به دلیل داشتن ارزش کوهن بر خالف شومپیتر 

چرا که در دموکراسی دو . قابل ستایش است» خودمختاري«هاي ذاتی از جمله 
  اجماع و عقالنیت، : پیش فرض مهم وجود دارد که عبارتند از

 2.همین دو ارزش، دموکراسی را به یک ارزش فرا فرهنگی تبدیل کرده است
 هاي سیاسی نظام هاي سیاسی مدرن و مهم ترین دموکراسی بارزترین ویژگی

لذا ارائه هر گونه الگوي . نشانه توسعه سیاسی در هر کشوري محسوب می شود
نوسازي سیاسی که نقش و اهمیت دموکراسی در آن لحاظ نشود، قابلیت هاي 
الزم را جهت سوق دادن کشورهاي در حال توسعه به سوي توسعه سیاسی را 

  .ندارد
ود رژیم هاي سیاسی دموکراتیک، منطقه خاورمیانه در مقایسه با از لحاظ وج

از نظر سطح مشارکت در . سایر نقاط جهان چندان وضعیت مناسبی ندارد

                                                
  1375نشر مرکز: وسیالیسم و دموکراسی، تهرانجی،اي شومپیتر، کاپیتالیسم، س: ك. ر-3
) 1373خوارزمی،: تهران(کارل کوهن، دموکراسی، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدي، : ك. ر- 1

  390ص
  ، تهران ، دفتر سازمان ملل متحد2003 رجوع شود به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد -2
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حکومت هاي موجود فاصله بزرگی بین کشورهاي عربی و سایر مناطق وجود 
  .این کاستی در سطح آزادي و توسعه انسانی دو چندان است. دارد

انی کشورهاي عرب نشان داده است که در اواخر دهه نود گزارش توسعه انس
از بین هفت منطقه در جهان، کشورهاي عرب در کمترین سطح از آزادي قرار 

هایی نشان داده که آزادي بیان و پاسخگویی به  گزارش یاد شده با جدول. داشتند
ي عنوان دو مولفه توسعه سیاسی در کشورهاي عربی در مقایسه با سایر کشورها

  .جهان در پایین ترین سطح قرار دارد
جهان عرب از نظر جایگاه زنان، تنها بر کشورهاي جنوب صحراي بزرگ 

وضعیت کشورهاي خاورمیانه و گزارش هاي ناامید کننده در . آفریقا، برتري دارد
به طور مثال در . باره آن هرگز با تمایالت ساکنان این منطقه هماهنگی ندارد

 اعراب، ساکنان این کشورها درصدر فهرست 2003نی سال گزارش توسعه انسا
دموکراسی بهتر از هر نوع «: گویند کسانی قرار دارند که در سراسر جهان می

حد از عدم پذیرش حاکمیت استبدادي  و باالترین » دیگري براي حکومت است
  .1اند را ابراز کرده

نطقه که به نهادینه این مساله لزوم ارائه برنامه هاي توسعه سیاسی در این م
سازد  بیش از پیش الزامی می, سازي دموکراسی و گسترش آن کمک می کند را

چرا که حکومت هاي استبدادي و   خود کامه جهان عرب مانع ظهور پتانسیل 
هاي سیاسی و اجتماعی این کشورها شده و با سرکوب جریان هاي دموکراسی 

  . ورده اندخواه وضعیت وخیمی را در این کشورها پدید آ
هانتینگتون که یکی از بر جسته ترین صاحب نظران نوسازي محسوب می 

دموکراسی سراسر جهان را فرا خواهد گرفت تا به «: شود بر این اعتقاد است که
                                                

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 20  / بزرگطرح خاورمیانه    

 

آنجا که حتی کسانی که در جهان و در کشورهاي خاص اعمال قدرت می کنند، 
  1»به گسترش آن عالقمند خواهند شد

ایند دموکراتیزه شدن جهان در دو رویکرد قابل درك این ضرورت در فر
است، رویکرد اول به فرایند جهانی شدن و توسعه ارتباطات بین فرهنگی باز می 
گردد که با توسعه آگاهی از یک سو و انتقال الگوهاي سیاسی از سوي دیگر 
همراه است رویکرد دوم ناشی از توسعه الگوي لیبرال دموکراسی از سوي 

 در حال توسعه است چرا که مراودات اقتصادي و تکنولوژیکی این کشورهاي
کشورها در شرایطی میسر است که رژیم هاي سیاسی باثباتی در کشورهاي در 
حال توسعه مستقر شود و این ثبات سیاسی و اجتماعی جز در سایه دموکراسی 

  .میسر نمی شود
     مشارکت سیاسی و انتخابات آزاد-

دید را از الگوي یونانی دموکراسی متمایز می کند به آنچه دموکراسی هاي ج
اساساً دموکراسی هاي مدرن چیزي جز حکومت . گردد نهاد نمایندگی باز می

در این رژیم ها مردم در یک انتخابات آزاد و از روي میل و . نمایندگی نیست
ا را کند تا بدین وسیله ارادة آنه ارادة شخصی اقدام به انتخاب نمایندگان خود می

  .در ادارة کشور محقق سازد
در واقع روش دموکراتیک ترتیبات سازمان یافته است براي نیل به تصمیمات 
سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات رقابت آمیز و راي مردم، به قدرت و 

 نظامی که به مخالفان اجازه شرکت در انتخابات را 2.مقام تصمیم گیري می رسند

                                                
) 1373روزنه،: تهران(دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا  ساموئل هانتینگتون، موج سوم -1

  19-40صص
  9 همان ص- 2
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فان را در فشار می گذارد و از فعالیت آنان جلوگیري و نمی دهد یا مخال
انتشارات آنها را سانسور می کند و یا پخش آنها را مانع می شود و یا آن که در 

 1.دارند، دموکراتیک نیست راي ها و شمارش آنها تقلب روا می

رابرت دال در تحلیل خود از دموکراسی هاي مدرن بر این اعتقاد است که 
وکراسی در دولت هاي ملی مدرن، نهادهاي سیاسی را توسعه بخشیده استقرار دم

و دموکراسی نمایندگی دولت هاي  مدرن را از سایر نظامهاي سیاسی متمایز 
او این تصورات را با اصالح سلطۀ چندگانه مشخص    می کند که . کرده است

 با آزادي بیان، مبتنی بر انتخابات آزاد و منصفانه و در برگیرنده همۀ افراد، همراه
  2.دسترسی همگان به اطالعات و استقالل جمعیت هاست

فقدان یک انتخابات آزاد و سالم که در آن مردم بتوانند آزادانه نمایندگان 
واقعی خود را انتخاب کنند و از طریق آن مشارکت فعالی در تعیین سرنوشت 

این . ه تلقی کردخود داشته باشند را باید خصیصه اصلی اکثر کشورهاي خاورمیان
امر موجب شده است که مطالبات واقعی مردم این کشورها همواره از سوي 
رژیم هاي اقتدارگراي حاکم بر منطقه نادیده گرفته شده و سیاست مداران مادام 
العمر در موقعیت هاي مختلف تعیین سرنوشت مردم را در دست ارادة قدرت 

  .طلب و فاسد خود بگیرند
 بزرگ با ارائه راهکارهایی سعی شده که از طریق ارائه در طرح خاورمیانه

کمک هاي فنی به واسطۀ تبادل دیدارها ، فراخوان براي تاسیس یا تقویت کمیته 
هاي مستقل انتخاباتی به منظور نظارت بر انتخابات و پاسخ گویی به شکایات و 

حقوق همین طور تحویل گرفتن گزارش ها به ارائه  کمک هاي فنی براي تثبیت 

                                                
  10 همان ص-1
  110-117صص) 1364خرمی،: تهران( رابرت دال، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان، - 2
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انتخاب کنندگان و حمایت از حقوق شهروندي در کشورهایی که از 
استانداردهاي پائینی برخوردارند  با تاکید خاص بر زنان انتخاب کننده ، کمک 

  .شود
توسعه مشارکت سیاسی در الگوهاي نوسازي سیاسی خاورمیانه عالوه بر 

پارلمان ها در روند تاکید برگزاري انتخابات آزاد می تواند از طریق تقویت نقش 
تشویق اعضاي پارلمان ها به درك . دموکراتیزه کردن این کشورها انجام شود

اهمیت قانون گذاري و اجراي اصالحات قانونی و گزینش انتخاب کنندگان می 
نهاد پارلمان می تواند به پایگاهی مهم در . تواند روند نوسازي را تسهیل کند
ن خودکامه در برخی از رژیم هاي نیمه برابر قدرت بالمنازعه دولت مردا

دموکراتیک منطقه تبدیل شده و زمینه توسعه فرایند دموکراتیزه شدن را مهیا 
  .سازد
   جامعه مدنی-

در علوم اجتماعی معموالًدر مقابل دولت به » جامعه مدنی«امروزه اصطالح 
 حوزه اي از روابط اجتماعی اطالق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی

است و مجموعه اي از نهادها،موسسات، انجمنها و تشکیالت خصوصی و مدنی 
اگر بگوییم که ویژگی اصلی دولت ساخت . را در بر می گیرد) غیر خصوصی(

قدرت آمرانه یا آمریت و تابعیت است، در آن صورت جامعه مدنی فاقد چنین 
  1.ساختی است

. ابط سیاسی استجامعه مدنی حوزة روابط اجتماعی و دولت ، حوزة رو
سابقه پیدایش جامعه مدنی به پیدایش حق اجتماع و انجمن هاي مدنی باز می 

                                                
  329ص) 1374تهران، نشر نی،0 حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی، -1
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 به 1.گردد که تحقق آن از دیگر حقوق بنیادي روي هم رفته دشوارتر بوده است
طور کلی جامعه مدنی شامل همه حوزه هایی است که پس از تعیین و تجزیه 

هاي  اي است که در آن کشمکش ماند جامه مدنی، حوزه حوزه دولت باقی می
اقتصادي، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می شوند و دولت می کوشد آن منازعات 

کارگزاران این منازعات در درون . را از طریق و وساطت یا سرکوب حل کند
جامعۀ مدنی عبارت از نیروها، گروه ها، جنبش هاي اجتماعی و نهادها و 

 در واقع جامعۀ 2.جمن هاي نماینده آنها می باشد سازمانها و گروه هاي فشار و ان
  .مدنی متشکل از مجموعۀ نیروهاي اجتماعی هستند

احزاب نقش مهمی در تکوین جامعه مدنی دارند چرا که آنها از یک سو در 
حوزة دولت قرار می گیرند و از سوي دیگر بر آمده از جامعۀ مدنی تلقی می 

اف هاي اجتماعی واقعی درجامعه باشند احزاب آزاد که بر آمده از شک. شوند
  .توانند به کنترل دولت و توسعه جامعه مدنی کمک کنند می

شود،  جامعه مدنی بر خالف دولت که حوزة زور و اجبار و سلطه تلقی می
توسعۀ جامعه مدنی . اجماع، ترغیب، چانه زنی، مشروعیت و کار آموزشی است

وامع مدرن دارد در واقع حکومت نقش مهمی در نهادینه شدن دموکراسی در ج
هاي دموکراتیک را باید بازتاب روابط نیروهاي اجتماعی و ارادة عمومی در 

  .سطح جامعۀ مدنی تلقی کرد
در طرح خاورمیانه بزرگ هم نظر به این که نیروي پیش برنده یک اصالحات 

 ها واقعی در خاورمیانه باید از داخل آن ناشی شود و نیز این که بهترین شیوه
براي تشویق اصالحات از طریق سازمان هاي انتخابی صورت می گیرد به 

                                                
  330 همان ص- 2
  332 همان ص-3
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کشورهاي گروه هشت توصیه شده که کشورهاي منطقه را ترغیب کنند تا به 
هاي جامعه مدنی از جمله سازمان هاي غیر دولتی ویژه حقوق بشر و  سازمان
دانه فعالیت ها اجازه دهند که بدون    هر گونه فشار یا محدودیتی آزا رسانه

نمایند و همچنین مستقیماً در سازمان هاي غیر دولتی و فعال در حوزه 
  .دموکراسی و حقوق بشر و رسانه ها و زنان و غیره، سرمایه گذاري کنند

همچنین به گروه هشت توصیه شده با سرمایه گذاري بیشتر در سازمان هاي 
افزایش دهند تا به آنها هاي غیر دولتی در منطقه را  محلی توان تکنیکی سازمان

ریزي کرده وبر دولت اثر بگذارند یا استراتژي  آموزش دهند که چگونه برنامه
. هاي مردمی را چگونه توسعه دهند خاص مربوط به رسانه ها و کسب حمایت

این برنامه ها همچنین می تواند شامل دیدارهاي متقابل و تاسیس شبکه هاي 
اري یک سازمان غیر دولتی می تواند کارشناسان ضمناً سرمایه گذ. منطقه اي باشد

حقوق و رسانه اي منطقه را گردهم آورد تا ارزیابی هاي ساالنه اي را در مورد 
تالش هاي صرف شده به خاطر اصالحات قضایی و آزادي و رسانه هاي 

  .عمومی منطقه ترتیب دهند
هار قدرت توسعه نهادهاي مردمی بهترین وسیله براي تحقق ارادة عمومی و م

مطلقه در کشورهاي خاورمیانه است و اساساً تصور دموکراسی بدون نهادهاي 
مدنی امکان پذیر نیست و دموکراسی به عنوان الگوي برتر سیاسی در عصر 
مدرن چیزي جز چرخش آزاد و قدرت میان  گروه هاي اجتماعی نیست که 

 بر حوزة دولت همواره سعی دارند ارادة ملت را از طریق تاثیر جامعۀ مدنی
  .مستولی سازند

   طرح رسانه مستقل-
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رسانه هاي گروهی با ساده سازي ادراك و در همان حال پیچیده سازي 
آنها انسان غربی را .  معلمان بزرگ دست کاري درونی بوده اند گسترده پاسخ ها،

آنان . اي منظم کرده اند که تجدد را شکل می دهد در چهارچوبهاي یکسویه
 هایی را که فرد غربی ممکن است با آنها مواجه شود ، براي وي همچنین نقش

ترسیم کرده ودیدگاه هایی را که ممکن است وي به آنان احتیاج داشته باشد، 
گسترش مداوم آنها در قرن ما در حال اجراي کار ویژه    مشابه . توضیح داده اند

 1.اي در مقیاس جهانی است

زه در همه گوشه کنارهاي جهان به حد شبکه جهانی رسانه هاي گروهی امرو
» دیدگاه هاي بشر«کافی مشارکت کنندگان جدیدي جذب نموده است تا بتواند 

. را به جاي تعبیري زیبا به عاملی واقعی در عرصه سیاست جهانی تبدیل کند
اصیل وجود دارد که دامنه » افکار عمومی جهانی«اکنون پدیده اي واقعی به نام 

  2.العاده روبه افزایش استآن با شتاب فوق 
 مطبوعات و رادیو در کشورهاي در حال  وسایل ارتباط جمعی خصوصاً

توسعه، به همان اندازه داراي کارکردهاي مهم اجتماعی هستند که مدارس آن 
الزم است اضافه نماییم که این وسایل در عین حال که باعث . نقش را داراست

  3.شود د شدن آنها نیز مینشر اطالعات می گردد، موجب استاندار
در کشورهاي دموکراتیک رسانه ها بیش ازآنکه در کنترل دولت باشد در 
اختیار گروه هاي مختلف اجتماعی قرار داشته و امکان شفاف سازي فضاي 

                                                
پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران(غالمرضا خواجه سروي، :  دانیل ترنر، گذرجامعه سنتی، ترجمه- 1

  91ص) 1383
   همان- 2
  180ص) 1368تهران، نشر نی،(منصور وثوقی :  گی روشه، تغییرات اجتماعی، ترجمه- 3
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هاي آزاد همواره از  رسانه. سازد دموکراتیک را براي جوامع توسعه یافته مهیا می
کنترل قدرت دولت محسوب می شود و جزء ترین اهرم هاي  مهم ترین و اصلی

  .پارامترهاي بسیار مهم دموکراسی به حساب می آید
 شهروند 1000 نشان می دهد که براي هر1گزارش توسعه انسانی سازمان ملل

حال آن که این آمار در .  روزنامه یا نشریه وجود دارد53عرب کمتر از 
از سوي دیگر روزنامه .  نشریه است258کشورهاي پیشرفته براي هرهزار نفر 

هاي عرب داراي کیفیت پایینی بوده و اکثر برنامه هاي تلویزیونی منطقه در 
هایی  مالکیت یا کنترل دولت است و غالباً کیفیت پایینی دارند و نیازمند برنامه

این کاستی به عدم . هاي تحلیلی و واقعی باشد هستند که به صورت گزارش
هاي مکتوب بر می گردد و مانع آگاهی و اطالعات  نههاي مردم به رسا توجه توده

در طرح خاورمیانه بزرگ برنامه هاي مهمی براي . کافی در بین آنها می شود
هاي کشورهاي منطقه در نظر گرفته شده است، در این طرح بهبود اوضاع رسانه

به گروه هشت توصیه می شود با به راه انداختن یک سري دیدارهاي متقابل بین 
زنامه نگاران در رسانه هاي نوشتاري و شنیداري و همچنین با به راه  انداختن رو

برنامه هاي آموزش روزنامه نگاران مستقل و ارائه بورس هاي تحصیلی به آنان 
،زمینه ادامه تحصیالت را در زمینه روزنامه نگاري در منطقه یا خارج آن،براي 

 اعزام روزنامه نگاران یا اساتید همچنین سرمایه گذاري براي. آنان فراهم سازند
این فن به منطقه براي برگزاري همایش هاي آموزشی در مورد مسائلی چون 
پوشش دادن به انتخابات یا گذراندن یک دورة تحصیلی و تدریس آن در 

                                                
 که به زبان اصلی در 2002سازمان ملل متحد در سال  براي مطالعه بیشتر رجوع شود به گزارش توسعه انسانی - 1

  .کتابخانه دفتر سازمان ملل در تهران موجود است
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آموزشگاه هاي منطقه، نقش موثر در تسهیل فرآیند نوسازي و دموکراتیزه کردن 
  .کشورهاي منطقه داشته باشند

   زنان و توسعه اجتماعی -
زنان به یمن ایده وبنیادهاي اجتماعی هیچ گاه امکان آن را نیافته اند که فعاالنه 
در روند تصمیم گیري، تولید و توزیع اجتماعی قرار گیرند و همین تقسیم کار 

عوامل ذهنی . ناعادالنه بزرگ ترین سد راه پیشرفت و خالقیت زنان است
تی ونظرات برتري طلبانه مردان، پایین بودن آگاهی همچون قید و بندهاي سن

  .زنان نسبت به حقوق خود عامل موثر در این روند بوده است
در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه دسترسی زنان به منابع، ازجمله به 

اما در .اي دارد که زنان به آن تعلق دارند تحصیل، به میزان زیادي بستگی به طبقه
بدون شک اهمیت مشارکت .  یافته ، زنان وضعیت بهتري دارندکشورهاي توسعه

زنان به عنوان نیمی از جامعه می تواند به طور جدي در بهبود وضعیت اجتماعی 
  .و تسهیل فرایند نوسازي موثر باشد

مشارکت زنان در عرصه سیاسی نظیر انتخاب شدن آنها در پست هاي مهم 
انسیل هاي این قشر محروم مانده را به می تواند ضمن توسعه اجتماعی فراگیر پت

سیر توجه به نقش موثر زنان در جوامع توسعه یافته را باید محصول . کار گیرد
سال ها مبارزات جنبش هاي اجتماعی مدافع حقوق زنان از یک سو و توسعه 
سرمایه داراي لیبرال از سوي دیگرتلقی کرد که بدون شک به دلیل گسترش 

 به نیروهاي مولد جدید زمینه اشتغال زنان در کشورهاي صنایع تولیدي و نیاز
امروز زنان در کشورهاي توسعه یافته با همه کاستی ها . اروپایی را فراهم ساخت

و موانعی که در مسیر حضور فعال خود در عرصه هاي اجتماعی، سیاسی، 
ا اقتصادي دارند توانسته اند نقش موثرتري در صحنه اجتماع بر عهده بگیرد، ام
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وضعیت کشورهاي جهان سوم به خصوص کشورهاي عربی از این جهت بسیار 
در این کشورها گاهی زنان از ابتداي ترین حقوق مدنی هم محروم . وخیم است

بوده و به طور کامل شهروندان درجه دومی تلقی می شوند که صرفاً به عنوان 
  .ندساکنان مطیع در این جوامع نقش هاي منفعالنه را بر عهده دار

محرومیت هاي گسترده زنان در خاورمیانه و همچنین نقش حاشیه اي آنان در 
پایین . عرصه هاي سیاسی و اجتماعی را باید حاصل فقرآموزش زنان تلقی کرد

بودن سطح سواد و آگاهی و محرومیت هاي فرهنگی موجود براي ادامه تحصیل 
  .ه اي فراهم کرده استآنها زمینه به حاشیه رانده شدن ایشان را به شکل گسترد

اهمیت زنان در نوسازي و وضعیت زنان خاورمیانه به شکل مشخص، آموزش 
. زنان را به مسالۀ مهمی در هرگونه الگوي نوسازي در این منطقه تبدیل می کند

هاي پارلمان را در اختیار  درصد از کرسی3/5زنان در کشورهاي عرب فقط 
ظور افزایش مشارکت زنان در حیات در طرح خاورمیانه بزرگ به من. دارند

سیاسی و اجتماعی کشورهاي منطقه از گروه هشت خواسته شده که موسساتی را 
به راه اندازد تا آموزش ویژه زنانی را به عهده گیرند که مایل به مشارکت در 
رقابت هاي انتخاباتی هستند یا قصد تاسیس و راه اندازي سازمان هاي غیر 

  .دولتی را دارند
 موسسات می توانند دیدارهایی بین زنان پیشگام در کشورهاي مجموعه این

ضمناً توانایی ارائه الگوهاي فرهنگی . گروه هشت و زنان منطقه را فراهم سازند
  .و اجتماعی جدید را براي بهبود وضعیت زنان در کشورهاي عربی داشته باشند

 به منظور توسعه عالوه بر تالش براي مشارکت زنان در طرح خاورمیانه بزرگ
اجتماعی و اصالحات قانونی در کشورهاي منطقه باترتیب حکومت هاي موجود 

بدون . در کشورها زمینه ساز اصالحات حقوقی و قضایی گسترده در منطقه باشد
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شک نهادهاي قانونی در کنار ایستارهاي فرهنگی می توانند نقش موثري در 
  .بهبود وضعیت زنان داشته باشند

  زي و مبارزه با فساد شفاف سا-
فساد، تالش براي کسب ثروت و قدرت از طریق غیر قانونی، سود خصوصی 
به بهاي سود عمومی یا سوء استفاده از قدرت دولتی براي منافع شخصی بوده و 

که مزایایی را خارج از قاعده و بیجا . یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می شود
اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی و بر خالف هنجارهاي اخالقی و قانونی 

  1.مردم را تضعیف می کند
هاي سیاسی و  در حوزه دلیل شفافیت فراگیر  یافته به  درکشورهاي توسعه

داري خصوصی مستقل از دولت  اقتصادي، وجود احزاب آزاد و موسسات سرمایه
, آمدهاي مستقل و غیردولتی و همچنین ساختارهاي قانونی کار  و همچنین رسانه

  .اي کاهش یافته است میزان فساد به شکل قابل مالحظه
بدون شک فساد سیاسی و اقتصادي در یک رابطه متقابل بر هم تاثیر می 

از یک سو عامل تشدید کنندة فساد مالی، عقب ماندگی نظام هاي . گذارند
سیاسی و اداري است و از سوي دیگر ریشه فساد سیاسی را باید در ساختار 

توسعه نیافته جستجو کرد که دولت در آن بیش از حد معمول در اقتصادي 
  .اقتصاد مداخله می کند و زمینه پیدایش رانت هاي زیادي را به وجود می آورد

                                                
،تهران،نشر وزارت )جامعه شناسی فساد در دولتهاي جهان سوم( علی ربیعی،زنده باد فساد-1

   29،ص 1383ارشاد،
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دامنه فساد در جهان سوم نسبت به کشورهاي پیشرفته بسیار بیشتر است و 
ر حساسیت نسبت به آن در کشورهاي پیشرفته به مراتب بیشتر از کشورهاي د

  .حال توسعه است
این حساسیت از گسترش و رواج فساد در این کشورها جلوگیري می کند 
حال آن که براي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه یا کم توسعه، فساد پدیده 

در . اي عادي است و زشتی چندانی ندارد و این خود به فساد دامن می زند
یژه اي دارند که در سایه آن با جهان در حال توسعه قدرتمندان حاشیه امنیتی و

این امکان در کشورهاي پیشرفته کمتر . خیال آسوده دست به فساد مالی می زنند
  .است

یکی از مهمترین علت هاي گسترش و پایداري فساد در جهان سوم نابسامانی 
بیشتر کشورهاي جهان سوم مشکل سیاسی دارند، به این . نظام سیاسی است

راسی و نهادهاي مربوط به آن یا یکسره مفقود و ناپایدار، یا معنی که در آنها دموک
در این کشورها، نه احزاب سیاسی کار آمد . سخت سست و آسیب پذیر است

وجود دارد، نه مطبوعات آزاد و گروه هاي ذینفوذ، نه انتخابات آزاد و سالم، نه 
دد و گردش نخبگان در آنها به آسانی و از طریق مجاري قانونی صورت می گر

  1.نه اساساً قانونی در کار است
گزارش بانک جهانی نشان می دهد که فساد اداري و مالی و اقتصادي مهم 

این مسالۀ در بسیاري از کشورهاي . 2ترین عامل توسعه نیافتگی کشورهاست
  .خاورمیانه ریشه گرفته است

                                                
  همان: ك. ر-1
  2002گزارش توسعه انسانی اعراب، : ك. ر-2
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در طرح خاورمیانه بزرگ به گروه هشت توصیه می شود که کشورهاي 
را که در » اصل شفاف سازي و مبارزه با فساد«نه را ترغیب کنند تا خاورمیا

ضمناً کشورهاي گروه هشت . کشورهاي گروه هشت اجرا می شود اتخاذ کنند
از پیشنهاد سازمان توسعه و تعاون اقتصادي برنامه سازمان ملل  می توانند علنا ً

 روساي کشورها .متحد در خاورمیانه و شمال آفریقا، حمایت و پشتیبانی کنند
،کمک کنندگان وسازمان هاي غیر دولتی می کوشند از طریق این برنامه شیوه 

ضمناً . هاي ملی مبارزه با فساد را بررسی و دولتها را وادارند که پاسخگو باشند
کشورهاي گروه هشت می توانند در این باره یکی یا چند تا از برنامه هاي تجربه 

  .ه پیاده کنندشده را در کشورهاي خاورمیان
   ساخت جامعۀ فرهیخته -

شناخت راهی است به سوي توسعه و رهایی، به ویژه در جهانی که با جهان 
 منطقه خاورمیانه که روزي مهد اکتشافات 1.گرایان فراگیر نشان خورده است

علمی و معرفت بود تا اندازه زیادي از جهان کنونی که رویکرد اطالعاتی دارد 
کاف  اطالعاتی خاصی که منطقه از آن رنج می برد به عالوه ش. عقب مانده است

تولید کتاب در . فرار مغزها چالش مهمی برسرراه توسعه این کشورهاست
حدود یک چهارم .  درصد کل تولید کتاب جهانی است1/1کشورهاي عربی تنها 

التحصیالن دانشگاهی به خارج مهاجرت می کنند و در مقابل این کشورها تا  فارغ
تعداد کتاب هاي ترجمه شده به زبان . سازند دود زیادي تکنولوژي وارد میح

پنج برابر آن چیزي است که در )  میلیون نفر بدان تکلم دارند11که تنها (یونانی 
با تکیه بر تالش هاي جاري در منطقه در طرح . زبان عربی ترجمه می شود

                                                
  همان.  رك-1
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ی توانند براي حل خاورمیانه بزرگ به کشورهاي گروه هشت توصیه شده که م
موانع آموزشی در منطقه کمک کنند و دانشجویان را یاري دهند تا به منظور 

  .موفقیت در بازار جهانی شده عصر کنونی مهارت هاي الزم را کسب نمایند
اگر روزگاري زبان عربی، زبان علمی مردم تلقی می شد و هزار دانشمند در 

 دانش و معرفت می پرداختند تا مراکز علمی گستردة دنیاي اسالم به تولید
بی شک تاثیر این . بنیادهاي یکی از مهمترین تمدن بشري را مستحکم کنند

رهایی از دل (دانشمندان و این تمدن در پیشرفت اروپا و تحقق رنسانس در آن 
  1.برهیچ پژوهشگري پوشیده نیست) دوران سیاه قرون وسطی

لحاظ فرهنگی و سطح آموزش و امروزه دنیاي عرب و منطقه شمال آفریقا از 
سطح دانش در میان بدترین مناطق جهان جاي می گیرد و وضعیت اسفناکی پیدا 

افول تمدن عظیم حاکم در این منطقه را باید محصول زوال عقالنیت . کرده است
چرا که سالهاست که اعراب از . و دانش دوستی حاکم در این منطقه تلقی کرد

اند و دوباره سر در مسیر عصر  می، دور افتادهعصر زرین خود در تمدن اسال
جاهلیت نهاده اند و خروج از این وضعیت الزمه نوسازي و نوگرایی منطقه 

  .خاورمیانه محسوب می شود
   توسعه آموزش -

منطقه خاورمیانه به علت کاهش سرمایه گذاري دولت و افزایش داوطلبان به 
کشورهاي .  اساسی رنج می بردموازات فشارهاي جمعیتی از فقدان آموزش هاي

گروه هشت در اجالس خود اعالم کردند که از طریق راهبردهاي زیر آموزش 
  .اساسی را درمنطقه گسترش می دهند

                                                
  1361مونت کمري وات، تاثیر اسالم در اروپا، یعقوب آژن، تهران، موال، : ك. ر-2
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 سازمان ملل متحد برنامۀ مبارزه با 2003 مبارزه با بی سوادي؛ در سال-1 
هاي کشور. طرح کرد» سوادي به مثابه آزادي محو بی«سوادي را تحت شعار  بی

گروه هشت می توانند برنامۀ سازمان ملل متحد را از طریق تاکید بر تولید نسلی 
رها از بی سوادي از خاورمیانه طی یک دهۀ آینده تکمیل سازند و بکوشند تا با 

.  میزان بی سوادي را در این منطقه به نصف کاهش دهند2010ورود به سال 
ل متحد به حضور زنان و طرح کشورهاي گروه هشت مثل برنامۀ سازمان مل

 میلیون بی سواد باالي 65اگر به رنج ها و مشکالت . دختران تاکید خواهد داشت
 سال در منطقه توجه شود، کشورهاي گروه هشت می توانند بر محو بی 18

سوادي در بین بزرگساالن نیز تاکید ورزند و از طریق برنامه هایی متنوع از جمله 
  .ینترنت تا آموزش حضوري، معلمان را تعلیم دهندشیوه هاي تدریس از طریق ا

کشورهاي گروه هشت می توانند تالش : سوادي  گروه هاي مبارزه با بی-2
همچنین آموزشگاه . کنند تا سطح خواندن و نوشتن در سطح دختران بهبود یابد

معلمان زن و . هایی را براي آموزش معلمان به ویژه زنان تامین و توسعه دهند
که اختصاص به امر آموزش دارند ، می توانند در این آموزشگاه ها زنان افرادي 

را براي سواد آموزي تربیت کنند، سپس آنها به نوبۀ خود خواندن و نوشتن را به 
در این برنامه همچنین می توان از رهنمودهایی برنامۀ . دختران می آموزند

ر آماده سازي به منظو» آموزش براي همگان«سازمان یونسکو تحت عنوان 
 به 2008استفاده کرد که تعداد آنها در سال » گروههاي مبارزه با بی سوادي«

  .یکصد هزار زن برسد
گزارش توسعه انسانی اعراب کاستی مهمی را در :  کتاب هاي آموزشی-3

ترجمۀ کتاب هاي اساسی در فلسفه، ادبیات، جامعه شناسی و علوم طبیعی نشان 
هر . بار کتاب ها در دانشگاه ها اشاره دارد عیت اسفکما اینکه به وض. می دهد
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کدام از کشورهاي گروه هشت می توانند در   برنامه اي به منظور ترجمۀ 
خود در این زمینه سرمایه گذاري کنند و همچنین به نحوي » کالسیک«کتابهاي 

در یک مشارکت میان (ها یا موسسات انتشاراتی  که مناسب باشد این دولت
توانند کتاب هاي کالسیک و عربی کمیاب را  می) ی و خصوصیبخش عموم

  .چاپ و به مدارس و کتابخانه ها و دانشگاه هاي خاورمیانه هدیه کنند
مدارس «اردن اجراي طرح تاسیس :  پیشنهاد مدارس علمی و اکتشافی-4

در این مدارس از تکنولوژي پیشرفته و .را آغاز کرده است» علمی و اکتشافی
کشورهاي گروه هشت می توانند . شود دید آموزشی ، استفاده میشیوه هاي ج

این اندیشه را توسعه داده و از طریق سرمایه گذاري یا با کمک بخش خصوصی 
  .به سایر کشورهاي منطقه نیز انتقال دهند

در گام اول » مشارکت آمریکا و خاورمیانه«طرح :  اصالحات آموزشی-5
را ترتیب خواهد داد که همایشی » میانهکنفرانس اصالحات آموزشی در خاور«

هاي آگاه نسبت به اصالحات و بخش خصوصی و رهبران نهادهاي  براي جریان
باشد جامعه مدنی و اجتماعی منطقه و همتایان آنها در آمریکا و اتحادیۀ اروپا می

هدف از این کار مشخص کردن مواضع و مواردي است که باید بررسی و حل . 
هاي موجود در  از آن گفتگو پیرامون راه هاي غلبه بر کاستیشود و نیز هدف 

توانند به منظور گسترش  کشورهاي گروه هشت نیز می. حوزة آموزشی است
  1.طرح خاورمیانه بزرگ در این کنفرانس شرکت جویند

   گسترش ارتباطات-
   ارتباط و توسعه-1

                                                
  20،ص1383روزنامه الحیات، ترجمه محمد علی عسگري، روزنامه شرق، ویژه نامه نوروز، : -1
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صادي از  کشورهاي جهان سوم همراه با مبارزه سیاسی و اقت1970از دهۀ 
زمینه هاي فرهنگی هم به مبارزه با امپریالیسم پرداختند و خواستار سهم بیشتري 

بیشتر این کشورها اتفاق راي داشتند که حفظ تمامیت . از تکنولوژي شدند
فرهنگی ،هیچگونه تباینی با پذیرش تکنولوژي ندارد و کشورهاي در حال توسعه 

را به نفوذ و گسترش فرهنگ غربی از طریق تریبون یونسکو، شدیدترین حمالت 
این کشورها عقیده دارند که پیش از دریافت . در کشورهاي خود کردند

  1.تکنولوژي باید در زمینه فرهنگی به کشورهاي صاحب تکنولوژي برسند
رهبران این کشورها آموختند که استقالل سیاسی اقتصادي و فرهنگی شرط 

خش است و بدون استقالل اساسی براي هرگونه رشد و توسعه رضایت ب
اطالعاتی و فرهنگی ؛ دستاوردهاي سیاسی و اقتصادي به سرعت محو و نابود 

امروزه به لحاظ پیشرفت و گسترش تکنولوژي جدید ارتباطی، حفظ .می شوند
خود مختاري فرهنگی و در نهایت تمامیت ارضی به مفهوم سنتی آن در سطح 

ل و ابعاد جدیدي به خود گرفته است ملی بسیار دشوار می نماید و وابستگی شک
و در نهایت عواقب ناگواري به همراه خود دارد، عواقبی که امروزه در مباحثات 

  2.بین المللی جریان اخبار و اطالعات شاهد آن هستیم
   طرح آموزش از طریق اینترنت-2

از جهت استفاده و ارتباط، اینترنت منطقه خاورمیانه در پایین ترین سطح قرار 
کامالً ضرورت دارد که با توجه به روند افزایش اطالعات سپرده شده به . اردد

اینترنت و اهمیت آن در رابطه آموزش و بازرگانی، شکاف آماري این منطقه و 
کشورهاي گروه هشت توان آن را دارند که براي فراهم ساختن . جهان پر شود

                                                
  58-59، صص 1364 آنتونی ایت، ژئوپلتیک اطالعات، ترجمه فریدون شیروانی، تهران، سروش،-1
  61-62 همان، صص-2
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با بخش عمومی و ارتباط رایانه اي یا توسط شبکه هاي آن از کل منطقه، 
این مسئله باید حتی در بین روستاها و شهرهاي . خصوصی وارد همکاري شوند
براي بعضی مناطق شاید مناسب تر باشد که در . یک کشور نیز توسعه پیدا کند

دفاتر پستی کامپیوتر گذاشته شود تا مثل شهرها و روستاهاي کشور روسیه، مردم 
درجۀ اول بر کشورهاي خاورمیانه اي تمرکز این طرح در . از آنها استفاده کنند

عراق، افغانستان،  یمن، سوریه، : مثل. دارد که کمتر از رایانه استفاده می کنند
باید کوشید تا ضمن فراهم ساختن کمک هاي مالی . لیبی، الجزایر و مغرب

. شرایطی را به وجود آورد تا رایانه به اکثر مدارس و دفاتر پستی ارسال شود
توان طرح مجهز کردن مدارس به رایانه را به طرح مبارزه با بی  میهمچنین

سوادي که پیش از این توضیح داده شد، پیوند داد تا مدرسین به منظور توسعه 
  .شیوه هاي آموزشی، آموزگاران مناطق را از طریق اینترنت، آموزش دهند

   آموزش مدیریت نوین-
 اغلب در کنار فقر یکی از ضعف هاي عمده کشورهاي جهان سوم که

تکنولوژي و کمبود سرمایه و استبداد سیاسی گریبان ساختارهاي اقتصادي، 
انتقال بوروکراسی . سیاسی و فرهنگی این کشورها را گرفته ضعف مدیریتی است

جدید به داخل این کشور در سال هاي ابتدایی قرن بیستم چندان با موفقیت 
مذهبی جانشین روابط عقالنی در نظام همراه نبوده و مناسبات قومی، نژادي و 

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خصوص . مدیریت این کشورها بوده است
در کشورهاي عربی مدیریت به شکل مدرن و مبتنی بر دانش هرگز نتوانسته 

در بسیاري از این کشورها نفوذ روابط سنتی مانع . جایگاه چندانی پیدا کند
 مدرن و عقالنی بوده و مدیران اغلب فاقد توانمندي و نهادینه شدن مناسبات

  .دانش کافی براي اداره سازمان هاي دولتی و خصوصی این کشورها می باشد
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ضعف نظام آموزشی کشورهاي جهان سوم در شرایطی که اغلب این کشورها 
دست به گریبان فقر و استبداد هستند، در منطقه خاورمیانه بیش از سایر مناطق 

هاي اقتصاد و مدیریت اغلب فارغ التحصیالن این کشورها در رشتهاست و 
جذب کشورهاي توسعه یافته می شود ، و اگر هم در داخل این کشورها بمانند 
به خاطر فساد اقتصادي گسترده و ساختار نا مناسب سیاسی کمتر شانس تصدي 

لگوي بنابراین در هر ا. پست هاي مدیریتی رده باال در این کشورها دارند
نوسازي که جهت بهبود الگوي ساختار سیاسی و اقتصادي این کشورها ارائه 
شود باید راهکارهاي جامعی در راستاي ارتقا کمیت و کیفیت مدیریت این 

از همین رو در طرح خاورمیانه بزرگ هم توجه به . کشورها در آن لحاظ شود
رهاي منطقه از آموزش مدیریت نوین و انتقال سبک هاي مدیریت جدید به کشو

  .ارکان اصلی طرح می باشد
در این طرح به کشورهاي گروه هشت توصیه شده که در چهارچوب بهبود 
سطح مدیریت در تمام منطقه خاورمیانه می توانند بین مدارس حرفه اي 
کشورهاي خود و آموزشگاه هاي منطقه اعم از دانشگاه ها مشارکت هایی را در 

کشورهاي گروه هشت می توانند در .  آورندحوزه آموزش مدیریت به وجود
هاي  برنامه. گروه ها و مواد آموزش این آموزشگاه ها مشترك سرمایه گذاري کنند

توانند دوره هاي یک ساله یا دوره هاي کوتاه مدت آموزش این آموزشگاه ها می
تري باشند که در موارد مشخص مثل آماده سازي برنامه کار شرکت ها یا 

ازاریابی برگزار می شود در این طرح به موسسه پول و اعتبار بحرین استراتژي ب
اشاره شده که با مدیریت آمریکا اداره می شود و با چند دانشگاه آمریکایی ارتباط 

  .و آن را به عنوان الگویی براي سایر موسسات منطقه توصیه کرده است. دارد
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ا کمک کشورهاي مدیریت حاکم بر کشورهاي منطقه خاورمیانه می تواند ب
توسعه یافته به دستاوردهاي جدید دانش مدیریت و اقتصاد تجهیز شده و با به 
کارگیري رویکردهاي نوین مدیریتی به خصوص مدیریت دولتی نوین که متکی 

  1.به الگوي نئولیبرالیسم و بازار آزاد است وضعیت بهتري پیدا کند
   توسعۀ اقتصادي-

ارت از رشد اقتصادي همراه با تفسیرات و توسعۀ اقتصادي به زبان ساده عب
توسعۀ اقتصادي هدف و آرمانی بزرگ براي کشورهایی . باشدتحوالت کیفی می

توسعۀ اقتصادي . است که هنوز به دالیلی نتوانسته اند در این مسیر گام بردارند
دستاوردي عظیم است که حاصل خلق ارزشها و نهادهاي نوینی است که شیوه 

 شکاف اقتصادي بین کشورهاي خاورمیانه و 2.را متحول ساختتفکر انسانی 
جهان معاصر، احتیاج به همان تحولی دارد که تا حدودي در کشورهاي اروپاي 

  :این روندها عبارتند از. شرق که در گذشته کمونیست بودند ، اجرا شد
   تقویت سرمایه گذارهاي جهانی-1

 دست یافتن به میزان تقویت کار آمدي بخش مالی، عنصري ضروري براي
باالیی از ریشه و ایجاد فرصت هاي کاري است و کشورهاي گروه هشت می 

  :توانند طرح مالی تکامل یافته اي را با مشخصات زیر آغاز کنند
در منطقه خاورمیانه موسسات خاصی : اعطاي وام به پروژه هاي کوچک: الف

ند، اما دست اندرکان هاي کوچک سرمایه گذاري می کنوجود دارد که در پروژه
زیرا براي سرمایه گذاري در این . در این امر غالباً با کمبودهاي مالی مواجهند

                                                
  1378مروارید : آون هیوز، مدیریت دولتی نوین، سید محمد الوانی و دیگران،تهران: ك. ر-1
 محمد متوسلی، نگرشی به دیدگاهها و تئوریها و سیاستهاي توسعه اقتصادي، تهران، نشر وزارت خارجه، - 2
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 درصد از آنچه را می طلبند پیدا نمی کنند و عموماً بیش از 5رابطه چیزي جز 
درصد از مجموع پولی که در این بخش در خواست می شود، پرداخت نمی /. 7

ی توانند از طریق سرمایه گذاري به خصوص مجموعۀ کشورهاي هشت م. گردد
با تاکید بر نوعی سرمایه گذاري به قصد سود آوري و خصوصاً در طرح هایی که 

موسسات اعطاي . زنان به انجام آنها روي می آورند، این کاستی را جبران کنند
توانند به راه خود ادامه دهند و احتیاج به  می) قرض الحسنه(وام با سودهاي کم

ارزیابی، این است که امکان . یه گذاري اضافی براي رشد و ادامه کار ندارندسرما
 میلیون فعال 2/1 سال به 5 میلیون دالر وجود دارد تا طی 500 تا 400اعطاي وام

  . هزار نفر آنان زنان باشند ،داده شود تا از فقر رها شوند750 که -اقتصادي
 هشت می توانند در یک کشورهاي گروه: صندوق پول خاورمیانه بزرگ : ب

سرمایه گذاري کنند که هدفش » صندوق بین المللی پول«موسسۀ مالی به سبک 
توسعۀ طرح هاي عملی در سطوح متوسط بزرگ باشد، تا بتوان به یک تکامل 

شاید بهتر باشد که مدیریت این صندوق به . اقتصادي در منطقه دست یافت
هشت واگذار شود تا کاردانی گروهی از دست اندرکاران بخش خصوصی گروه 

  .خود را به منطقۀ خاورمیانۀ بزرگ ارائه کنند
مجموعه کشورهاي گروه هشت می توانند :  بانک توسعه خاورمیانۀ بزرگ-ج

به منظور اعطاي وام به داوطلبان در خاورمیانۀ بزرگ یک سازمان منطقه اي به 
ه کشورهایی که قصد را تاسیس کند تا ب» بانک اروپائی توسعه و آبادانی«سبک 

کما اینکه . انجام اصالحات دارند کمک کرده و نیازهاي اولیۀ آنها را تامین نمایند
موسسه جدید می تواند توان مالی کشورهاي غنی را یکپارچه کند و       بر 
رواج برنامه هاي مربوط به توسعه ، گسترش آموزش ، مراقبت هاي بهداشتی و 

می تواند » بانک توسعۀ خاورمیانۀ بزرگ«. مایندزیر ساخت هاي اصلی تاکید ن
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پشتیبان مناسبی براي اعطاي کمک هاي تکنولوژیک و پیش بردن استراتژي هاي 
باید منحصراً بر این باشد ) یاکمک(اعطاي وام . توسعه در کشورهاي منطقه باشد

  .که کشور وام گیرنده، صرف اصالحات ملموس و ضروري نماید
کشورهاي گروه هشت : تشکیل یک سیستم مالی بهتر مشارکت به منظور - د

می توانند به منظور اصالح خدمات پولی در منطقه روند همکاري مالی آن 
سازي خدمات پولی و هدف از این مشارکت آزاد. کشورها را اصالح نمایند

این کار از طریق ارائه . توسعه و گسترش آن در تمام سطح منطقه است
تکنولوژیک و کارشناسی در حوزة سازمان هاي مالی و اي از کمک هاي مجموعه

  :شودبا تاکید بر موارد زیر امر اجرا می
 اجراي طرح هاي اصالح گرایانه که سلطۀ دولت را بر خدمات پولی و مالی -

  .کاهش می دهد
   برداشتن موانع موجود بر سر راه تعامالت پولی بین کشورها-
   نوسازي خدمات بانکی-
  )بازار(ود و گسترش ابزارهاي الزم براي پشتیبانی از اقتصاد آزاد  ارائه و بهب-
  . تاسیس ساختارهایی سازمانی که از آزاد سازي خدمات پولی پشتیبانی کند-
  گسترش مناطق آزاد تجاري-

گروه هشت در .آزاد تاثیرات بسیاري بر توسعۀ اقتصادي کشورها دارد مناطق
مناطق آزاد تجاري زیادي در جهت کند که  طرح خاورمیانۀ بزرگ تاکید می

تاثیرات مناطق آزاد تجاري . گسترش تجارت آزاد در خاورمیانه ایجاد خواهد کرد
  :توان در موارد زیر دانست  به توسعۀ اقتصادي می

   انباشت سرمایه-1
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همانطور که قبالً اشاره شد یکی از مباحث مهم در توسعۀ اقتصادي ، موضوع 
اعم از (در کشورهاي در حال توسعه . آن استسرمایه و فرآیند انباشت 

به دلیل ساختارهاي نامناسب اقتصادي و از جمله الگوي نامناسب ) خاورمیانه
ایجاد مناطق آزاد تجاري این . مصرف ، این فرآیند به کندي صورت می گیرد

امکان را به این کشورها می دهد که وسایل همکاري با شرکت هاي خارجی را 
 تالش نمایند تا بین اهداف توسعه اي خود و روابط با شرکت ایجاد نموده و

لذا چنین به نظر می رسد که . هاي بزرگ      سرمایه گذار سازشی فراهم آورند
مناطق آزاد، فی الواقع دنبال کنندة همان سیستم بانک هاي توسعه اي در قالب 

ست که یک سازمان دهی و شرایط متاثر از سلسله اهداف و   سیاست هایی ا
مهمترین اهداف . گذاري خارجی دنبال می کند کشور میزبان در استفاده از سرمایه

در جهت ) اعم از خاورمیانه(اقتصادي، اجتماعی که دولت هاي در حال توسعه 
  :نیل آن از طریق سرمایۀ خارجی در مناطق آزاد دارند عبارتنداز

   استفاده از تکنولوژي مناسب-
  مربوطه بهبود رقابت در کشور -
  1 خارج شدن تولید و تصمیم گیري اقتصادي از دولت به بخش خصوصی-
   اشتغال-2

یکی دیگر از معضالت کشورهاي در حال توسعه مساله اشتغال است، با 
توجه به روند افزایش جمعیت در این کشورها و بافت جمعیتی و انسانی خاص 

شتغال بسیار مخرب اینگونه کشورها که عرضه کنندة نیروي کار است، بحران ا
سرمایۀ خارجی با ایجاد مناطق آزاد و ورود سرمایه می تواند با ایجاد . خواهد بود

                                                
  65،ص1370د، دانشگاه تهران، محمد زاغیان، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادي، پایان نامه کارشناسی ارش-1
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اشتغال و افزایش سطح رفاه اقتصادي و کاهش فقر به از بین بردن فساد ناشی از 
  .بیکاري در این جوامع کمک نمایند

   انتقال تکنولوژي-3
نند از طریق مناطق آزاد وارد سرمایۀ خارجی و شرکت هاي چند ملیتی می توا

کشورهاي در حال توسعه شده و ضمن سرمایه گذاري در این کشورها و 
تکنولوژي به ) اعم ازخاورمیانه(آموزش نیروي کار کشورهاي در حال توسعه 

نیروي کار متخصصان . روز و مدرن را وارد کشورهاي در حال توسعه نمایند
خرین دستاوردهاي تکنولوژي در مناطق کشورهاي در حال توسعه می توانند از آ

  .آزاد کشورشان استفاده نمایند
   مناطق مدیریتی-4

با تکیه بر موفقیتی که در مناطق صادراتی و مناطق آزاد تجاري در سایر جاها 
آورده اند کشورهاي گروه هشت می توانند بر پایۀ این الگو ، مناطقی را  به دست

ز آن ترغیب همکاري هاي منطقه اي در در خاورمیانه تاسیس کنند که هدف ا
  .برنامه ریزي، ساخت و بازاریابی کاالها باشد

   تجارت آزاد-
اصالحات تجاري، بخشی از مجموعه سیاست هایی است که براي افزایش 
. کارایی اقتصاد، توسعه بازارهاي جدید و رشد اقتصادي به کار بسته می شود

وسط زندگی در میان مدت می شود، آزاد سازي تجاري باعث باال رفتن سطح مت
اما گروه هایی که از حمایت برخوردار می گردند شاهد کاهش در آمدهاي خود 
خواهند شد و تغییر حاصل در ساختار اقتصادي اجتماعی بروز اختالالت 

  .اقتصادي را در کوتاه مدت پیش می آورد
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بل مبادله و آزاد سازي تجاري می تواند از طریق تغییر قیمت هاي کاالهاي قا
دسترسی بهتر و آسان تر آنها به محصوالت جدید و تغییر دستمزدهاي نسبی 
کارگر ماهر و غیر ماهر و هزینه سرمایه، و در نتیجه تاثیر بر اشتغال فقیر و ضعف 
اقتصادي الیه هاي پایین اقتصادي را بهبود ببخشد ضمناً به دلیل تاثیر بر درآمد 

ي و ایجاد تغییر در انگیزه هاي سرمایه گذاري و هاي دولت از محل مالیات تجار
  .رشد اقتصادي وضعیت کلی اقتصاد را بهبود می بخشد

تواند  گذاري می آزاد سازي تجاري در بلند مدت با ایجاد انگیزه براي سرمایه
اصطالحات تجاري معموالً موجب تشویق .  تاثیرگذارد بر نرخ رشد اقتصاد

شود و به تبع آن فناوري هاي پیشرفته و روش  گذاري مستقیم خارجی می سرمایه
  .هاي تجاري جدیدي که بهره وري کل و رشد بنگاه هاي داخلی را باال می برد

اهمیت . مهمترین مساله در تجارت آزاد، آزاد سازي همه جانبه اقتصادي است
از سازگاري همۀ ) به مفهوم کاهش همه موانع تجاري(آزاد سازي  همه جانبه 

هر اندازه که دامنۀ آزاد سازي . گیرد  آزاد سازي تجاري نشأت میاقتصاد با
قادر ) از جمله فقیران(تجاري  گسترده تر باشد، بخش یا گروه هاي بیشتري 

  .خواهند بود از آزاد سازي اقتصادي از جمله کاهش هزینه ها منتفع شوند
ماعی با توجه به نقش تجارت آزاد در نوسازي اقتصادي و بهبود ساختار اجت

به دلیل افزایش رفاه عمومی اهمیت آن در طرح خاورمیانه بزرگ بیشتر نمایان 
  .می شود

در این طرح به کشورهاي گروه هشت توصیه شده مناطقی را در خاورمیانه 
بزرگ تاسیس کند که هدفش بهبود تبادل تجاري در منطقه و مسائل مربوط به 

جموعه اي متنوع از خدمات را به تواند م این منطقه می. تعرفه هاي گمرکی باشد
منظور فعال کردن تجارت در بخش خصوصی و ارتباط برقرار کردن بین طرح 
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براي سرمایه گذاران خارجی و » بازاریابی از یک منفذ«هاي خاص از جمله 
ارتباط برقرار کردن با دفاتر گمرکی به منظور کاهش زمان نقل و انتقال و قوانین 

  .ر ورود و خروج کاالها و خدمات از منطقۀ ارائه کندیک پارچه براي تسهیل د
همچنین در این طرح اعالم شده که گروه هشت بر پیوستن کشورهاي منطقه 

هایی به  این سازمان حاوي برنامه. به سازمان تجارت جهانی تاکید بیشتري بورزد
منظور اعطاي کمک هاي تکنولوژیک و مشاوره هایی است که به منظور پیوستن 

کشور هاي گروه . سازمان تجارت جهانی از همان کشورها انجام می شودبه 
هشت می توانند اصرار بیشتري به پیوستن سایر کشورها نموده و نیز بر محدود 

  .کردن یا برداشتن موانع غیر گمرکی تاکید ورزند
وقتی روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام شود، مرکز توجه 

و » ابعاد تجاري حقوق مالکیت فکري«ات اضافی مثل دیگراعضاء براي تعهد
به » پیوند دادن تداوم کمک هاي تکنولوژیک«و » قرار داد خریدهاي حکومتی«

می توان . اجراي این گونه تعهدات ویژه سازمان تجارت جهانی خواهد بود
همین کمک هاي تکنولوژیک را به برنامه هاي دیگر در سطح منطقه و زیر نظر 

پیرامون اعطاي تسهیالت و بخش هاي حمایتی مربوط به تعرفه هاي گروه هشت 
گمرکی پیوند داد که موانع اداري و مادي در برابر تبادل تجاري بین کشورهاي 

  .منطقه را بردارد
   ایجاد تریبون فرصت هاي اقتصادي جدید-

در طرح خاورمیانه بزرگ به منظور تشویق کردن همکارهاي بهتر منطقه اي 
تریبون آزاد فرصت هاي اقتصادي «ه که گروه هشت می تواند یک توصیه شد
تاسیس کند که مقامات بلند پایه گروه هشت و کشورهاي خاورمیانه » خاورمیانه

بزرگ را گرد هم آورد تا مسائل مربوط به اصالحات اقتصادي را به بحث و 
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افراد غیر مذاکره بگذارند و بتوانند امکان نشست هاي جانبی را براي مسئوالن و 
این تریبون تا حدودي می تواند بر الگوي . دولتی به ویژه بازرگانان فراهم سازد

تکیه کند و مسائل مربوط به ) اپک(همکاري هاي اقتصادي گروه آسیا اقیانوسیه 
اقتصاد از جمله مسائل مالی و تجاري و آنچه مربوط به قوانین آنها می شود را 

 .تحت پوشش قرار دهد

  
  جمع بندي

در این فصل تالش شد که تئوري هاي توسعه و نوسازي در زمینه هاي 
سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و اداري در بطن متن طرح خاورمیانه بزرگ گنجانده 

متن طرح در روزنامه . شده تا درآمد خوبی براي ورود به بحث رساله شود
 طرح،  طرح شد و در ادامه به بیان اهداف نویسندگان2004الحیات در سال 

واکنش کشورهاي هدف، ویژگی هاي هدف، فرصت ها و تهدیدهاي طرح و در 
آخر ارائه الگوي نوسازي برآمده از مولفه هاي زیر ساختی کشورهاي خاورمیانه 

این فصل به عنوان فصل تئوریک این رساله پیش درآمدي . خواهیم پرداخت
  .براي ورود به این مباحث بود

  

                                                
 - رجوع شود . تنظیم شده است» خاورمیانه بزرگ و شمال آفریقا«  ساختار مباحث این فصل بر روي متن اصلی
  20،ص1383روزنامه الحیات، ترجمه محمد علی عسگري، روزنامه شرق، ویژه نامه نوروز،: به
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  صل سومف

  
 تاریخچه، جغرافیا و اهمیت منطقۀ خاورمیانه

  
   تاریخچۀ اصطالح خاورمیانه-

در یونان باستان، کرة زمین به دو ناحیۀ شمال و جنوب تقسیم شده بود که 
جنوب شامل کشورهاي متمدن و با فرهنگ بوده و شمال سرزمین بربرها 

زمین به شرق و با ایجاد امپراتوري روم ، تقسیمات کرة . محسوب می گشت
با شروع عصر اکتشافات نوین، . غرب تغییر یافت که همچنان نیز ادامه دارد

اصطالح خاوردور نیز رایج شد که برگیرندة کشورهاي چین، ژاپن و مالزي 
 از دیدگاه 19با شروع قرن .  پا برجا بود19گشت، این تقسیم بندي تا قرن  می

ناحیۀ خاور از .  دورتقسیم شد اروپائیان ، شرق به دو قسمت خاور و خاور
مرزهاي امپراتوري عثمانی شروع می شد که قسمت هایی از اروپا را نیز در بر 

  .می گرفت و خاور دور شامل همان سرزمین هاي قبلی بود
 تحوالت سیاسی ناشی از رقابت هاي استعماري شدت گرفت 1890در دهۀ 

 این در حالی بود که به اوج خود رسید، ) 1894-5(و طی جنگ چین و ژاپن 
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امپراتوري عثمانی، با شورش جزیرة کرت، مقدونیه و سایر نواحی بالکان مواجه 
مجموع این شورش ها و نهضت هاي استقالل طلبانه، در تاریخ . شده بود

دیپلماسی عمومی، به مساله شرق یا مساله خاور، معروف گشت و از این تاریخ، 
  1.اول گردیداصطالح خاور نزدیک و خاور دور متد

نگاه کنیم به درستی ) خاورمیانه(به هر حال اگر قدري دقیق تر به خود کلمه 
در خواهیم یافت که این واژه، داللت بر مقایسۀ دو جغرافیاي منطقه اي در جهان 
. می کند و باز مشخص خواهد شد که این نام توسط اروپائیان ابداع گردیده است

زمانیکه پرتغالی ها، راه .  نیز برسد15اي قرن شاید اصطالح خاور نزدیک به اروپ
شرق را در پیش گرفتند و در نتیجه افزایش ارتباط اروپائیان به شرق زمین ، 

  2.اصطالحات خاور دور و نزدیک استعمال می شده است
کتابی » هگارت«باستان شناس انگلیسی بنام ) 1902(با شروع قرن بیستم 

خت که در آن خاورمیانه، مناطق آلبانی، تحت عنوان خاورمیانه را منتشر سا
هاي عثمانی در آسیا و  صربستان جنوبی، بلغارستان، یونان، مصر و تمام سرزمین

3سراسر شبه جزیرة عربستان و 
  3.شد  ایران را شامل می2

اصطالح خاورمیانه براي اولین بار بطور رسمی، توسط یک مورخ آمریکائی 
دریادار آلفرد ماهان، در مقاله . به نیروي دریائی آمریکا بود به کار رفتکه وابسته 

اي تحت عنوان خلیج فارس و روابط بین الملل، بخشی راجع به استراتژي 

                                                
 تهران، انتشارات مطالعات تاریخی میراث ملل، علی بیگدلی، تاریخ سیاسی اقتصادي عراق،:  رجوع شود به-1

  20،ص1368
  52 همان، ص-1
 حمید بهزادي، مالحظاتی چند در باره خاورمیانه، نشریه مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، آذر - 2
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نیروي دریائی بریتانیا در ارتباط با فعالیت روسیه در ایران و پروژة آلمان ها در 
 1.نه استفاده کرده استخصوص احداث خط آهن برلین، بغداد، از نام خاورمیا

  . در مجلۀ نشنال رویو منتشر شد1902این مقاله در سپتامر 
براي اشاره به . منظور وي از خاورمیانه منطقه اي به مرکزیت خلیج فارس بود

منظور . اشارات خاور نزدیک و خاور دور کافی نبود) منطقه  خلیج فارس(آن 
ن در استراتژي دریائی آمریکا، ماها. ماهان تشریح خلیج فارس و اطراف آن بود

را پیش بینی و متذکر شده بود ) روسیه و آلمان(مقابله با نفوذ قدرت هاي دیگر 
و با پی بردن به اهمیت سوق الجیشی و حساسیت جغرافیایی منطقه خلیج 
فارس، سعی داشت که دولت مردان آمریکا را متوجه اهمیت این منطقه سازد و 

به همین خاطر، او این . اه هایی در خلیج فارس تشویق کندآنها را به استقرار پایگ
. منطقه را برجسته و مهم جلوه داد تا دولت برتیانیا را متوجه حساسیت آن نماید

بعدها شخصی بنام راشین چیرول خبرنگار تایمز، با آگاهی از نوشته هاي ماهان 
هان از منطقۀ مقاالتی را در روزنامۀ مربوط منتشر ساخت که به آشنایی مردم ج

خاورمیانه کمک کرد ، اختالف در مناطق محصوره براي خاورمیانه از همان ابتدا 
  2.آغاز شد ، چراکه خاورمیانۀ چیرول به مراتب بزرگتر از خاورمیانۀ ماهان بود

همانگونه که گفته شد هر دو قصد داشتند که افکار قدرت هاي بزرگ زمان ، 
چیرول به مسالۀ دفاع از هند، . طق بکشانندخصوصاً انگلیس را به سوي این منا

 قدرت 19البته پوشیده نیست که در خالل سال هاي قرن . بسیار پرداخته بود
هاي بزرگ زمان به اهمیت استراتژیک این منطقه آگاه بودند و در جهت بی 

                                                
میر حیدر، تهران،دفتر  آالیر درایسدل، جرالد بلیک، جغرافیاي سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه ا- 3

  15، ص1379المللی، مطالعات سیاسی و بین
   پیشین،ص- 1
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ماندند، بر آن  طرف نگه داشتن آن می کوشیدند و هرگاه در این زمینه ناکام می
.  با کسب مناطق نفوذ، جاي پاي محکمی براي خود به دست آورندمی شدند تا

براي ) نماینده سیاسی بریتانیا در خلیج فارس( لردکرزن 1911 مارس 22در 
پارلمان انگلیس، مباحثی دربارة چگونگی اوضاع ایران، خلیج فارس و ترکیه را 

، چرچیل، 1921 در سال 1.انجام داد و طی آن از اصطالح خاورمیانه استفاده نمود
  2.وزیر مستعمرات انگلیس در این وزارت اداره اي بنام خاورمیانه ایجاد کرد

تر گردد و کم کم جاي  جنگ جهانی دوم باعث شد که واژة خاورمیانه مصطلح
ارتش انگلیس در آغاز جنگ، فرماندهی پراکندة خود . واژة خاور نزدیک را بگیرد

اندهی خاورمیانه را در قاهره تشکیل داد را درهم ادغام کرد و ستادي به نام فرم
  3.که مرزهاي این خاورمیانه به تبع عملیات هاي نظامی مرتب تغییر می کرد

در خالل جنگ جهانی دوم سازمانی را به ) انگلیس و آمریکا(همچنین متفقین 
که منظور اصلی آنها، برقراري ارتباط . ایجاد کردند» مرکز پشتیبانی خاورمیانه«نام 
  4.سال سازوبرگ به جهان عرب، ترکیه ،ایران و برخی کشورها دیگر بودو ار

به هر حال نام خاور نزدیک در خالل جنگ جهانی دوم و باالخص در پایان 
جنگ ، جاي خود را به نام خاورمیانه عوض کرد ، گرچه هیچ تفاوتی هم در این 

قد بود که چنانچه جان دالس وزیر خارجۀ اسبق آمریکا، معت. دو وجود نداشت
  5.بین خاور نزدیک و خاورمیانه فرقی وجود ندارد

                                                
   پیشین، ص-2
  85 علی بیگدلی، پیشین، ص-3
  52 حمید بهزادي، پیشین، ص- 4
  7،ص1366انتشارات اقبال،:  محمود کتابی، تقویم سیاسی خاورمیانه، تهران- 5
  15 پیشین، ص- 1
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در نتیجه مرز مشخص . اصطالح خاورمیانه معرف منطقه اي فرهنگی است
به طور کلی کشورهاي این منطقه عبارت از اردن، امارات . براي آن وجود ندارد

، متحدة عربی، ایران، بحرین، سوریه، عراق، عربستان سعودي، عمان، قطر، کویت
کشورهاي غربی این منطقه . لبنان، مصر،یمن و سرزمین هاي فلسطینی است

به دلیل وابستگی شدید تاریخی و فرهنگی، غالباً ) الجزایر، تونس، لیبی، مراکش(
سودان نیز جزء این کشورها به حساب می . جزء خاورمیانه محسوب می شوند

هم پیوندهایی با در عین حال کشورهاي آفریقائی موریتانی و سومالی . آید
  .خاورمیانه دارند

ترکیه و قبرس که از نظر جغرافیائی داخل و یا نزدیک این منطقه هستند ، 
خود را جزء اروپا می دانند و ایران را مرز شرقی خاورمیانه می پندارند ، البته 

  1.گاهی اوقات افغانستان را هم جزء این منطقه به حساب می آورند
 خاورمیانه به گستره اي پهناور از شمال تا شبه قارة در تعریفی دیگر اصطالح

 کشور با 22هند و از قفقاز تا دریاي سرخ و ماوراي آن اطالق می شود که 
این زیر .  میلیون جمعیت از نژادهاي مختلف را شامل می شود300حدود 

سیستم مجموعه اي از چند محیط جدا از هم شامل خلیج فارس، شامات، مغرب 
کزي و قفقازي می شود که به دلیل همگنی پدیده هاي محیطی و و آسیاي مر

تاثیرپذیري از موضوعات و وسایل مشترك از قبیل منازعه یا صلح اعراب و 
  2.اسرائیل یک منطقۀ ژئوپلتیک یا یک محیط سیاسی را تشکیل می دهند

خاورمیانه و شمال آفریقا، طبق تعریفی که از آنها به عمل آمد نه از نظر 
ی و نه ازنظر فرهنگی، مناطق محدود شده اي نیستند هرچند محیط  فیزیک

                                                
  1384خاورمیانه، ویکی پدیا، دایرة المعارف آزاد، - 2
  82، ص1383، ابرار معاصر، 1 محمد رضا دهشیري، منطقه گرائی نوین در خاورمیانه، کتاب آمریکا، شماره -3
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هیچ . اي به آنها بخشیده است فیزیکی و الگوهاي فرهنگی یک هویت منطقه
به طور معمول کشورهاي ترکیه، ایران، . تعریف ثابتی از این منطقه وجود ندارد

نطقه جاي اسرائیل و کشورهاي عربی شرق سوئز همراه با مصر و لیبی در این م
سودان و قبرس گاهی ولی الجزایرو مراکش و تونس به ندرت در آن جاي . دارند

می گیرند ؛ به هر حال این منطقه به هر صورتی که تعریف می شود یک نظام 
از نظر فرهنگی ، خاورمیانه به مراتب فراتر از حدود  . سیاسی بسته نیست

گی خاورمیانه در مشرق تا نفوذ فرهن. تعریف شده و معین گسترش یافته است 
افغانستان و پاکستان و اقیانوس هند و در مغرب تا صحرا و     شاخ آفریقا 

   1.گسترش یافته است

پس از . خاورمیانه همواره بر اساس منافع غرب، قبض و بسط پیدا کرده است
منظور از خاورمیانه بزرگ، )  سپتامبر11( در آمریکا 1380 شهریور 20حادثه 

کشورهایی که با یک پیوستگی فرهنگی، که اسالم وجه مشترك مجموعه 
خاورمیانه بزرگ از دیدگاه آمریکا پنج زیر مجموعه . آنهاست را شامل می باشد

 :را داراست

  )الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش، تونس(غرب مدیترانه  -1
  )قبرس، مصر،اسرائیل، اردن ، لبنان، سوریه، ترکیه(شرق مدیترانه  -2
دولت هاي شوراي همکاري خلیج فارس، ایران، عراق، (س خلیج فار -3
  )یمن
  )افغانستان، پاکستان(جنوب آسیا  -4

                                                
  20-21 آالسدیر درالسیدل و جرالد اچ بلیک، پیشین صص-1
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آذربایجان، (آسیاي مرکزي و قفقاز  -5
  1).گرجستان،ارمنستان،ترکمنستان،قزاقستان،تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان

   موقعیت ژئوپلتیک_
داده که همواره موفقیت جغرافیایی خاورمیانه  ویژگی هاي به این منطقه 

وجود رودها، دریاها، . سیاست بین الملل را تحت تاثیر خود قرار داده است
دریاچه ها، تنگه هاي متعدد نشانه هایی از اهمیت استراتژیک و ژئوپلتیکی این 
منطقه است که در میان آنها بسفر، داردانل، کانال سوئز و تنگه هرمز و باب 

 ها بسان دروازه هاي طبیعی خاورمیانه و این تنگه. المندب جاي خاصی دارند
  .کنند شمال آفریقا عمل می

در طول قرن هاي متمادي، به ویژه قرن نوزدهم هدف عمده کشورهاي 
استعمارگر، خصوصاً روس و انگلیس، حفظ یا گسترش سلطه و رقابت در 

بحران کانال . تحصیل امتیازات خاص در این خط مواصالتی بوده است
 واقع تسویه حساب بین قدرت هاي رو به افول اروپا از یک سو در) 1957(سوئز

  .و قدرت هاي رو به افزایش امریکا و شوروي از سوي دیگر بود
از لحاظ ژئوپلتیکی این منطقه می تواند به خوبی موازنه قدرت را به نفع 

به همین دلیل نیز در سالهاي پس از . هاي بزرگ یا به ضرر آنها بر هم زند÷قدرت
جهانی دوم نگاه دو ابرقدرت آمریکا و شوروي پس از تقسیم اروپا به جنگ 

  .خاورمیانه معطوف شد
جغرافی دانان سیاسی نیز توجه ویژه اي به تاثیرات منطقه خاورمیانه بر قدرت 

برجسته ترین جغرافی دان سیاسی در اوایل قرن » آلفرد مکیندر«. اند جهانی داشته

                                                
  196،ص1382:  ریچارد هاس، گسترش دمکراسی در جهان اسالم، ترجمه موسسه فصلنامه نهضت،تهران-2
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) قلب جهان(عروف خود تحت عنوان هارتلند بیستم این مساله را در نظریه م
اساس دکترین معروف مکیندر این بود که حوزه داخلی اورآسیا . تشریح کرد

مکیندر متذکر شد که این منطقه محور، . منطقه محوري سیاست جهان است
شکل محاصره می شود که خاورمیانه در آن جاي » حاشیه هاللی«توسط یک 

حور را در بر دارد بتواند بر سرزمین هاي حاشیه اگر کشوري که منطقه م. دارد
مسلط شود و به این ترتیب به دریا راه یابد، آنگاه امپراطوري جهان در دسترس 

  .او خواهد بود
هدف از سیاست آمریکایی سد نفوذ کمونیسم که بر اساس آن پایگاه ها و 

عه قدرت اتحادیه هایی در سراسر هالل حاشیه اي مستقر شد ، جلوگیري از توس
در جریان جنگ جهانی . هارتلند یعنی شوروي به طرف خارج منطقه محور بود

سرزمین (» ریملند«جی اسپایکمن یکی دیگر از جغرافی دانان نظریه .دوم ان
را مطرح و پیشنهاد کرد که آمریکا سیاستی را در پیش گیرد که به ) حاشیه

  .افزایش نفوذ آن دولت در هالل حاشیه اي کمک کند
کوهن نظریه پرداز دیگر طرح کمربند شکننده خاورمیانه را مطرح . بی.اس

یک منطقه «: در نظریه وي کمربند شکننده بدین صورت تعریف شده است. کرد
اشغال شده توسط دولت هاي درحاشیه ... وسیع با موقعیت استراتژیک و 

  1.گیر کرده است کشمکش ،که بین منافع متضاد قدرت هاي بزرگ
هاي سنتی و چه در نظریه هاي مدرن  رمیانه بزرگ در تئوريمنطقه خاو

وضعیت . همواره هسته تفکرات استراتژیک قدرت هاي بزرگ بوده است
خاورمیانه در قرن بیست و یکم از بعد ژئوپلتیک، در بردارنده تلقی خاصی است 

                                                
-12،صص1384 باقرزاده، پروژه خاورمیانه بزرگ، تهران، اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سیامک-1
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 طرح خاورمیانه بزرگ /  ۵۵

 

 که می توان از آن به تغییر ناپذیري معادالت و مناسبات ژئوپلتیک در خاورمیانه
دلیل وقوع چنین تحول ژئوپلتیک در خاورمیانه به نوع نظام حاکم در .  کرددیا

جایگاه ژئوپلتیک در نظام پدیدار . سطح بین الملل و جایگاه آن بر می گردد
 تعادل استراتژیک است، باز شناخت ماهیت ژئوپلتیک  نوین به جهت هشوند

ده آمریکا به عنوان هژمون خاورمیانه و بنیادهاي گفتمانی آن از منظر ایاالت متح
اي در آغاز هزاره جدید سبب خواهد شد تا ماهیت تهدیدات و فرصت فرامنطقه

به عقیده برخی صاحب . هاي آتی براي بازیگران منطقه اي هم مشخص شود
نظران، خاورمیانه در آغاز هزاره جدید سهم باالیی از تحوالت را به خود 

عیت بحران در خاورمیانه نسبت به قرن اختصاص خواهد داد به عبارت دیگر وض
که توسط موسسه » چالش قرن جهانی«در پروژه کالن . بیستم شدیدتر خواهد بود

مطالعات استراتژیک ملی دانشگاه دفاع ملی آمریکا و با حمایت موثر پارلمان 
نیروي دریائی آمریکا انجام گردید، این نکته یادآوري شد که بدون توجه به 

به عبارت . تراتژي ملی تمامی قدرت هاي بزرگ ناقص خواهد بودخاورمیانه، اس
بدون . دیگر، حضور در فضاي جهانی بدون تکیه بر خاورمیانه غیر ممکن است

شک جوهره متباین ژئوپلتیک خاورمیانه، آن را از سایر حوزه ها متمایز ساخته و 
  1.آن را به موقعیتی بی دلیل در گستره جهانی رهنمون ساخته است

   جغرافیاي طبیعی-
یک راه براي به تصویر کشیدن خاورمیانه بزرگ این است که آنرا چهار 
ضلعی بزرگی در نظر بگیریم، یعنی یک نقطه مرکزي جغرافیائی و چهار راهی که 

از غرب منطقه . اروپا، آسیا، آفریقا و روسیه یکدیگر را در آن نقطه قطع می کنند

                                                
  42فص1383 یارمحمد، باي، خاورمیانه در نظرات ژئوپولیتیکی خیر و شر، فصلنامه جغرافیائی نظامی و امنیتی، -2
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 56  / بزرگطرح خاورمیانه    

 

از شمال دریاي سیاه و کوه . را محدود می کندبیابانی صحرا و دریاي مدیترانه آن
هاي قفقاز و رشته کوه هاي البرز و هندوکش، از طرف شرق به جلگه هاي 

  .هندوستان و از جنوب نیز به اقیانوس هند محدود می گردد
در درون این منطقه، مواضع جغرافیائی درون منطقه اي بسیار، گروه هاي 

کمیت و نیز منابع طبیعی مهم و فراوان نژادي و مذهبی، دولت هاي داراي حا
  .وجود دارند

مرزهاي این منطقه که ما آن را خاورمیانه بزرگ می نامیم، دربردارنده مرزهاي 
در زمین هاي جنوب و غرب، راه هاي زمینی . زمینی و دریائی مستحکمی است

به بیابان هاي صحرا محدود      می شود، حرکت از سوي روسیه در شمال با 
هاي قفقاز، در شمال شرقی با رشته کوههاي البرز و هندوکش محدود می کوه

صحرا یکی . این موانع خشکی تاثیر ژرفی بر تاریخ این ناحیه داشته است. گردد
 میلیون کیلومتر مربع 5/3از بزرگ ترین بیابان هاي جهان است که بیش از 

ه تا شمال آفریقا وسعت دارد و از اقیانوس اطلس تا دریاي سرخ و از دریاي سیا
به این ترتیب صحرا دسترسی به خاورمیانه را محدود می . گسترش یافته است

  .سازد
چنانچه از شمال مدیترانه حرکت نمائیم، پس از عبور از تنگه هاي ترکیه و 

 مایل دیوار 700وجود . دریاي سیاه، برجستگی مهم بعدي، ارتفاعات قفقاز است
ي سیاه و دریاي خزر، قرن ها مهاجمان و مدافعان رشته کوه هاي قفقاز میان دریا

هاي خزر را  وجود موانع طبیعی ازتفاعات البرز، دروازه. را ناکام گذاشته است
از این رو، البرز سفر شمال به جنوب و کویر نمک ایران . بسیار مهم ساخته است

  .مسافرت شرقی غربی را محدود می سازد
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 طرح خاورمیانه بزرگ /  ۵٧

 

صلی خاورمیانه را احاطه کرده است، در مکمل موانع جغرافیائی که سرزمین ا
رشته کوه هاي هندوکش . دو منطقه در کشورهاي افغانستان و پاکستان قرار دارد

و رودخانه ایندوس، قرن ها همچون سدي در برابر آسیاي مرکزي عمل کرده 
 مایل 1800گیرد با  رود ایندوس که از کوه هاي کیالوس سرچشمه می. است

دره آن محل چندین مناقشه . ریزد می) ر اقیانوس هندد(طول به دریاي عرب 
راه هاي دریا نوردي آن به کمک چند تنگه باریک محدود . نظامی بوده است

  .گشته است
مرزها و موانع داخلی و منطقه اي موجود در درون منطقه خاورمیانه مرزهاي 

ص گسترده اي و برجسته اي هستند و همواره عوامل تعیین کننده اي در خصو
دسترسی به راه ها می باشند و از این جهت در مبادالت تجاري، مناقشات نظامی 

 دولت هاي 1.و فرهنگی نقش تسهیل کنند و یا بازدارنده اي را بر عهده دارند
 هزار کیلومتر مرز خشکی محدود        می 34خاورمیانه و شمال آفریقا با 

3احتماال فقط حدود . شوند
 مجموع طول این مرزها در اثر توافق بین دولت ها 1

بوجود آمده و دقیقاً بر روي زمین عالمت گذاري شده اند، در حالی که بقیه آن 
در زمینه قرن ها آشوب سیاسی مرزهاي . معموال دچار اختالف و مناقشه اند

یستم فعلی منطقه کامال نوبنیاد هستند و بسیاري از آنها در سال هاي اولیه قرن ب
  2.تحدید حدود شده اند

                                                
ترجمه حسینی، تهران پژوهشکده ا، . جفري کمپ و رابرت هارکاوي،جغرافیاي استراتژیک خاورمیانه، ج- 1

  40-45صص:1373راهبردي،  مطالعات
  103 درایسل و بلیک، پیشین، ص- 2
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 درجه شمالی در 40 و 20خاورمیانه و شمال آفریقا حدوداً بین عرض هاي 
یک منطقه انتقالی بین آب و هواي استوایی و آب و هواي عرض متوسط قرار 

به علت نحوه کلی     گردش هاي اتمسفري، یکی از ویژگی هاي آب . گرفته اند
 30با حداقل مقدار باران که در عرض . تو هوایی این منطقه غلبه خشکی اس

درجه شمالی ثبت شده است ؛ کمبود آب اغلب باعث زدوخوردهاي محلی می 
درگیري ها بر سر منبع آب و در نتیجه سرزمین، می توانند به آسانی به . گردد

   1.نزاع  منطقه اي تبدیل شوند
 بسیاري از انجام داده،» جمعیت اقالم بین المللی«بر اساس مطالعاتی که 

کشورهاي خاورمیانه به دلیل رشد جمعیت و منابع ثابت آبی از سوي دیگر، یا 
هم اکنون با کمبود آب مواجه اند و یا   در آینده با چنین مشکلی روبرو خواهند 

شدت درگیري ها مربوط به آب در حوزه رود اردن شدید تر است، چرا که . شد
قشه یعنی اردن، اسرائیل و فلسطین سه شریک از پنج شریک آب هاي مورد منا

با مشکالت آبی بلند و جدي مواجهند و اگر افزایش جمعیت این کشورها طی 
دو کشور .  سال آینده را هم در نظر بگیریم، وقوع بحران آب قطعی است30

دیگر در حوزه رود اردن یعنی سوریه و لبنان، ذخیره آبی قابل توجهی داشته و 
  2. آب مواجه نخواهند بوددر آینده با کمبود جدي

از دیدگاه زمین شناختی، خاورمیانه و شمال آفریقا منطقه اي کامال پیچیده 
اي مختلف در این منطقه با یکدیگر برخورد کرده اند زیرا چند صفحه قاره. است

بیشتر نواحی منطقه، زلزله که در ) زمین ساخت(و به علت ناپایداري تکنونیک 

                                                
  24 پیشین، ص-3
-307، صص1383 جی مارتین، لی فور، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه نصري، مطالعات راهبردي،-1
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 طرح خاورمیانه بزرگ /  ۵٩

 

صلی صفحه هاست، یکی از رخدادهاي طبیعی به شمار آن در امتداد مرزهاي ا
 در سراسر خاورمیانه شرایط آب و هوایی اقلیمی واحدي حکم فرما 1.می رود

نیست، در واقع این منطقه مانند بسیاري از جنبه هاي دیگر، در این زمینه  هم 
  2.یک منطقه حد فاصل بین اقلیم هاي استوائی و عرض میانه است

  نی جغرافیاي انسا-
برخی . شود خاورمیانه یکی از نواحی تمدن جهان باستان محسوب می

مورخان و محققان از جمله برنارد لوئیس، معتقدند که خاورمیانه داراي دو 
یکی از . سازد ها متمایز می ویژگی بارز و متفاوت است که آن را از سایر تمدن

میانه در برخی از تمدن خاور. است» گسستگی«و دیگر » گوناگونی«ها  این ویژگی
نقاط مختلف آغاز شد و در راه هاي جداگانه پیشرفت و با آنکه ساکنان آنها 
باالخره به سوي یکدیگر گرائیدند، هنوز هم در فرهنگ، در باور و راه ورسم 

نقشه دینی و زبانی . حیات، همچنان دچار تفاوت هاي اساسی باقی مانده اند
قرون وسطی شکل گرفت و با استثناهایی چند خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان 

در این بین سه زبان بر دیگر زبان ها برتري داشت . به شکل امروزي اش در آمد
و تعدادي از زبان هاي دیگر نیز کاربرد محلی خود را ) عربی، فارسی و ترکی(

  3.حفظ کردند

                                                
، 1369چی، رمضان زاده، آستان قدس رضوي،  بیومونت، جرالد بیلک، واگ استاف، خاورمیانه، ترجمه شانه -2

  27ص
  65 پیشین، ص- 3
 عباس نادري قطب الدین، آینده فرهنگی خاورمیانه، کتاب خاورمیانه ویژه مسائل و چالشهاي خاورمیانه، - 1
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 60  / بزرگطرح خاورمیانه    

 

جغرافیاي انسانی خاورمیانه بزرگ در نتیجه عوامل سیاسی درون و برون 
منطقه اي به طور  دائم در حال تغییرات مناقشات قومی با پایان جنگ سرد 
تشدید شده و پشتیبانی جدید بین المللی از اصل حق تعیین سرنوشت براي 
گروه هاي قومی، مرزهاي ملی را به هم ریخته و اقتدار رژیم هاي بومی 

  .خاورمیانه و پیرامون آن را با شکل مواجه کرده است
ن پیش بینی می کنند در سراسر خاورمیانه، رشد سریعی در جمعیت شناسا

با توجه به ناکامی هاي مستمر دولت هاي منطقه در . جمعیت روي خواهد داد
تامین نیازهاي روزانه صدها میلیون نفر، چشم انداز افزایش این جمعیت در سی 

  .سال آینده هراس آور است
جمعیت، فشارهاي جدیدي بسیاري از کشورهاي منطقه در نتیجه رشد سریع 

در زمینه هایی همچون . در زمینه عرضه خدمات اجتماعی متحمل می شوند
تحصیالت ،مسکن، خدمات بهداشتی، کار و تامین مواد غدائی اولیه ،بسیاري از 

  .کشورها قادر به تامین مناسب این نیازها نیستند
به طور کلی . مسائل مهاجرتی، اغلب رابطه نزدیکی با مسائل جمعیتی دارند

حضور کارگران باعث ایجاد مشکالت شهرنشینی گردیده و اغلب ساختار سنتی 
کشورهاي صادر کننده و وارد کننده نیروي کار را دچار تغییرات شدیدي می 

  1.کنند
مردمان منطقه از نظر نژادي به قدري با هم اختالط پیدا کرده اند، که دیگر 

 می باشد و به نظر مفید هم نمی مشخص کردن  گروه هاي نژادي بسیار سخت
از نظر نژادي ، اعراب شاید به همان اندازه ساکنان اروپاي غربی با یکدیگر . آید

عربی، : زبان هاي غالب و پرداخته منطقه اي عبارت از. اختالط پیدا کرده اند
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 درصد ساکنان منطقه 57روي هم رفته حدود . ترکی، فارسی و بربري می باشد 
 درصد مردم خاورمیانه و شمال آفریقا 93حدود .  صحبت می کنندبه زبان عربی

 درصد داراي مذهب قبیله اي و کمتر 3 درصد مسیحی، حدود 3مسلمان،حدود 
دین اسالم به دلیل موقعیت برجسته اي که در . از دو درصد یهودي می باشند 

منطقه داراست، یک نیروي وحدت بخش که داراي اهمیت خاص می باشد، به 
  1.فرهنگ این منطقه به طور بنیادي اسالم است. ار می رودشم

. الزم به ذکر است در اروپاي امروز، اسالم دومین دین غالب به شمار می رود
هنوز بسیاري از . مسلمانان مهمترین اقلیت مذهبی در کشورهاي اروپا هستند

هاي مسلمانان در جامعه غرب در تبعیض به سر می برند و بطور عمده از صحنه 
اسالم از این پس صرفاً موضوع سیاست . سیاسی دور نگه داشته  می شوند

خارجی نیست و اینک به مساله اي داخلی تبدیل شده که توجه به آن در سطوح 
  2.محلی، ملی و اروپائی ضروري است

پدیده اي است که سال هاي متمادي مورد بی ) بنیاد گرائی دینی(اسالم گرائی 
 شده بود و با برخی اتقاقات جدید که در دهه هاي پایانی توجهی غربی ها واقع

 غرب همواره 3. رخ داد، به یک باره توجه آنها را به خود معطوف ساخت20قرن 
تصویري کلیشه اي از اسالم و مسلمانان در میان خود ارائه کرده که به لحاظ 

ي ژئوپلتیک، این تصویر سازي منفی توجیه گر مداخله و حضور    قدرت ها
غرب براي تسلط بر منطقه و کنترل منابع آن . خارجی در منطقه بوده است

                                                
  25-30 بلیک، پیشین، صص – درایسدل - 1
  10، ص 1383، 27 مییام دیتریش، جایگاه اسالم در اروپا، ترجمه فاضل نیا، همشهري دیپلماتیک، شماره -2
، 73 جمیله کدیور، نگاه غرب بر پدیده اسالم گرائی قبل و بعد از یازده سپتامبر، خردنامه همشهري، شماره - 3

  14، ص1384
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همواره در پی استقرار نظامی که حامی و حافظ منافع خود در منطقه باشد بر 
نگرش و رفتار غرب به ویژه آمریکا در قبال ملت هاي منطقه به . آمده است

یکا و یهود ها و جنبش هاي تحت عنوان ضدیت با غرب، ضدیت با آمرحرکت
  1.ستیزي منجر شده است

  جغرافیاي اقتصادي -
شکاف قابل . خاورمیانه از لحاظ توسعه اقتصادي موقعیت روشنی ندارد

مالحظه اي میان کشورهاي خاورمیانه و ملل توسعه یافته جهان وجود دارد، رشد 
سریع اقتصادي ویژگی کشورهاي خاورمیانه از پایان جنگ دوم جهانی بوده 

  2.است
ورزي اهمیت بسیار زیادي در اقتصاد بیشتر کشورهاي خاورمیانه از جمله کشا

غول هاي نفتی همچون ایران و لیبی دارد، به ویژه اگر درآمدهاي نفتی را از 
کشاورزي محلی مقدار بسیاري از خوراك محلی . حساب ملی آنها حذف کنیم

به . گیرد  بر میمنطقه را تامین می کند و در مجموع بخش اعظم نیروي کار را در
اي و نیز بخش عظیمی از  عالوه کشاورزي بسیاري از مواد خام صنعت کارخانه

صدور . سرمایه الزم را براي توسعه از فروش محصوالت داخلی فراهم می سازد
 به جز نفت بزرگترین و 3.محصوالت کشاورزي منبع مهم ارز خارجی است

 کشاورزي نه تنها بخش یگانه ثروت خاورمیانه زمین هاي کشاورزي است،

                                                
 - 1middle/geopolitics/org.Globalizhes.www1p. east 
و جرالدبلیک ،خاورمیانه، ترجمه مدیر شانه چی، رمضان زاده، نشر آستان قدس  واگ اساف– پیتر بیومونت - 1

  821 ص 1369. رضوي
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وسیعی از صادرات مهم خاورمیانه، بلکه مواد اولیه مورد نیاز صنایع کارخانه اي 
   1.را تامین می کند

مصر، ایران، لبنان، سوریه، ترکیه و اسرائیل الگوهاي اصلی در منطقه به شمار 
امروزه در این کشورها سهم صنعت کارخانه اي در تولیدات ناخالص . می روند

مصر، ایران، اسرائیل و ترکیه ساخت .  درصد از کل است15خلی، بیشتر از دا
صنعتی متنوعی دارند که مجموعه اي است از صنایع غذائی، پارچه بافی، تولید 
کود و مواد شیمیائی، تولید سیمان و شاخه هاي وابسته به آن، صنعت مونتاژ 

کمبود سرمایه و پائین . ستوسایل نقلیه، تولید آن و فوالد نیز کامال جا افتاده ا
بودن قدرت خرید بازار داخلی تا اندازه زیادي دلیلی براي محدودیت ساخت 

تجارت معیاري قطعی براي سنجش صنعتی . واحدهاي تولیدي در منطقه است
. با این معیار می توان گفت که خاورمیانه تقریباً فاقد صنعت است. شدن است

  2.واد اولیه استروشن است که صادرات عمده منطقه م
نفت براي صنعت خاورمیانه جنبه حیاتی دارد و خاورمیانه عمده ترین منطقه 

 با ذخیره اي برابر با 1372این منطقه در سال . نفت خیز جهان به شمار می رود
کشور .  درصد از ذخایر جهانی را در اختیار داشت7/56 میلیارد بشکه، 8/661

 درصد ذخایر 6/25 میلیارد بشکه به تنهائی 8/257عربستان در منطقه با داشتن 
پس از عربستان کشور عراق قرار . نفتی جهان را به خود اختصاص داده است

 میلیارد بشکه تخمین زده می شود که 112دارد ، میزان ذخیره نفت عراق بالغ بر 
  .  درصد ذخیره نفت جهان را شامل می شود11حدود 

                                                
  301 همان، ص-3
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 که عراق داراي ذخایر بیشتري نیز هست بسیاري از کارشناسان اعتقاد دارند
که می تواند مجموع ذخایر نفت را دو برابر کرده و برابر با درصد ذخایر 

 درصد حوزه هاي نفتی 90برآورد نشان می دهد که . عربستان سعودي قرار دهد
  1.عراق کشف نشده اند

 میلیون تن نفت خام نقش اصلی در 8/675منطقه خاورمیانه با صادر کردن 
عمده ترین منابع گاز جهان پس از روسیه نیز . صادرات نفت را دارا بوده است

 درصد از منابع گاز 31در منطقه خاورمیانه می باشد ، این منطقه در مجموع 
ایران به تنهائی نیمی از این ذخایر را در . طبیعی را در خود جاي داده است

   2 .اختیار دارد
منطقه، اهمیت آن را فوق العاده افزایش وابستگی کشورهاي صنعتی به انرژي 

کشورهاي اروپائی ، چین، ژاپن و کشورهاي تازه صنعتی شده بالغ بر . داده است
 درصد انرژي شان را از منطقه خاورمیانه تامین می کنند و 26 درصد و آمریکا 70

  .این وابستگی رو به افزایش است
زایش بوده است، به وابستگی آمریکا به واردات نفت همچنان در حال اف

 تقریبا نصف مصرف داخلی آن 1990طوري که واردات نفت آن کشور در سال 
اکثر واردات نفت آمریکا در منطقه خلیج فارس تامین . را تشکیل می داده است

گفته می شود در صورت عدم و یا تغییر تولید نفت داخلی آمریکا، . می شود

                                                
  31-32، صص1382 ماهنامه برداشت اول، -1
-110 حسن صادق، جغرافیاي انرژي و برخی مالحظات امنیت ملی، اطالعات سیاسی و اقتصادي، شماره - 2
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 درصد کل واردات نفتی ایاالت 43وابستگی آن کشور به نفت خاورمیانه به 
  1.متحده خواهد رسید

کنترل . الملی بر سر منابع انرژي جهان است ترین ستیزه در سطح بین اساسی
راههاي عبور منابع نفتی منطقه  به ویژه جهان عرب و متعاقب آن اعمال 
اصالحات اقتصادي متناسب با اهداف آمریکا در فضا سازي سیاسی متناسب با 

  2.رد ،از اهداف آمریکائی هاستاین رویک
   ویژگی ها و اهمیت منطقه خاورمیانه در نظام هژمونی-

هاي  هاي گوناگون براي زمامدران آمریکا در دوره منطقه خاورمیانه از جنبه
از جمله دالیل این اهمیت به شرح . مختلف تاریخی داراي اهمیت بوده و هست

  :زیر است
ست که به طور کامل سلطه یکی از قدرت خاورمیانه از معدود مناطق جهان ا

منابع عظیم انرژي خاورمیانه . ها و به ویژه آمریکا در آن هنوز محقق نشده است
باعت شده که قدرت هاي رقیب بالقوه آمریکا یعنی اروپا، ژاپن و چین براي به 
گردش در آوردن موتور محرکه اقتصاد و قدرت خود بدان وابسته شوند و در 

 و سلطه کامل بر این مناطق توان رقبا اعمال فشار بر آنها را در نتیجه کنترل
  . اختیار آمریکا قرار می دهد

خاورمیانه از لحاظ ژئوپلیتیک و ارتباطات به طور سنتی در چهار راه جهانی 
از بعد مسایل فرهنگی، . قرار داشته و تاثیر بر آن متفاوت و سخت تر است

به صورت یک پارچه در برابر فرایند جهانی خاورمیانه تنها منطقه اي است که 

                                                
-108 عاطف کوبورسی و سلیم منصور، اقتصاد سیاسی نفت در خاورمیانه، اطالعات سیاسی اقتصادي، شماره -1

  50، ص1375، 107
  105، ص1383، 27لیبرالیسم، همشهري دیپلماتیک، شماره  مهدي مطهرنیا، محافظه کاري در خدمت -2
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موضوع جهانی سازي که توسط آمریکا مدیریت و به . شدن مقاومت کرده است
کار گرفته می شود و مهم ترین ابراز فرهنگی و نرم افزاري براي تثبیت و 

در بسیاري از مواقع حضور . گسترش ارزش هاي غربی محسوب می گردد
شده است که جهانی شدن فرهنگ بر این منطقه پررنگ اسالم در منطقه باعث 

  .تاثیر نیرومندي نداشته باشد
 از منظر ایدئولوژیک نیز، خاورمیانه جایگاه ویژه اي نزد محافظه کاران حاکم 

این گروه به قدرتمندترین جناح آمریکا تبدیل شده و قدرت و . بر آمریکا دارد
نوعی رهیافت .  شد آن کشور متجلی2004توان آن ها در انتخابات سال 

ایدئولوژیک و گرایش به برداشت خاص از مسیحیت و تعریف رسالت و وظیفه 
اي فرامادي براي آمریکا در گسترش ارزش هاي آمریکایی که به زعم نومحافظه 
کاران، خداوند بر عهده آنان گذارده، از ویژگی هاي جامعه آمریکا در این دوران 

 مسئولین آمریکا همگی دال بر این رسالت واژگان، ادبیات و رفتار. می باشد
قداست ارزش ها و زندگی آمریکایی و کاربرد الفاظی با رنگ . فرابشري است

بدون ریشه و پشتوانه اي ... مذهبی، همانند محور شررات، جنگ صلیبی و 
و جهان (در این پارادایم، خاورمیانه .  ایدئولوژیک مطرح نمی گردد-فکري
. صلی است که باید روندهاي حاکم بر آن اصالح گرددهدف و دشمن ا) اسالم

از دید کسانی که مقابله با جهان اسالم و حمایت از صهیونیسم را هدف اصلی 
  . خود                می دانند ، اهمیت منطقه خاورمیانه غیرقابل انکار است

مهم ترین ویژگی خاورمیانه درچارچوب این بحث، جایگاه آن در امنیت ملی 
 سپتامبر آمریکائیان که خود را در حفاظی امنیتی و 11پس از واقعه . ریکاستآم

به دور از کشمکش ها و در گیریهاي جهانی می دانستند، ناگهان با ضربه شدیدي 
روبرو شدند که تصورات آنها از زندگی امن را به صورت کامل دگرگون ساخت، 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 طرح خاورمیانه بزرگ /  ۶٧

 

از . ادر به مهار آن نبودتروریسم خطري بود که قدرت عظیم و گسترده آمریکا ق
نگاه استراتژیست هاي نومحافظه کار حاکم بر آمریکا، ریشه و خاستگاه اصلی 

  .را باید در منطقه خاورمیانه جست و جو کرد» تهدیدات تروریستی«چالش 
آمریکا در صورت اراده براي حفظ مقام برتر خود در سیستم بین المللی و 

 ملی و آرامش خاطر مردم خود، نمی تواند ایفاي رسالت ادعایی برقراري امنیت
 نگاهی به اهداف و برنامه هاي 1.تفاوت باشد در برابر خاورمیانه و تحوالت آن بی

راهبردي آمریکا در خاورمیانه نشان می دهد، دولت بوش در دوران زمامداري 
بر منطقه و حتی » تاثیر گذاري مطلوب«خود، پنهان و آشکار، قصد خود را براي 

ر ماهیت خاورمیانه یا هدف دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادي و امنیتی تغیی
 بدون شک جوهره متباین 2.خویش در کوتاه مدت و بلند مدت ابراز کرده است

ژئوپلتیک خاورمیانه آن را از سایر حوزه ها متمایز ساخته و آن را به موقعیتی بی 
  .بدیل در گستره جهانی رهنمون ساخته است

ر نظریات امپریالیسم و نقش پیرامون دولت هاي خاورمیانه در با تکیه ب
، به این رهیافت می رسیم که امنیت خاورمیانه بیشتر 20منظومه امنیت ملی  قرن 

از ناحیه قدرت هاي بزرگ تهدید خواهد شد و همچنان امنیت، مهم ترین 
. ماندموضوع گفتمان هاي ژئوپلیتیک در قرن بیستم و بیست و یکم باقی خواهد 

به عبارت دیگر خاورمیانه در جهت موقعیت پیرامونی خود به ناچار مجبور 

                                                
، 48 بهادر امینیان، آمریکا و طرح خاورمیانه بزرگ اهداف، ابراز و مشکالت، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره -1

  10-12 صص 1383
 ، طرح خاورمیانه بزرگ ویژگی ها و چالش ها، دفتر پژوهش و بررسی هاي خبري ایرنا،... علیرضا عبدا-1

  1، ص1384
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خواهد بود تا استراتژي امنیتی خود را در واکنش به عوامل خارجی به خصوص 
  .هژمونی ایاالت متحده در منطقه تعریف نماید

بنابراین نقش هژمون آمریکا نوید دهنده شکل گیري نظام جدیدي در عرصه 
ی است که زلماي خلیل زاد از آن به عنوان قدرت یا کالنتر بی رقیب بین الملل

. محور و کانون این هژمون گرایی بدون شک خاورمیانه است. یاد کرده است
ایاالت متحده با استناد به نظریه تهدید نامتقارن معتقد  است که در عرصه هاي 

.  چالش بکشندبین المللی رقبایی وجود دارند تا قدرت هژمون آمریکا را به
خاورمیانه از این نظر و در راس آن دولت هاي موسوم به محور شرارت، هارتلند 

بنابراین باید در قالب پیش گیرانه بر ضد بازیگران . تروریسم محسوب می شوند
  .ملی و محلی با آنها مقابله کرد

مجموعه مالحظات استراتژیکی و ژئوپولتیک به این موضوع داللت دارد که 
ر نظام جهانی در نظام نوین در حال تجربه کردن تحوالتی است که در ساختا

. مقایسه با منظومه قرن بیستمی از لحاظ تراکم قدرت بسیار متفاوت است
خاورمیانه در این ساختار جدید همچون ساختار قرن بیستم ، در حدود پیرامون 

ضعیت داده، در  مرکز قرار نگرفته و به علت از بین رفتن چنین مداري انتقال و–
آن چه که سبب . اي مقابل هژمون است یابد که نقطه موقعیت جدیدي استقرار می

می شود تا این انتقال ژئوپولتیک معنا یافته و مطرح شود، عبارت است از این که 
اوال ماهیت ایدئولوژیک خاورمیانه که با اسالم پیوند عمیق دارد از حیث نظري 

این موضوع با هژمونی آمریکا و فرآیند .           ستمتفاوت با لیبرال دمکراسی ا
دوم آنکه . دموکراسی سازي خاورمیانه به سبک غربی در تباین قرار گرفت

خاورمیانه و  ترین متحد استراتژیک آمریکا در حضور اسرائیل به عنوان مهم
استمرار منازعه اعراب و اسرائیلی، ایاالت متحده را نسبت به تامین منافع 
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سوم آنکه . گري که در اتحاد استراتژیک با آن قرار دارد، ترغیب می کندبازی
با نگاه به خاورمیانه تعریف ) تروریسم(تهدید اصلی که هژمونی بر آن تاکید دارد 

شده، و این امر نیز داللت بر آن دارد که نوع نگاه هژمون به خاورمیانه تهدید 
 تواند براي بازیگران این در نهایت اینکه قرن بیست و یکم می. محور است

منطقه توام با ناامنی و ناآرامی از ناحیه هژمون آمریکا باشد که در قالب تهدید 
  1.بیرونی بروز خواهد کرد

  
  

  جمع بندي
در این فصل به ریشه نام خاورمیانه پرداخته شد که اساس این نام بر اهداف 

دي و انسانی این در ادامه به جغرافیاي اقتصا. استعماري غرب بنا شده است
در . کشورها پرداختیم و با آماري وضعیت این کشورها را در نظام جهانی دانستیم

ادامه نیز به اهداف استراتژیک غرب که بر پایه این منطقه بنا شده است، به طور 
در فصل بعد به سیر تحول سیاست خارجی آمریکا که طراح . خالصه پرداختیم

  .هاي پیدایش این طرح خواهیم پرداختخاورمیانه بزرگ است و زمینه 
  
  

                                                
  43-44 باي، پیشین، صص - 1
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  فصل چهارم
  

مسیر تحول سیاست خارجی آمریکا و زمینه هاي تاریخی طرح 
  خاورمیانه بزرگ

  
موضوع سیاست خارجی آمریکا تنها مورد توجه مردم و دولت هاي خاورمیانه 

 سپتامبر مورد نیست بلکه پس از فروپاشی شوروي و به خصوص پس از یازدهم
دالیل متنوع براي این توجه ذکر شده . توجه اکثر ملل جهان قرار گرفته است

تفاسیر، جهان بینی، سیاست ها و عملکرد دولت آمریکا که اثرات قابل : است
تصمیم گیري هاي دولت . مالحظه اي بر سایر کشورها به جاي گذاشته است

هانی، عرضۀ نفت، سازمان هاي آمریکا در مقابل مسائل جهانی مانند تجارت ج
هاي سایر کشورها را مشخص نموده  بین المللی و بودجۀ نظامی بعضاً اولویت

  1.ها گردیده است حتی موجب جابجائی در تخصیص منابع و تنظیم برنامه
   مبانی و دکترین هاي سیاست خارجی آمریکا -

                                                
 محمود سریع القلم، مبانی نظري سیاست خارجی دولت بوش، فصلنامه مطالعات منطقه اي، آمریکا شناسی، -1

  8-11، صص 1381، 13اسرائیل شناسی، جلذ 
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ده شده سیاست خارجی آمریکا در طول حیات خود بر پایۀ مکتب بنیان نها
  .  ویلسونیسم-3 جکسونیسم -2 همیلتونیسم - 1:              است

ماهیت و . مکاتب سه گانۀ مذکور پیش از جنگ جهانی اول شکل گرفتند
ساختار نظام       بین الملی ، تصمیم سازانی مانند البی ها، افکار عمومی و 

، دوره هاي رسانه ها و به تبع گفتمان حاکم بر    دولت هاي مختلف آمریکا
شناخت این . گوناگون سیستم روابط  و تعامالت این کشور را شکل   داده اند

مکاتب و دکترین هاي پیرامون آن به عالوة تصمیم سازان، تصمیم گیران و 
ساختار نظام سیاسی، شیوه اي مناسب براي ارزیابی میدان عمل سیاست خارجی 

کنونی می باشد از این رو اصول آمریکا و جهت گیریهاي استراتژیک آن در دورة 
و مبانی فکري ویژة هر یک از این مکاتب سه گانۀ زیر به طور مختصر مورد 

 .بررسی قرار می گیرند

  
   اصول و مبانی فکري سیاست خارجی آمریکا-1
   مکتب همیلتونیسم-1-1

این مکتب در اوایل ریاست جمهوري جرج واشنگتن عرضه شد که بر مبانی 
بسط محوري از طریق ارائه الگوي «و » وري از راه تعادل قواحفظ مح«دو اصل 

 اعتقاد به اصل -1: در این مکتب سه اصل مورد تاکید قرار داشت. بود» جهانی
 تقویت درونی -3 تاکید به ارزش هاي آمریکائی در خارج-2تعادل قوا در اروپا،

  آمریکا جهت تبدیل شدن به یک الگو و سرمشق براي دیگران 
  تب جکسونیسم مک-2-1

این .  مکتب جکسونیسم بیشتر درون گرا بود و براساس قدرت بنا شده بود
مکتب تقریباً در نقطۀ مقابل مکتب همیلتونیسم قرار دارد و مهمترین اصول آن 
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پذیرش - 2 منافع ملی سکاندار سیاست و روابط خارجی آمریکا ،- 1: عبارتنداز
و گسترش موقعیت آمریکا به  حفظ -3مداخلۀ آمریکا در نقاط مختلف دنیا،

  .عنوان یک ابرقدرت
   مکتب ویلسونیسم-3-1

هاي ویلسون بناي این مکتب را به وجود آورد و به مکتب اخالقی  اندیشه
این مکتب براي جهانی شدن ارزش هاي آمریکائی اهمیت بسیار . مشهور گردید

حظات تا جائی که توسل به ماجرا جوئی هاي خارجی و مال. زیادي قائل است
 مداخله در -1:اصول این مکتب عبارتنداز. نظامی را در خارج توجیه می کند

نقاط مختلف دنیا براي کسب منافع ملی نیست بلکه هدف بازسازي جهان مطابق 
 اصل و مبنا برمداخله -3 دگرگونی در نظام بین الملی -2ارزش هاي آمریکاست 

 دمکراسی ها -4. ی استدر نقاط مختلف جهان حاکم کردن ارزش هاي آمریکائ
  1.با هم نمی جنگند

سه مکتب فوق، اساس سیاست خارجی ایاالت متحده را تعیین کرده اند و 
استراتژي ها و دکترین هاي امنیت ملی آمریکا نشات گرفته از این مکاتب می 

برخی از این استراتژي ها و دکترین ها، از مصادیق با رز سیاست خارجی . باشند
یا ترکیبی از مکاتب مذکور می باشند، که به طور مختصر هر یک آمریکا با یک 

 .مورد بررسی قرار می گیرند
 
   دکترین آمریکا در سیاست خارجی-2
   دکترین تئودور روزولت-1-2

                                                
 چاپ اول، خلیلی، روابط ایران و آمریکا؛ بررسی دیدگاه نخبگان آمریکائی، تهران، ابرار معاصر،...  اسدا- 1

  14-18، صص 1381
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از نظر . وي در تقابل آشکار با مکتب همیلتونیسم، حرکت خود را آغاز کرد
در . درت آن اولویت قائل شدوي آمریکا ابرقدرتی بود که بایستی براي منافع و ق

در دکترین . دورة روزولت دفاع از کشورهاي ضعیف، به هیچ وجه مطرح نبود
روزولت حق دخالت در نیمکرة غربی براي آمریکا لحاظ شده بود که هدف از 

در دورة زمامداري . آن حمایت و حفاظت از منافع این کشور در این منطقه بود
 داخلی کشورهاي هائیتی، پاناما، دومینیکن و از روزولت، ایاالت متحده در امور

 مداخالت آشکاري 1906جمله اعزام نیروهاي نظامی براي اشغال کوبا در 
  .داشت
   دکترین ترومن-2-2

ترومن دکترین خود را در شرایط پس از جنگ دوم جهانی و جنگ سرد 
 در برابر در دکترین ترومن، دفاع از کشورهاي یونان، ایران و ترکیه. تدوین کرد

 فراتر از قائل - دفاع از کل اروپا 1949خطر کمونیسم مد نظر بود و از سال 
استراتژي . در دستور کار قرار گرفت-شدن به حق مداخله در نیمکرة غربی

دکترین ترومن در تامین منافع آمریکا، دیپلماسی پنهان، فعالیت هاي پشت پرده و 
، سرنگونی دولت )1953(کتر مصدق کودتا علیه دولت د. براندازي خاموش بود
،مبارزة تبلیغاتی براي سرنگونی دولت سوکارنو )1954(آرینز در گوآتماال 

و کمک سرنگونی ) 1967(، کمک به سرنگونی دولت پاپاندرئو در یونان )1956(
از مصادیق استراتژي و رویکرد دکترین ) 1970(دولت سیهانوك در کامبوج 

  .ترومن محسوب می شود
 مداخلۀ رسمی در دیگر کشورها هنوز جزء پذیرفته شده اي از 1947 تا سال

سیاست خارجی آمریکا نبود و پایبندي به عدم مداخله در امور داخلی کشورها 
اما با اقدام کنگرة آمریکا در . به طور کامل فراموش نشده بود) نظام وستفالیائی(
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رار دادن آن و اعمال تحریم اقتصادي علیه اتحاد شوروي جهت تحت فشار ق
فراهم نمودن زمینۀ مهاجرت گستردة یهودیان به اسرائیل تردیدها در خصوص 

در این دوره چالش میان مکتب ویلسونیسم . محو نظام وستفالیائی، خاتمه یافت
به نقطۀ حادي رسید و نیکسون با تعلق خاطر مستحکم به مکتب ویلسونیسم به 

ه منافع ایاالت متحده شکل دهندة وي بر این اصل اصرار داشت ک. قدرت رسید
 .تعهدات آن می باشد و نه تعهدات تعیین کنندة منافع آمریکا

  
   دکترین نیکسون-3-2

  :اصول دکترین نیکسون عبارتند از 
 عمل کردن آمریکا به تعهدات خود که از پیمان ها و توافقات خود –الف 

  ناشی می شود 
ي متحد یا دولت هائی که بقاي  پشتیبانی همه جانبه آمریکا از دولت ها-ب

آنها براي امنیت آمریکا یا منطقه مورد نظر الزم است و از طرف یک قدرت 
  هسته اي تهدید شده باشند 

 کمک هاي اقتصادي و نظامی آمریکا در صورت تقاضاي دولتی که در -ج
معرض خطري به جز تهدید هسته اي قرار گرفته باشد ، مشروط بر آنکه دولت 

مسئولیت اصل دفاع از خود را با استفاده از وسائل و امکاناتی که در یاد شده 
  1.اختیار دارد ، اساسا عهده دار گردد

   دکترین کارتر-4-2

                                                
 راهبردي ، – اندرو رائمل و دیگران ، سیستم امنیتی جدید خلیج فارس ، گزارش ها و تحلیل هاي نظامی -1

 34، ص 1382 ، مرداد 37شماره 
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جیمی کارتر کاندیداي دمکرات ها بعد از راهیابی به کاخ سفید دکترین خود 
این دکترین بر پایه بسط آزادي هاي مدنی و دفاع از حقوق . را مطرح کرد 

. وندي در سراسر جهان به خصوص کشورهاي واقع در اردوگاه غرب بود شهر
بسیاري از دولت هاي مستبد که در میانه جنگ سرد در اردوگاه غرب بودند از 

از مهم ترین حوادث دوران . این سیاست جدید آمریکا ابراز ناخشنودي نمودند 
پ دیوید به  ساله جیمی کارتر می توان به امضاي پیمان کم4ریاست جمهوري 

  . عنوان یک موفقیت و وقوع انقالب اسالمی ایران به عنوان یک شکست یاد کرد 
  
  
   دکترین ریگان -5-2

هاي  وي بر اساس مولفه. این دکترین ترکیبی از سه مکتب فکري آمریکا بود
مکتب ویلسونیسم و جکسونیسم، مصالحه با اتحاد شوروي و نیز این عمل را بر 

در همین . دانست و استرتژیک، خطائی نابخشودنی میاساس اصول اخالقی 
لذا دورة . از سوي ریگان استفاده شد» ابرقدرت اهریمنی«دوران بود که واژة 

 .متقابل جدید آمریکا و شوروي آغاز گردید

  
   دکترین بوش اول-6-2

. دورة ریاست جمهوري بوش اول مصادف با فروپاشی اتحاد شوروي گردید
زیرا به یک باره رقیب . حده تا مدتی دچار فقدان دشمن  شددر نتیجه ایاالت مت

و دشمنی که توجیه کنندة استراتژي هاي و سیاست هاي این کشور در سطح 
 تا 1991حملۀ عراق به کویت در سال . جهانی بود از صحنه خارج گردید

حدودي این خالء را پر نمود و شکل دهندة جهت گیري جدید ایاالت متحده 
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نظم نوین جهانی به «بوش دکترین خود را . س از جنگ سرد گردیددر دنیاي پ
به طور کلی دکترین بوش تلفیقی از مکتب . عنوان کرد» رهبري آمریکا

  .گردید ویلسونیسم و جکسونیسم محسوب می
   دکترین کلینتون-7-2

مداخله در مساله کوزوو، سومالی، هائیتی و برخی نقاطی دیگر در چهار 
بشر دوستانۀ کلینتون صورت گرفت که بر اساس این دکترین چوب دکترین      

مداخله در نقاط مختلف دنیا، نه بر اساس منافع آمریکا بلکه بر اساس ارزش 
کلینتون شخصاً گرایش بسیاري به مکتب . هاي آمریکائی صورت می گرفت

همیلتونیسم و ویلسونیسم داشت و بر این اساس براي مسائل داخلی اهمیت 
  .ئل بودزیادي قا

   دکترین بوش دوم-8-2
با روي کار آمدن بوش دوم براي نخسین بار در طول تاریخ آمریکا، مکاتب 
سه گانه در باالترین سطح باهم منطبق شدند و زمینه ساز تحقق دکترین هاي 
مداخله گرایانه و جهان گرایانه گردیدند و بدین ترتیب نظام وستفالیائی بطور 

در . تعامالت سیاست خارجی آمریکا محوگردیدکامل از صحنۀ تفکرات و 
دکترین بوش دوم جهان گرائی، استیالي ارزشهاي آمریکائی در چهار چوب 

  1.منافع آمریکا پذیرفته شده است
بوش دوم مانند ویلسون به جایگاه ویژة معنوي آمریکا در جهان اعتقاد دارد 

.  آمریکا می داندرجال و دولتمردان» وظیفۀ معنوي« وبسط نظم آمریکائی را 
تحوالت یازده سپتامبر نوعی بازبینی نظري و بسیج سیاسی میان عناصر افراطی 

                                                
  14-18:  همان، صص-1
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در این . حزب جمهوري خواه پدید آورد و دکترین جدیدي را مطرح ساخت
دکترین دولت آمریکا از هرگونه ابزار نظامی و حمالت غافلگیرانه و جنگ 

بود نماید، کشور صاحب تسلیحات پیشگیرانه استفاده می کند تا تروریسم را نا
  1.کشتار جمعی را تعدیل نماید و حامیان تروریسم را براي همیشه شکست دهد

دکترین بوش در محورهایی مانند تقسیم جهان به خیروشر تعیین جبهۀ خودي 
و غیر خودي و انتخاب استراتژي پیشگیرانه باعث مداخله گرائی عملی در جهان 

ه است که در این امر به معناي اضمحالل نظام در باالترین سطح ممکن شد
  .وستفالیائی است

در مجموع همیلتونیسم پس از جنگ جهانی اول محور سیاست خارجی 
آمریکا قرار گرفت زیرا این مکتب حالت بازدارنده داشت و بیشتر از مکاتب 

در بررسی این دکترین ها و استراتژي . جکسونیسم و ویلسونیسم مورد اعتنا بود
، حزب دمکرات بیشتر تحت تاثیر مکتب ویلسونیسم قرار داشته و به طور ها

خواهان بیشتر به  اما جمهوري.  شده است جنبی هم بر مکتب همیلتونیسم توجه
مکتب جکسونیسم توجه داشته اند و مکتب ویلسونیسم بیشتر به عنوان استراتژي 

  .براي توجیه برخی رفتارها مورد استفاده قرار گرفته است
   به بعد90 مسیر تحول سیاست خارجی آمریکا از دهۀ -

 بر پایۀ مکتب اقتصادگراي نولیبرالیسی 1990استراتژي کالن آمریکا در دهۀ 
 استمرار داشت، جریانی که سر آغاز آن washington consensus: موسوم به

 با 1990این جریان در دهۀ .  و زمان ریگان و تاچر بر می گشت1980به دهۀ 
آزادي کامل در فعالیت هاي :    مکتب واشنگتن با اصولی  همچونعنوان

                                                
  10 محمود سریع القلم، پیشین، ص- 2
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اقتصادي، حرکت آزاد سرمایه، کاهش هرچه بیشتر نقش دولت و کاهش مالیات 
اما آمریکا در     . ها و برداشتن موانع تجاري و خصوصی سازي شدت یافته بود

شیدن به  نتوانست به تعهدات خود در راه گسترش بخ1990سال هاي پایانی دهۀ 
در سایر مناطق جهان مانند آمریکاي التین، هند . اقتصاد آزاد،  جامۀ عمل بپوشاند

در شرق و . و برخی کشورهاي جهان سوم، نولیبرالیسم موفقیتی کسب نکرد
جنوب شرق آسیا نیز با وجود رعایت نشدن اجماع واشنگتن، موفقیت هاي 

الیستی مورد نظر و تجویز شدة اقتصادي کشورهاي این منطقه، فارغ از الگوي لیبر
هاي الزم براي اعمال  از این رو مکانیزم. صندوق بین المللی پول حاصل شده بود

این رخدادها هر چند پایان . اصول و آموزه هاي این اجماع منظور نشده بود
جهانی شدن نخواهد بود، اما جایگاه آن در استراتژي آمریکا، حرکت از یک فاز 

  .به فاز بعدي است
 در ارتباط با سیر رو به افول این فرایند 1990تحوالت چندي در پایان دهۀ 

  .در استراتژي آمریکا رخ داد که مهمترین آنها به شرح زیر بوده است
 و توافق به عمل آمده بین کرة 1997 پیامد بحران مالی آسیا در سال -1

 با زیر پا 1998المللی پول، کره جنوبی در آگوست  جنوبی و        صندوق بین
گذاشتن مفاد توافق خود با   صندوق بین المللی پول به نوعی به روند رو به 
پایان گسترش و بسط نولیبرالیسم در استراتژي کالن آمریکا در دورة کلینتون 

  .دامن زد
گیرهاي   بود که طی جهت2001 سپتامبر11 نقطۀ عطف دیگر حادثۀ -2

با استفاده از استراتژي » امنیت مطلق«ردن استرتژي کالن آمریکا به سوي فراهم آو
پیشدستی و آغاز مبارزه با تروریسم  بین المللی از سوي بوش همراه شد و در 

  .نوع خود ضربه اساسی تري به جهانی شدن اقتصاد وارد کرد
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 کشور آمریکا، انگلیس و اسپانیا در 3 نشست سران 2003 مارس 16 در -3
صمیم براي آغاز جنگ علیه عراق بدون کسب جزیرة آزور پرتقال، با اعالم ت

مجوز سازمان ملل و جامعۀ بین المللی، اعالن رسمی بر پایان معاهدة وستفالی از 
  .یک سو و آغاز عملی برروند یک جانبه گرایی از سوي آمریکا بود

 5400 که آمریکا در پایان این سال، 2003 اعالم این نکته در دسامبر -4
صاد جهانی مقروض است، در ناسازگاري با اصل اساسی تالش میلیارد دالر به اقت

براي برقراي بودجۀ متوازن که از سوي کلینتون دنبال می شد، محسوب می 
جنگ آمریکا در عراق اوضاع ژئوپولیتیک جهانی و اوضاع پیش روي . گردد

 11پیامد اعالم وصول استراتژي نوین آمریکا پس از . آمریکا را متحول کرد
، تغییرات اساسی چند را در نتیجۀ جنگ در عراق، پیش روي  سپتامبر

  :سیاستمداران آمریکا قرار داد
 کفایت آمیز نبودن محدودیت قدرت نظامی آمریکا براي دستیابی به هدف -

هاي استراتژیک این کشور در نتیجۀ فقدان نفوذ در جامعۀ بین المللی و ناتوان در 
پائی خود، پایانی بر هژمونی سیاسی این  هم پیمانان ارو– حتی –مجاب ساختن 

  .کشور بود
 جنگ عراق به همراه کشمکش قبلی آمریکا در افغانستان با گسترش -

نیروهاي نظامی آمریکا، عمالً قدرت نظامی آمریکا را محدود کرد و با این 
وضعیت، این جنگ دکترین بوش را در آمادگی براي اقدام پیشدستانه علیه 

خنثی کرد و توان نظامی آمریکا را براي » محور شرارت«ح کشورهاي به اصطال
به نحوي که آمریکا و سیاست هاي آن در گروي محیط . اقدام دیگر تحلیل برد

. هاي خود و با توجه به خط مشی سایر کشورهاي منطقۀ خاورمیانه بود سیاست
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ارج اي در خاورمیانه، ناگزیر به خ عالوه بر این به دلیل کوششهاي درون منطقه
  .کردن نیروهاي خود از عربستان سعودي گردید

 با توجه نیازهاي آمریکا در عراق به همراهی و همکاري سایر کشورها و -
المللی، این کشور عمالً ناچار شد تا به نهادهاي بین المللی  نهادهاي جامعۀ بین

 بر که به آنها پشت کرده بود، رویکرد تازه اي داشته باشد و از سوي دیگر افزون
نیازهاي خود به نهادهاي چند جانبه و هم پیمانان اروپائی، و حتی به ایران نیز، 

  .در سروسامان دادن به اوضاع عراق نیازمند گردید
 تهدیدات القاعده به عنوان یک گروه فراتر از انتظارات بوده و مخالفت ها با -

 جهان آمریکا را در قالب یک جنبش گسترده و بزرگ در سطح خاورمیانه و
خطرات ناشی از تروریسم در معرض تبدیل به بی ثباتی . اسالم مطرح شده است

  .بالقوه در جهان اسالم قرار گرفته است
 تسلط هژمونیک آمریکا بر جهان به صورت تنها ابرقدرت که محافظه کاران -

جدید از آن به عنوان یک کامیابی یاد می کنند، نه تنها مزیت بلکه دشواري حفظ 
داري امنیت و ثبات اقتصادي در جهان را به صورت یکجانبه بر دوش و نگه

در این وضعیت اتحادیه اروپا   به سان سال هاي اولیه پس از . آمریکا گذاشت
جنگ جهانی دوم نه تنها نیازمند آمریکا نیست بلکه آمریکا نیازمند پول اروپا ، 

مور جهانی می همراهی آن در ماموریت هاي حفظ صلح و میانجیگري آن در ا
روسیه با توسل به افزایش فروش نفت و درآمدهاي آن تا حدي خود را . باشد

بی نیاز از تن دادن به مضامین نهادهاي بین المللی مانند صندوق بین المللی  پول 
اعتمادي ها به سیاست هاي اقتصادي آمریکا در در شرق  آسیا هم بی. می بیند

قدرت یابی چین از نظر اقتصادي ، . بوده استبین کشورهاي منطقه رو به فزونی 
فرمول تازه اي در راستاي وابستگی هاي متقابل چین و ژاپن در آیندة این منطقه 
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ژاپن نیز از نظر مسائل بودجه اي و امور اقتصادي و مالی ، . در پی خواهد داشت
چین نسبت به گذشته امتیازهاي . می تواند یک کمک بالقوه به آمریکا باشد

در آخرین دیدار بوش با نخست وزیر چین، . شتري از آمریکا دریافت می کندبی
موضع گیري رئیس جمهور آمریکا در خصوص مسالۀ تایوان، تا حدي بیشتر از 

همۀ این تحوالت در راستاي خنثی شدن و از کار . گذشته به نفع چین بوده است
  1. بررسی قرار گیردافتادگی استراتژي کالن سیاست خارجی آمریکا میتواند مورد

افول قدرت منعطف آمریکا، آنچه که «ژوزف ناي در مقاله اي تحت عنوان 
در خصوص استراتژي کالن سیاست خارجی » واشنگتن باید نگران آن باشد

آمریکا به این باور است که وجه قدرت منعطف به معناي توانایی عدم توسل به 
 و اینک به درجات پائین تري تنزل زور یا پرداخت امتیاز و از راه امتناع بوده

 کشور، تاکید 29وي به اشاره به نظر سنجی هاي موسسۀ گالوپ در . کرده است
می کند که تاثیر سیاستهاي آمریکا به ایجاد نگرش هاي منفی در آن جوامع نسبت 

در اروپا شمار بسیاري از مردم بر این باورند که . به آمریکا منجر شده است
ی آمریکا مانع تالش هاي معطوف به مبارزه با فقر جهانی، سیاست هاي کنون

رعایت حقوق بشر ،حفاظت محیط زیست و حفظ صلح می باشد این موانع 
  .باعث شده تا بر روند آمریکا ستیزي طی سالیان اخیر افزوده شود

نگرش نومحافظه کاران بر سیاست خارجی و جایگاه ایاالت متحده در نظام 
وزیر دفاع (راوانی بر برخی از مسئوالن آمریکائی مانند رامسفلد بین المللی تاثیر ف

از این منظر رامسفلد اصطالح قدرت منعطف را . بر جاي گذارده است) سابق
این نوع . درك نکرده و به آن به عنوان رهنمونی براي سیاست خارجی باور ندارد

                                                
، دانشگاه نیواسکول » در دنیاي کنونیبررسی استراتژي جهانی سیاست خارجی آمریکا« میزگرد تخصصی -1

 www.neu.edu، مراجعه به سایت 1383 فروردین 27نیویورك، 
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د و بدون نگرش در دولت آمریکا سبب گردیده است تا اعمال قدرت به میل خو
رضایت جهانیان و اینکه تنها ابرقدرت امروز جهان نیازي به هم پیمان دائمی 
ندارد و هر موضوعی با زمینۀ خاص خود هم پیمانان الزم را تعیین می کند و نه 

البته صرف نظر از مورد جنگ . هاي آمریکا قرار گیرد بالعکس، شالودة خط مشی
بع قدرت منعطف براي جلب نظر و همکاري ویتنام، در سایر موارد آمریکا از منا

دیگر استمرار داشت و حتی یکپارچگی در مجموعۀ کشورهاي غربی نیز در 
دورة جنگ سرد و در پیروزي در پیشبرد استراتژي مهار در جنگ سرد مرهون 

   1.همین قدرت منعطف بوده است
ن رویاروئی آمریکا با تروریسم به دلیل سرشت تهدیدهاي ناشی از آن بدو

همکاري دیگر کشورها امکان پذیر نمی شود و قطع نظر از عامل منافع خاص و 
ملی کشورها، جلب اینگونه همکاري به درجۀ جذابیت ارزش ها و پیام ها در 

کم اهمیت شمردن قدرت منعطف، هزینۀ همکاري . رفتارهاي آمریکا بستگی دارد
تلقی شدن طرفداري از کشورها با آمریکا را در سطح جهان باال می برد و منفی 

آمریکا، همراهی رهبران را با این کشور کمتر و ضمانت اجراي توافقات را کم 
براي مثال شیلی، مکزیک و ترکیه از همکاري با آمریکا در حمله . اثر    می سازد

  . خودداري نمودند2003به عراق در مارس 
 تحت عنوان ساموئل برگر مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در مقاله اي در

که در مجلۀ فوراگین آفرس  به » سیاست خارجی یک رئیس جمهور دمکرات«
چاپ رسید، با اشاره به اینکه قدرت یافتن همزمان یک جانبه گرایان در کنگره و 
در دستگاه اجرائی دولت آمریکا بی سابقه بوده است، خط دولت بوش در خرده 

                                                
1 - Joseph Ney, Demise of US soft power, washangton have toaorry, foreign 

Affairs May/June 2004,pp.16-20 
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 تاکید بر شدت عمل در قبال گیري از خط مشی هاي دولت هاي سابق آمریکا و
ریچاردپرل از بی تفاوتی کلینتون به . دولت هاي خاورمیانه را نقد نموده است

بمب گذاري در سفارت هاي آمریکا ) 1993( انفجار برج هاي تجارت جهانی 
در یمن ) 2000 ( uss cole، انفجار الخبر و حمله به ناو )1996( در آفریقا 

به نظر پرل خطر . ینۀ تقویت مخالفین آمریکا اعالم نمودانتقاد کرد و آن را در زم
وي در مورد . دولت هاي طرفدار تروریسم از گروه هاي تروریستی مهم تر است

آنها فکر می کنند که «: استراتژي آمریکا در قبال خاورمیانۀ بزرگ چنین می گوید
، سوریه، باید در رابطه با ایران. عراق در صدر لیست برخورد با تروریسم است

اینها . لبنان، یمن، سودان، کره شمالی و یا دولت خود گردان فلسطین فکر کنند
دولت هایی هستند که اجازة اعمال تروریستی می دهند و حامیان تروریست ها 

 Researchساموئل برگر به نظر سنجی صورت گرفته توسط موسسۀ» .هستند

center forth people and the press خاورمیانه و حوزة  در کشورهاي 
اسالمی آسیا از پاکستان تا مغرب اشاره می کند، دائر به اینکه مردم این نواحی در 
عین ابراز عالقه به برخورداري از نظام هاي آزاد و مردم ساالر، به شیوة 

  1.دموکراسی آمریکائی   عالقه اي ندارد
یز چنین توان دید که در سایر نقاط جهان حتی کرة جنوبی و اروپا ن می

وضعیت و در رویکردي در قبال سیاست هاي آمریکا وجود دارد و این کشورها 
 از اصالحات در –نمی خواهند بین آمال آنان و اصول مورد نظر آمریکا 

وضعیت موجود نمایان .  پیوندي برقرار گردد-خاورمیانه تا جنگ علیه تروریسم

                                                
1 - www.peopk-press.org 
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یشترین قدرت نظامی اما کم گر رابطۀ پارادوکسیکال بین برخورداري آمریکا از ب
  1.ترین قدرت نفوذ می باشد

آمریکا کشور شرکت هاي عظیم مالی، صنعتی و خدماتی است و دولت تنظیم 
قدرت این مجتمع ها صرفاً . کنندة منافع و اولویت هاي این مجتمع ثروت است

 تولیدي نیست و در زمینه هاي سیاسی و تصمیم گیري نیز می –در زمینۀ مالی 
 تسلیحاتی نقش تعیین کننده اي در تولید -در این میان صنایع نظامی. باشد

تکنولوژي ها، ایجاد اشتغال ، توان اقتصادي، سیاست خارجی و تعیین اولویت 
  .هاي آمریکا دارند

پس از فروپاشی شوروي مهمترین بحث نظري در محافل خارجی آمریکا، 
.  سیاسی آمریکا بوده است- نظامی-مسالۀ بهره برداري از قدرت عظیم اقتصادي

را مطرح ساخت اما فرصت » نظم نوین جهانی به رهبري آمریکا«بوش اول طرح 
 پیدا 1992عملیاتی کردن آن را به واسطۀ عدم پیروزي مجدد در انتخابات سال 

ها و  کلینتون نیز بر اساس دیدگاه هاي متفاوت و سنتی دمکرات. نکرد
جانبه گرائی را در سطح جهان پی گیري هاي اجتماعی، رفاهی، چند  اولویت

 میلیارد دالر کاهش 270نمود و حتی به تدریج سطح بودجه نظامی را تا سطح 
  .داد

  2001 تحول سیاست خارجی آمریکا پس از یازدهم سپتامبر -
به قدرت رسیدن بوش دوم تالطم زیادي در تعامالت جهانی آمریکا ایجاد 

 سپتامبر را علت اصلی 11سیاسی، حادثۀ کرد که برخی از صاحب نظران مسائل 

                                                
1 - Berger samule, the foreign policy of a Democratic president, foreign affaris, 

may/June 2004,pp47-63 
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 با به قدرت رسیدن بوش دوم طیف افراطی حزب جمهوري 1.این امر می دانند
خواه که از نظر جایگاه اقتصادي به شرکت هاي بزرگ نفتی، بانک ها و شرکت 
هاي تولید اسلحه وابسته است و از لحاظ فکري به جریان هاي راست مسیحی 

براي اولین بار در تاریخ سیاسی نه چندان طوالنی . سیدندگرایش دارد به قدرت ر
آمریکا، سه مکتب همیلتونیسم، جکسونیسم و ویلسونیسم در دورة بوش دوم در 
باالترین سطح ممکن در سیاست خارجی آمریکا هم پوشانی پیدا کردند و 
مهمترین شرایط را براي تحقق   دکترین هاي مداخله گرایانه و جهان گرایانه 

این شرایط با توجه به ویژگی هاي شخصی بوش، کابینۀ منحصر به . ید آورندپد
فرد وي و رویکرد تاریخی حزب جمهوري خواه در   شکل گیري و تحقق 

  .رویکرد جاري دولت آمریکا نقش اساسی ایفا کرده است
سیاست آمریکا درخاورمیانه به طور سنتی طرفدار حفظ ثبات دولت هاي 

این سیاست بخشی به واسطۀ مالحظات امنیتی، . بوددوست حتی استبدادي 
بخشی به واسطۀ وابستگی به نفت اعراب و بخشی دیگر به این واقعیت مبتنی 
بود که آمریکا از ابراز محدودي براي اعمال فشار براي اصطالحات در این 

 90کمک مالی مستقیم براي دمکراسی به منطقه طی دهۀ . کشورها برخوردار بود
 میلیارد دالر بود و همواره سعی شده بود تا از ایجاد بی ثباتی و بر 250حدود 

 با اعالم ارتباط دمکراسی در 2.انگیختن کشورهاي مذکور جلوگیري شود
خاورمیانه با امنیت شهروندان آمریکائی، شوك بزرگی به کشورهاي منطقه وارد 

تروریسم در بسیاري از اظهارات مقامات آمریکائی در خصوص ریشه هاي . شد

                                                
  338-340، صص 1382 حسین دهشیار، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران، ابرار معاصر، آذر - 1
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و انسداد سیاسی در کشورهاي عرب، به نبود دمکراسی در این کشورها مرتبط 
  .دانسته می شد

 سپتامبر از 11انتقاد آمریکا از عربستان و مصر که اغلب هواپیما ربایان حادثۀ 
این دو کشور بودند و اصرار بر ضرورت تغییر رژیم در عراق و فلسطین، اعراب 

 سیاست سنتی مبنی بر حفظ و تامین منافع خود، با را متقاعد کرد که آمریکا
استفاده از ثبات در کشورهاي دولت منطقه را رها کرده است و از این بعد در پی 

جز در مورد عراق و فلسطین، مقامات .ایجاد تغییرات در سراسر منطقه است
  .دولت بوش آشکارا اشاعۀ دمکراسی را با تغییر رژیم یکسان ندانسته اند

ن حال رایس مشاور امنیت ملی بوش در مصاحبۀ خود با فاینانشال با ای
ایاالت متحده نه تنها خود را متعهد به تغییر رژیم در عراق «تایمزاعالم نمود که 

  1»بلکه متعهد به دمکراتیزه کردن جهان اسالم می داند
ما بایستی در مورد « اعالم نمود که 2002 سپتامبر 4مایکل لدین نیز در 

ه از تمام ابزارهاي سیاسی، اخالقی و نظامی مان براي حمایت از انقالب استفاد
دمکراتیک براي آزاد سازي مردم خاورمیانه از حکومت هاي مستبد صحبت 

  2.»کنیم
در عمل حملۀ آمریکا و تغییر رژیم در عراق تا حد زیادي متاثر از اندیشۀ نو 

عراق، در ابتدا اشاعۀ البته هدف از تغییر رژیم در . باشد محافظه کاري می
دمکراسی نبود، اما بعد از ناامید شدن آمریکا از یافتن تسلیحات کشتار جمعی در 
این کشور، موضوع اشاعۀ دمکراسی مهمترین توجیه براي حملۀ نظامی و حضور 

 11به طور کلی بوش بر این باور است که حادثۀ . در این کشور عنوان می شود

                                                
1 - Fanancial Times, Sep.23,2002 
2 - Wall Street Jurnal, Sep.4,2002 
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 هاي آمریکا در جهان عرب ریشه دارد و حذف سپتامبر در عدم تحقق آرمان
صدام و ظهور دمکراسی در عراق بطور زنجیر وار تحوالت جدي در جهان عرب 

  1.را فراهم خواهد کرد
اما مخالفت هاي داخلی در آمریکا، مقاومت اروپا و رویارویی با واقعیت 

ري ظاهراً مانع تس) اوضاع جاري در عراق(موجود در صحنۀ عمل خاورمیانه 
روش قهر آمیز گسترش دمکراسی شده و راهکار متعادل تري را در دستور کار 

در این دستور کار که در قالب طرح خاورمیانۀ بزرگ ارائه . غرب قرار داده است
براي . شده، عقب نشینی آمریکا از اندیشه هاي نو محافظه کارانه مشاهده است

ان در قبال خاورمیانه و جهان درك انتقادات وارده به جهت گیري از محافظه کار
اسالم و اجبار این کشور به حرکت به سوي کسب همراهی و هم آوائی متحدان 
خود در ایجاد تغییرات مورد نظر در منطقۀ خاورمیانۀ بزرگ، ابتدا بایستی به این 

 دولت بوش –سئوال پاسخ داده شود که چه عواملی منجر به عقب نشینی آمریکا 
لی و ارائه طرح خاورمیانۀ بزرگ گردیده است ؟ پاسخ این  از سیاست هاي قب–

 .سوال در ذیل سه عنوان مورد بررسی قرار می گیرد

  
   مخالفت داخلی در آمریکا-1

در مقابل بهره برداري یک جانبۀ آمریکا از قدرت نظامی که مدنظر نو محافظه 
یان کاران در این کشور براي توسعۀ دمکراسی در منطقه مطرح می شود، جر

قدرت مندي از نظرات و عقاید داخل کشور نیز مشاهده می شود که آن را به 
چالش می کشد و معتقد است که هر چند آمریکا تنها ابرقدرت باقی مانده در 
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ضمن . عرصۀ بین المللی است، اما نمی تواند کلیۀ کارها را به تنهائی انجام دهد
ریکا بر سر انزواگرائی ویا بین آنکه به این نکته که پس ازجنگ سرد، اختالف آم

 سپتامبر اختالف بین چند جانبه گرایان و 11الملل گرائی بوده است و بعد از 
منتقدین کنونی یک جانبه گرائی معتقدند که توان . یک جانبه گرایان می باشد

نظامی آمریکا براي ثبات جهان ضروري است و اقدام نظامی بخش از پاسخ 
باشد، اما احتماال این اقدام موجب آن می گردد که آمریکا به تروریسم می 

سرکوب تروریسم صرفاً توسط آمریکا صورت گیرد، چرا که امکان دارد این 
در بسیاري از موارد مانند مسائل مالی و . مبارزه چندین سال به طول انجامد

قضایی نیز قدرت نظامی به سادگی با موفقیت همراه نخواهد بود و حتی بهره 
ز آن در بعضی موارد تخریبی می باشد همچنین مشروعیت اقدامات گیري ا

. آمریکا از اهمیت باالیی براي کارآیی قدرت نظامی این کشور برخوردار است
باید پذیرفت که در سطوح اقتصادي آمریکا تنها قدرت نبوده و توانایی انکار 

  .اروپا و ژاپن را ندارد
 بایستی آمریکا در زمانی به در مورد حقوق بشر و ارزش هاي آمریکائی،

در . تنهائی و بطور جدي وارد عمل شود که منافعش در معرض خطر جدي باشد
غیر این صورت بهتر است با کمک دیگر بازیگران بین المللی و منطقه اي این 

در زمینۀ دمکراسی نیز این اعتقاد وجود دارد که گسترش آن به . کار را انجام دهد
زیرا دمکراسی و . حاظ ایدئولوژیک به نفع آمریکا استلحاظ عملی و هم به ل

دفاع از حقوق بشر برخاسته از نظام ارزشی غرب بوده که آمریکا کامالً با آن 
  1.آشنایی دارد

                                                
  2-3، ص31/3/1383 یوسف موالئی، جایگاه ایران در استراتژي کالن آمریکا، امروز، -1
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حداقل دمکراسی هاي لیبرال به سادگی وارد جنگ نمی ":برژینسکی می گوید
لذا . رناك هستنددمکراسی هاي غیر لیبرال و پوپولیستی، مانند ایران خط.  شوند

آمریکا باید راه هاي تشویق دیگران براي برگزیدن دمکراسی لیبرال را صبورانه 
اگر فلسطینی ها می توانستند در انتخاباتی واقعاً آزاد رهبر خود را . در پیش گیرد

انتخاب کنند از کجا معلوم که رهبران حماس یا جهاد اسالمی را انتخاب نکنند؟ 
اگر در عربستان سعودي انتخاباتی ). این کار را انجام دادنددر انتخابات اخیر ( 

اصالح طلب بر ... آزاد صورت گیرد چه تضمینی وجود دارد که شاهزاده عبدا
  1"هواداران اسامه بن الدن و یا هر رهبر اسالم گراي دیگر پیروز گردد؟

بدون در مورد روند صلح خاورمیانه نیز، این باور وجود دارد که تمام اقدامات 
لذا آمریکا باید . توجه به این موضوع با سوء ظن دیگران نگریسته می شود

ماهیت و جوهره توافقنامۀ صلح را در خاورمیانه توصیف و مشخص کند و 
این امر ارتباط بیشتري به انگیزه . سپس فعاالنه بکوشد این توافقات را جا بیندازد

 خواهد بخشید و به هاي سازنده در مورد گسترش دمکراسی توسط آمریکا
اي مشترك براي همکاري صحیح با  کشورهاي خاورمیانه نشان خواهد داد که پایه

  2.غرب وجود دارد
 به پارادوکس 2002آدام گارفینکل، سردبیر نشنال اینترست در پائیز سال 

دمکراسی آمریکائی و تناقض آن با جوهرة حرکت دمکراتیک اشاره می کند و 
ی از نقاط جهان، دمکراسی می تواند بر نیروهاي معارض در برخ: معتقد است که

جهان اسالم نقطه اي است که این قانون به بهترین نحو ممکن . غرب نفع برساند

                                                
مه ایران،  زبیگنیو برژنیسکی، کاستی هاي طرح خاورمیانه بزرگ، روزنامه شرق، به نقل از روزنا- 2
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جایی که دشمنی و تنفر از آمریکا به اوج خود . در آن به اثبات رسیده است
  1.رسیده است

المللی آمریکا شرل شونینگر جانشین مدیر برنامۀ بنیان سیاست اقتصادي بین 
نوین در مقاله اي در زمینۀ استراتژي ایاالت متحده آمریکا متذکر گردیده است 

جوهره سیاست آمریکا طی سه دهه گذشته درخالف جهت دمکراسی و حق : که 
  2.تعیین سرنوشت اعراب بوده است

   مقاومت اروپا-2
ائتالف بین  سپتامبر، آمریکا به دنبال ایجاد 11تا چندین هفته پس از حادثۀ 

در این رهگذر اروپا در جلسه . المللی علیه تروریسم از طریق سازمان ملل بود
اي اضطراري به فاصلۀ کمتر از ده روز از حادثۀ مذکور، به شرایط جدید واکنش 

انسجام اروپا و آمریکا با جنگ افغانستان دچار محدودیت گردید و با . نشان داد
ولی کوتاه بودن زمان جنگ و . کا دور شدتشدید جنگ، اروپا کم کم از آمری

تالش اروپا براي ترغیب آمریکا براي توسل به دیپلماسی و ابزار اقتصادي براي 
در دوحه قطر ) WTO(مبارزه با تروریسم که نمونۀ آن برگزاري اجالس 

با مطرح . مانع از شکاف بیشتر و آشکار دو سوي آتالنتیک گردید) 2002(بود
 که نهایتاً به حملۀ آمریکا 2002توسط بوش در سال ) رتمحور شرا(شدن بحث 
اروپا منهاي انگلستان، کامالً از آمریکا فاصله .  به عراق منجر شد2003در مارس 

مسالۀ مهم تعدیل رفتارهاي آمریکا در مقابل اروپا می باشد به صورتی که . گرفت
این . نظامی هستندآمریکائی ها در صدد بهره گیري از ابزارهاي دیگر به جز توان 

امر بی ارتباط بر مسائل اقتصادي و سیاسی میان اروپا و آمریکا نیست که 
                                                

  2، ص2004 گیلبرت آچکار، خاورمیانه بزرگ، لوموند دیپلماتیک، آوریل -2
  3 همان، ص-3

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 92  / بزرگطرح خاورمیانه    

 

مهمترین روابط تجاري و سرمایه گذاري را با هم دارند و رهبري اقتصاد جهانی 
عالوه بر این مبارزه با . بدون حضور هر یک از این دو ممکن نخواهد بود

 سر موضوعات امنیتی است که سابقۀ آن تروریسم مستلزم همکاري اروپائی ها بر
 سپتامبر بر می گردد و مستلزم کار مشترك در مورد مسائل قضائی 11به پیش از 

به هرحال اوضاع پس از حمله آمریکا به عراق به ویژه نیاز . و اصطالحاتی است
آمریکا به اروپا براي بازسازي و تالش اروپا براي بهره برداري از فرصت هاي 

عراق نشان می دهد که یکجانبه گرائی آمریکا و یا چند جانبۀ گرائی جدید در 
  .دلیل نیست، بیش از اندازه واضح و آشکار استاروپا هر چند بی

   اوضاع عراق- مشکالت موجود در صحنۀ عمل خاورمیانه-3
در حالی که مدافعان جنگ عراق تبعات بعد از جنگ را امري عادي در نظر 

 با نمونه هاي مشابه مانند آلمان و ژاپن در دورة بعد از گرفته و در مقایسۀ آن
جنگ، به طور طبیعی آن را با سردرگمی و خونریزي همراه می دانند، منتقدین 
اساساً به خدشه دار بودن استدالل ورود به جنگ و بی اعتبار بودن آن با توسعۀ 

ق اجبار و دمکراسی و نیز عدم امکان اعمال دمکراسی مورد نظر آمریکا از طری
 عالوه بر این در حالی که ایجاد دمکراسی در عراق با حفظ 1.زور معتقد هستند

ساختارهاي پیشین نظامی و امنیتی در این کشور امکان پذیر نبود، آمریکا به 
پیشبرد اهداف و . ناچار اعالم نمود که به طور طبیعی منجر به ناامنی شده است

 گرفتن آن در جدول زمانی است، نیز براي برنامه هاي آمریکا که نیازمند قرار
ولی با اختالالت و . حفظ وضعیت در انتخابات ریاست جمهور آینده الزم است

همانطور که بیشتر اشاره شد، . مشکالت جدي سیاسی و امنیتی روبروست

                                                
  . زبیگینو برژینسکی، پیشین- 1
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منتقدین بر این نظر هستند که در کشورهایی مانند عراق که در نتیجۀ سیاست 
. النی ، حکومت هاي دیکتاتوري بر آنها حاکم بوده اندهاي غرب براي مدت طو

  1.نمی توان اصول دمکراسی را یک شبه نهادینه کرد
راه حل پیشنهادي منتقدان نیز تاکید تغییر فرهنگ سیاسی مردم منطقه در دراز 
مدت و حمایت از حرکت هاي مدنی و اصالح طلبانۀ خود جوش است تا 

  2.صدور دمکراسی از خارج
 اینکه منطقه در مقابل هرگونه مداخلۀ خارجی به دلیل سوابق به خصوص

از طرف دیگر . منفی این گونه اقدامات ، واکنش منفی و دفاعی انجام می دهد
واقعیات بازسازي عراق است که آمریکا را نسبت به ادامۀ سیاست قهرآمیز، 

هزینه  میلیارد دالر 600طبق برآوردها بازسازي عراق حدود . محتاط کرده است
در بر خواهد داشت، در حالی که کم ترین مشارکت بین المللی براي تامین این 

  .هزینه وجود دارد
برآیند این سه عامل و سیاست هاي آمریکا در منطقه منجر به ارائه طرح 
خاورمیانۀ بزرگ شده است، که علی رغم مدنظر قرار دادن نیاز به انجام 

سی در منطقه، هیچ صحبتی از صلح اصالحات دراز مدت براي توسعۀ دمکرا
خاورمیانه، و حل و فصل قطعی نزاع اعراب و اسرائیل به میان نیامده است، که 
. این امر به شدت مورد انتقاد اروپا و کشورهاي مسلمان منطقه قرار گرفته است

از طرف دیگر اروپا نیز این طرح را فرصتی براي ایجاد وحدت مجدد در غرب 
  .ش سازنده و اصالحی به آن می نگردمی داند و با نگر

                                                
   همان- 2
  2 مهدي شکیبائی، پیشین، ص- 1
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به طوریکه وزیر خارجۀ آلمان در نخستین واکنش به طرح آمریکا، در نشست 
 پیشنهاد آمریکا را با شور و 2003ساالنۀ امنیتی اتحادیۀ اروپا در مونیخ در سال 

شوق مطرح کرد و دربارة    روش همکاري قدرت هاي دوسوي آتالنتیک در 
  1.نرانی کردزمینۀ خاورمیانه سخ

   طرح خاورمیانۀ بزرگ-
انتشار متن غیر رسمی طرح خاورمیانۀ بزرگ آمریکا در یکی از جراید عربی 

پدیدة سیاسی جدیدي را تحوالت ) 2004فوریۀ  (1382در اواخر سال ) الحیات(
منطقه خاورمیانه رقم زد و فضاي نوینی را در عرصۀ مناسبات کشورهاي منطقه 

عکس العمل هاي . ص و جهان عرب به طور اعم ایجاد نمودبا آمریکا به طور اخ
منطقه اي و فرامنطقه اي نسبت به این طرح، فصل نوینی را از موضع گیري ها و 

موضوع طرح . متعاقب آن رایزنی هاي درون منطقه اي و بین المللی گشود
خاورمیانۀ بزرگ به یک موضوع مهم و محوري در تحرکات دیپلماتیک 

  .و بانی طرح بدل شدکشورهاي هدف 
مبانی توجیه کنندة ضرورت ارائه طرح خاورمیانۀ بزرگ و لزوم انجام 
اصالحات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی که به منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا به 
عنوان منبع و منشاء تهدید نگریسته و رفع این تهدیدات را هدف خود اعالم 

  :ه عبارتندازبر پایۀ سه گزارش می باشد ک. کرده است
 سازمان ملل در خصوص منطقۀ 2003 و2002 گزارش توسعۀ انسانی -1

گزارش مجمع جهانی اقتصاد در -3 گزارش بانک جهانی  -2خاورمیانۀ عربی 
داووس در مورد قدرت رقابت اقتصادي در جهان عرب، در این سه گزارش به 

                                                
  2، ص1382 ایاالت متحده و طرح خاورمیانه بزرگ، میهن، اسفند - 2
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ي این شاخص هاي نگران کننده در سطح توسعۀ انسانی و وضعیت اقتصاد
  1.کشورها اشاره شده است

اند که توسعه  هاي یاد شده استدالل کرده مقامات آمریکائی، با استناد به گزارش
نیافتگی منطقۀ خاورمیانه منشاء بروز بی ثباتی و امنی در منطقه و مضافاً تهدیدي 
جدي براي کشورهاي دیگر خارج از منطقه و در کل مخل امنیت جهانی است و 

  2. سپتامبر به عنوان نقطۀ تاییدي بر این ادعاي استفاده کرده اند11از حادثۀ 
انتشار این طرح که به صورتی یک طرفه توسط آمریکا تهیه و مقامات این 
کشور بر لزوم اجراي آن تاکید کرده اند، عکس العمل هاي شدیدي را در سطح 

 3.ل داشته استمنطقۀ خاورمیانه و نیز انتقادات کشورهاي مهم اروپائی را به دنبا
کشورهاي منطقه و بسیاري از صاحب نظران مسائل سیاسی منطقه اي معتقدند 
که هدف آمریکا از ارائه این طرح، تغییر ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
منطقه در راستاي تامین هر چه بیشتر منافع خود در منطقه و نیز تضمین دائمی 

اضات کشورهاي عربی به برخی از مبانی  اعتر4.امنیت و منافع اسرائیل می باشد
آن نظیر تحمیلی و یکسویه بودن طرح و عدم مشورت با کشورهاي هدف، 
نادیده گرفتن نقش آمریکا اروپا در ایجاد مشکالت و عقب ماندگی منطقه، عدم 
توجه به ویژگی هاي تاریخی ، دینی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها، نادیده 

ه یعنی منارعۀ اعراب و اسرائیل به عنوان عامل بسیاري گرفتن بحران اصلی منطق
. از مشکالت سیاسی و امنیتی در منطقه و مسایلی از این قبیل مبتنی بوده است

                                                
  2، ص1383 خرداد 10 جین دانیل، توجیهات آمریکائی براي خاورمیانه بزرگ، بازتاب، - 1
  2 همان، ص- 2
  15، ص83، نیمه دوم فرودین 10 حامد یاري، خاورمیانه بزرگ دولتها، دیدگاهها، همشهري دیپلماتیک، ش-3
، نیمه دوم فرودین 10پلماتیک، ش  طرج خاورمیانه بزرگ در گفتگو با دیپلمات هاي آمریکائی، همشهري دی-4
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ضمن آنکه در تحلیل ها و گفتگوها درون منطقه اي نسبت به اهداف پنهانی و 
دهی جانبی طرح آمریکا نسبت به منطقه و یا نقش اسرائیل و منافع آن در جهت 

  1.شود به سمت و سوي طرح ابراز نگرانی می
کشورهاي خاورمیانه در عکس العمل به طرح یاد شده ، همزمان با ارزیابی 

اي نظیر برگزاري اجالس سران عرب در تونس و  هاي درون و برون منطقه
همچنین رایزنی با مقامات آمریکائی و اروپائی، برخی اقدامات انفعالی را دستمایۀ 

یپلماتیک خود قرار دارند که از جمله اجراي برخی اقدامات اصالحی تحرکات د
  2.باشد صوري و نیزارائه برخی طرحهاي اصالحی براي منطقه قابل ذکر می

مجموعه تحرکات عرب در خصوص این طرح به دلیل انفعال موجود میان 
کشورها که از تحوالت عراق و جدي تلقی اقدامات سخت افزاري آمریکا ناشی 

شد، بر محور تعدیل طرح و نه تغییر و تعطیل آن استوار بود، به گونه اي که می 
از جنبه هاي تحمیلی و یک جانبۀ آن کاسته شود و رژیم هاي منطقه شریک آن 

هم زمان با این تحول تهدیدات متعدد نسبت به بقاي حکومت هاي . تلقی گردند
  3.موجود به حداقل ممکن کاهش یابد

ه در ارزیابی خود از این طرح برخی ایرادات را از جنبه کشورهاي اروپائی ک
ضمن آنکه به نظر می رسد، اروپائی .هاي تئوریک و ساختاري بر آن وارد کردند

ها علی رغم داشتن نگرانی هاي مشترك با آمریکا در قبال مسائل منطقه، نسبت 
برخی از . به اهداف غایی آمریکا در چهارچوب طرح فوق بدبین هستند

رهاي شاخص اروپائی نظیر فرانسه، آلمان و ایتالیا، هم زمان با انتقاد از نقاط کشو

                                                
  2 مهدي شکسیبائی، پیشین، ص- 1
  1383 فروردین 8 احتمال پیش گیري طرح خاورمیانه بزرگ، ایران امروز، - 3
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ضعف طرح آمریکا به سمت تدوین و ارائه طرحهاي مستقل ، دو یا چند جانبۀ 
دیدگاه هاي (خاورمیانه روي آورند که به عنوان نمونه می توان از طرح آلمان 

ادا و دانمارك، طرح مستقل طرح مشترك کان). فیشر در کنفرانس امنیتی مونیخ
ایتالیا، طرح مشترك آلمان و فرانسه و یا طرح مشارکت استراتژیک اروپا با 

مجموعۀ این اختالف دیدگاه ها و مخالفت ها، . خاورمیانه و مدیترانه یاد نمود
بسترهاي تعدیل طرح خاورمیانۀ آمریکا را فراهم نمود و با بروز برخی تعدیالت 

مات آمریکائی و سرانجام با قبول برخی اصالحات، موجبات در اظهار اولیۀ مقا
رضایت نسبی کشورهاي عربی و اروپائی فراهم گردید و در اجالس سران گروه 
هشت که با حضور سران    هفت کشور عربی، ترکیه و افغانستان به عنوان مدعو 

  1.همراه بود، به تصویب رسید
   پیشینۀ تاریخی طرح خاورمیانۀ بزرگ-

اصالح طلبانۀ آمریکا نسبت به منطقۀ خاورمیانه سابقۀ طوالنی دارد نگرش 
وارائه طرح خاورمیانه بزرگ ، اتفاق جدیدي در نگرش خاورمیانه اي آمریکا 

این دیدگاه ها، تقریباً در تمام دوران حکومت جمهوري خواهان و . نمی باشد
، با شدت، دمکراتها در آمریکا مطرح بوده و با توجه به دولت و حزب حاکم

تواند به  تغییر رئیس جمهور نمی. هاي متفاوت دنبال شده است ضعف وتاکتیک
زیرا همان . تعویض جهت گیرهاي کلی و استراتژیک در آمریکا منجر گردد

نیازها و الزاماتی که در زمان جمهوري خواهان وجود دارد، در دورة بعدي و 
 اقتصادي، جهان سرمایه در بعد. زمامداري دمکرات ها هم وجود خواهد داشت

داري به قدرت تولید زیادي دست یافته ولی در مقابل ، بازار مصرف به این 
اندازه توانمند نیست که بتواند متناوب با ظرفیت تولید سرمایه داري مصرف کند، 
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لذا باید شرایطی حاکم شود تا کشورهاي که قدرت مصرف باالیی دارند بتواند 
این امر به شرایط جدید و مدل هاي جدیدي در تولیدات را پوشش دهند و 

آرایش سیاسی نیازمند است و این موضوع مورد توجه کلیۀ روساي جمهور و 
. احزاب آمریکاست و با تغییر آنها ، استراتژي کشور دچار تحول نخواهد شد

آمریکا پس از جنگ دوم در پی هژمونی و . البته تغییر می تواند تاکتیکی باشد
 خویش در مسائل جهانی و همین طور در پی فراگیر کردن نظام حفظ سرکردگی

  .ارزشی خود بوده است
با توجه به اهمیت برنامه منطقۀ خاورمیانه چه به واسطۀ انرژي و چه به واسطۀ 
قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب که پتانسیل هاي بسیاري را در خود دارد و با 

رزهاي خود ندیده و به سبب شرکت در توجه به اینکه آمریکا امنیت خود را در م
الملل،  امنیت خود را از خارج از  مناسبات مالی، سیاسی، نظامی و اقتصادي بین

مرزهاي خود مراقبت می نماید، این منطقه براي آمریکایی ها از نظر امنیت بسیار 
  1.باشدحائز اهمیت می

هان سوم به از زمان کندي که آمریکا یک رفراندوم سیاسی براي کشورهاي ج
ویژه آسیائی مطرح کرد شاید طرح خاورمیانۀ بزرگ یگانه طرح مشابهی می باشد 

  2.که این کشور خود را به آن متعهد کرده است
در ابتدا طرح با نام پروژة خاورمیانه مطرح شد، کشورهایی مانند ترکیه، مصر، 

این . اردن و اسرائیل به عنوان کشورهاي اصلی منطقه شامل این طرح بودند
  :پروژه داراي دو راهبرد بود

                                                
  3و2 صص  یوسف موالئی، پیشین،- 1
   بررسی فرم سیاسی و اقتصادي در طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا، پیک نت- 2
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 پیوند دادن این چند کشور در یک بازار مشترك که هر کدام به شیوة -1
  مخصوص خود مشارکت داشته باشند

از .  اداري که در راه پیاده کردن این پروژه اعمال شد– راهبرد سیاسی -2
 از اینها جمله عادي کردن چهرة اسرائیل در کنفرانس هاي مادرید و اسلو و پیش

 گام هایی براي صلح میان اسرائیل و مصر در کمپ دیوید 1978هم در سال 
اما با بر هم خوردن اوضاع منطقه، شکست طرح صلح فلسطین و . برداشته بود

اما اقداماتی . این پروژه هم به تعویق افتاد... اسرائیل وقوع جنگ ایران و عراق و
به عنوان گام هاي اولیه همچنان ادامه جهت ایجاد تحوالت در منطقه انجام شد و 

    1.یافت و کنار گذاشته نشد
 پس از فروپاشی اتحاد شوروي و حدوث شرایط جدید در عرصۀ روابط بین 
الملل و شرایط خاص دوران پس از جنگ دوم خلیج فارس ، جرج بوش اول در 

که داراي ابعاد » نظام جدید خاورمیانه« طرحی را تحت عنوان 1991سال 
  2.یاسی، اقتصادي و امنیتی بود ارائه کردس

در زمان ریاست جمهوري بیل کیلینتون طراحی » طرح خاورمیانۀ دمکراتیک«
آنان مدل رفتاري که . شد و پایه هاي فکري آن به دورة دمکرات ها باز می گردد

آمریکا و کشورهاي غربی در دورة جنگ سرد در مقابل بلوك شرقی به کار می 
ق تبلیغ و پرداختن به حقوق بشر از سیاستهاي نرم افزاري توانسته برند و از طری

به عقیدة برخی از . برخی اهداف خود را تامین کنند، مالك عمل خود قرار دادند
بانیان طرح با استفاده از این رویه آیندة سیاسی کشورهاي منطقه تفسیر یافته و 

                                                
  10/3/83 محمد رئوف محمد اهداف، که آمریکا براي خاورمیانه این است، بازتاب، - 3
  3/9/83 محمد رئوف محمد، القدس العربی، ابعاد امنیتی و نظامی خاورمیانه، - 1
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منطقه با کشورهاي راه براي همکاري گسترده و تعامل حاکمیت هاي ملی در 
  1.قدرتمند از جمله آمریکا همواره خواهد شد

اگرچه طرح هاي فوق هیچگاه مورد توجه جدي دولت کلینتون واقع نشد 
 11ولی به دنبال ورود جرج بوش دوم به کاخ سفید و مهمتر از همه وقوع حادثۀ 

 طرح هاي فوق به سیاست هاي رسمی دولت آمریکا در تبادل 2001سپتامبر 
بنابراین عالوه بر حملۀ آمریکا افغانستان و عراق، مشاهدة . طقه مبدل گردیدمن

هایی مانند  ارائه طرح نقشۀ راه در خصوص مسالۀ فلسطین و مطرح شدن ایده
 -تشکیل منطقۀ تجارت آزاد در خاورمیانه، لزوم اصالحات گستردة سیاسی

  .وده ایم اقتصادي، تقویت جامعۀ مدنی و کنترل تسحیالت کشتار جمعی ب
 در سخنرانی خود در بنیاد هرتیج با عنوان 1381 آذرماه 22کالین پاول در 

به طور رسمی طرح این کشور براي »  خاورمیانه اي-ابتکار مشارکت آمریکائی«
وي .  اقتصادي و آموزشی اعالم کرد–خاورمیانه را مبنی بر اصالحات سیاسی 

مندي از خوشبختی  نه جهت بهرههدف این طرح را توانمند ساختن مردم خاورمیا
و انسان مداري که توسعۀ دمکراسی و بازارهاي آزاد در سایر نقاط دنیا به ارمغان 

از نظر پاول این ابتکار زمینۀ تحقق اهداف آمریکا در منطقه . آورده ، عنوان نمود
از جمله پیروزي در جنگ علیه تروریسم ، خلع سالح عراق و پایان دادن به نزاع 

در این طرح برنامۀ آموزشی زنان مورد توجه .  اسرائیل را فراهم ساختاعراب
  2.قرار گرفت

 در اجالس وزراي دفاع 1282این طرح نیز توسط رامسفلد در بهمن ماه سال 
پس از آن دیک چنی در سخنرانی . کشورهاي اروپائی در مونیخ مطرح گردید

                                                
  4 یوسف موالئی، پیشین، ص- 2
  4، ص1383، 10الین پاول، طرح آمریکا براي خاورمیانه، همشهري دیپلماتیک، شماره  ک- 1
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، جزئیات بیشتري از  2002مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در سپتامبر 
تشویق گسترش آزادي و : وي گفت. طرح خاورمیانۀ بزرگ را مطرح کرد

کمک به خاورمیانۀ بزرگ . دمکراسی کار درست و بسیار سودمند براي همه است
براي فائق آمدن بر کسري آزادي، نهایتاً رمز پیروزي در جنگ گسترده با 

روزگارماست که نیازمند اراده این امر یکی از بزرگترین وظایف . تروریسم است
  1.و امکانات یک نسل یا بیشتر است

 می 9در نهایت بوش به هنگام سخنرانی در دانشگاه کارولیناي جنوبی در 
 خاورمیانه را در طی ده سال مورد - برنامۀ ایجاد منطقۀ تجارت آزاد آمریکا2003

و تسلیحات کشتار در عصر تروریسم بین المللی «: وي اعالم کرد. تایید قرار داد
جمعی، آنچه در خاورمیانه اتفاق می افتد به طور سیستماتیک، ایاالت متحده را 

وي در این سخنرانی از همکاري کشورش با دولت ها . تحت تاثیر قرار می دهد
و اصالح گرایان منطقه خبر داد و ایجاد فرصت هاي اقتصادي براي ملت هاي 

ع تر بخصوص براي زنان که با محرومیت منطقه را منوط به آموزش بهتر و وسی
  2.»هاي بیشتري مواجهند، دانست

سرانجام متن کامل طرح خاورمیانه بزرگ براي اولین بار بطور غیر رسمی در 
، 2004 منتشر گردید و نهایتاً این طرح در ژوئن 2004نشریه الحیات در فوریه 

آیلند ارائه  توسط رئیس جمهوري آمریکا به اجالس سران گروه هشت در سی
سپس در نشست مشترك آمریکا و . گردید و با انجام تعدیالتی به تصویب رسید

                                                
  8،ص 1383، 10 دیک چنی، دمکراسی در خاورمیانه بزرگ، همشهري دیپلماتیک، ش- 2
  2 آچار گیلبرت، پیشین، ص- 3
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 دراستانبول و در بیانیه 1383اتحادیه اروپائی و نیز نشست سران ناتودر تیرماه 
  1.پایانی اش مورد تائید قرار گرفت

 کشور شرکت 34پس از برگزاري اولین اجالس وزراي خارجه و اقتصاد 
در باره خاورمیانه بزرگ، سمینارها، ) 2004 دسامبر 11(کنفرانس رباط کننده در 

کنفرانس ها و میزگردهاي مختلفی در کشورهاي مراکش، مصر، تونس، اردن، 
در . یمن، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک برگزار و دیدگاه هاي متفاوتی مطرح شد

 با 2005ل آخرین نشست از این نشست هاي کارشناسی که در اواخر سا
مساعدت ایتالیا و در رباط برگزار شد اکثر سخنران و کارشناسان به استانداردهاي 
متفاوت دمکراسی در جوامع مختلف اشاره کرده و این طرح را بر روي 

 الزم به ذکر است ، محافل فکري استراتژیک 2.خاورمیانه ناکارآمد خواندند
رمیانه بزرگ نقش داشتند که در تنظیم پروژه خاو) هرتیج و کارنگی(آمریکا 

  .مختصراً در مورد آنها در ذیل اشاره می شود
   بنیاد کارنگی-

 کاربردي طرح خاورمیانه بزرگ –بنیاد کارنگی سعی داشته تا به ابعاد علمی 
 با تعریف پروژه اي به نام پروژه 2003این بنیاد طی سال میالدي . بوش بپردازد

نظیم و ترسیم استراتژي جدید خاورمیانه اي مترصد ت» ابتکار خاورمیانه بزرگ«
همچنین بنیاد مذکور با ارائه گزارشات . دولت بوش پس از یازده سپتامبر شد

 راهبردي در این باره، شامل دمکراسی در خاورمیانه، جامعه –ادواري تحلیلی 
مدنی و دمکراتیزه شدن انتخاب سران در خاورمیانه، سعی در ارائه اهداف، 

الش ها و استراتژي سیاست خاورمیانه اي بوش، به ویژه در زمینه ابزارها، چ

                                                
1 - www.Ayandehnegar.org/2/10/2005 

2 - www.anjam.com/16/10/2005 
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مقامات ارشد و گردانندگان بنیاد کارنگی . حساس دمکراتیزه کردن منطقه داشت
هاي  معتقدند که اتکا بر طرح خاورمیانه بزرگ دولت بوش و نیز محور فعالیت

جب شد تا بنیاد  کاربردي این بنیاد در امور صلح و امنیت بین المللی مو–علمی 
  .کارنگی براي این ماموریت حساس و عمیق استراتژیک انتخاب شود

 Bمطلعین امور خاورمیانه به خوبی آگاه اند که روزنامه واشنگتن تایمز، گروه 
در اداره     برنامه ریزي ویژه پنتاگون و بنیاد کارنگی با تدوین و توسعه پروژه 

به تحقیق فروپاشی اتحاد شوروي هلسینکی، آن هم با مجوز دولت ریگان، 
این بار نیز دولت بوش در بنیاد کارنگی خواسته است که با . مساعدت کردند

استفاده از تجارب گذشته، پروژه مطالعات کاربردي در خصوص پیشبرد سیاست 
غرب در جهان اسالم و ظرفیت هاي ملی تک تک کشورهاي منطقه در پذیرش 

  1.رمیانه بزرگ، امکان سنجی نمایدمفاد مندرج، در ابتکار طرح خاو
   بنیاد هرتیج-

از دو تن از شخصیت هاي ارشد ) براي سخنرانی(بنیاد هرتیج با دعوت 
 میدانی در –سیاسی دولت بوش، پاول و چنی، ماموریت مطالعاتی تحلیلی 

متعاقب این دو . خصوص طرح خاورمیانه بزرگ، دولت واشنگتن را ایفا کرد 
 –هرتیج با داشتن سوابق طوالنی در     امور مطالعات علمی دعوت مذکور، بنیاد 

کاربردي براي دولت هاي جمهوري خواه در آمریکا مترصد بر آورد استراتژیک 
  .تحقق ابتکار طرح خاورمیانه دولت بوش شد

این بنیاد در امکان سنجی تحقق خاورمیانه بزرگ، منطقه را به سه بخش شمال 
هدف هرتیج از این تقسیم .  خاور میانه تقسیم کردآفریقا،      خاور نزدیک و

                                                
ر صیاد، نقش و سیاست تحقیقاتی هرتیج و کارنگی در پیشبرد ابتکار طرح خاورمیانه بزرگ،  محترم ذکریا پو- 1

  10،ص10،1383همشهري دیپلماتیک، شماره 
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بندي ، تحکیم الگوي همکاري چند جانبه فرامنطقه اي، بومی کردن دمکراسی در 
. منطقه و ارائه مدل هاي موفق براي حل و فصل منازعات منطقه اي بوده است

معاون امور   سیاست خارجی » الري ورتزل«پژوهشگر ارشد و » جیم فیلیپس«
هرتیج در تنظیم سند ابتکار مشارکت آمریکا در خاورمیانه، مربوط به وزارت بنیاد 

ایشان در گزارشات خود متذکر شدند که موفقیت . خارجه آمریکا موثر بوده اند
ابتکار مشارکت آمریکا در منطقه خاورمیانه منوط به بومی کردن دموکراسی و 

اي عربی و جهان اسالم بازار آزاد با فرهنگ سیاسی منطقه به ویژه در کشوره
  1.است
  

  جمع بندي
در این فصل بر مسیر تحول سیاست خارجی آمریکا و مکاتب تاثیر گذار بر 

این مکاتب خط مشی سیاست خارجی آمریکا را تعیین کرده و . آن پرداختیم
در ادامه به بیان زمینه هاي موجود و دالیل پیدایش ابتکار . درآن موثر بوده اند

در فصل بعد به بیان اهداف آمریکا از ارائه این . بزرگ پرداختیمطرح خاورمیانه 
  .طرح و موضع اروپا در قبال آن خواهیم پرداخت

  
    

  
  
  

                                                
  13 محترم ذکریا پور صیاد، پیشین،ص-2
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  فصل پنجم
  

 اهداف و سیاستهاي آمریکا و اروپا در قبال خاورمیانه بزرگ

  
   نومحافظه کاران و خاورمیانه -1

ه از دغدغه هاي بزرگ آمریکا و بالتبع عناصر خاورمیانه و تحوالت آن هموار
 نظامی آن کشور بوده - اقتصادي- نومحافظه کار حاضر در دستگاه هاي سیاسی

نومحافظه کاران به طور کلی، سه هدف را در ارتباط به خاورمیانه بزرگ . است
  .در دستور کار خود قرار داده اند

   نهادینه کردن حضور آمریکا در منطقه -1
   ساختن کنترل عرضه و قیمت نفت از دست اوپک خارج-2
   انجام اصالحات مورد نظر در خاورمیانه -3

با توجه به فقدان قدرتی متوازن کننده و رقیب در خاورمیانه، نومحافظه کاران 
معتقدند که حتی در صورت بروز بی ثباتی، هیچ کشوري نمی تواند از آن به نفع 

 در این چهارچوب بود که ایاالت متحده، .خود بهره برداري استراتژیک نماید
بدون توجه به مخالفت دولت ها و مردم در منطقه و سراسر جهان به عراق حمله 
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 ویلیام کریستول نومحافظه کار، ضمن مشروط کردن ریشه کنی تروریسم به 1.کرد
آماج «: گسترش دمکراسی، دربارة هدف نومحافظه کاران در خاورمیانه می گوید

برپایی خاورمیانۀ جدید است و به منظور تغییر فرهنگ سیاسی ) راقع(این جنگ 
آنچه در یازدهم سپتامبر رخ داد، این بود «: وي می افزاید» .کل منطقه انجام شد

که آمریکا به هوش آمد و کشف کرد که جهان کنونی آن جهان گذشته نیست و 
یاست آمریکا در لذا س. این جهان به مکان خطرناکی براي دنیا  تبدیل شده است

اي بود تا در رویارویی با این جهان خطرناك به آن کمک کند  پی این اصل یا ایده
این . اي که پیدا می شد همان بود که نومحافظه کاران در پیش گرفتند و تنها ایده

ایده اساس تغییر فرهنگ سیاسی منطقه، که در آن امثال صدام و بن الدن پرورش 
جاد نظم نوین جهانی و آمادگی براي کاربرد زور به منظور یافتند و نیز مبناي ای

  2».برپائی این نظر قرار گرفت
، موسسه پژوهش هاي عالی سیاسی و استراتژیک وابسته به 1996در سال 

گروه فشار یهودیان آمریکا، گروهی را مسئول تهیۀ پژوهشی دربارة اسرائیل کرد 
یث، دیوید ورمسر و میروف ورمسر که در آن افرادي مانند ریچاردپرل، داگالس ف

  :این گروه گزارشی را تحت عنوان. عضویت داشتند
A clean brealc: A new strategy for security for the realm 
تهیه کرد و مقرر شد تا راهنماي عمل نتانیاهو در فرداي پس از پیروزي در 

  .انتخابات اسرائیل باشد

                                                
  337-338 حسین دهشیار، پیشین، صص - 1
، نیمه اول تیر 15، شماره  یوسف بنی عزیزي بنی طرف، اعراب و نو محافظه کاران، همشهري دیپلماتیک- 1

1383  
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ل تحت توافقات اسلو هیچ تعهدي ندارد اسرائی«: در این گزارش آمده بود که
همچنین » .به تعهدات خود عمل نکند) plo(چنانچه سازمان آزادیبخش فلسطین 

. پیشنهاد می کرد که براي حکومت عرفات، جایگزین دیگري به وجود آید
برتري قدرت، اسرائیل را قادر می سازد تا تهدید سوریه را دفع کند، حق تعقیب 

طینی ها در قبال اشغال را برقرار سازد و براي بی ثبات و پیگرد مقاومت فلس
کردن سوریه و روي کار آوردن مجدد سلطنت هاشمی در عراق با اردن همکاري 

  :در قبال فلسطین عبارت بود از) نومحافظه کاران(استراتژي این گزارش . کند
ن  اسرائیل باید در کانون ای- دعوت به رابطۀ جدید بین اسرائیل و آمریکا-

  روابط باشد
 روابط جدید بر اساس فلسفۀ صلحی باشد که به واسطۀ قدرت انجام می -
  .شود
   پذیرش نامشروط حقوق منطقه اي اسرائیل-
   موازنۀ قوا کلیه امنیت اسرائیل -
   ایجاد جایگزین براي عرفات-
   تغییر اصل زمین در برابر صلح به اصل صلح در برابر صلح -

تغییر به ضرر عراق و تغییر رژیم آن به نفع اسرائیل و اشاره به اینکه هرگونه 
  1.توازن قوا خواهد بود

برخی از نظریه پردازان نومحافظه کار عالوه بر عراق خواستار تغییر نظام 
سیاسی در ایران، سوریه، مصر و عربستان سعودي هستند و در این راه بر استفاده 

ا محافظه کاران سنتی این است که تفاوت نومحافظه کاران ب. از زور تاکید دارند
اینها معتقدند . تر دولت و سیاست تهاجمی هستند گروه جدید خواهان نقش فعال

                                                
   همان- 2
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که جهان دو قطبی سپري شده و کسی نمی تواند در مقابل آمریکا به عنوان تنها 
  .ابر قدرت فعلی صف آرایی کند

 قدرت حاکمیت ملی از دید این گروه مفهومی قدیمی است و با توجه به
. فائقه، باید تمام توان خود را صرف تحمیل دمکراسی به تمام کشورها کرد

بدیل نظامی و مسئولیت اخالقی خود، در  ایاالت متحده به واسطۀ قدرت بی
  1.موقعیتی قرار دارد که تنها معمار امنیتی منطقۀ خاورمیانۀ بزرگ می باشد

 صحنۀ سیاست هاي نومحافظه کاران از ابتداي شکل گیري و مطرح شدن در
این طیف ضمن اعتقاد به عدم . آمریکا، عامل اسرائیل را همواره مدنظر داشته اند

امکان سازش میان غرب و جهان اسالم و این باور که توسعۀ دمکراسی در جهان 
تغییر رژیم به عنوان مهمترین و (اسالم صرفاً از طریق توسل به اجبار 

د بود، به بیهوده بودن ایجاد دولت مستقل امکان پذیر خواه) کارآمدترین شیوه
از . حلی براي پایان دادن به بحران خاورمیانه تاکید دارند فلسطینی به عنوان راه

گیري سرزمین فلسطین امري است که اعراب و  این منظر، محو اسرائیل و باز پس
ه  به دنبال آن بوده اند و با پس دادن بخشی از این سرزمین ب1948مسلمانان از 

فلسطینی ها، نمی توان مساله را خاتمه یافته تلقی نمود و از این روست که تمام 
از سوي دیگر، چنانچه اسرائیل . مذاکرات و ابتکارات به شکست انجامیده است

در حال . از تامین امنیت خود مطمئن نشود، اقدامی در این زمینه نخواهد کرد
ح یا هر گروه دیگري در حاضر نفوذ حماس و جهاد اسالمی از سازمان فت

هرگونه توافقی بدون در نظر گرفتن این واقعیت تنها به . فلسطین بیشتر است
از نظر این جریان فکري، فشار به . ایجاد ویتنام جنوبی دیگري منجر خواهد شد

                                                
  27/4/1383 بروك مورنی، اثرات نومحافظه کاران در سیاست خارجی آمریکا، شبکه خبر دانشجو، -1
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اسرائیل براي کوتاه آمدن در برابر فلسطینی ها، نمی تواند خشونت در خاورمیانه 
  .را ریشه کن کند

حاظ سابقۀ تاریخی، دولت بوش که برخی مدعی گرایشات نومحافظه به ل
کارانۀ آن هستند، مسالۀ اسرائیل و امنیت آن را در صدر اولویت هاي خاورمیانه 

تا جائی که حتی تغییر رژیم در عراق را به عنوان تسهیل . اي خود قرار داده است
سیاست . ر داده استکنندة حل و فصل منازعۀ اسرائیل و فلسطینان، مد نظر قرا

دولت بوش در زمینۀ مشکل اعراب و اسرائیل، خاصه مساله فلسطینان، در ابتدا با 
حتی کالین پاول در ماموریت خود جهت ترغیب . نوعی بی تفاوتی همراه بود

. اسرائیل براي خودداري از اشغال مجدد اراضی فلسطینان، با ناکامی مواجه شد
 راه مبنی بر ایجاد یک دولت فلسطینی در علی رغم تعهد بوش در طرح نقشه

کنار اسرائیل، مایل به اعمال یک فشار جدي به اسرائیل براي توقف شهرك 
ها به این مساله هم  پس از یازدهم سپتامبر نوع نگرش آمریکائی. سازي نیست

تغییر کرد و بجاي درگیر شدن در دیپلماسی میانجیگري، به فکر تغییر بازیگران 
تصمیم گیري در خصوص این . افتادند) ات و حکومت خودگردانعرف(فلسطین 

قضیه اساساً طی عملیات سیاسی در داخل کاخ سفید، و نه توسط دستگاه هاي 
سیاست خارجی و امنیتی صورت گرفت و در نتیجه، این ایده که آمریکا باید بر 

د اي که نز ایده(هاي خود دست بردارد اسرائیل فشار وارد کند تا از سیاست
نزد ) هاي اطالعاتی مورد حمایت بود هایی از سرویس وزارت خارجه و بخش

مثلث . بوش و مشاوران نومحافظه کار وي مقبولیت خود را از دست داد
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 - نومحافظه کاران، البی اسرائیل و بنیادگرایان مسیحی متفق القولند که اسرائیل 
  1. نباید به چالش کشیده شود–درست یا غلط 

تروریسم سازمان «گیري سیاست مبارزه با تروریسم، جبهۀ  پیدولت بوش در 
را مطرح کرد و از این رو سیاست تغییر » هاي اسالمی فلسطین علیه اسرائیل

رژیم همانند عراق و افغانستان را مشمول حکومت خود گردان فلسطین نمود، و 
 به عنوان مردصلح و یک شخصیت – شارون –با اعالم نخست وزیر اسرائیل 

عال علیه دشمن مشترك تروریست، حمایت سنتی آمریکا از اسرائیل را دو ف
بوش در عین تصریح بر نقش میانجیگري صادق آمریکا در . چندان کرد

چهارچوب نقشۀ راه، اعالم نمود که مشکل واقعی فلسطینی ها می باشند نه 
  2.اسرائیل

مکش اعراب و  کش-1: اصوالً پیوند اعراب و آمریکا در دو دایره قرار دارد
گاهی این دو دایره در هم تداخل .  روابط و مصالح آمریکا و اعراب-2اسرائیل 

بدین صورت که گاهی اوقات اسرائیل از حدود خود تخطی . پیدا می کنند
اما پس از . کرد که این امر سبب واکنش هایی از سوي آمریکا می گردید می

کا، نه تنها از اسرائیل جانبداري  سپتامبر وضع موجود تغییر کرد و آمری11حادثۀ 
بلکه اسرائیل در تدوین سیاست هاي آمریکا در قبال کشورهاي عرب . می کند

داراي نقش شده است و خط فاصل بین دو دایره قبلی را از بین برده است که 
  3.این امر به واسطۀ حضور نومحافظه کاران میسر شده است

                                                
1 - Michael Hudson, The Neoconservative Revolation, Daily star, 10 April 

2004. p5 
2 - Ibid, p.6 

   یوسف بنی عزیزي بنی طرف، پیشین- 2
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روط به اشاعۀ دمکراسی در نومحافظه کاران ریشه کنی تروریسم را مش
خاورمیانه و کالً جهان اسالم می دانند و در این راه اولویت با دگرگونی سیاسی، 

 11به نظر آنها پس از حادثۀ . اقتصادي، و اجتماعی در خاورمیانۀ بزرگ است
سپتامبر استدالل آن کسانی که مردم این منطقه را عقب مانده تر از رژیم هایشان 

لذا دیگر نمی توان با دولت ها براي سرکوبی . سئوال رفته استمی دانند، زیر 
تفکیک و کنترل گروه هاي افراطی توسط . ملت ها همکاري و سازش نمود

دولت هاي میانه رو و معتدل امکان پذیر نیست حتی با قدرت گرفتن بیشتر 
در عین . افراطیون، عقاید آنها به دولت هاي منطقه نیز، ممکن است تسري یابد

حال، منظور نومحافظه کاران از گسترش دمکراسی صرفاً انجام انتخابات و 
آنها با انتقاد از وضعیتی که در الجزایر در . پیروي از نتایج آن به هر شکل نیست

ابراز آالم « رخ داد، دمکراسی را به معناي ایجاد فضاي بازسیاسی براي 1995سال 
دانند که  می» ندگی که آنها شودملت ها به طریقی که منجر به بهبود وضعیت ز

این کار از طریق ایجاد نهادهاي نمایندگی حافظ حقوق زنان و اقلیت ها در 
. بخشی از جهان که به حمایت زیادي نیاز دارند، می تواند صورت پذیرد

همچنین به لحاظ اقتصادي این روند باید بتواند اقتصاد را بازنویسی کرده تا 
ایجاد شود و از کنترل دولت بر زندگی مردم فرصت هاي اقتصادي جدیدي 

اي که  هاي عمومی در خاورمیانه را محدودتر کرد به گونه باید بخش. کاسته شود
  .تر و صادقانه تر عمل کنند مسئوالنه

به اعتراف نومحافظه کاران، این اندیشه ها بر گرفته از، برنارد لوئیس شرق 
ي، اندیشه هاي اسالمی برگرفته از شناس معروف آمریکایی می باشد که از نظر و

قرآن و سنت است که به همان اندازه که از صلح سخن می گوید از جنگ هم 
سخن می راند و تفسیر خشونت بار و شبه نظامی از دین یکی از تفاسیري است 
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در عین حالی بسیاري از مسلمانان ممکن است این . که در اسالم وجود دارد
. مایند، اما تعداد محدودي حاضرند که آن را به کار بندندتفاسیر را قبول و تایید ن

لذا اسالم به خودي خود از اقدامات . تروریست ها از میان این عدة معدود هستند
تروریستی ممانعت نمی کند غرب الزم است در برابر تهدیدات موجود با هر 

ولت مسئول باید از حقوق بشر، نهادهاي آزاد مدنی و د. ابزاري از خود دفاع کند
  .و انتخاباتی در کشورهاي اسالمی حمایت کرد

   اهداف و منافع ایاالت متحده در خاورمیانۀ بزرگ-2
خاورمیانه بزرگ پهنۀ جغرافیایی وسیعی است که از شمال آفریقا تا آسیاي 
مرکزي و قفقاز، خاورمیانۀ عربی و خلیج فارس امتداد یافته است و به این 

اما با این وجود دو مساله . ت متحده بسیار وسیع می باشدترتیب دامنۀ منافع ایاال
  :عبارتنداز. در این منطقۀ بزرگ در کانون توجهات آمریکا قرار دارد

   منابع انرژي موجود در خلیج فارس  -1
   منازعه اعراب و اسرائیل-2

تا پیش از پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروي، سیاست اصلی 
ر تهدید کمونیسم متمرکز بود اما با رفع تهدید شوروي، استراتژي آمریکا بر مها

نوین آمریکا بر حفظ ثبات     خلیج فارس به ویژه پس از سرنگونی رژیم صدام 
در عراق، اشاعه دمکراسی و مدرنیزاسیون در منطقه، تضمین عرضۀ انرژي با 

عربستان قیمت متعادل و حفظ روابط نزدیک با کشورهاي کلیدي منطقه مانند 
در کنار این مسائل، آمریکا . سعودي، مصر، ترکیه و اسرائیل قرار گرفته است

براي مواجهه با تهدیدات ناشی از اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی و تروریسم 
تالش هاي دیپلماتیک و نظامی چندي را در دستور کار خود قرار داده است که 
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ال دو کشور مهم منطقه در این راستا اتخاذ سیاستهاي غیر منعطف در قب
  .خاورمیانه یعنی ایران و سوریه قابل ذکر می باشد

  امنیت جریان انتقال انرژي :  الف-
 674منطقۀ خلیج فارس داراي دو سوم ذخایر نفت خام دنیا یعنی حدود 

 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی می باشد که در مجموع 923/1میلیارد بشکه و نیز 
 2002در سال . نفتی و گازي جهان را تشکیل می دهداز کل ذخائر % 63حدود 
% 32 میلیون بشکه نفت در خلیج فارس تولید شده است که این رقم 3/22روزانه 

 طبق 1.از تولید جهانی را تشکیل می دهد که تقریباً سه برابر تولید آمریکاست
 2/29 از 2025 تا 2015برآوردهاي موجود تولید نفت خلیج فارس بین سالهاي 

  2. میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت5/40میلیون بشکه در روز به 
از نفت وارداتی خود را از خلیج فارس تامین می % 22ایاالت متحده تقریباً 

 در میان کشورهاي 3. درصد می باشد11کند و وابستگی آن به نفت منطقه حدود 
 5/1سعودي با عمدة صادر کنندة نفت به آمریکا در خلیج فارس، عربستان 

در قالب نفت در (پس از این کشور عراق . میلیون بشکه در جایگاه اول قرار دارد
 درصد در     مکان هاي 10 و 20و کویت به ترتیب به ) برابر غذاي سازمان ملل

ایاالت متحده )  می باشد2002آمارها مربوط به سال  (4.بعدي قرار می گیرند
 میلیارد دالر 9/304ارس سالیانه در حدود براي تضمین جریان نفت از خلیج ف

 2003 صادرات نفت از خلیج فارس به اروپاي غربی در سال 5.هزینه می کند
 میلیون بشکه در روز گزارش شده است که در این میان ایران حدود 3/2حدود 

                                                
1 - www.eia.doe.gov/emev/aer/txt/ptb//05/htm.1 

 - 2htm/forecast/aer/oiaf/gov.doe.eia.www I 
3 - Ibid 
4 - Ibid 

5 - Milton R.copullos, The cost of importedoil, washangton Times, 23 july 2003 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.eia.doe.gov/emev/aer/txt/ptb//05/htm.1
www.irpdf.com
www.irpdf.com


 طرح خاورمیانه بزرگ /  ١١۵

 

از نفت مورد نیاز % 75 حدود 1.از نفت مورد نیاز اروپا را تامین کرده است% 27
درصد واردات چین از خلیج فارس تامین می شود که در مقابل  40ژاپن و 

  2.وابستگی اروپا و آمریکا بسیار بیشتر است
 ، ژاپن و چین، به ترتیب دومین و سومین CIAطبق برآوردهاي سازمان 

، حدود سه چهارم نفت خلیج 2015مصرف کنندة جهانی نفت هستند که تا سال 
 3.فارس را جذب خواهند کرد

 خلیج فارس و منابع انرژي آن نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارند و بنابراین
هرگونه بی ثباتی در آن به ویژه در عربستان سعودي حداقل در کوتاه مدت، تاثیر 
زیادي بر قیمت و بر اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکا که به نوسان قیمت انرژي 

کا به واسطۀ اتکاء اقتصاد آمری. حساسیت باالیی دارد، بر جاي خواهد گذاشت
بیش از حد به انرژي ارزان قیمت، به ویژه در بخش حمل و نقل، نسبت به سایر 

حتی دامنۀ این حساسیت به رقابت هاي . کشورها آسیب پذیرتر می باشد
انتخاباتی در آمریکا تسري می یابد و هریک از کاندیداها به لزوم کاهش 

ز سوخت هاي جایگزین تاکید می وابستگی به منابع انرژي خارجی و استفاده ا
 6سناتور جان کري نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوري در . کنند

 درصد از 20 اعالم نمود که ایاالت متحده بایستی هدف تامین 2004آگوست 
سوخت وسایل نقلیه را از محل منابع داخلی بویژه هیدروژن، اتانول و گازوئیل 

  4.دهد مدنظر قرار 2020تا سال 

                                                
 - 1htm/forecast/aer/oiaf/gov.doe.eia.www I 
  1382 تیر 16، 902 کاظم ودیعی، رویاي بزرگ بوش، خاورمیانه بزرگ چرا چنین است؟، شهروند، شماره - 7
 - 3htm2015/2015/pobs/nic/gov.odci.www1  

4 - push for freedom from oil, Washington post, 7 Augvst 2004, P.A09 
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مسالۀ اصلی فرا روي آمریکا و کشورهاي صنعتی روند رو به تزاید وابستگی 
در این منطقه کشورهایی مانند عربستان . بر منافع انرژي خلیج فارس می باشد

قرار دارند که به خاطر برخورداري از ظرفیت باالي تولید، داراي قدرتی تعیین 
 رو تثبیت این رژیم ها از منافع از این. کننده در عرصۀ قیمت گذاري ها هستند
عالوه بر این با وجود منابع عظیم نفت . حیاتی ایاالت  متحده محسوب می شود

در روسیه، دریاي خزر، آفریقا و کشورهاي آمریکائی، نفت خلیج فارس به خاطر 
با این شرایط . وفور و هزینه ارزان استخراج از مزیت باالیی برخوردار است

ور به تضمین افت عرضۀ نفت از خلیج فارس و به تبع آن ایاالت متحده مجب
این بحث که آمریکا به خاطر نفت با عراق وارد جنگ . امنیت منطقه می باشد

با .  قابل بررسی است1990شد، بیشتر در قضیۀ حملۀ عراق به کویت در سال 
 تهدید بزرگی متوجۀ عربستان شد و به 1990تهاجم عراق به کویت در آگوست

 جایگاه مهم آن در عرصۀ اقتصادي و سیاسی آمریکا، بوش اول به حدود واسطۀ
 هزار نفر نیروي نظامی براي آزادسازي کویت و رفع تهدید از عربستان وارد 500

ولی در جنگ دوم، نفت جایگاه خیلی مهمی نداشت ولی . جنگ به عراق گردید
  .با این حال خالی از اثر گذاري هم نبود

ی این نبود که صدام با توسل به درآمدهاي نفتی و دستیابی در واقع تهدید اصل
به تسلیحات کشتار جمعی از آنان علیه همسایگان خود استفاده خواهد کرد، بلکه 
این بیم وجود داشت که وي با تهدید به استفاده از تسلیحات اتمی، کنترل منابع 

عظیمی در انرژي خلیج فارس را به دست گیرد، که در این صورت صاحب نفوذ 
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گردید و این امر با منابع آمریکا منافات اساسی  عرصۀ قیمت گذاري نفت می
  1.داشت
  برقراري نظام امنیت منطقه اي به رهبري آمریکا: ب

، 1970پس از خروج انگلستان از منطقۀ شرق کانال سوئز در اوائل دهۀ 
ان برپایۀ استراتژي آمریکا در این دور. آمریکا عمالً جایگزین آن کشور گردید

معروف » دوستون«تقویت بنیه نظامی ایران و عربستان قرار داشت که به سیاست 
. گشت، که حاصل آن فروش مقادیر بسیاري از تسلیحات آمریکائی در منطقه بود

با پیروزي انقالب اسالمی و سرنگونی ستون نظامی دکترین نیکسون و حملۀ 
 600شوروي با خلیج فارس به  به افغانستان، فاصلۀ 1979شوروي در دسامبر 

در این شرایط عربستان به متحد نظامی کلیدي آمریکا در . مایل کاهش یافت
هدف اصلی آمریکا از برقراري روابط نظامی با عربستان، . منطقه مبدل گردید

کنترل توسعۀ نفوذ شوروي، بنیادگرایی ایران و پیامدهاي آن براي انرژي منطقه 
 کوچک عرب حاشیۀ خلیج فارس تا پیش از حمله عربستان و کشورهاي. بود

عراق به کویت، مایل به استقرار تعداد زیادي نیروي آمریکائی در خاك خود 
نبودند، اما پس از تهاجم عراق به کویت، در سیاست هاي آنان دگرگونی اساسی 

کشورهاي حاشیۀ جنوبی خلیج فارس به مرور شاهد بهبود . صورت گرفت
این کشورها مشترکا منافع خود را در اتحاد با یک . د بودندموقعیت راهبردي خو

این کشورها با گره زدن .  یافتند که مطامع ارضی ندارد- آمریکا-کشور قدرتمند
سرنوشت خود با آمریکا از طریق پذیرش و میزبانی نیروهاي آمریکا، در واقع 

یران و در برابر قدرت بازدارندة آن کشور را در برابر قدرت هاي منطقه اي مانند ا

                                                
1 - Geofery kemp andpall sander, America, Russia and the Greater middle East, 

The Nixon center, November 2003, p.11 
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تصمیم قطر براي میزبانی بخش اعظم نیروهاي . سایر کشورها به دست آورند
هوایی آمریکا که از پایگاه شاهزاده     بندربن سلطان در عربستان خارج 
گردیدند، این موقعیت را براي آنان فراهم خواهد کرد که در مقابل عربستان 

  .عرض اندام نماید
مارات متحده براي واگذاري تسهیالت وسیع بندري و همچنین اعالم آمادگی ا

  1.خرید هواپیماهاي تاکتیکی از آمریکا از این نظر قابل بررسی است
 نیروهاي آمریکا و انگلستان اجازه یافتند از پایگاه هاي 2003 تا 1991از سال 

خود در عربستان براي گشت زنی در منطقۀ پرواز ممنوع در جنوب عراق استفاده 
 استفادة نیروهاي آمریکائی از امکانات نظامی عربستان طی جنگ با عراق .کنند

در این مدت با مخالفت عناصر اسالم گرا و افراطی نظیر اسامه بن الدن مواجه 
شد که نتیجۀ آن به واکنش عملی از جمله بمب گذاري در تاسیسات آمریکائی 

  . منجر گردید1996در الخبر در سال  
اثیر زیادي بر روابط آمریکا و عربستان بر جاي گذاشت و  سپتامبر ت11حادثۀ 

با اعالم . حتی برخی از محافل آمریکائی لزوم برخورد با عربستان را مطرح کردند
 سپتامبر از اتباع عربستان بوده اند، تنش هایی 11اینکه اکثر هواپیما ربایان حادثۀ 

ربستان امکانات کافی آمریکائی ها براین باورند که ع. بین دو کشور ایجاد شد
براي مبارزه با افراط گرایی مذهبی و به خصوص تامین مالی مدارس مذهبی و 
اشکال افراطی وهابی گري که تنفر از ایاالت متحده را ترویج می دهند، انجام 

 آمریکا براي جلوگیري از حمایت و جابجائی تروریست هاي 2.نداده است

                                                
، صص 1383 در خلیج فارس، همشهري دیپلماتیک، نیمه دوم فروردین  کاظم ودیعی، تغییر و تحول راهبردي-1
2-1  
 - 2iran.wwwhtm/1383/830229/com. newspaper 
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سلطنتی عربستان وارد کرده است و برخی ضدآمریکایی، فشار زیادي به خانواده 
از تحلیل گران مسائل منطقه بر این باورند که عربستان در اردوي دشمنان آمریکا 

تالش می کند در پادشاهی سعودي اصالحاتی به ... هرچند امیر عبدا. قرار دارد
  عدم تمایل و یا ناتوانی سعودي ها در مقابله با افراط گرائی و تقابل1.عمل آورد

. با تامین مالی تروریست ها، مهم ترین موضوع در روابط آمریکا با عربستان است
در مقایسه با سه مسئله آینده عراق، قیمت و عرضۀ نفت و نزاع اعراب و 

در منطقۀ . اسرائیل، سعودي ها همکاري  سازنده اي با آمریکا داشته اند
 انگیزترین مسائل خاورمیانه مساله اسرائیل و روابط آن با آمریکا از بحث

روابط آمریکا و اسرائیل در دورة ترومن و به رسمیت . محسوب می شود
طی .  برمی گردد1947شناختن حق ایجاد یک سرزمین مختص یهودیان در سال 

.  روابط دو طرف صرفاً سیاسی بود1950دورة جنگ جهانی دوم و سراسر دهۀ 
اي براي مبارزه با استعمار شوروي هم در این زمان به اسرائیل به عنوان نقطه 

 اسرائیل روابط نزدیک استراتژیکی با 1950در دهۀ .نگریست فرانسه و انگلیس می
و با کمک آن کشور به ساخت تسلیحات اتمی و مدرن سازي . فرانسه برقرار کرد

.  کار آمدي خود را نشان داد1967جنگندهاي جت اقدام کرد که در جنگ سال 
 آمریکا همچنان نسبت به -وزة اعراب و اسرائیل و جنگ شش ر1967تا سال 

اسرائیل سیاست کامال            جانب دارانه اي نداشت اما با تهاجم مشترك 
اردن، سوریه و مصر به اسرائیل و تهدید موجودیت رقباي آن و نیز قطع حمایت 

ل فرانسه از اسرائیل در دوران دوگل، آمریکا به بهترین متحد نظامی اسرائیل مبد
آمریکا از قبل از استقالل اسرائیل حامی تشکیل یک چنین دولتی در . گشت

 عالوه بر وابسته کردن بیش از 1973جنگ سال . بخشی از سرزمین فلسطین بود
                                                

1 - Ibid 
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 زمینۀ الزم براي در پیش -حد، اسرائیل به قدرت نظامی و تسلیحات آمریکائی
سرائیل از سوي دولت گرفتن اولین اقدامات براي برقراري صلح میان اعراب و ا

و سرانجام منجر به توافقات کمپ دیوید در دوره دولت . نیکسون را فراهم نمود
 دسامبر سال 16کلینتون در . کارتر و انعقاد معاهدة صلح بین مصر و اسرائیل شد

 سفر خود را به نوار غزه جهت گفتگو با شوراي فلسطینان انجام داد که 1998
دولت بوش دوم در طرفداري از .  بالفور می دانندبرخی آن را مشابه اعالمیۀ

اسرائیل گام هاي بسیار مهمی برداشته است و اکنون سطح روابط در حد بسیار 
بوش تمایل به برقراري ارتباط با یاسر عرفات پیش از مرگ او . باالیی قرار دارد

  .نداشت و در آن زمان بارها حرف از برکناري او زده است
 در دانشگاه کلمبیا، نباید 2000 مدیر برنامۀ خلیج به عقیدة گري سیک

فراموش کرد که اسرائیل یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه است و ایاالت 
متحده، موضع بسیار مسئوالنه اي  در خصوص آن دارد و سیاست آمریکا با 
هدف حفظ حکومت هاي خودکامه و مستبد اما دوست منطقه از یک سو و 

 شرایط موجود براساس منافع اسرائیل از سوي دیگر تالش براي حفظ
  1.گیري شده است جهت

بوش در راستاي سیاست هاي تهاجمی خود، بحث تروریسم سازمان هاي 
انجام (اسالمی فلسطینی را علیه اسرائیل مطرح کرده است و مسالۀ تغییر رژیم 

ن محمود را در میان فلسطینی ها با جایگزین کرد) شده در افغانستان و عراق
عباس به جاي یاسرعرفات به انجام رساند و شارون را به عنوان مرد صلح و یک 

                                                
  3، ص1383 خاورمیانه بزرگ در گفتگو با سیاستمدارن آمریکائی، همشهري دیپلماتیک، نیمه دوم فروردین - 1
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شخصیت فعال علیه تروریست هاي مشترك معرفی کرد و مشکل واقعی را طرف 
  . 1فلسطینی برشمرد

، دمکرات ها حامی اساسی اسرائیل بوده اند، اما از زمان روي 1980طی دهۀ 
وري خواه است که طرفدار ایجاد روابط کارآمدن بوش دوم، این حزب جمه

در شرایط جنگ سرد اسرائیل نقش اهرم استراتژیک . متسحکم با اسرائیل است
. غرب در خاورمیانه را ایفا می کرد که با فروپاشی شوروي این نقش از بین رفت

اسرائیل در مسیر احیاي موقعیت گذشته، شعار مبارزه با بنیادگرایی در خاورمیانه 
اسالم را ایفا کرد و آمریکا را متقاعد نمود که براي مبارزه با بنیادگرایی و  و جهان 

زیر نظر گرفتن پیشروي ایران در منطقه و آسیاي مرکزي، حضور و ایفاي نقش 
البته آمریکا پس از از بین رفتن دشمنی به نام شوروي به . اسرائیل ضروري است

داشت و از این رو نقش جدید دشمن تازه اي براي پیش بردن اهداف خود نیاز 
اسرائیل در مالحظات سیاسی منطقه مورد توجه قرار گرفت که در این زمینه 
نقش محافل طرفدار اسرائیل در آمریکا و نومحافظه کاران غیر قابل چشم پوشی 

 2.است

ترکیه از سوي تحلیل گران مسائل سیاسی قدرت برون مرزي براي آسیاي 
دد و این کشور را دریچه اي می دانند که آسیاي مرکزي و قفقاز معرفی می گر

قدرت هاي غربی هم . مرکزي و قفقاز می تواند از درون آن غرب را تماشا کند
می کوشند با توجه بر تحوالت ایران، ترکیه را همچون الگوي شایسته اي بر 

ترکیه تا قبل از فروپاشی شوروي و به ویژه . آسیاي مرکزي و قفقاز بشناسانند
، به دلیل عضویت در ناتو و قرارگرفتن در جبهۀ 2001ز یازدهم سپتامبر پس ا

                                                
  . همان-2
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امروزه اهمیت . اول مقابله با شوروي اهمیت زیادي براي آمریکا و اروپا داشت
ترکیه ناشی از توسعۀ اقتصادي، اسالم، دمکراسی، و روابط بی نظیر آن با سوریه، 

کشورهاي خاورمیانۀ است که ترکیه از معدود . ایران، عراق و اسرائیل می باشد
ترکیه به لحاظ موقعیت خاص جغرافیائی و . در آن دمکراسی اسالمی وجود دارد

 میلیون نفر، اهمیت زیادي براي آمریکا ، اروپا، روسیه و 70جمعیتی بالغ بر 
دو مساله پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپائی را به تاخیر انداخته . خاورمیانه دارد

 ها به ویژه   برخورد ترکیه با اقلیت- 2بحران حل نشدة قبرس  مسالۀ -1. است
  .کردها که در این راستا اقدامات بسیاري به عمل آورده است

آمریکا همواره از عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپائی حمایت کرده است و 
استدالل می کند که ترکیه یک نمونۀ دمکراسی اسالمی موفق است و در صورت 

  .ادیۀ اروپائی، اثرات مثبتی براي سراسر منطقه در پی خواهد داشتپیوستن به اتح
   تهدیدات عمدة فراروي منافع آمریکا در منطقۀ خاورمیانۀ بزرگ-3

با از بین رفتن تهدید اتحاد شوروي، اکنون دو تهدید منافع آمریکا را در منطقه 
 :خاورمیانۀ بزرگ را هدف قرار می دهد

  
  م رادیکال تروریسم منبعث از اسال: الف
  اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی: ب

  . شایسته است این تهدیدات مورد بررسی قرار گیرد
  تروریسم منبعث از اسالم رادیکال: الف

نخستین مواجهۀ آمریکا با تروریسم خاورمیانه اي به اوایل دوران ریگان بر 
یري از می گردد که این کشور به همراه فرانسه، ایتالیا و انگلستان براي جلوگ
، 1982جنگ داخلی در لبنان و ممانعت از تسلط سوریه بر لبنان در آگوست سال 
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البته علت اصلی این مداخله تهاجم اسرائیل به . نیروي حافظ صلح اعزام کرد
 بود که هدف از آن، از بین بردن ارتش سازمان آزادي بخش 1982لبنان در ژوئن 

سطینی در اردوگاه صبرا و شتیال، پس از قتل عام صدها فل.  بود(PLO)فلسطین 
روابط آمریکا با کشورهاي لبنان، سوریه و اسرائیل وارد مرحلۀ حساسی شد و در 
همین زمان شیعیان جنوب لبنان که به اسرائیلی ها و نیروهاي حافظ صلح به 

، مقر تفنگ داران آمریکائی در 1983 اکتبر 23عنوان اشغال گر می نگریستند، در 
ریگان .  آمریکائی کشته شدند241 گذاري کردند و در جریان آن بیروت را بمب

به واسطۀ مشکالت پیش رو و به خصوص در پیش بودن انتخابات ریاست 
، نیروهاي آمریکائی 1984جمهوري و نیز امکان مداخلۀ شوروي در اوایل سال 

امروزه چالش اصلی فراروي آمریکا بحث ملت سازي در . را از لبنان خارج کرد
غانستان و عراق و همچنین مناقشۀ حل نشدة اعراب و اسرائیل می باشد که در اف

در آینده این مساله از چچن تا . بلند مدت مسالۀ اصلی اسالم رادیکال است
آسیاي مرکزي جنوب و از جنوب شرق آسیا تا مرکز و جنوب صحراي آفریقا 

ومحافظه کار، باید هدف نهایی جنگ با تروریسم از دید دانیل پایپس، ن. می باشد
مدرنیزه کردن اسالم، ویا به تعبیر وي دین سازي باشد و چنین برنامه اي باید نه 
فقط از دید جغرافیائی در جهان اسالم بلکه در میان مسلمانان ساکن غرب نیز 

  .اجرا شود
 2003پل ولفوویتز معاون وزیر دفاع آمریکا در آستانۀ جنگ عراق در سال 

جنبش اصالحی اسالمی نیاز داریم و فکر می کنیم امید واقعی ما به «اظهار نمود
  1.»نسبت به ایجاد این جنبش وجود دارد

                                                
  1، ص 1383 از ملت سازي تا دین سازي، همشهري دیپلماتیک، نیمه دوم فروردین -1
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موفقیت در برقراري ثبات در عراق و افغانستان می تواند تعامل و مواجهه با 
قدرت آمریکا در . جریانات افراطی در خاورمیانه و آسیاي مرکزي را تسهیل کند

فی دچار تحول بنیادي گردید و در دهۀ حوزه هاي  به طور کمی و کی1990دهۀ 
هژمونی موقعی ایجاد می شود که . فرهنگی و نظامی داراي یک هژمون گشت

براي یک حوزة امنیتی هیچ چالش گري نباشد و سرکوب هرگونه چالشی امکان 
چالش آمریکا در منطقه، کشورهاي نظیر عراق، سوریه، . پذیر و ضروري باشد

عراق از این نظر ضعیف ترین این چالش گران بود چون از . تندلیبی و ایران هس
. درون و بیرون امکان این سرکوب فراهم شد و توانستند این چالش را بردارند

با توجه بر واقعیت هاي . آخرین حوزة امنیتی آمریکا، حوزة خلیج فارس است
 امنیتی حاکم بر روابط بین المللی، آمریکا توانسته است از خلیج فارس حوزة

مقبول خود را به وجود آورد و در ادامۀ توسعۀ حوزة امنیتی خود، حوزه 
آمریکائی ها می خواهند در . خاورمیانۀ عربی در دستور کار قرار خواهد گرفت

 بین -1: عراق هم از لحاظ سیاسی و هم اجتماعی دو تحول به وجود آورند
نی ساختار اساسی حکومت یع(رژیم حاکم و حکومت همسویی به وجود آورند 

 در - 2) اما رژیم به معناي ارزش ها یا اصول سازمان دهنده به حکومت می باشد
طی دهه هاي گذشته تغییر رژیم در عراق صورت گرفته اما آمریکائی ها تالش 

 ناکامی در این راه باعث 1.می کنند که یک رژیم با ثبات در عراق روي کار آورند
 و در نتیجه تهدید منافع اصلی آمریکا در تقویت موقعیت نیروهاي افراطی

خاورمیانۀ بزرگ، از جمله امنیت و کنترل عرضۀ انرژي خواهد شد همچنین 

                                                
، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی ) انتقالی عراقسخنرانی بررسی چالشها و فرصت هاي دوره( حسین دهشیار، -1

14/2/1383  
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تسلیح تروریست ها به تسلیحات کشتار جمعی می تواند وضعیت منطقه و جهان 
  .را تیره و تار نماید

 اکنون این نکته مورد تاکید مردم و صاحب نظران منطقه می باشد که نمی
توان در آن واحد هم با تروریسم مبارزه نمود و هم زمینۀ رشد و گسترش آنرا 

در حال حاضر آمریکا از یک سو براي نابود کردن شبکه هاي . فراهم کرد
تروریستی تالش می کند و در این راستا تالش می نماید تا مراکز و مدارس 

المی را تحت اسالمی را تحت نظر گیرد و از سوي دیگر جوانان کشورهاي اس
اغلب جوانان مسلمان هر روز اخبار و تصاویر .دهد اي روزانه قرار می فشار رسانه

ها، بدبختی عراقی ها و تبعیض در قبال مسلمانان در غرب  کشته شدن فلسطینی
نمی توان ادعا کرد که رشد اسالم گرایی و یهودستیزي هیچ . را دریافت می کنند

تروریست هاي بین المللی به یک مساله . نداردارتباطی با علل و عوامل خارجی 
ایمان پیدا کرده اند که از نظر آنان یک قدرت آمریکائی صهیونیستی در 
سراسرجهان وجود دارد و به این اساس وقتی یک رهبر مذهبی فلسطینی مانند 

  .شیخ احمد یاسین ترور می شود، می توان در بغداد یا مادرید انتقام اورا گرفت
  تسلیحات کشتار جمعیاشاعۀ : ب

نظم نوین در " وپس ازحملۀ عراق به کویت، بوش اول بحث 1991درسال
 را مطرح کرد که در برگیرندة همکاري هاي امنیتی منطقه اي و تالش "خاورمیانه

براي کنترل تسلیحات کشتار جمعی توسعۀ اقتصادي پیشبرد روند صلح 
 و در قالب 1991د در نوامبر این طرح به دنبال کنفرانس مادری. خاورمیانه بود

اما . گروه کاري کنترل تسلیحات و امنیت منطقه اي چند جانبه تدوین شد
کشورهاي مهمی مانند ایران، عراق، سوریه، لبنان و لیبی مشمول طرح مذکور 

با روي کار آمدن کلینتون ایران و عراق به عنوان دو کشور یاغی . نمی شدند
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انتخابات آقاي خاتمی در . ر و منزوي می شدندمعرفی شدند که می بایستی مها
.  باعث تغییراتی در سیاستهاي امریکا در قبال ایران گردید1376دوم خرداد سال 

بحث گفتگوي تمدن ها و مصاحبۀ مستقیم آقاي خاتمی با شبکۀ سی ان ان و 
مورد خطاب قرار دادن شهروندان آمریکائی، فضاي جدیدي را فراروي دو کشور 

مادلین . تی برخی صحبت از برقراري روابط بین دو کشور کردندگشود و ح
 به هنگام سخنرانی در 1998آلبرایت وزیر امور خارجۀ وقت آمریکا در ژوئن 

هرچند انفجار . نقشۀ راه براي روابط بهتر را مطرح ساخت«جمع آسیائی بحث 
اول  فضاي موجود را تحت تاثیر قرار داد، ولی در دورة 1996الخبر در سال 

ریاست جمهوري آقاي خاتمی فضا به صورتی بود که از هر دو طرف زمزمه 
 دیک چنی معاون 2001حتی در سال . رسیدهاي ایجاد روابط به گوش می

. ریاست جمهوري آمریکا منطق تداوم تحریمهاي ایران را مورد سئوال قرار داد
اري روابط را  امیدها به برقر- سپتامبر و موضع ایران11شرایط پس از حادثۀ 

 ترس از تالش عراق براي دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی به 1.حفظ کرد
ویژه اتمی متعاقباً تسلط بر منطقه از طریق تهدید و باج خواهی از همسایگان و 

 آمریکا علیه عراق عنوان 2003قدرتهاي فرامنطقه اي از جمله اهداف جنگ سال 
حات کشتار جمعی مورد ادعاي آمریکا پس از عدم توفیق دریافتن تسلی. گردید

  .ها را متوجه ایران ساختدر عراق، نگاه
 و اوایل سال 2002انتشار اخبار فعالیت هاي هسته اي ایران در اواخر سال 

 و تالش آمریکا براي ممانعت از پی گیري برنامۀ اتمی ایران بار دیگر 2003
ا این حال تالش آمریکا ب. فضاي سیاسی حاکم بر کشور را تحت تاثیر قرار داد

براي متمرکز کردن توجهات جهانی به مسالۀ فعالیت هاي اتمی ایران مانع از 
                                                

1 - Geofrey kemp and paull sanders, Ibid,pp 18-19 
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طرح سوال دربارة تسلیحات اتمی اسرائیل نشده در حالی که سیاست آمریکا طی 
سالیان متمادي در برابر فعالیت هاي اتمی اسرائیل سکوت و بی اعتنایی بوده 

 از میان رفتن تسلیحات کشتار جمعی در منطقه  منافع آمریکا در صورت1.است
بهتر تامین خواهد شد و این امر قبل از برقراري صلح میان اسرائیل و همسایگان 

  .آن و حل و فصل نهایی مسالۀ فلسطینی ها امکان پذیر نخواهد بود
   اروپا و خاورمیانۀ بزرگ-4

   سپتامبر بر رویکرد اروپا در قبال خاورمیانه11تاثیر : الف
 از جهات مختلفی در رویکرد اروپائیان در قبال 2001 سپتامبر 11حادثۀ 

خاورمیانه تاثیر گذاشته است و نمود بارز آن احساس مشترك نگرانی در 
خصوص تروریسم می باشد و از این نظر اروپا به شدت حامی آمریکا در بحث 

تو در  سپتامبر گردید و در قالب عملیات نا11مبارزه با تروریسم پس از 
اما با اعالم محور شرارت از . افغانستان به تعداد نفرات آمریکائی نیرو اعزام کرد

موضع مخالف . ، سبب دور شدن اروپا از آمریکا شد2002سوي بوش در سال 
 نیز - فرانسه و آلمان-در قضیۀ حمله به عراق از سوي برخی متحدان آمریکا

  .دباش نشانگر تفاوت دیدگاه آمریکا و اروپا می
. اند ها همواره بین تروریسم و سرکوب سیاسی قائل به تفکیک بوده اروپائی

تونی بلر نخست وزیر انگلستان معتقد به تامین بهتر امنیت از طریق اشاعۀ ارزش 
: کریس پاتن کمیسر اروپائی چنین عنوان می کند. هاي مشترك غربی می باشد

  2». تروریسم باشداشاعۀ رعایت حقوق بشر، بایستی کانون مبارزه با«

                                                
1 - Ibid, p 20 

2 - www.Europa.EU.int/com/external-relations/w29/htm 
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پس از بروز اختالف نظر میان اروپا و آمریکا بر سر عراق اتحادیۀ اروپا تالش 
نمود تا تلقی خود را از امنیت بین المللی و اروپائی در چهارچوب راهبرد امنیت 

 از سوي اعضاي اتحادیه به 2003این امر در دسامبر . اروپا هماهنگ سازد
بهترین راه حفظ امنیت ما، جهانی «:  آمده استدر این استراتژي. تصویب رسید

 در این استراتژي پنج تهدید عمده 1»متشکل از دولت هاي دمکراتیک می باشد
 تکثیر سالح هاي کشتار جمعی، -2 تروریسم -1. فراروي اروپا تبیین شده است

  .  جرایم سازمان یافته-5 فرو افتادگی کشور -4اي،   مناقشات منطقه-3
ین چالش ها به نوعی شاخصۀ منطقۀ خاورمیانه بزرگ می باشند و بسیاري از ا

یا از این منطقه سر چشمه می گیرد در این استراتژي تکثیر سالحهاي کشتار 
 2.جمعی و مناقشات منطقه اي صراحتاً به خاورمیانۀ بزرگ نسبت داده شده است

یوشکا .  داردبا این حال تعریف اروپا از تروریسم با تعریف ایاالت متحده تفاوت
اي در مبارزه با  امنیت مسالۀ عمده: فیشر، وزیر امور خارجۀ آلمان می گوید

مدرن سازي اجتماعی و فرهنگی و همچنین دمکراسی اهمیت .تروریسم است
  3.بسیار باالیی دارد

کشورهاي اروپائی در کنار اقدامات دسته جمعی، خود در قالب اتحادیۀ 
 براي پیشبرد و تقویت دمکراسی در خاورمیانۀ اروپائی، به صورت جداگانه نیز
گروه مستقل براي مذاکره با جهان اسالم در . بزرگ دست به اقداماتی زده اند

دفتر یوشکا فیشر تشکیل شده است و بودجه اختصاص یافتۀ آلمان براي 
  .افزایش یافته است% 20 بیش از 2002خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سال 

                                                
1 - Ibid 

  1383 نیمه دوم فروردین  برتس فولکه، تفاوت نگرش اروپا و آمریکا به خاورمیانه، همشهري دیپلماتیک،- 2
   همان-3
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 جهت هزینه 2003 و 2002میلیون فرانک براي سال هاي  474در فرانسه 
وزارت . کردن در لبنان، فلسطین، یمن، الجزایر و مغرب اختصاص یافته است

امور خارجۀ انگلستان استراتژي اصالحات در جهان عرب را به تفصیل مورد 
بحث قرار داده است و بودجۀ ویژه اي را براي تعامل با جهان اسالم در نظر 

 میلیون پوند اضافی براي جلوگیري از وقوع بحران در 7که اختصاص گرفته 
بودجۀ مورد نظر گرفته شده براي ترویج دمکراسی . خاورمیانه، از آن جمله است

 15 میلیون، 1در منطقۀ خاورمیانه از سوي آلمان، دانمارك و سوئد به ترتیب 
 اتحادیه اروپا به طور کل در درون.  میلیون یورو گزارش شده است5میلیون و 
. ، طرح هاي جدیدي در قالب روند بارسلونا مطرح شده است2003در سال 

، یک میلیون یورو را به پروژه 2003براي نخستین بار کمسیون اروپا در دسامبر 
 همچنین افزایش منافع الزم براي 2003در دسامبر . هاي در اردن اختصاص داد

اتژي اتحادیه آمده است مورد توافق اصالحات سیاسی در خاورمیانه که در استر
  .اعضا قرار گرفت

 سپتامبر بر رویکردهاي اروپا در مقابل خاورمیانه، 11هاي دیگر تاثیر  از نمونه
براي مثال دولت . تعامل اندك با اپوزیسیون هاي اسالمی مستقر در اروپا می باشد

المی مستقر  سپتامبر گفتگو با برخی گروههاي اپوزسیون اس11انگلستان پس از 
در رویکرد اتحادیۀ اروپائی، جوامع اسالمی و . در لندن را متوقف کرده است

اسالمگرها از دایرة گفتگو و بحث هاي مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر کنار 
  1.گذاشته شده اند

  چالش هاي فراروي اتحایۀ اروپائی در قبال خاورمیانه: ب

                                                
   همان- 1
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ود در خاورمیانۀ بزرگ بایستی به اتحادیۀ اروپائی براي دستیابی به اهداف خ
چالش ها پاسخ مناسب دهد و در واقع موانع موجود را از سر راه بردارد، این 

 رابطه با -3 رابطه با اسرائیل -2 اختالف برسر عراق -1: چالش ها عبارتنداز
   مسالۀ الحاق ترکیه به اتحایۀ اروپائی-4اسالم 

  :ختالف برسر عراق-1
 شکل یک پارچه بلکه بصورت واحدهاي مستقل در قبال  اتحادیۀ اروپا نه به

از یک سو برخی از اعضا مانند انگلستان، . گیري کرده است مسالۀ عراق موضع
ایتالیا، اسپانیا و هلند در کنار آمریکا قرار گرفته و در طرف دیگر آلمان و فرانسه 

ر کشورهاي عضو اتحادیۀ اروپائی بر س. موضع مخالف را در پیش گرفتند
سیاست اتحادیه در قبال مناقشه اعراب و اسرائیل و رابطه با ایران به توافق رسیده 

منافع بلند مدت . اند اما در خصوص عراق، هنوز اجماع نظر حاصل نشده است
در حل مناقشه اعراب و اسرائیل به موفقیت ائتالف در تثبیت اوضاع عراق ارتباط 

موارد لزوم شکل گیري یک عراق مستقل اتحادیۀ اروپائی و آمریکا در . می یابد
و با ثبات و بر پائی نظام چند صدایی با قابلیت بقا و مبتنی بر قانون توافق نظر 

اروپا چه بسا به خاطر نزدیکی جغرافیائی، اهتمام بیشتري در مورد تبدیل . دارند
عراق به کشوري برخوردار از تنوع سیاسی مبتنی بر مشارکت در مقایسه با 

اگر دولتی با ثبات و سنخیت مردم در . ، نسبت به این موضوع داشته باشدآمریکا
عراق روي کار آید، نیروي مثبتی براي اصالحات در کل منطقه خواهد بود، که 
این به نفع اروپا و آمریکاست و بروز ناآرامی و روي کار آمدن دولتی مستبد در 

ر اصالحات سیاسی و عراق و تداوم خشونت و مناقشات قومی، باعث اختالل د
رشد اقتصادي منطقه خواهد شد و یکی از پیامدهاي این وضعیت، فشار 

  .مهاجرتی شدید بر اروپا خواهد بود
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  رابطه با اسرائیل  -1
با وجود موضع مشترك اخیر اروپا و آمریکا براي حل و فصل مناقشۀ 

ر فلسطینیان و اسرائیل، شکاف فرا آتالنتیکی هنوز وسیع است به خصوص افکا
آمریکا بسیار بیشتر از اروپائی . عمومی اروپا که مخالف سیاست هاي آمریکاست

ها حامی اسرائیل است و این مانع بزرگی براي همکاري دو طرف محسوب می 
البته شایان ذکر است که اروپا هم در مخالفت یا حمایت از اسرائیل یک . شود

 عموماً حامی اسرائیل بوده براي مثال آلمان، هلند و انگلستان. پارچه نمی باشد
اند و در حالی که فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان بیشتر طرفدار فلسطینیان هستند 

هرچند روابط . و اتحادیۀ اروپائی در مجموع در جهان عرب نفوذ خاصی دارد
تجاري اروپا با اسرائیل در سطح باالیی قرار دارد و اتحایه بزرگترین شریک 

در هنگام . می باشد ولی روابط سیاسی چندان مناسب نبوده استتجاري اسرائیل 
اغلب . ، اکثریت نخبگان اروپائی حامی اسرائیل بوده اند1967جنگ شش روزة 

ها تصور می کردند که اعراب دست به دست هم دادند تا اسرائیل را از  اروپائی
اعراب رقابت دوران جنگ سرد و تالش اتحاد شوروي براي تسلیح . بین ببرند

در این موقع اروپائی ها به . در جنگ شش روزه بر وخامت اوضاع افزوده بود
به طوري که فرانسه و . اسرائیل به عنوان یک قدرت منطقه اي نمی نگریستند

  .  به همراه اسرائیل وارد جنگ با مصر شدند1956انگلستان در سال 
 اکثر مردم براین اغلب رهبران و. اکنون دیدگاه اروپائی ها تفاوت کرده است

باورند که دولت اسرائیل بیش از اعراب در عدم حل و فصل مسالۀ فلسطین 
طی سال هاي اخیر محبوبیت اسرائیل در افکار عمومی اروپا بسیار . مقصر است

نزول کرده است و این احتمال وجود دارد که اسرائیل دیگر نتواند حمایت و هم 
  .دردي آلمان را کسب کند
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اشی از اقدامات نازي ها علیه یهودیان در جنگ جهانی دوم می حمایتی که ن
درخواست نخبگان اروپا براي ممانعت از مشارکت متخصصان اسرائیلی از . باشد

جمله اعضاي اردوگاه طرفدار صلح در مباحث آکادمیک با دانشگاه هاي اروپائی 
 جلوه و ادعاي شباهت اقدامات شارون با دولت نژادپرست آفریقاي جنوبی از

 به نظر می رسد که این تحول ناشی 1.هاي تغییر نگرش اروپا به اسرائیل می باشد
از این حقیقت باشد که ضدیت با یهود و اعمال خشونت علیه یهودیان و سازمان 
هاي یهودي در اروپا از جانب اعراب، حاکی از مواجهۀ اروپا با بحرانی است که 

این . عرب در جوامع اروپائی استریشۀ آن ناتوانی اروپا در جذب جمعیت 
ترس به نگرانی در خصوص تروریسم در اروپا مرتبط شده است و این حقیقت 

این مساله با . که بسیاري از اعضاي القاعده سالها در اروپا زندگی و کار کرده اند
چالش هاي اروپا در مورد مهاجرت قانونی و غیر قانونی از جهان اسالم بویژه 

طرفداري اروپا از اعراب به واکنش منفی . رتبط دانسته شده استشمال آفریقا، م
اسرائیل در قبال طرحهاي اروپا براي حل و فصل مناقشات خاورمیانه بویژه 

  .منازعۀ اعراب و اسرائیل منجر گردیده است
   روابط اروپا با اسالم-3

طبق آخرین . اروپا به طور کلی در قبال اسالم موضع آرامی نداشته است
یقات انجام شده از سوي بنیاد ژرمن مارشال اروپائیان مانند آمریکائی ها تحق

بر اساس . معتقدند که تروریسم بین المللی مهمترین تهدید براي امنیت آنان است
این تحقیق، اروپائیان بنیادگرایی اسالمی را پیش از  آمریکائی ها خطر تلقی می 

در شهرهاي خود محاصره شده است اروپا توسط اعضا و هواداران القاعده . کنند

                                                
   همان- 1
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و شهروندان اروپائی در حمالت تروریستی در پاکستان، تونس و اندونزي کشته 
  .اند شده

 میلیون مسلمان در کشورهاي اتحادیۀ 15طبق برآورده هاي اخیر حدود 
فرانسه و آلمان بیش از ده میلیون مسلمان دارند و در این . اروپائی ساکن هستند

 این امر نشان می دهد که چرا 1. هزار یهودي سکونت دارند700کشورها فقط 
حکومت هاي اروپائی در اتخاذ سیاست هاي خاورمیانه اي خود احتیاط می 

  .کنند
طی دهۀ گذشته ضدیت با مسلمانان در بسیاري از کشورهاي اروپائی افزایش 

 2002در می .  این مساله حادتر شده است2001 سپتامبر 11بعد از . یافته است
مرکز کنترل نژادپرستی و        بیگانه ستیزي گزارشی منتشر کرد که حاکی از 

مساله اسالم در . افزایش موارد نقص حقوق مسلمانان در کشورهاي اروپائی بود
اروپا، مساله دو وجهی است که از یکسو یهودیان و برخی از شهروندان اروپائی، 

اي هویت فرهنگی خود می دانند و مسلمانان را خطر امنیت داخلی و تهدیدي بر
از سوي دیگر مسلمانان اروپا احساس تبعیض و عدم تحمل علیه خود را از 

  2.سوي اروپائیان     می کنند
   الحاق ترکیه به اتحادیۀ اروپائی -4

تحلیل گران و محافل مطالعاتی دست اندرکار سیاست خارجی اروپا بر این 
ابند که تعامل اتحادیه با ترکیه اهمیت بسیاري باورند که   اروپائی ها بایستی دری

. در روابط اروپا در میان مدت و بلندمدت با کشورهاي خاورمیانه خواهد داشت
پیوستن ترکیه به اتحادیه به شکل بسیار عمیق باعث دگرگونی ابعاد ژئوپولیتیک 

                                                
1 - www.Iranstlantic trends.org/apps/gmf/ttweb 2004.Nsf/o/D154560 

2 - www.cia.Gov/cia/publications/factbook/fields/2122/html 
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زیرا در صورت تحقق آن عمالً ایران، عراق و سوریه همسایۀ . اروپا خواهد شد
البته بدون در نظر گرفتن این مجاورت، . بی واسطۀ اتحادیۀ اروپائی خواهند بود

نمی توان تحوالت داخلی ترکیه و نحوه تعامل آن با اتحادیۀ اروپائی و تاثیر 
متقابل این دو بر گفتگوها و تحوالت سیاسی در کشورهاي منطقه را نادیده 

بار سیاست اتحادیه را نزد تعامل مثبت اروپا با ترکیه، احتماالً اعت. گرفت
زیرا پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپائی تاثیر . کشورهاي اسالمی افزایش خواهد داد

. فوق العاده در برداشت عمومی کشورهاي اسالمی از اروپا خواهد داشت
عضویت ترکیه با جمعیت اکثراً مسلمان در اتحادیۀ اروپائی نشان خواهد داد که 

بخشی از فرهنگ اروپا در آمده و بدین ترتیب خط اسالم عمالً به صورت 
افزون بر آن الحاق ترکیه . کشیده خواهد شد» برخورد تمدن ها«بطالنی بر نظریۀ 

به اتحادیۀ اروپائی، در تحوالت داخلی کشورهاي اسالمی منطقه تاثیر خواهد 
داشت، زیرا این امر به اثبات خواهد رسید که دمکراسی و تنوع سیاسی و 

  .ت قانون ویژگی خاص کشورها غربی نیستحاکمی
  تفاوت دیدگاه اروپا و آمریکا پیرامون خاورمیانۀ بزرگ: ج

با وجود بحث هاي مختلف در مورد زمینه هاي اختالف بین دو سوي 
آتالنتیک و تمرکز برخی از بحث ها به مسالۀ عراق به عنوان نقطۀ شروع دور 

اروپا و آمریکا به دلیل تغییر و شدن متحدان سابق، واقعیت امر این است که 
.  سپتامبر از یکدیگر فاصله گرفته بودند11تحول انگیزه هاي سیاسی حتی قبل از 

نظرات دولت بوش دوم در خصوص برخی مسائل به طرز چشمگیري با 
پروتکل توکیو، دیوان بین المللی کیفري دادگستري، . اروپائیان تفاوت داشته است

یک، نقش سازمان ملل، مجازات اعدام، جنگ پیمان ضد موشکهاي بالست

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 طرح خاورمیانه بزرگ /  ١٣۵

 

پیشگیرانه، مسائل مذهبی، مواد غذایی ژنتیکی و غیره از موارد عمدة اختالف نظر 
  .سیاسی، اقتصادي و فرهنگی دو طرف بوده است

ایاالت متحده در هر حال رادیکال تر، مذهبی تر، فردگراتر، محافظه کارتر و 
مین زاویه اروپا را متشکل از واحدي میهن پرستانه تر از اروپاست و از ه

بوروکراتیک می بیند که بیشتر به سمت هند، روسیه و چین گرایش پیدا کرده 
در نظر سنجی به عمل آمده از کشورهاي اروپائی مخالف زیادي با . است

سیاستهاي آمریکا به چشم می خورد که مناقشۀ فلسطینیان و اسرائیل و مسالۀ 
از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط دیوار برلین در . داردعراق در راس آنها قرار 

، روابط اروپا و آمریکا در سطح فوق العاده اي قرار داشت وبه همین 1989
لیکن در پایان دهۀ . اساس روابط اقتصادي دو طرف اهمیت فزاینده اي می یافت

 در این دوران اقتصاد.  اقتصاد دو طرف شروع به دورشدن از یکدیگر نمود80
اما امروز آمریکا با چالش هاي اقتصادي دراز مدت و . آمریکا رشد بیشتري یافت

 تا کنون 2000از سال . تاثیر گذار بر موقعیت بین المللی خود مواجه شده است
ترکیبی از رکود، بازار سهام، هزینۀ جنگ در عراق و افغانستان و کاهش عظیم و 

آمریکا اکنون وابستگی . ل شده استمتواتر نرخ مالیات، باعث تحلیل بودجۀ فدرا
عمیقی به سرمایه هاي خارجی و انرژي خارجی دارد و کشورهاي چین، هند و 

  1.اند هاي نیازهاي آمریکا جاي اروپا را گرفته روسیه به عنوان تامین کننده
با گذشت زمان خاورمیانۀ بزرگ به صورت کانون ژئوپلیتیک جهان و تا 

ابتکار عمل . ندة روابط اروپا و آمریکا خواهد بودحدود زیادي تعیین کنندة آی
خاورمیانۀ بزرگ آمریکا در محتواي خود متضمن یک سلسله برنامه هاي سیاسی، 
نظامی و اقتصادي است که اقدامات چند جانبه و دو جانبه را در راستاي 

                                                
1 - Geoffrey kemp. Ibid, p.169 
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پس از پیروزي سریع آمریکا در . دمکراتیزه کردن کشورهاي خاورمیانه در بردارد
انستان و در پی ورود نیروهاي آمریکائی به عراق به ویژه با تداوم ناآرامی ها افغ

در این کشور، روشن گردید که در جریان نبرد علیه تروریسم و مبارزه با تکثیر 
سالح هاي کشتار جمعی توسل به تهدید نظامی و حتی سرنگون ساختن رژیم 

ت مورد نظر موثر واقع هاي مخالف غرب در منطقه، نمی تواند در ایجاد تحوال
لذا تفکر حل ریشه اي مشکالت خاورمیانه در ذهن    آمریکائی ها و در . گردد

از این رو بسیاري از کارشناسان امور . قالب طرح خاورمیانۀ بزرگ انعکاس یافت
منطقه مشارکت منطقه معتقدند که اروپا باید در هرگونه طرحی مرتبط با این 

. فعال داشته باشد و این خواستۀ بسیاري از اعضاي اتحادیۀ اروپائی نیز می باشد
زیرا به نظر می رسد اجراي اصالحات مورد نظر صرفاً در دوران زمامداري 
جمهوري خواهان در کاخ سفید دنبال نخواهد شد بلکه این امر در دستور کار هر 

  .دو حزب قرار خواهد گرفت
و . ال هنوز ابعاد و محتواي اصلی طرح، تعیین و تشریح نشده استدر عین ح

این امر فرصتی را در اختیار اتحادیۀ اروپایی قرار می دهد تا به جاي اتحاذ 
مواضع انفعالی درقبال ابتکارات آمریکا نقش شایستۀ خود را در قبال منطقه ایفا 

 تفاوت هاي جزئی البته رهیافت اروپا در خصوص طرح خاورمیانۀ بزرگ. نماید
با رویکرد آمریکا دارد که این امر در سخنان اخیر یوشکا فیشر در چهلمین 

  .همایش امنیتی ناتو در مونیخ آشکارا موضع اروپا اعالم گردید
پس از بروز اختالف نظر بین اروپا و آمریکا بر سر جنگ عراق، اتحادیۀ 

ن المللی و اروپائی در اروپائی تالش نموده است تا تلقی خود را از امنیت بی
 2003چهارچوب استراتژي امنیت اروپا هماهنگ نماید، که این تالش در سپتامبر 

در این سند . با تصویب سران اتحادیه در قالب یک ضدامنیتی به نتیجه رسید
تهدیدات چالش هاي فرا روي اروپا که برخی از آنان از خاورمیانه سرچشمه  
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اهبرد امنیت اروپا از نظر شمول بیشتر منطقه ر. می گیرند مشخص گردیده است
 خاورمیانۀ - اي و منطقه گراست و به تحوالت منطقۀ بال فصل ژئوپلتیک خود

سیاست اروپا عموماً چند وجهی و نهادینه است و .  معطوف می باشد-بزرگ
همچنین بر حول محور اطمینان از این مهم    می باشد که سیاست هاي امنیتی 

ي نظامی نبوده، بلکه باید با محتوا و روش هاي سیاسی، اقتصادي صرفاً سیاستها
فرآیند نهادسازي و توجه به پیشبرد طرح ها در خالل . و فرهنگی ترکیب گردند

دورة زمانی مورد نیاز، کوتاه و میان مدت و بلند مدت، جزء باورهاي سیاست 
 روند فرآیند بلند مدت، چند وجهی و چند موضوعی. مداران اروپائی است

بارسلونا نمونۀ برجستۀ نگرش اروپا به همسایگان خود است و این حاکی از 
آمادگی اروپا براي درگیرشدن در تالش هاي وقت گیر اعتماد سازي و رایزنی 

 زمینه 5با این حال تفاوت دیدگاه اروپائی ها با آمریکا را می توان در . می باشد
  :به صورت فشرده بررسی کرد

اروپا بر خالف آمریکا اشاعۀ دمکراسی را : راسی در خاورمیانه استقرار دمک-1
داند و آن را نیازمند بسترهاي فراهم شده دانسته اما همانند  روند خطی نمی

  1.آمریکا به نیاز دمکراسی براي منطقه واقف است
اروپا معتقداست باید براي منطقۀ مورد :  حدود و ثغور خاورمیانۀ بزرگ-2

اشد که بر مبناي مشابهت هاي منطقه اي برنامه ریزي بحث تعریفی واحد ب
در صورتی که در طرح آمریکا در این مورد توجه نشده . درستی صورت گیرد

  .است
اروپا حل مسالۀ و منازعۀ اعراب و اسرائیل را :  منازعۀ اعراب و اسرائیل-3

در صورتی که آمریکا با حمایت . کلید شروع اصالحات در خاورمیانه می داند
  .یک جانبه از اسرائیل، نمی گذارد مسالۀ این منازعه حل و فصل شود

                                                
1 - Herald tribune, may, 11, 2004 
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اروپا معموالً در تعامل با خاورمیانه توجه خود را :  اهمیت افراد و نهادها-4
معطوف به نهادها می کند اما آمریکائی ها توجه خود را معطوف به افراد می 

  .کنند
ل در عراق است و بر اروپا خواهان ایجاد یک دولت مستق:  مسالۀ عراق-5

هاي اصالحی مورد نظر در کشور عراق  خالف آمریکا مخالف آزمایش برنامه
  .دربارة تغییر در ساخت دولت هاي منطقه است

در جمع بندي رویکرد اروپا به خاورمیانه در طرح خاورمیانۀ بزرگ، بایستی 
کانیزم خاطر نشان کرد که اتحادیۀ اروپائی در مقام عمل، سیاست مشترکی با م
روند . هاي کار آمد را در ارتباط با بخش بزرگی از خاورمیانه تنظیم کرده است

 2002 خاورمیانه در سال -بارسلونا از بسیاري جهات با ابتکار مشارکت آمریکا
تنها تفاوت . که از سوي وزارت امور خارجۀ آمریکا مطرح گردید، شباهت دارد

رافیائی، گسترده تر و از لحاظ تامین طرح آمریکا با بارسلونا از نقطه نظر جغ
این نکته نیز . مالی، محدودتر بود و گرایش بیشتري به روابط دو جانبه داشت

باید مورد توجه قرار گیرد که عدم همراهی آمریکا با روند بارسلونا و تجربۀ 
اروپا با این روند بلند مدت، چند جانبه و چند بعدي، تا حدودي به خاطر این 

د که اروپا به آمریکا اجازه نداد در سطوح سیاسی و امنیتی منطقه واقعیت بو
دریاي مدیترانه، حتی در شکل مشارکتی و در قالب ناظر حضور یابد در حالی که 
نمی توان نفش آمریکا را در بعد سیاسی امنیتی و اقتصادي خاورمیانۀ بزرگ 

  .نادیده گرفت
ا شیراك، رئیس جمهور کالم آخر اینکه به دنبال رایزنی مقامات عرب ب

فرانسه، جهت تغییر و تاثیرگذاري به طرح خاورمیانۀ بزرگ و هماهنگی میان 
عنوان طرح به خاورمیانه . فرانسه و آمریکا، در مفاد اولیۀ طرح تغییراتی ایجاد شد

مقرر گردید هماهنگی بیشتري در زمینۀ هدف هاي . و شمال آفریقا تغییر کرد
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اتفاق نظر میان اروپا و آمریکا مبنی بر تقسیم .  عمل آیدطرح با دولتهاي منطقه به
جدید براساس رعایت منافع همزمان آمریکا و اروپا درحوزة خاورمیانۀ  جغرافیائی

اروپا در هدف آمریکا جهت ایجاد دمکراسی و تحوالت  .بزرگ حاصل شد
م دمکراتیک در منطقۀ خاورمیانۀ بزرگ همراه و موافق آمریکا می باشد اما عد

تدقیق اصول و مبناي ایجاد تغییرات و امکان آسیب دیدن تعامل آرام اروپا با 
منطقه مذکور، همچنین امکان تسلط آمریکا بر منطقه که به طور سنتی حیاط 
خلوت اروپا بوده است، اروپا را در هم آوایی آشکار با طرح خاورمیانۀ بزرگ 

وجه است که اروپا براي روند ذکر این نکته نیز شایان ت. آمریکا منع نموده است
 میلیارد یورو اختصاص داده 9بارسلونا و کمک به همسایگان خود در مدیترانه، 

 میلیون 120 خاورمیانه -بود، در حالی که آمریکا براي طرح مشارکت آمریکا 
این عناصر و نیز عدم اطمینان به صداقت آمریکا در این . دالر اختصاص داده بود

ی سریع و کامل اروپا به آمریکا در مسائل خاورمیانۀ بزرگ قضیه، مانع نزدیک
  .گردیده است

  جمع بندي
در این فصل به بیان اهداف آمریکا در باره ارائه ابتکار طرح خاورمیانه بزرگ 

در آخر این فصل نیز . پرداختیم و اهم اهداف استراتژیک آمریکا را دیدیم
 اختالف میان آمریکا و اروپا را رویکرد اروپا به طرح خاورمیانه بزرگ و موارد

در فصل آینده به تحوالت کشورهاي هدف در طرح خاورمیانه و . بررسی نمودیم
  .واکنش آنها به طرح خواهیم پرداخت
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  فصل ششم
  

 طرح خاورمیانه بزرگ و تحوالت کشورهاي منطقه
  

ه در این فصل به بررسی اهداف طرح خاورمیانه بزرگ بر روي سه کشور نمون
علت انتخاب این . و مهم منطقه یعنی عربستان، مصر و ایران خواهیم پرداخت

سه کشور بدین جهت است که این سه کشور به عنوان مهم ترین بازیگران منطقه 
  .اي مطرح می باشد

در . مصر و عربستان به نوعی بانفوذترین کشورها در میان اعراب می باشند
اي نقش الگو براي کشورهاي عربی دیگر، جهت دیگر این دو کشور عالوه بر ایف
براي مثال می توان گفت اکثر نیروهاي . اند خاستگاه مهم شیوع بنیادگرایی اسالمی

  . سپتامبر از این دو کشور بوده اند11شرکت کننده در حمالت 
ایران نیز از آن جهت اهمیت دارد که تنها کشوري است که یک نظام اسالمی 

ب اسالمی ایران آغاز روند زایش و رشد اسالم سیاسی در انقال. و بنیادگرا دارد
البته برخی ایران را درشمول طرح نمی دانند اما نومحافظه . منطقه بوده است

 کلید - همان طور که بدان اشاره می کنیم-کاران تغییر ساختار حکومتی ایران را
 ترکیه در این فصل به سیاست هاي دو کشور. اصالحات در خاورمیانه می دانند
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ترکیه به عنوان الگوي طرح . و اسرائیل نیز در قبال طرح خواهیم پرداخت
خاوزمیانه بزرگ و اسرائیل به عنوان کشوري که بیشترین سود را از این طرح 

در انتهاي فصل هم به بحث در مورد تحوالت جدید کشورهاي . خواهد برد
  .اهیم پرداختمنطقه که طرح خاورمیانه بزرگ را به چالش کشیده است خو

   مصر-
   اهداف طرح خاورمیانه در قبال مصر-

مصر مهم ترین هدف تبلیغات دمکراتیک ایاالت متحده آمریکا و در کنار آن 
سایر . بزرگ ترین مرکز ثقل در هدایت فرهنگ سیاسی خاورمیانه است

کشورهایی که حداقل در ظاهر سعی در همکاري با آمریکا دارند، بسیار کوچک 
اهمیت تر از آن هستند که بتوانند تاثیري بر جغرافیاي سیاسی و تر و کم 

 میلیون جمعیت و سابقه اي تاریخی 76اما مصر با . دمکراسی خاورمیانه بگذارند
به عنوان مرکز مدرنسیم در جهان عرب، داراي بیشترین پتانسیل براي تبدیل 

 خالف اکثر به خصوص که بر. شدن به مرکز تبلیغ دمکراسی در خاورمیانه است
کشورهاي خاورمیانه تجربه یک دوران گذرا دمکراسی، هنوز در ذهنیت تاریخی 

 -نخستین مجلس شوراي منتخب مردم در مصر. مردم این سرزمین موجود است
 به عنوان دو - در حالی تشکیل شد که حتی سوریه و لبنان نیز1866در سال 

و انتخابات نشنیده بودند و  نامی از مردم ساالري - عضو نسبتاً مدرن جهان عرب
، مصر با آزادي خواهانی 1952 تا کودتاي جمال عبدالناصر در 1920از سال 

چون سعد زغول و احزاب مختلف سیاسی به عنوان یک نظام نسبتاً مردم ساالر 
. که البته به شدت از نظر سیاسی تحت تاثیر انگلستان بود، شناخته می شد

هاي عرب چون عراق و اردن که وجودشان همچنین برخالف بسیاري از کشور
براي ترسیم چند خط بر روي نقشه مستعمرات انگلستان در لندن محقق شد، 
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هویت تاریخی و سیاسی مصر از قرن ها قبل به وسیله احساسات وطن پرستانه، 
  .حمایت شد

نتیجه این که براي به راه انداختن قطار دمکراسی در مصر نیازي به ساختن راه 
در کنار این چشم .  زیرا این خطوط سال ها پیش نصب شده اند-ستآهن نی

انداز درخشان، بایستی اذعان کرد که همه چیز در مصر از سیاست و آموزش 
گرفته تا مسائل اجتماعی و به خصوص رشد اقتصادي، دچار رخوت فراگیر شده 

ر هر است و همانگونه که برخی از صاحبنظران سیاسی معتقدند، اقتصاد این کشو
، تولید ناخالص 1999براي مثال در سال . روز بیشتر از دیروز به قهقرا می رود

 میلیارد دالر رسید، عددي که نشان دهندة 100 میلیارد دالر در 70داخلی به رقم 
اما سیستم دولتی مصر . توسعۀ مشارکت مردمی و توسعه بخش خصوصی است
بسیاري از . صی را نداردبه هیچ وجه آمادگی پذیرش این سرمایه داري خصو

ثروتمندان تنها به خاطر اینکه بیش از حد ثروتمندند مورد محاکمه قرار گرفته و 
بسیاري دیگر هم چمدان در دست با سرمایه هاي خود به دبی و ابوظبی پناه برده 

سیستم بانک داري مصر هرگز پاسخگوي نیاز چنان اقتصاد بازي نبوده و . اند
 سیاه ارز قاهره تحقق نمی یافت، اقتصاد مصر رسماً سالها نیست و چنانچه بازار

  1.پیش منحل می شد
جنگ عراق باعث شد تا اولویت هاي کشور مصر در داخل منطقه و در نظام 
بین الملل به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه هاي تبدیل شدن دوبارة مصر 

ي مصر براي همچنین استراتژ. به هژمون جهان عرب به شدت تضعیف شود
تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در محل تقاطع منطقۀ دریاي سرخ، شامات، 
مدیترانه و شمال آفریقا و بهره برداري از این موقعیت جهت توسعۀ اقتصادي و 
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حل مشکالت داخلی با ابهامات زیادي مواجه شده است در سطح فراملی 
 مصر، مصر اتحادیۀ -کاتوان در سه مورد روابط آمری تأثیرات جنگ عراق را می

  . سازمان هاي بین المللی مورد توجه قرار داد-اروپا و مصر
. مصر در کنار اسرائیل، ترکیه و عربستان از متحدان منطقه اي آمریکا می باشد

اما قرار گرفتن این کشور در همسایگی اسرائیل، باعث شده است تا روابط این 
  1.ستراتژیک آمریکا و اسرائیل باشدکشور با آمریکا همواره متأثر از روابط ا

در حقیقت . اسرائیل بزرگترین عامل تقابل دو کشور مصر و آمریکاست
تازمانی که روابط سه جانبه نباشد، روابط دو کشور مصر و آمریکا به وجود 

بر این اساس مصریان . نخواهد آمد و دو کشور با هم مشکل خواهند داشت
ا با عمل و  قصور در قبال آمریکا مورد سنجش دریافته اند که کشورآنان نه تنه

قرار می گیرد، بلکه از طریق سیاست خود در قبال اسرائیل هم سنجیده می 
  2.شود

استراتژي اصلی مصر در روابط خود با آمریکا عبارت بود از ایجاد توازن میان 
 روابط آمریکا با اسرائیل و مصر، در این راستاي مصر می کوشید، با ایفاي نقش
فعال در منطقه، خود را به عنوان دروازة ورود آمریکا و اسرائیل به جهان عرب و 

نخبگان مصر در این راستا نقش یک میانجی میان اعراب و . خاورمیانۀ نشان دهد
ایفاي این نقس به نفع توسعۀ اقتصادي در مصر بود، . اسرائیل را، ایفا می کردند

 که نقش میانجی گرایانۀ این کشور در به همین دلیل مصر به شدت نگران آن بود
حضور موثر مصر در معاهدات .  اسرائیل دچار افول شود-روند صلح اعراب

                                                
، مرکز تحقیقات استراتژیک، 28 رحمان قهمرانپور، اسرائیل و مصر در خاورمیانه پس از صدام رهبرد شماره - 2
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در این چهارچوب حفظ وضع موجود در عراق . کمپ دیوید گویاي این امر بود
و وجود صدام به عنوان مخالف اصلی اسرائیل به نفع مصر بود و موجب افزایش 

 شدن زمینه هاي ظهور دوبارة مصر به عنوان هژمون اهمیت این کشور و فراهم
با شکست . نظام منطقه اي عربی در دهه هاي اولیۀ قرن بیست و یکم می شد

صدام و افول پان عربیسم پایه هاي اصلی استراتژي مصر در روابط خود با 
  .آمریکا و اسرائیل به شدت تضعیف شده است

راق بر روابط خود با آمریکا و به این ترتیب می توان گفت که نتیجۀ جنگ ع
مصر،عبارت خواهد بود از افزایش وابستگی مصر به آمریکا به دلیل افول این 
کشور در منطقه و کاهش قدرت چانه زنی آن در برابر آمریکا تأثیر دیگر جنگ 

 افول موقعیت متوازن کنندة احتمالی اتحادیۀ اروپا براي مصر در مدیترانه -عراق
ي امیدوار بودند با گسترش فرآیند بارسلونا، حضور نخبگان مصر. است

کشورهاي اروپائی در مدیترانه افزایش یافته و منجر به توسعۀ اقتصادي این 
در همین راستا مصر می توانست از این موقعیت براي امتیاز گرفتن . کشور شود

 حضور برتیانیا در حمله به عراق و تضعیف. از آمریکا و اسرائیل استفاده کند
در بهترین حالت منجر به ) فرانسه(سیاست هاي خاورمیانه اي اتحادیۀ اروپا 

افزایش روابط دو جانبۀ کشورهاي اروپائی با مصر خواهد شد و نه افزایش 
مسألۀ دیگري که در سطح نظام . حضور بازیگران قدرتمندي چون اتحادیۀ اروپا

حالت کلی و بین المللی قابل طرح است، افول جایگاه سازمان ملل در 
به دلیل . سازمانهایی نظیر کنفرانس اسالمی و اتحادیۀ عرب از سوي دیگر است

وجود نخبگان متعدد در مصر، این کشور همواره در سازمان هاي مختلف بین 
انتخاب پتروس غالی به عنوان دبیر کل . المللی نقش مهمی را ایفا کرده است

 در قاهره، نقش مصر در ایجاد سازمان ملل متحد، استقرار مقر اتحادیۀ عرب
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جنبش غیر متعهدها، حضور مصر در کنفرانس سران اسالمی و بسیاري دیگر از 
سازمان هاي بین المللی، نظیر آژانس بین المللی انرژي اتمی، نشانگر آن است که 
سازمان هاي بین المللی نقش موثري در استراتژي هاي سیاست خارجی مصر 

ازمان ملل باعث خواهد شد تا توانایی مصر براي پیشبرد اما افول جایگاه س.دارند
استراتژي هاي خود در دو سطح منطقه اي و بین المللی به طور هم زمان با 

مصر مثل گذشته قادر نخواهد : به عنوان مثال. مشکالت عدیده اي همراه شود
ا بود با طرح مسأله فلسطین در سازمان ملل و شوراي امنیت از اسرائیل و آمریک

  .امتیاز بگیرد
افزایش قدرت مانور اسرائیل در منطقه و کاهش نیاز این کشور به نقش 
میانجی گرانۀ مصر در روابط اعراب و اسرائیل در بلند مدت، عقب نشینی سوریه 
از مواضع خود در قبال مسأله فلسطین و نزدیکی این کشور به آمریکا و اسرائیل 

یاست خارجی سوریه از افول نظام و کاهش اهمیت مصر در استراتژي هاي س
تشکیل یک حکومت دمکراتیک مردمی در عراق می . منطقه اي عربی مصر است

تواند تقاضاهاي داخلی را در مصر افزایش داده و زمینۀ بروز ناآرامی هاي 
  1.اجتماعی در سیاست داخلی مصر شود

خواهد کرد مصر با تأثیرپذیري از تغییر رژیم عراق، اقدام به اصالحات داخلی 
تا نظام هاي آنها به نوعی از استبداد لیبرالیستی مورد نظر ایاالت متحده آمریکا به 

  2.ویژه نومحافظه کاران نزدیک تر باشد

                                                
  110-112ص  رحمان قهرمانپور، پیشین، ص-1
  111 مختار حسینی، پیشین، ص -2
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پاول عنوان داشت در جریان سفر مبارك رئیس جمهوري مصر به آمریکا، 
جرج بوش از او خواست حرکت جدیدي را در خصوص ایجاد امید در منطقه 

  1. در دستور کار خود قرار دهد"نقصان امید- شکاف"نه براي پرکردنخاورمیا
 در دانشگاه آمریکائی قاهرة 2005 ژوئن 20رایس وزیر امورخارجۀ آمریکا در 

. اکنون دولت مصر باید سرنوشت خود را به دولت مردمش بسپارد": گفت
ن هنگامی که حامیان صلح جوي مردم ساالري، مردان و زنان، از خشونت مصو

آن روز که .نیستند، همه ما باید نسبت به آیندة اصالحات در مصر نگران باشیم
حاکمیت قانون جایگزین فتواهاي اضطراري گردد و قوة قضائیه مستقلی 

دولت مصر باید با ارائه آزادي . جایگزین عدالت مطلق گردد، باید فرارسد
جهان داده است، انتخاب به شهروندان خود به تعهدي که به مردم خود و تمام 

انتخابات مصر از جمله انتخابات پارلمانی، باید در مسیر معیارهاي . عمل کنند
گروههاي . ، قرار گیرد.مورد نظري که هر انتخابات آزادي را تعریف می کند

رأي . مخالف باید آزادي تجمع، مشارکت و صحبت با رسانه ها را داشته باشند
  2.ت گیرددادن باید بدون خشونت و ارعاب صور

ما دوستان «:  در واشنگتن دي سی اعالم کرد2005 اکتبر 6بوش در سخنرانی 
خاورمیانه اي خود، از جمله مصر را ترغیب می کنیم تا راه اصالحات را پیش 
گیرند و با احترام به حقوق و انتخاب هاي مردم خودشان، ارادة جوامع خود را 

  3.»در جنگ بر علیه تروریسم تقویت کنند

                                                
  50 همان، ص - 3
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سمن فرستادة بوش از کندي اصالحات در نظام دولتی و اقتصادي مصر گرو
او خواستار بر چیده شدن دادگاه هاي فوق العاده و نیز الغاي . انتقاد کرده است

وزیر امور خارجۀ آمریکا . شده است... قوانین مربوط به حالت فوق العاده و
ات در قانون اساسی دربارة اصالحاتی که دولت مصر در رابط با برگزاري انتخاب

 این تغییرات در قانون اساسی کافی ": این کشور انجام داد خاطر نشان کرد
  1 ".نیست، من فکر می کنم که اصالحات بیشتري باید در مصر صورت گیرد

هرچند مصر در مقایسه با استاندارهاي جهان عرب، بسیار دمکراتیک است، 
دوم اردن و حسن هفتم ... ی مشابه عبدااما غربیان امید دارند تا با ورود چهره های

مراکش به کاخ ریاست جمهوري مصر، شاهد تحول این کشور به سکوي پرتاب 
  2.اصالحات در خاورمیانه باشد

همانطور که اشاره شد آمریکا می خواهد نقش منطقه اي مصر را کاهش داده 
ود دارد آن اختالفاتی که هم اکنون بین مصر و آمریکا وج. و آن را از بین ببرد

 دولت آمریکا، اولویت اول خود را در منطقه مسالۀ عراق می داند، "است که 
ولی مصر تأکید دارد باید مسالۀ صلح میان اعراب و اسرائیل در اولویت نخست 

  3.قرار گیرد
   واکنش مصر به طرح خاورمیانۀ بزرگ-

این کشور محوریت تحرکات دیپلماتیک جهان عرب را در خصوص طرح 
حسنی مبارك، رئیس جمهور مصر، در مصاحبه با . رمیانۀ بزرگ برعهده داردخاو

 از سیاست هاي امریکا دربارة طرح خاورمیانۀ " الرپوبلیکا"روزنامۀ ایتالیائی

                                                
1 - www.mehrnews.com/1/3/2006 

  1 خسرو طوسی، پیشین، ص- 4
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بزرگ به شدت انتقاد کرد و ضمن غیر ممکن خواندن تحمیل دمکراسی مورد 
ا که از قبل چگونه می توان طرحی واحد ر": نظر آمریکا به جهان عرب گفت

بازیکنان اصلی . آماده شده براي منطقۀ وسیعی از موریتانی تا پاکستان تحمیل کرد
کاخ سفید نیز . در کنار میز حضور ندارند و حتی با آنان مشورت هم نشده است

در این مورد هیچ توضیحی نداده و به همین دلیل براي مذاکره با بوش راهی 
  "...آمریکا خواهم شد

زیر خارجۀ وقت مصر با اشاره به طرح هاي غربی برابر اصالح احمد ماهر و
 کشورهاي عرب منتظر نمی مانند که مسیر دمکراسی به ": خاورمیانه اعالم کرد
  "آنان نشان داده شود

دولت مصر در ادامۀ مخالفت هاي خود با طرح آمریکائی خاورمیانۀ بزرگ، 
این طرح را احمد . ردطرحی را براي انجام اصالحات در جهان عرب آماده ک

وي در . ماهر در جلسۀ فوق العادة اتحادیۀ عرب به همتایان عرب خود ارائه داد
 ما در مسیر مدرنیزه کردن جوامع خود و ": هنگام ارائه این طرح اظهار داشت

و به همین خاطر مصر این طرح . توسعۀ آن، باید ابتکار عمل را در دست بگیریم
سخی بدهد به آنها که گمان می کنند الگوي از پیش را آماده کرده است تا پا

طراحی شده اي وجود دارد که می توان به اجرا در بیاید یا آنکه به ما تحمیل 
 حسنی مبارك نیز پس از ارائه طرح اصالحات و توسعۀ مصر به اتحادیۀ ".شود

مصر امروز طرحی را براي انجام اصالحات در جهان عرب ": عرب اظهار داشت
 داد، زیرا اصالحات باید برآیند منطقه باشد و از سوي مردم آن نیز درك ارائه
کسی نباید گمان کند که مردم اصالحات تکمیلی از خارج را مورد تشویق . شود
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مصر از اصالحات بیمی ندارد، بلکه نگرانی این کشور از . قرار خواهند داد
  1 "...تأثیرات اصالحات تحمیلی از خارج به این منطقه است

به هر حال مواضع مصر را در قبال این طرح می توان بصورت زیر خالصه 
  :کرد

 مصر خود طرحی براي انجام اصالحات در خاورمیانه مطرح نموده است، -
حسنی مبارك در سفر دوره اي خود به اروپا این مساله را با رهبران کشورهاي 

  .غربی مطرح کرد
انه یک توهم است و به هیچ  انجام اصالحات تحمیلی در منطقۀ خاورمی-

  .وجه امکان اجرا ندارد
 اصالحات در خاورمیانه باید درون زا بوده و منطبق با شرایط تاریخی، -

  .اجتماعی و فرهنگی آنها باشد
 در بین کشورهاي عربی باید یک جریان متوازن و هدایت شده از -

  .اصالحات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي ایجاد شود
در غیر این صورت شاهد هرج و . ید جنبۀ تدریجی داشته باشد اصالحات با-

  .مرج شدید در خاورمیانه خواهیم بود
امکان اصالحات ...) اسرائیل، فلسطین و( بدون حل نزاع کنونی خاورمیانه -

  .در این منطقه وجود ندارد
 جهان عرب باید تحرکات دیپلماتیک خود را در سطح بین المللی و منطقۀ -

  . براي بیشترین تأثیر بر طرح آمریکا افزایش دهدخاورمیانه

                                                
، 24ایج طرح آمریکائی خاورمیانه بزرگ، گزیده تحوالت جهان، شماره  سید حسین حجازي، اهداف و نت- 1

  13-14 صص1383ابرار معاصر، 
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 مصر درصدد هماهنگ کردن مواضع کشورهاي جهان عرب در قبال طرح -
آمریکاست و دید انتقادي نسبت به مواضع برخی در کشورهاي عربی در این 

  1.زمینه دارد
  عربستان سعودي

   یازدهم سپتامبر و عربستان سعودي-
روهاي آمریکا و انگلستان اجازه یافتند از پایگاه  نی2003 تا سال 1991از سال 

هاي خود در عربستان براي گشت زنی در منطقه پرواز ممنوع در جنوب عراق 
استفادة نیروهاي آمریکائی از امکانات نظامی عربستان در طی جنگ . استفاده کنند

بن  ، با مخالفت عناصر اسالم گرا و افراطی مانند اسامه 1991با عراق در سال 
الدن مواجه شد که نتیجۀ آن واکنش عملی از جمله بمب گذاري در تاسیسات 

حادثۀ یازده سپتامبر تأثیرات زیادي در .  گردید1996آمریکا در الخبر در سال 
رابطۀ آمریکا و عربستان برجاي گذاشت و حتی برخی از محافل آمریکائی لزوم 

لوگیري از حمایت تروریست امریکا براي ج. برخورد با عربستان در مطرح کردند
هاي آمریکائی فشار زیادي را بر خانوادة سلطنتی عربستان وارد کرده است و 
برخی از تحلیل گران مسائل منطقه به این باورند که عربستان در اردوي دشمنان 

تالش می کند در پادشاهی سعودي ... آمریکا قرار دارد، هر چند امیرعبدا
 تمایل و یا ناتوانی سعودي ها در مقابله با افراطی عدم. اصالحاتی به عمل آورد

گرایی و تقابل یا تأمین مالی تروریست ها مهمترین موضوع در روابط آمریکا و 
  2.عربستان است

                                                
 علیرضا مال قدیمی، خاورمیانه بزرگ طرحی براي سه اجالس مهم بین المللی، دیدگاهها و تحلیلها، شماره - 1

  61، ص1383، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 180
2 - Ibid 
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یکی از ارگان هاي مستقل زیر نظر شوراي روابط خارجی طی گزارش در ماه 
ن سعودي سال  اعالم کرد که افراد وموسسات خیریه در عربستا2003اکتبر سال 

ها منبع تأمین مالی براي القاعده بوده و مقامات سعودي نیز اگاهانه چشمان خود 
  . را به این مسأله بسته اند

در طرف مقابل مقامات عربستان سعودي این اتهامات را رد می کنند و 
. معتقدند که آنها از نزدیک با ایاالت متحده در مبارزه با تروریسم نالش می کنند

 حکومت عربستان سعودي اعالم نمود که این کشور قطعنامۀ 2001تبر در اک
 شوراي امنیت سازمان ملل را مبنی بر مسدود نمودن وجوهات مالی و 1373

 سفیر عربستان 2002در اکتبر . کمک به گروههاي تروریستی را اجرا خواهد کرد
رزة مالی با در واشنگتن اعالم نمود که عربستان سعودي گام هاي چندي را در مبا

مقامات عربستان سعودي همچنین اظهار داشتند که در . تروریسم برداشته است
 عضو القاعده را که به عربستان سعودي تحویل داده شده 16 آنها 2002آگوست 

همچنین گزارش سعودي تصریح . اند را مورد بازجوئی و بازرسی قرار دادند
رود از اعضاي گروه هاي  ه گمان می نفر از آنهایی ک2800کند که آنها تعداد  می

 نفر در بازداشت به سر 200تروریستی باشند را مورد بازجوئی قرار دادند و 
  . برند می

 سپتامبر و حمالت تند آمریکا به 11پس از فروکش  کردن التهابات  ناشی از 
عربستان و نیز همکاري عربستان با آمریکا به ویژه در زمینۀ مبارزه با تروریسم 

مقامات آمریکائی . ن مقامات آمریکا نسبت به عربستان مثبت تر شده استلح
در این . بارها همکاري عربستان با آمریکا را در مبارزه با تروریسم ستوده اند

 آمریکا و عربستان سعودي همکاري مشترك -ارتباط، طبق نظر ارادة خزانه داري
.  داشته اندخوبی درمعرفی و تشخیص تعدادي از گروه هاي تروریستی
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سخنگوي سابق کاخ سفید، آري فیشر، نیز درمقاله اي در نیویورك تایمز اظهار 
داشت که عربستان سعودي یک شریک خوب در جنگ با تروریسم بوده، اما این 

  . شراکت  می تواند بیشتر از این باشد
کالین پاول در سفر خود به عربستان سعودي در مصاحبه اي با تلویزیون 

 من فکر می کنم با گذشت ": بیان نمود) تلویزیون االخباریه(بستان دولتی عر
 سپتامبر و با شناخت حقایق، عربستان درگیر جنگ با تروریسم 11زمان پس از 

شد و نیز اقداماتی در راستاي مسدود کردن جریانهاي سازمانهاي تروریسمی 
دانند که خود من فکر می کنم که بیشتر آمریکایی ها هم اکنون می . انجام داد

   "...سعودي ها هم به وسیلۀ تروریسم تهدید می شوند
، همکاري عربستان با آمریکا 2003 می 13پس از بمب گذاري در ریاض در 

پادشاهی عربستان رسماً و آشکارا از آن به بعد از مشکل رادیکالیسم . ارتقاء یافت
  .دسخن گفت و تروریسم ها به مثابه انحرافیون مذهبی قلمداد کر

، سفیر عربستان در ایاالت متحده، حکومت خود را به دست 2004در ژوئن 
زدن به جهاد علیه تروریست ها دعوت کرد ما بایستی هم در سطح دولت و هم 

اگر . در سطح مردمی، حقیقت را در خصوص این جنایتکاران تشخیص دهیم
بسیج عمومی به عمل نیاوریم در جنگ بر ضد تروریسم شکست خواهیم 

  1.وردخ
   اهداف طرح خاورمیانۀ بزرگ در قبال عربستان سعودي-

دستگاه رهبري آمریکا از یک سو ضرورت را در این می داند که کشورهایی 
که با ماهیت وجودي اسرائیل مخالف هستند را منزوي و در صورت امکان با 

                                                
  8-11، صص 1384 سپتامبر، مطالعات راهبردي، 11اهیمی، روابط آمریکا و عربستان پس از  شهروز ابر- 1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 طرح خاورمیانه بزرگ /  ١۵٣

 

ه تغییر رژیم مواجه سازد و از سوي دیگر با وجود اینکه آمریکا نزدیک به یازد
میلیون شبکه نفت در روز در بازارهاي جهانی معامله می کند، سعی در این قرار 
داده است که از وابستگی خود به عربستان سعودي به عنوان بزرگترین تولید 
کنندة نفت جهانی بکاهد و موقعیت این کشور را در تعیین قیمت نفت که به 

 از 1.سته است، کاهش دهد میلیون شبکه، بسیار برج7دلیل وجود تولید پیش از 
آنجا که آمریکا ، عربستان ونظام وهابی گري آنرا به در روشن نگاه داشتن آتش 
تروریسم خطاکار می داند سعی دارد تا دولت آن کشور را وادار به تکمین در 
برابر خواست هاي خود مبنی بر عدم حمایت سیاسی و مادي و معنوي از گروه 

واز حضور نظامی خود در منطقۀ    . ر جهان نمایدهاي افراطی اسالمی در سراس
شبه جزیرة عربستان کاسته و پایگاههاي خود را به قطر، بحرین، عمان و عراق 

و نیز از اتکاي بیش از حد خود به نفت عربستان که براي امنیت .منتقل نماید 
ملی ایاالت متحده خطرناك است، کاسته و به منابع دیگر نظیر چاه هاي نفت 

  2.یاي مرکزي و عراق متکی باشدآس
رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در مالقات با رهبران عربستان سعودي اعالم کرد 

این . که این کشور بخشی از سرمایۀ نظامی خود را از عربستان خارج می سازد
حرکت قدرت چانه زنی عربستان را براي تحت فشار قراردادن آمریکا به شدت 

ا در موقعیتی قرار می دهد که از موضع قدرت فزون کاهش می دهد و امریکا ر
  .تري، عربستان را به سوي اصالحات بنیادي حرکت دهد

ریچاردپرل، رئیس کمیته سیاست گذاري دفاعی پنتاگون در مصاحبه با 
 سعودي ها در اندیشۀ آینده خودشان هستند، ": روزنامۀ دیلی تلگراف می گوید

                                                
  57، ص1382 حسین دهشیار، سیاست خارجی آمریکا درآسیا، ابرار معاصر، - 1
  130، ص 1382، ابرار معاصر، 1 غالمرضا علی بابائی، خاورمیانه بازي بزرگ آمریکا، کتاب آمریکا -2
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 فشار براي اصالحات، اعم از داخل و خارج در آنان به طور یقین باید بدانند که
تغییر رژیم عراق به روند اندیشۀ سعودي ها دربارة اصالحات . حال افزایش است

  1".داخلی سرعت می بخشد
عربستان سعودي می بایست به ":  رئیس وقت سیا معتقد است"جیمز وکسی"

 سرشار حجاز، نجد و استان شرقی شیعه نشین و. سه کشور کوچک تقسیم شود
از نفت االحصاء این استان کوچک که صاحب غنی ترین چاه هاي نفتی است، 
قادر به دفاع از خود خواهد بود بنابراین عمالً تحت حمایت امریکا قرار خواهد 

  2.گرفت
پاول وزیر امورخارجۀ سابق آمریکا، تنها زمینۀ موجود براي عربستان را 

  :اصالحات دانست و می گوید
خود مسیر آیندة خودش را انتخاب کند و این تصمیم مهمی عربستان باید 

در این .  سازگار نماید21است که چگونه بخواهد جامعۀ خود را با نظام قرن 
ترك . راستا می تواند از الگوهاي کشورهاي قطر، بحرین و مراکش پیروي کند

 این تغییر چه. بایستی بصورت آزمایشی آغاز شود) پادشاهی(این سنت دیرینه 
  3.بصورت اداري و چه غیر اداري بایستی صورت پذیرد

سیاست هاي ایاالت متحده آمریکا در جهت مبارزه با تروریسم ایجاب می 
کند که حکومت عربستان سعودي را در جهت اصالحات در ساختارهاي 

... در این جهت امیر عبدا. سیاسی، اقتصادي و اجتماعی تحت فشار قرار دهد
                                                

  335شین، ص  حسین دهشیار، پی- 3
، ابرار 12 رضا داد درویش، نقشه جدید سیاسی آمریکا براي خاورمیانه، گزیده تحوالت جهان، شماره - 4

  36-37، صص 1381معاصر
، ابرار معاصر، 11 سید مهدي مرادي، طرح جدیدآمریکا براي خاورمیانه، گزیده تحوالت جهان شماره - 1
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ح منشور عرب و اسالم را ارائه داده و به نام گفتگوي ملی، پادشاه عربستان، طر
  1.کاستن فشارهاي روانی و خارجی را در پیش گرفته است

کمسیون امنیت ملی آمریکا پیشنهاد می کند که دولت آمریکا باید عضویت 
عربستان سعودي در سازمان تجارت جهانی را به عنوان گامی مهم که باعث می 

 تجاري، نظامی و حقوقی این کشور شفاف تر و منظم شود تصمیم گیري هاي
 واشنگتن باید اصرار ورزد -عربستان عضویتش پذیرفته شد. تر شود تسهیل کند

تا عربستان سریعاً در جهت حذف یارانه هاي که مصرف آب و برق را تشویق 
می کند، گام بردارد، به خصوص در زمینۀ یارانه ها و توزیع درآمد میان خانوادة 

نظام آموزشی خود را . ستردة سلطنتی، شفافیت و پاسخگویی بیشتري را بپذیردگ
به طوري جهت دهی کند که فرهیختگان را داراي مهارت هاي مورد نیاز بازار 
کار مانند علوم بهداشتی و مهندسی، اصالحات اعالم شده براي جذب سرمایه 

  2.گذاري مستقیم خارجی را اجرا کنند
   طرح خاورمیانۀ بزرگ واکنش عربستان به-

بعد از مصر عربستان سعودي بیشترین تحرك دیپلماتیک را در خصوص طرح 
مواضع عربستان سعودي در مجموع . خاورمیانۀ بزرگ آمریکا انجام داده است

  .متعادل بوده است
سعود الفیصل، وزیر امورخارجۀ عربستان، ضمن انتقاد شدید از طرح اظهار 

  :داشت
هایی را می پذیرند که در چهار چوب استقالل آنها باشد  اعراب تنها کمک "

طرح هایی که در زمینۀ . اما دخالت دیگران را به هیچ وجه قبول نمی کند
                                                

  17 شهروز ابراهیمی، پیشین، ص- 2
  114، ص1380، ابرار معاصر، 2001-2005 گزیده تحوالت جهان، سیاستهاي آمریکا در خاورمیانه - 3
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اصالحات مطرح شده، آشکارا مردم و دولتهاي عربی را نه تنها به ناتوانی در 
  .زمینۀ حل معضالت بلکه به عدم شناخت مشکالت داخلی متهم می کند

رج از جهان عرب بدانند که اعراب در زمینۀ اصالحات سازنده و دوستان خا
خارجی ها در حالی از اصالحات . نه اصالحات ویران کننده، تالش می کنند

حرف می زنند که گویی در سال هاي گذشته هیچ کاري انجام نگرفته است و در 
جی نیاز اعراب تنها در دو مسأله بر کمک هاي خار... انتظار فرمان آنها هستیم،

اول حل مسألۀ فلسطینی به صورتی مسالمت آمیز و دوم مشارکت . دارند
اقتصادي حقیقی به نحوي که منافع تمامی کشورها را مد نظر داشته باشند 
کشورهاي عربی بایستی براي اتخاذ مواضع مشترك در مقابل طرحهاي اصالحی 

 1خارجی، هماهنگی هاي بیشتري صورت دهند

ن هرگونه اصالحات تحمیلی از خارج را برکشورهاي وزیر خارجۀ عربستا
منطقه بویژه عربستان رد کرد و تصریح نمود اصالحات وارداتی، امنیت و ثبات 

سعود الفیصل در دیدار با ژاك شیراك رئیس . کشورها را تهدید می کند
جمهوري فرانسه در پاریس اعالم کرد که اجراي هرگونه طرح مردم ساالري 

عربی باید موازات گفتگوهاي مربوط به احیاي صلح فلسطین و براي کشورهاي 
  2.اسرائیل پی گیري شود

: گفت) محمد ابراهیم الحلوه(رئیس کمسیون خارجی مجلس عربستان 
نشست اتحادیۀ عرب که قرار است در قاهره برگزار شود، نباید موجب تقویت "

 از خارج وارد می بهترین راه پاسخ به طرح هایی که. طرح خاورمیانۀ بزرگ شود

                                                
1 - www.bbc.persian.com/32march/2004 

  9، ص1382 طرح خاورمیانه بزرگ از هراس اعراب تا مخالفت اروپا، ایرنا، گروه اروپا وآمریکا، - 2
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آمریکائی ها اگر تعهد اعراب را در مسیر . شوند پیشنهاد یک آلترناتیو است
  1"اصالحات مشاهده کنند مجبور به پذیرش انتخاب اعراب می شوند

مهم ترین دیدگاه هاي عربستان سعودي در خصوص اصالحات در خاورمیانه 
  :چنین است

میانه ضروري است اما محتوا و  از نظر این کشور انجام اصالحات در خاور-
الگوي . سرعت انجام اصالحات باید متناسب با شرایط هر کشور تعیین شود

  .تحمیلی براي انجام اصالحات در خاورمیانه ناشدنی است
 غرب باید بداند که عربستان مهد وحی است و نمی توان الگوهاي باز -

  .رداصالحات را در این کشور مانند کشورهاي دیگر پیاده ک
 از نظر عربستان سعودي نیز حل نزاع خاورمیانه مقدم بر اجراي اصالحات -

طرح صلح موسوم ...) امیر عبدا(در همین ارتباط بیش از این . در این منطقه است
  2بر صلح در قبال تخلیۀ اراضی اشغال شده را ارائه کرده بود

   ایران-
   اهداف طرح خاورمیانۀ بزرگ در قبال ایران-

. منتشر شدة آمریکا هیچ اشاره اي به نام کشورهاي هدف نشده استدر متن 
آلمان ها پیش از این اعالم کرده بودند که ایران از طرح اروپا براي انجام 

کانادایی ها اعالم کرده بودند که ایران هدف .    اصالحات در منطقه خارج است
براي متقاعد کردن نیست ولی آنان به دلیل اهمیت نقش ایران در منطقه در تالش 

در این میان تنها در طرح . آمریکائی ها به گنجاندن نام ایران در طرح هستند
.  دانمارك، ایران به عنوان یکی از کشورهاي هدف قیدشده بود-مشترك کانادا 

                                                
  16 سید حسین حجازي، پیشین، ص-1
  62 مالقدیمی، پیشین، ص علیرضا،- 2
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گنجاندن نام ایران در طرح به دلیل عدم اجماع نظر با بیان طرح در این خصوص 
 قرار داشت و امکان این امر وجود دارد که 8همچنان محل تردید سران گروه 

  .این عدم اجماع ناشی از نامشخص بودن محدودة طرح باشد
ویژگی هاي متفاوت ایران در مقایسه با سایر کشورهاي هدف نیز می تواند 
دلیلی براي هدف نبودن ایران در آغاز طرح باشد در مورد رابطۀ ایران و طرح 

  : ضروري استخاورمیانۀ بزرگ ذکر موارد زیر
 اظهارات غیر رسمی برخی از مقامات اروپائی بر تمایل اروپا و حتی آمریکا -

  به مشارکت ایران در برنامه هاي اجرائی طرح 
 جایگاه با اهمیت ایران در خاورمیانه و نقش موثر آن در معادالت سیاسی و -

  امنیتی و توان بازیگري آن در تحوالت منطقه
 به طور اخص، منافع بلوك غرب 8 با منافع گروه  توان چالش گري ایران-

  به طور اعم در منطقه و جهان 
اعتقاد با بیان طرح مبنی بر وجود زمینه هاي تعارض آمیز در سیاست هاي -

ایران با منافع غرب در زمینه هایی مانند تروریسم، سالح هاي کشتار جمعی، 
ت از اهداف بزرگ طرح منازعات منطقه اي و حقوق بشر مقابله با این تهدیدا

  .خاورمیانه بزرگ محسوب می گردد
 ماهیت نظام جمهوري اسالمی که در تعارض با دیدگاه هاي گروه هشت و -

بلوك غرب مبنی بر جلوگیري از شکل گیري و دستیابی نظامهاي اصول گراي 
  .اسالمی است، قرار دارد

 ثباتی در  قرار گرفتن بحران فلسطین به عنوان اساسی ترین کانون بی-
خاورمیانه در سلسله مراتب توجهات طرح خاورمیانۀ بزرگ تالش کشورهاي 
گروه هشت و در مجموع بلوك غرب در جهت عادي سازي روابط اسرائیل با 
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منطقه و تثبیت امنیت و اعطاي مشروعیت به آن در عرصۀ منطقه اي و تلقی آن 
  . یاد شدهاز ایران به عنوان یکی از مواضع مهم فراروي تحقق هدف

 ماهیت خصمانه سیاست هاي آمریکا نسبت به ایران و سست بودن این ایده -
که واشنگتن در طرح فراگیر و همه جانبۀ خود براي خاورمیانۀ بزرگ از حل 
مشکالت خود با ایران، رفع زمینه هاي تهدید آفرین و تسویه حسابهاي قبلی 

  .غفلت کرده است
محافظه کاران تصریح نمودند که ایران پس از روي کار آمدن دولت بوش نو

مهمترین و اصلی ترین عنصر در خاورمیانه و جهان اسالم است، چرا که نحوة 
استقرار و حاکمیت فرآیند مقابل خداوند و انسان در نظام حکومت، که همان 
سیاست و حکومتی است که در ایران مورد آزمایش است، در آینده تعیین کننده 

 حوادث یازدهم سپتامبر و طرح دکترین راهبردکالن دولت پس از. خواهد بود
ایاالت متحده و عملیات پیش دستانه و رویکرد اشاعه دمکراسی و آزادي ، 
نومحافظه کاران با اصرار تصریح نموده اند که الزم است تغییر رژیم ایران در 

ه ایران همواره به عنوان قبل. اولویت نخست سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد
 اقتصادي در منطقه مورد توجه بوده است و اینک پس از -امنیتی-عالم سیاسی

 1.انقالب بعد عقیدتی نیز به آن اضافه شده است

:  به آمریکا پیشنهاد کرد" جنگ جهانی چهارم"کوهن در مقاله اي تحت عنوان
 ایاالت متحده آمریکا باید از حاکمیت آزاد، مدرن و متعادل در جهان اسالمی "

سرنگونی و تغییر رژیم ایران به میزان نابودي و اضمحالل . ایت به عمل آوردحم
زیرا این تنها و نخستین مدل و الگوي انقالبی و اسالمی در . بن الدن اهمیت دارد

                                                
1 - Reuel marc Gerecht, Reyime change in Iran? The neekly standard, 8/5/2002 
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 ملت ها به شمار می آید و جایگزین نمودن آن با دولت سکوالر و -میان دولت
  1.معتدل بسیار مهم است
 در ":  در دانشگاه آمریکائی قاهره گفت2005وئن  ژ20رایس در سخنرانی 

ایران مردم صبر وتحمل در قبال رژیم سرکوبگري که از اعطاي آزادي و 
حقوقشان به آنها امتناع می کنند را از دست داده اند، مردم ایران خانم ها و 
آقایان، توانایی آزادي را دارند، آنها شایستگی آزادي را دارند، زمان آن رسیده 

  2".ست تا معدودي غیر منتخب گریبان آرمان هاي مردم ایران را رها کنندا
 ایران ": رایس وزیر خارجۀ آمریکا در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی ایتالیا گفت

به صورت مشخص در دستور کار ما قرار دارد ولی هنوز راه حلهاي دیپلماتیک 
ارد، ما تنها دربارة ایران باید دست از حمایت تروریسم برد. در اولویت است

خاورمیانه صحبت می کنیم، ایران از تروریست ها و گروه هاي مخالف که به 
طور لفظی در تالش هستند روند صلح را خراب کنند و خواستار توقف آن 

  3".هستند حمایت می کند
باید اذعان داشت که شرایط جدید و حتی طرح خاورمیانه بزرگ، فرصت 

اما ایران بارها از طرف آمریکا به . یجاد کرده استهاي متعددي براي ایران ا
  .عنوان کشور نا مطلوب و بخشی از محور شرارت معرفی شده است

آمریکائی ها می کوشند تا اجازة تشکیل اتحاد ایران با کشورهاي عربی را 
بزرگ نمایی خطر ایران، طرح مسائل و دامن زدن به اختالفات و . ندهند

روابط ایران و کشورهاي عربی مطرح کردن مباحثی مشکالت موجود در میان 
چون سالحهاي هسته اي، نام خلیج فارس، عنوان کردن خطر هالل شیعی و غلبۀ 

                                                
1 - Elliota Cahen, world was IV, wall street Journal, 2/nov/2001 

2 - www.usinfo.state,gov,uspolicy/5/oct/2005 
3 - www.mehrnews,com/1/3/2006 
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از مواردي هستند که ... شیعیان، جزایر سه گانه، بحث هاي حقوق بشر در ایران و
  .گیرندجلوي این رابطه را می

برخورد مستقیم با ایران ، از طرف دیگر آمریکا با طرح و عنوان کردن بحث 
افزایش فشار و تهدید به تغییر رژیم ایران می کوشد تا با قرار دادن شمشیر باالي 
سر تهران، به اهداف خود که کنترل ایران و کشورهاي منطقه و سلب تحرك 
جدي آنها در منطقه است، با افزایش مانور خود در افغانستان و عراق دست یابد، 

هاي ایجاد شده را از ایران سلب  در اینگونه مباحث ، فرصتدرگیر کردن ایران 
  1.کند می

تأثیرات ناشی از طرح خاورمیانۀ بزرگ نسبت به جمهوري اسالمی ایران به 
ماهیت نظام جمهوري اسالمی ایران و ویژگی هاي آن و تالش نظام در جهت 

بی به المللی از طریق دستیاتبدیل شدن به یک قدرت کنشگر منطقه اي و بین
ابزارهاي قدرت مادي و معنوي از یکسو و جنبه هاي تعارض آمیز سیاست ایران 

المللی  بادیدگاه هاي بانیان طرح خاورمیانه اي در ابعاد سیاسی منطقه اي و بین
نظیر بحران خاورمیانه گروههاو جنبش هاي اسالمی منطقه و جهان از سوي 

 تغییراتی را در منطقه وجود هجوم آمریکا به منطقه الجرم. دیگر برمی گردد
آیندة منطقه . اینکه به نفع آمریکاست یا خیر، چندان معلوم نیست. خواهد آورد

تحت تأثیر ذهنیت تغییر بسیار پرتالطم است و ایران چه جزء طرح باشد یا 
  2.نباشد، باید آمادگی مواجه با تالطم را در منطقه داشته باشد

                                                
، آمریکا و طرح خاورمیانه بزرگ، اهداف و ابزارها و مشکالت، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره  بهادر امینیان- 2

  20-21، صص 1383، 48
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این باورند که جمهوري اسالمی ایران، نومحافظه کاران و صهیونیست ها بر
کانون مرکزیت اسالم سیاسی است و تمامی طرح ها باید سقوط رژیم ایران را 

این امر در کوتاه مدت و از طریق . در فصل نهایی و ایدآل خویش قرار دهد
دولت سازي بسیارپرهزینه خواهد بود و لذا باید در طول زمان و از طریق فرآیند 

 و مذهب سازي در میان و بلند مدت به هدف دولت -ه سازي نخب-ملت سازي
ایران از منظر آنان، نمایانگر ناتوانی و شکست دکترین بوش در . سازي نایل آمد

صورت تداوم وتوسعه تلقی خواهد شدو حضور و گسترش نفوذ کمی و کیفی 
 ها، آرمان ها و شعارهاي نومحافظه کاران در طول چند آن به مثابه نقض خواست

  1.سال گذشته، معرفی الهام بخش خواهد کردید
   واکنش ایران به طرح خاورمیانۀ بزرگ-

مردم ایران در میان ملت . ایران قلب خاورمیانه و پل ارتباطی اروپا و آسیاست
  .هاي مختلف جهان در طول تاریخ، یکی از معدود ملت هاي تمدن ساز بوده اند

. ترش دهندة دانش و هنر می باشندایرانیان همچنین تأسیس کنندة تمدن و گس
آنها بیشترین نقش را در ایجاد و گسترش تمدن اسالمی داشته و در دوران جدید 

از نظر جغرافیاي سیاسی نیز کشور پهناور ایران، یکی از .نیز شگفتی سازبوده اند
از لحاظ امنیت و توازن و ثبات . حساس ترین مناطق جهان به شمار می رود

ه همراه سیاست هاي مستقل ایران در عرصۀ سیاست داخلی و بین انکار ناپذیر ب
المللی و نقش آن در تأمین انرژي جهان پیرامونی موجب شده است، این کشور 
همواره به عنوان یکی از مهمترین دل مشغولی هاي قدرت هاي سلطه گر در 

  .پهنۀ تاریخ مطرح شود
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 جمهوري "تقل مس" سال از حیات28در عصر کنونی نیز پس از گذشت 
اسالمی ایران، با تمام فرازو نشیب هاي آن، ایران به مهمترین چالش ایاالت 

  .متحده در منطقۀ خاورمیانه تبدیل شده است
ناظران سیاسی، استناد به این دالیل معتقدند جمهوري اسالمی ایران کشور 

  .بسیار مهمی در خاورمیانه است که ثبات آن یعنی ثبات کل منطقه
ایران، طرح خاورمیانۀ بزرگ را می توان بر اساس ارزش ها و مصالح از نگاه 

کشورهاي منطقه شکل داده از جمله شروط ایجاد آن، استقرار حکومت هاي 
  1.مردمی و مردم ساالر و احترام به مردم است

خامنه اي در پیامی به کنگرة عظیم حج ... رهبر عالی ایران حضرت آیت ا
 خاورمیانه و شمال آفریقا و همه دنیاي اسالم، توطئه اکنون براي همۀ": فرمودند

و نقشه در سر می پرورانند و نهضت بیداري را که امروز جان تازه اي در پیکر 
اکنون آمریکا و . امت اسالمی دمیده است، هدف کینه و انتقام خویش ساخته اند

در برابر غرب مستکبر به این جمع بندي رسیده اند که کانون بیداري و ایستادگی 
نقشۀ حاکمیت آنان بر همۀ جهان، کشورها و ملت هاي مسلمان و بویژه در 
منطقۀ خاورمیانه است و اگر با ابزار اقتصادي، سیاسی، تبلیغاتی و سرانجام 
نظامی، نتوانند در چند سال آینده، نهضت بیداري اسالمی را مهار و سرکوب 

هان و سیطره به مهمترین کنند، همۀ محاسبات آنان براي حاکمیت مطلق بر ج
منابع نفت و گاز که تنها وسیلۀ محرکۀ ماشین صنعتی و برتري مادي آنان بر همۀ 
بشریت است، به هم خواهد ریخت، و کالن سرمایه داران غربی و صهیونیست 
که بازیگر پشت صحنۀ همۀ دولت ها مستکبرند از اوج اقتدار تحمیلی خود، 

. فیت و توانایی خود را به میدان آورده استاستکبار همۀ ظر. ساقط خواهد شد
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در یکی با فشار سیاسی، در یکی با تهدید اقتصادي، در جایی با ترفند تبلیغاتی، و 
 با - مانند عراق و افغانستان و بیش از آن در فلسطین و قدس- در جایی دیگر

بمب و موشک و تانک و چکمه پوشان نظامی، به عرصۀ نبرد سرنوشت ساز 
منشان آدمخوار، پردة نفاق و فریبی است که "ترین ابزار این مهم.  استوارد شده

  1"بر چهرة خود کشیده اند
برخورد صحیح در زمینۀ اصالحات در عمل و بصورت واقعی و عدم انکار 

همانگونه که آقاي خاتمی رئیس . ضرورت آن، قدم نخستین در این مسیر است
احان خاورمیانۀ بزرگ سوء نیت  اگرچه طر": جمهور سابق ایران مطرح نمود

دارند و درواقع درصدد تسلط بر این منطقۀ حساس محور قرار دادن رژیم 
صهیونیستی به عنوان الگوي اجتماعی سیاسی منطقه اند، ولی خاورمیانۀ بزرگ را 

از . هاي ملی و منافع خود کشورهاي منطقه شکل دادمی توان براساس ارزش
بزرگ استقرار حکومت مردم ساالر و دولت هاي جمله شروط ایجاد خاورمیانۀ 

دمکراتیک و احترام به مردم است و اسالمی که از آن پیروي و دفاع می کنیم، ما 
شراط ایجاد خاورمیانۀ بزرگ . را به استقرار چنین جامعه اي فرا می خواند

  2.استقرار حکومتهاي مردم ساالر است
 در طرح خاورمیانۀ ": می گویدخاتمی دربارة خاورمیانۀ بزرگ آمریکا چنین 

بزرگ، وجود ریشۀ ترور و خشونت در خاورمیانه و همچنین فقدان دمکراسی، 
محرومیت از حکومت هاي مردم ساالر، دوره از انگارهاي جهان نو و در نتیجه 

اسالم روح خشونت مطرح . خشونت زایی در مورد خاورمیانه مطرح می شود
کردن اسالم از صحنۀ حیات سیاسی می شود و سعی می شود تا با دور 
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متأسفانه حرکت هاي تند افراطی و دور از . مسلمانان،  دمکراسی حاکم شود
اي از خشونت و ترور راحتی در میان  رحمانه مقتضیات زمان که جلوه هاي بی

  1".گذارد، دستاویز یزرگ غرب دست خود مسلمانان به نمایش می
 می " استقرار حکومتهاي مردمی"راخاتمی از جمله ایجاد خاورمیانۀ بزرگ 

 اسالمی که ما از آن پیروي و دفاع می کنیم ما را به ایجاد ": داند و می گوید
  ".چنین جامعه اي فرا می خواند

قدرت هاي بزرگ در خاورمیانه را حکومت جبار می ": خاتمی می افزاید
یل را تحمیل دانند و تحت این نام یکی از جبارترین حکومتهاي تاریخ یعنی اسرائ

  ". می کنند
 خاورمیانۀ بزرگ آري، اما الگوي خاورمیانۀ بزرگ، مردم ": وي تأکید می کند

  2.ساالري سازگار با معیارهاي این منطقه است
 آفریقائی وزارت امور خارجه در - سید محمد صدر معاون سابق عربی

گاه اندازهاي طرح خاورمیانه بزرگ در دانشهمایش بین الملل مسائل  چشم
 طرح خاورمیانۀ بزرگ یک اقدام ضدانگیزه اي است که ": تهران اظهار داشت

آمریکا به دلیل آنکه منافع خود را در خاورمیانه در خطر دیده، ارایه کرده است 
این طرح پروسه اي طوالنی است که براي آمریکائی ها نیز داراي نقاط مبهم 

  3".است
  بزرگ سیاست ترکیه در قبال طرح خاورمیانۀ -
   نقش ترکیه در طرح خاورمیانۀ بزرگ-1

                                                
  15/3/1383 سید محمد خاتمی، حاصل تشویق مذهبی، خاورمیانه بزرگ است، پیک نسب، - 2
  ، پیشین طرح خاوریمانه بزرگ ترس از هراس اعراب تا مخالفت اروپا- 1
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ترکیه در راستاي شکل گیري جدید توازن قدرتهاي جهان در منطقه خاورمیانه 
سیاست راهبردي خود را براساس ایجاد اتفاق نظر بین آمریکا و اتحادیۀ اروپا 

تحوالت شگرف اخیر در منطقه نشانگر تشدید رقابت . استوار کرده است
راي تنظیم دوبارة جغرافیاي سیاسی منطقه و مناطق تحت نفوذ قدرتهاي جهانی ب

مطرح شدن طرح خاورمیانۀ بزرگ آمریکا . آنان در قارة آفریقا و خاورمیانه است
 در ایتالیا، نشست سران "بیلدربرگ"در آستانۀ برگزاري مهم، از جمله نشست

ناسان گروه هشت در آمریکا، و نشست سران ناتو در استانبول، از سوي کارش
  .ساز براي تغییر شده است امور راهبردي به عنوان زمینه

نشست بیلدزبرگ براي بررسی مهمترین تحوالت جهان از جمله اوضاع عراق 
و خاورمیانه در شهر میالن ایتالیا برگزار گردید و در آن افراد مشهوري 

کت  شر" خاویر سوالنا" و " پل برمر" ،"دیوید راکفلر"، "هنري کسینجر"مانند
 از حضور افرادي از ترکیه در این نشست " شفق"روزنامۀ اسالمگراي. داشتند

 وزیر سابق " وزیر مشاور در امور اقتصادي، کمال درویش" علی باباجان"مانند
 روزنامه " حسن جمال" رئیس گروه سرمایۀ کوچ "امور اقتصادي، مصطفی کوچ

  .نگار مشهور ترکیه خبر داد
طقه و متحد کلیدي آمریکا در منطقه است و بسیار ترکیه از کشورهاي مهم من

مشتاق پیوستن به اتحادیۀ اروپائی می باشد و جایگاه ویژه اي در طرح خاورمیانۀ 
هر چند برخی کشورها مانند فرانسه، معتقدند که ترکیه نقش ترواي . بزرگ دارد

هستان آمریکا را داراست و در صورت پذیرفته شدن در اتحادیۀ اروپائی همانند ل
  .نقش مدافع آمریکا را خواهد داشت

:  نوشت"دعوت ویژه از طیب اردوغان"روزنامۀ استار در خبري تحت عنوان 
 آمریکا از اردوغان و کشورهاي عرب منطقه از جمله مصر، امارات متحده، "
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بحرین، عربستان سعودي، الجزایر، مرکش، یمن و اردن نیز براي شرکت در 
به نوشتۀ این روزنامه، آمریکا . ا، دعوت کرده است در آمریک8اجالس گروه 

کشورهاي عربی منطقه ارزیابی کرده و در دعوت نامۀ طیب اردوغان به این نکته 
  1.اشاره شده است

در مدت زمانی که طرح بحث خاورمیانۀ بزرگ در محافل سیاسی و 
د یافته دانشگاهی جهان        می گذرد، آنچه امروز اگر کارشناسان به آن اعتقا

اند تالش غرب براي یافتن و در نهایت مطرح کردن کشور مناسب بر عنوان 
با در نظر . الگوي تغییرات مورد نظر در کشورهاي واقع در خاورمیانه است

گرفتن این نکته و تحوالت کشورهاي منطقه، همانطور که اشاره شد، قرعه به نام 
ریکا تالش دارد تا این کشور را کشور همسایۀ ایران یعنی ترکیه افتاده است و آم

براساس توصیه هاي استراتژیست هاي . به عنوان نمونۀ مناسب خود معرفی کند
 ارائه شده پیشنهاد شده " میدل ایست نیوز"آمریکائی که توسط پایگاه اینترنتی

. است تا ترکیه به جاي عربستان در صف متحدان خاورمیانه اي آمریکا قرار گیرد
 مدرن -آنان ترکیه می تواند الگوي مناسبی از یک کشور مسلمانچرا که به نظر 

  .و با یک سیستم الئیک براي منطقه باشد
باید اعتراف کرد که آنچه ترکیه را امروز به مقام الگوي مدنظر غرب براي 
خاورمیانه ارتقا داده، ریشه در عواملی دارد که ترکیه از مدت ها پیش در راستاي 

  :این مولفه ها عبارتنداز. اري کرده استتحقق آنها سرمایه گذ
بدون شک باید پذیرفت گسترش روابط با رژیم اسرائیل :رابطه با اسرائیل: الف

چرا که . هاي بازگشت غرب از کشورهاي خاورمیانه اي است یکی از خواست
غرب می کوشد تا به نوعی با انجام اصالحات مورد نظر، اسرائیل را در برابر 
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و البته در این . ی و حرکت هاي بنیادگرایانه منطقه بیمه کنددولت هاي اسالم
  .راستا به نظر می رسد ترکیه انتخاب دور از ذهن و غیر واقعی نیست

ترکیه تنها کشور اسالمی واقع در منطقۀ خاورمیانه است که از ابتداي تشکیل 
 آن را به رسمیت شناخته است و اگرچه این شناسایی 1949دولت اسرائیل در 

 با امضاي توافقنامۀ 1996صرفاً جنبه تشریفاتی و سیاسی داشته ولی از سال 
تا جایی که . نظامی میان دو کشور وارد فاز جدیدي از روابط سیاسی شده است
 امنیتی میان -این توافقنامه هم اینک پایه و اساس گسترش همکاري هاي نظامی

ست تا ترکیه به عنوان از سوي دیگر وجود این رابطه سبب شده ا.دو کشور است
میانجی اختالفات سوریه و اسرائیل بتواند جایگاه مشخص و واالیی را در حل 

  .مناقشات منطقه اي به عهده گیرد
ترکیه که تا چند سال گذشته به سبب عالئق مذهبی : وجود دولت الئیک: ب

ن مردم، از لحاظ سیاسی داراي قدرتی معطوف به اسالم شده بود، با فشار نظامیا
اگرچه، از زمان . در آن کشور،  دولت الئیک دوباره به حالت اول خود بازگشت 

 از شور و حرارت مذهب -و روي کار آمدن دولت معتدل رجب طیب اردوغان
زدایی این کشور کاسته شد، اما با این حال به دالیلی که ذکر خواهد شد، مناسب 

  .استبودن ترکیه به عنوان الگو را براي غرب ثابت کرده 
با روي کار آمدن دولت اردوغان، فعالیت : وجود زمینه هاي دموکراتیک: پ

هاي چشمگیري در خصوص افزایش و یا تقویت زمینه هاي دموکراتیک در این 
لغو مجازات اعدام، اعطاي حقوق فردي به شهروندان، . کشور انجام گرفت

ي قدرت از جملۀ تقویت نهادهاي غیر دولتی و در نتیجه دمکراتیزه کردن نهادها
تداوم این فعالیتها تا جایی ادامه دارد که حتی . این فعالیت ها به شمار می روند
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کم کم زمزمه هایی مبنی بر محدودیت عمل نظامیان در ساختار قدرت این کشور 
  .به گوش  می رسد

ترکیه علی رغم اینکه به وحدت و یکپارچگی : رعایت سنت هاي بومی: ج
ه شدت هرگونه استقالل طلبی را محکوم می کند، اما این خود تأکید دارد و ب

نکته را به خوبی دریافته است که تداوم وحدت ملی بدون توجه به مولفه هاي 
بومی در این کشور راه به جایی نخواهد برد تا جایی که رعایت این اصل منافاتی 

 نیز با سرکوب گرایش هاي جدایی طلبانه کردها در نواحی جنوبی این کشور و
هم اینک آموزش زبان کردي که تا مدتی در ترکیه ممنوع بود، . شمال عراق ندارد

  .براساس تصویب دولت آزاد در مراکز آموزشی این کشور تدریس می شود
دیپلماسی ترکیه از نوادر موجود در میان همتایان : واقع بینی سیاسی: د

دیدة واقع بینانه و به خاورمیانه اي خود است که به اوضاع و تحوالت جهانی به 
طور عامیانه به نرخ روز می نگرد، در حقیقت، این واقع بینی هم اینک به عنوان 
ابزاري در دستان سیاست مداران این کشور قرار گرفته است که البته حاصل آن 

بررسی تعامل ترکیه با آمریکا در خصوص . چیزي نیست مگر تحقق منافع ملی
تاجایی که علی رغم وعدة دولت به . نی استجنگ عراق موید این واقع بی

. همکاري با آمریکا رأي منفی پارلمان این کشور اوضاع را به نفع ترکیه تغییر داد
در برقراري رابطه با اسرائیل و یا هم صدایی با غرب در شعار مبارزه با تروریسم 

بارت بهتر، به ع. نیز به راحتی می توان به نشانه هاي این وجه تمایز ترکیه پی برد
دمکراسی در داخل و صلح در "ترکیه بر اساس این نگرش توانسته است با شعار 

  . جاي خود را در افکار اصالح گرایانۀ غربی بگشاید"خارج
رغم محرومیت از منابع انرژي نفت وگاز به  ترکیه علی: اقتصاد روبه رشد: ه

مطرح شده و از واسطۀ موقعیت ژئوپلتیکی خود به عنوان محور انتقال انرژي 
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سوي دیگر صنعت روبه رشد این کشور به پشتوانۀ صادرات و توریسم با 
  .افزایش قابل توجهی در میزان درآمدهاي ناخالص ملی رو به رشد است

استقرار سیستم بازار آزاد در اقتصاد داخلی و کاهش تصدي گري دولت به 
مجموعۀ اداري، همراه کاهش بوروکراسی اداري، ضمن باال بردن سالمت مالی 

سبب کاهش هزینه هاي مضاعف دولت در این کشور شده است و مجموعه 
  .عوامل فوق سالمت درآمد ملی و نیز رفاه عمومی را افزایش داده است

ترکیه علی رغم دارابودن : سطح مناسب بهداشت و آموزش عمومی: و
انسته  میلیونی، با اتخاذ سیاستهاي حمایتی و آموزشی مناسب، تو70جمعیتی 

برساند و این در حالی که براساس % 85است میزان باسوادي در این کشور را به 
این سیاستها، ضمن افزایش استاندارهاي بهداشتی، خانواده ها از سطح مناسب و 

کنترل بیماریهاي خطرناك و نیز واگیردار در . باالي بهداشت برخوردار شده اند
ضمن آنکه .  در این کشور استاین کشور سندي بر باالبردن سطح بهداشت

  .افزایش سطح رفاه ملی در این کشور بر این بخش بی تأثیر نبوده است
ترکیه کشور اسالمی که در حوزة قدرت :  اروپائی-هویت مشترك اسالمی: ي

اروپا قرار دارد و در حقیقت به عنوان کشوري تلقی می شود که با مذاهب 
 ترکیه به عضویت در اتحادیۀ اروپا تا تعلق خاطر. اسالمی روبه سوي غرب دارد

جایی پیش رفته که این کشور ضمن آنکه واقع در خاورمیانه، مذهبی اسالمی 
است توانسته است که با عضویت خود در اتحادیه اي شامل کشورهاي اروپائی 

  .با حکومتی الئیک کنار آید
 به آن در حقیقت این رفتار ترکیه مهمترین مولفه اي است که هم اینک غرب

نیاز دارد، چرا که بیشتر روشنفکران غرب نگرانند که انجام اصالحات در 
خاورمیانه به دلیل تفاوت ادیان به عنوان تقابل میان دو مذهب تعبیر شود و از 
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اینجاست که نیاز به همزیستی مسالمت امیز میان دو مذهب عامل اصلی انتخاب 
رایس وزیر خارجۀ آمریکا در چنان که . ترکیه به عنوان کشور الگو می شود

اهمیت ترکیه براي آمریکا به علت موفقیت ": اواخر سال میالدي گذشته گفته بود
 در کنار ".این کشور در برقراري پیوندمیان اسالم ودمکراسی غرب و الئیک است

همۀ این عوامل ترکیه به دو دلیل روشن خود نیز بر اغلب به ایفاي نقش الگو در 
  .اشدخاورمیانه می ب

اول آنکه ترکیه کشوري است که همواره ادعاي برتري جوئی و قدرت طلبی 
آن در منطقه مشهود بوده است و اینک که فرصت تحقق این کشور در خصوص 
این ایده مهیا شده است، به یقین ترکیه به راحتی از کنار آن نخواهد گذشت و 

نده کشورهاي دوم آنکه نمی توان از نگرانی عمیق این کشور در خصوص آی
ترکیه کشوري . خاورمیانه که امروز فاصلۀ چندانی با آنها ندارد صرف نظر کرد

است که به رغم وارد شدن در خاورمیانه به دلیل گرایش هاي غربی، نگرانی هاي 
  1.مشترکی با غرب در زمینۀ آیندة خاورمیانه دارد

ت در جرج بوش رئیس جمهور آمریکا در پایان سفر به ترکیه براي شرک
 در د انشگاه گاالتاسراي در استانبول 2004 ژوئن 29 و 28اجالس سران ناتو در 

وي با رد . ترکیه و در مقابل تنگۀ بسفرمحل تالقی آسیا و اروپا، سخنرانی کرد
اسالم سخت جمهوري اسالمی ایران، اسالم نرم ترکیه را مدل و الگوي معاصر و 

بوش تصریح . ة جهان اسالم معرفی کردکنونی و عراق را الگو و الهام بخش آیند
کرد که ترکیه در گذشته به دلیل جغرافیاي راهبردي اش داراي اهمیت بوده اما 

 ایدئولوژیک موقعیت ممتازي دارد، زیرا -هم اینک به دلیل جغرافیاي عقیدتی
اسالم ومسلمانان ترکیه، رویکردهاي نرم دارندو سکوالریسم حکومتی را 
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 سال سابقۀ اصالحات اجتماعی و 15ترکیه با . ن داده اندپذیرفتنه و به آن ت
 1.دمکراتیک، الگو و مدل مناسبی براي سایرین است

ترکیه مدل و سمبل نومحافظه کاران براي ادارة خاورمیانه و شمال آفریقا تلقی 
می شود، چرا که مذهب در این کشور تابع حکومت سکوالریسم بوده و هست 

یه مورد تأکید رهبران امریکا و به ویژه نومحافظه کاران  در ترک"اسالم نرم"دین 
است و همین امر سبب گردیده تا سیاست گذاران ترکیه نیز از این امر نهایت 

  2.بهره برداري را به عمل آورند
   واکنش ترکیه به طرح خاورمیانۀ بزرگ -

سخنان مقامات بلند پایۀ ترکیه در مورد ضرورت اصالحات در کشورهاي 
ی و گرایش به ارزش هاي غربی، محافل سیاسی و اندیشمندان ترکیه را به اسالم

سمت برقراري ارتباط بار طرح آمریکائی خاورمیانۀ بزرگ و کسب جایگاه 
  .مناسب ترکیه در چگونگی اجراي این طرح سوق داده است

گل معاون نخست وزیر و وزیر خارجۀ ترکیه در نشست اخیر وزیران .. عبدا
شورهاي همسایۀ عراق در کویت و نیز در نشست وزیران سازمان امور خارجه ک

کنفرانس اسالمی در تهران بر لزوم اصالحات در کشورهاي اسالمی و اجراي 
 نخست وزیر نیز در "رجب طیب اردوغان"کامل حقوق بشر تأکید کرد و 

 فوریه نیز 9وي در . هاي جده و داووس خطرات مشابهی را ابراز داشت کنفرانس
ترکیه آمادة کمک به آمریکا و اتحادیۀ اروپا براي ": مع خبرنگاران گفتدر ج

. نخواهد شد اجراي طرح پیمانکار  هرگز  تامین رفاه درمنطقه خاورمیانه است، ولی
تحمیل دمکراسی به کشورهاي مورد نظر در طرح خاورمیانۀ بزرگ می تواند با 

                                                
1 - www.whitehouse.org.2004 

2 - Michacl Rubin, “Tallcintukey”, national Revew, 6/Agu/2004 
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پی داشته باشد و ترکیه در واکنش مردم منطقه روبرو شده و نتایج نامطلوبی در 
این مورد نقطه نظرات خود را به آمریکا و اتحادیۀ اروپا اعالم کرده است و 
خواهان آن است که هرگونه طرحی در منطقه خاورمیانه به صورت شفاف اجرا 

  "شود
احمد داوود اوغلو از مشاوران نخست وزیر ترکیه بر لزوم مشارکت ترکیه در 

ترکیه با اجراي سیاست تعادل در ": ید کرد و گفتطرح خاورمیانۀ بزرگ تأک
مناسبات خود با اتحادیۀ اروپا و آمریکا می تواند از نقش خود در منطقۀ بالکان، 
قفقاز و خاورمیانه به عنوان سکویی براي جهش به رهبري منطقه و اجراي یک 

  ".نقش بین المللی بهره برداري کند
ل راهبردي ترکیه معتقد است که  نویسنده و محقق مسائ"مسووات پارالر"

طرح آمریکائی خاورمیانۀ بزرگ بر اساس ایده هاي نو از تزهاي کهنه استعمار 
  .پیر بازسازي شده و به استعمار نوین منجر می شود

 استاد علوم سیاسی دانشگاه استانبول هم پیمانی "ارول مانیسالی "پرفسور 
یابی می کند و عقیده دارد که ترکیه ترکیه با غرب را به ضرر منافع ملی ترکیه ارز

وي می .  سال گذشته ضررهاي بسیاري دیده است50از هم پیمانی با آمریکا در 
سیستم سرمایۀ غرب خواهان به دست گیري کنترل گردش سرمایه در ": افزاید

جهان اسالم است و به بهانۀ اجراي دمکراسی درصدد از بین بردن سرمایۀ ملی 
 است تا از این طریق راه را براي ورود سرمایۀ غرب به کشورهاي در حال رشد

  1". کشور اسالمی منطقه هموار کند25بازارهاي 
مانیسالی از طرح آمریکائی خاورمیانۀ بزرگ به عنوان طرح نفوذ سرمایۀ غرب 
به بازارهاي جدید و تصاحب بخش هاي خصوصی کشورهاي مورد نظر در 

                                                
1 - Ibid 
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و ارتباطات از سوي شرکت هاي زمینه هاي صنعتی، کشاورزي، گردشگري 
وي با انتقاد از محافلی که ترکیه را به عنوان الگویی براي دیگر . غربی یاد می کند

ترکیه سیاست مستقلی براي الگو "کشورهاي اسالمی معرفی می کنند، افزود 
شدن ندارد و اگر الگویی مطرح است آن الگوي آمریکا براي چگونگی کنترل 

  1".شدامور در ترکیه می با
 نویسندة ترکیه اي بر این عقیده است که هدف اصلی طرح "عاکف عمره"

خاورمیانۀ بزرگ جلوگیري از حرکت هاي مخالف سرمایه جهانی در منطقه 
خاورمیانه است و ارتباطی با ادعاي آمریکا براي تأمین آزادي و دمکراسی در 

  2.کشورهاي اسالمی ندارد
یش بر سیاستهاي یک جانبه گرایانۀ آمریکا ترکیه در تعیین جایگاه خود از گرا

در خاورمیانه خودداري کرده و با انصراف از ورود به محور راهبردي آمریکا، 
کند تا کشورهاي اسالمی و انگلستان و اسرائیل در تحوالت خاورمیانه تالش می

اتحادیۀ اروپائی را که سیاستهاي آمریکا در خاورمیانه ناخشنودند، از خود 
هاي تند مقامات عالی رتبۀ ترك از شکنجۀ اسراي عراق توسط  استفاده. نرنجاند

نیروهاي آمریکائی و خشونت هاي اسرائیلی ها در مقابل فلسطینی ها، در همین 
  .رابطه قابل ارزیابی می باشد

 جانشینی رئیس ستاد ارتش ترکیه طی سخنرانی در "ژنرال ایکلر باش بوغ"
مسائل خاورمیانه بدون ": الت اخیر منطقۀ گفتدانشگاه استانبول با اشاره تحو

حل اختالف اسرائیل و فلسطینیان     نا ممکن خواهد بود و کلید این مسأله 
با توجه به روابط نزدیک ترکیه . تأمین اتفاق نظر بین امریکا و اتحادیۀ اروپاست
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وان و اسرائیل و اعتقاد آنکارا به حل و فصل منازعۀ اسرائیل و فلسطینیان به عن
اولویت نسبت به  سایر امور مربوط به منطقه ، ترکیه معتقد است که اصالحات 

را دارد و بر این اساس آمریکا و اروپا باید به  خود  در هرکشوري شکل خاص
ترکیه به عنوان شریکی در اشاعه و تقویت طرح خاورمیانۀ بزرگ و شمال آفریقا 

ر مشروط از طرح خاورمیانۀ بزرگ توجه کنند نه به عنوان مدل لذا آنکارا به طو
  1"حمایت کرده است

   سیاست اسرائیل در قبال طرح خاورمیانۀ بزرگ-
با توجه به ماهیت این طرح نمی توان اسرائیل را چندان مشمول اصالحات 

اگرچه این کشور در . سیاسی، اقتصادي و اموزشی آمریکا در خاورمیانه دانست
عراب و فلسطینیان ساکن در  سرزمین هاي درون خود داراي مشکالت زیادي با ا

اشغالی می باشد و حتی حقوق آنان را در حد یک اقلیت دینی جوامع غیر 
دمکراتیک رعایت نمی کند و آنها، براي حفظ امنیت خود مجبور به کشیدن 

با این . هایشان و یا ترك محله هاي خود هستندحصار آهنی در اطراف خانه
 المللی حساسیت کافی را در موضوع وضعیت حقوق وجود متأسفانه جامعۀ بین

از طرف دیگر رفتار این کشور با مسلمانان فلسطین . بشر در داخل اسرائیل ندارد
و بی اعتنایی اش به مقررات بین المللی امري است که بازگویی آن صرفاً جز 

  .مالمت انگیزي نتیجۀ دیگري به بار نخواهد آورد
ژة اصالحات در خاورمیانه اسرائیل یکی از به نظر می رسد با اجراي پرو

به لحاظ . برندگان اصلی  منطقه اي در جنبه هاي سیاسی، اقتصادي و امنیتی باشد
سیاسی الزام دولت هاي خاورمیانه در برخورد با جریانات اسالم گرا و حرفه اي 
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اسالم سیاسی، که اساساً سرسازگاري  با موجودیت دولت اسرائیل ندارند، امري 
  .ست که به صورت جدي امنیت اسرائیل را تأمین می کندا

به عالوه همۀ کشورهاي خاورمیانه بدون استثناء موظف شده اند که با عوامل 
و عناصر سازمانهاي تروریستی چون القاعده و انصار االسالم در محدودة 
مرزهاي خود مقابله کنند و هرگونه اطالعاتی را در این مورد در اختیار مجامع 

برخوردهایی که دولت هاي افغانستان، پاکستان، عربستان، . ین المللی قرار دهندب
سوریه، ایران و سایر کشورهاي منطقه با این گروه ها داشته اند، از این نمونه 

از آنجا که یکی  از اهداف و انگیزه هاي اصلی آمریکائیان در پیشنهاد و . است
بنابراین . ریشه هاي تروریستی قرار دارندارائه طرح خاورمیانۀ بزرگ در مبارزه با 

  .اسرائیل بیشترین سود را از این عمل دولت آمریکا خواهند برد
این فشارها به حدي است که پس از حملۀ نیروهاي ائتالف به رهبري آمریکا 
بر عراق،  حتی دولت سوریه که بخش مهمی از خاکش در دست اسرائیل است، 

در همین . ی از گروه هاي فلسطینی را تعطیل کندمجبور گردید دفاتر سیاسی برخ
ارتباط دولت اسرائیل در یک مورد به سوریه حملۀ هوایی نمود و مراکز شناسایی 

این مسأله براي دیگر . شده در حومۀ پایتخت این کشور را مورد هدف قرار داد
کشورهاي خاورمیانه نیز صدق می کند و در حال حاضر محدودیت هاي جدي 

خی از کشورهاي عربی حوزة خلیج فارس در خصوص برخی از رهبران براي بر
  .و اعضاي گروههاي فلسطین وجود دارد

به لحاظ امنیتی نیز سیاستی که در حال حاضر از سوي آمریکا براي خلع 
سالح کشورهاي انقالبی سابق منطقه در پیش گرفته شده از جمله ابعاد نظامی و 

برخورد نظامی با عراق، . انۀ بزرگ استامنیتی طرح اصالحات براي خاورمی
واداشتن لیبی به تسلیم کامل در مقابل آمریکا و همچنین برنامه هاي خطرناك 
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دیگري که براي کشورهاي پیشرو و ناراضی خاورمیانه در نظر گرفته شده از 
  .ابعاد دیگر جنگ با تروریسم است

دستیابی بر صلح در چنین وضعیتی وقتی اسرائیل اعالم می کند تنها پس از 
کامل با  تک تک کشورهاي خاورمیانه حاضرند جهت عاري شدن منطقه از 
سالح هاي هسته اي مذاکره کنند، معنی آن این است که اوالً اسرائیل وظیفه و 
تکلیفی براي تغییر رفتارهاي خود در منطقه و در جریان اصالحات خاورمیانه 

 زمانی که روند شناسایی اسرائیل چه نمی بیند و ثانیاً این رژیم معتقد است تا
بصورت داوطلبانه و چه به شکل اجباري از سوي کشورهاي این منطقه صورت 
نگیرد، تالشی براي پیوستن به سازو کارهاي امنیت دسته جمعی خاورمیانه 

ثالثاً کشورهایی که همچنان به عنوان تهدید براي امنیت این کشور . نخواهد کرد
ظه در خطر حملۀ اسرائیل، آمریکا و ائتالف او در قالب محسوب می شوند هرلح

ناتو و یا آرایش هاي دیگري به بهانۀ مبارزه با تروریسم یا سالح کشتار جمعی، 
به عبارت دیگر اکنون با برنامۀ آمریکا براي اصالحات و مبارزه با . قرار دارند

ي منطقه به مثابه تروریسم در خاورمیانه، استراتژي اسرائیل در برخورد با کشورها
  1.یک روش سیاسی و نظامی رسمیت پیدا کرده است

آمریکا در چهارچوب استراتژي خاورمیانه اي خود و ایجاد تغییرات در 
کشورهاي عربی محیطی را پدید خواهد آورد که فلسطین و اسرائیل بتوانند به 

  .تدریج به توافق برسند
وه هاي فلسطینی علیه این وضعیت در شرایطی خواهد بود که مبارزة گر

اسرائیل پایان داده شود و سازمان آزادي بخش فلسطین، جمع آوري کلیۀ 

                                                
آمریکا، ترجمه یوسف بنی عزیزي، روزنامه همشهري، گان سیاست خارجی  عاطف الغمري، سازند-1
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در غبر این صورت ممکن . سالحها و استقرار امنیت به تعهدات خود عمل کند
همزمان اسرائیل نیز با . است با اعمال مجازات هایی از سوي آمریکا مواجه شود

 ها، نباید دست به اقداماتی بزند که باعث نشینی از مناطق همجوار فلسطینیعقب
سیاست آمریکا براي برقراري صلح در خاورمیانه در چهارچوب . بروز تنش شود

طرح نقشۀ راه، طی سال هاي آتی پی گیري خواهد شد و در این چهار چوب 
واشنگتن زمینه هاي همکاري بین اسرائیل و کشورهاي عربی را بخصوص در 

به صورتی که عرصه براي عادي سازي . واهد کردعرصۀ اقتصادي فراهم خ
با توجه به اینکه اسرائیل در زمینه . روابط اسرائیل و کشورهاي عربی فراهم شود

هاي اقتصادي و بخصوص کشاورزي، درخور توجهی داشته است، بدیهی است 
که با از سرگیري روابط با اعراب، این رژیم ابتکار عمل در عرصۀ روابط 

  1.اري در خاورمیانه را به دست خواهد گرفتاقتصادي و تج
نگاه بدبینانه به مسأله اصالحات در خاورمیانه اینست که آمریکا می خواهد 
با استفاده از موقعیت کامالً برتر و منحصر به فرد خود که در حال حاضر در 
عرصۀ نظام بین الملل براي این کشور وجود دارد، حداکثر استفادة اقتصادي را از 

ر در منطقۀ خاورمیانه کسب نماید و عالوه بر کنترل منابع نفتی و نقاط حضو
حساس و بسیار استراتژیک آن، بازارهاي کشورهاي این حوزه راهم از آن خود 
کند و به همین دلیل هریک از کشورهاي اروپائی نیز در رقابت با آمریکا طرح 

 همۀ فرصت ها هاي اصالحی خود را به منطقه ارائه می کنند تا از تصاحب
توسط آمریکا جلوگیري کند و همانگونه که اشاره شد طبیعتاً در چنین فضایی 
اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک غیر قابل جایگزین آمریکا، از مواهب و 
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مزایاي موقعیت برتر این کشور بهره مند خواهد شد و سیطرة کم نظیر بر 
از این جهت نیز . ند کردمناسبات و معادالت اقتصادي منطقه پیدا خواه

کشورهاي اسالمی منطقه به خاطر برتري موقعیت دشمن تاریخی خود دچار 
زیرا آنان به واقع خود را در موقعیتی . خسارت هاي غیر قابل جبرانی خواهند شد

احساس می کنند که هیچ ابزاري براي ممانعت و جلوگیري از چنین روندي در 
اورمیانه نیز ناچارند براي بقاي خود امتیازات اختیار ندارند و حاکمان مستبد خ

  .زیادي را واگذار نمایند
همانگونه که اشاره شد استراتژي اصالحات در خاورمیانه فرصت هاي بسیار 
را در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد، تا نه تنها مشکالت قدیمی خود را با 

 واسطۀ همکاري و فصل نماید بلکه به کشورهاي این منطقه براي همیشه حل
  1.کند اقتصادي با آنها منافع سرشاري را نیز به این کشور وارد می
ها  و تغییراتی درسیاست اساس نظام اقتصادي خاورمیانه بر پایۀ ایجاد تحوالت 

هاي اقتصادي کشورهاي عربی بوده تا ضمن جایگزینی اقتصاد آزاد  و زیرساخت
 هاي بخش خصوصی را نیز به به جاي اقتصاد متمرکز دولتی، گسترش فعالیت

دنبال داشته باشد و بدین طریق، زمینۀ الزم جهت نفوذ و ادغام اقتصاد اسرائیل 
در اقتصاد منطقه و همچنین گشودن دروازه هاي اقتصادي این کشورها بر روي 

از .  امریکائی و بویژه محصوالت ساخت اسرائیل فراهم گردد–کاالهاي غربی 
ح اعراب و برخی از بازیگران چالشگر و کنترل و نظر امنیتی هدف خلع سال
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تسلط بر توانایی نظامی آنها و بویژه تضمین امنیت اسرائیل می باشد که به شدت 
  1.از سوي ایاالت متحده تعقیب می شود

  
   بحث

تحوالت جدید در کشورهاي منطقه؛ چالش بزرگی براي طرح خاورمیانۀ 
امات سابق و تئوریسن هاي برجستۀ یزرگ در فصول گذشته به نقل از یکی از مق

سیاست خارجی آمریکا آوردیم که اگر دمکراسی بر کشورهاي خاورمیانه حاکم 
انتخاب نشود ... شود از کجا معلوم در عربستان اسامه بن الدن به جاي امیر عبدا

. و در مصر اخوان المسلمین به جاي مبارك بر کرسی ریاست جمهوري بنشینند
 در اوایل زمان مباحث مربوط به خاورمیانۀ بزرگ 2رجستهسخن این تئوریسن ب

مربوط   می شود اما در ادامه دیدیم که سخن او از روي دانایی ایشان عنوان شده 
در فلسطین پیروزي حماس در انتخابات مجلس و روي کار آمدن دولت . است

 .حماس بزرگترین ضربه به تئوري دمکراسی سازي مورد نظر امریکا و غرب بود
حماس اسرائیل را به رسمیت نشناخته و همواره بر حق غیر قابل معاملۀ ملت 

بحران در فلسطین که در پی کار شکنی غرب رئیس و . فلسطین پاي می فشارد
دولت خودگردان در قبال انتخاب ملت فلسطین ایجاد شده بود، در زمان نگارش 

ر خالف دمکراسی مورد غرب ب.  همچنان ادامه دارد2006این پایان نامه در اواخر
نظر خود دولت حماس را به رسمیت نشناخته و تمامی امکانات خود را از قطع 
کمک هاي اقتصادي تا فشارهاي شدید سیاسی براي ساقط کردن آن بکار گرفته 

                                                
، 3امات استراتژیک ایاالت متحده و اسرائیل از آغاز تا کنون کتاب آمریکا  سجاد ستاري، تحلیل ادواري مق-2
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این مسأله نشان می دهد که دمکراسی امریکائی تنها زمانی براي غرب . است
در غیر این صورت . را روي کار آوردمطلوب است که عناصر وابسته به غرب  

  .نظر ملت ها هرگز براي غرب اعتباري نخواهد داشت
زلزلۀ بزرگ دیگر در منطقه که حاصل همین دمکراسی و خواست نظر ملت 

احمدي نژاد، باز تولید گفتمان اوایل . بود، پیروزي احمدي نژاد در ایران بود
مواجهه . زي را به راه انداختانقالب اسالمی در ایران موج جدیدي از غرب ستی

با این رویداد به همراه ایران اتمی ، غرب را به چالش بزرگی کشانده است که از 
یک سو شعار خود دربارة دمکراسی را از یاد برده و از سوي دیگر مانع رشد 
اقتصاد ملت ایران و کسب تکنولوژي هسته اي بر خالف شعارهاي خود مبنی بر 

  .شده استرشد ملت هاي منطقه 
از سوي دیگر سقوط دولت ایاد عالوي که یک فرد سکوالر است و روي کار 
آمدن دولت هاي الجعفري و نوري المالکی از حزب اسالمی الدعوه و همین 
طور اقبال ملت عراق به احزاب مذهبی نظیر مجلس اعالي انقالب اسالمی در 

بب روي کارآمدن عراق نشان می دهد که دمکراسی غربی بر خالف امید غرب س
مهره هاي سکوالر و غرب گرا نخواهد شد و مردم منطقه در انتخاباتی آزاد رأي 

مسالۀ هویت اسالمی و بومی مساله . به هویت اسالمی و قومی خود خواهند داد
  .اي است که هرگز در طرح خاورمیانۀ بزرگ دیده نمی شود

مگراي عدالت در ترکیه نیز با وجود یک نظام الئیک پیروزي حزب اسال
 -توسعه که تلفیقی از روح مذهبی و اسالمی و عمل سیاسی سکوالرمی باشد

نشان می دهد که مردم ترکیه نیز در انتخابات آزاد هرگز هویت اسالمی خود را 
  .اند از یاد نبرده و با انتخاب یک حزب اسالمگرا، شاهد این مدعا شده
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بات مجلس این کشور  و در انتخا2006در بحرین هم در نیمه دوم سال 
  .اسالمگرایان پیروز شده اند

بحرین با وجود رابطۀ بسیار نزدیک با آمریکا و حضور نیروهاي آمریکائی در 
این کشور اسالم گراها را برگزیده اند تا شاهد دیگري براي اثبات ادعاي مطرح 

  .شده باشند
ر سال در مصر نیز همواره که اشاره شد در انتخابات ریاست جمهوري که د

گذشته انجام گرفت نامزد قدرتمند رقیب حسنی مبارك که توانست رأي باالئی 
. هم بیاورد، نامزد اسالم گرایان بود که احمدي نژاد را الگوي خود قرار داده بود

درست است که انتخاب نشد اما می تواند وزنۀ سنگینی براي مهمترین کشور 
  .عرب در منطقه در سال هاي آتی باشد

 روزه با اسرائیل و سهم خواهی به 33در نبرد ... خره مقاومت حزب او باال
 2006حق این جریان اسالمی که به هنگام نگارش این پایان نامه در دسامبر 

مردم .  در قدرت و دولت لبنان آخرین تحوالت منطقه است-همچنان ادامه دارد
پس ...  حزب امنطقه از این مقاومت شکوهمندانه بسیار تقدیر کرده و محبوبیت

  .از این مقاومت دلیرانه بسیار افزایش یافته است
سرانجام می توان اینگونه گفت که غرب با عدم آگاهی کامل نسبت به 
ساختارهاي بومی منطقه و خصوصاً هویت دینی و ملی این کشورها، طرح را 

بدیهی است اگر انتخاباتی آزاد در این کشورها صورت گیرد، مردم . نگاشته است
منطقه به هویت بومی و دینی خود رأي داده و این موضوع مانع رسیدن غرب و 

  .خصوصاً آمریکا به منافع استعماري خود در منطقه خواهد شد
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 فصل هفتم

  
طرح خاورمیانه بزرگ، فرصت ها و تهدیدها و تاثیر آن بر 

 افزایش همبستگی سیاسی در خاورمیانه  
  

ورمیانه بزرگ که از سوي آمریکا مطرح شده و با اصالحات و طرح خا
تغییراتی مورد نظر برخی از کشورهاي غربی نیز قرار گرفته، مثل هر طرح 
نوسازي دیگري که در خارج از منطقه براي کشورهاي این منطقه مطرح می شود 
و فرصت ها و  تهدیدات خاص خود را دارد و تاکید یک جانبه به نکات مثبت 

 اجتماعی منطقه انجام می – منفی طرح که اغلب از سوي نخبگان سیاسی و
  .شود، موجب نادیده نگاه داشتن برخی از تبعات این طرح است

 سیاسی باید همه جوانب آن –براي شناخت کامل و جامع هر پدیده اجتماعی 
مورد ارزیابی دقیق و صحیح قرار گیرد و به دور از هر نوع پیش داوري در باره 

رد کورکورانه چنین طرحی به بهانه ایرادات و خطراتی که در . آن قضاوت شود
, آن وجود دارد و ممکن است کشورهاي منطقه را با تهدیدات جدي روبرو سازد

همان قدر نا معقول است که پذیرش بی چون و چراي چنین طرحی غیر منطقی 
  .به نظر می رسد
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هیافت عقالنی و لحاظ کردن کشورهاي خاورمیانه باید با بکارگیري یک ر
هزینه ها و فرصتهاي موجود در این طرح در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن 

چنین قضاوتی اگر بر اساس یک رویکرد و رهیافت منطقی و واقع . قضاوت کنند
گرایانه انجام نپذیرد ممکن است یک فرصت تاریخی براي نوسازي منطقه 

ه زمینه یک وابستگی دراز مدت کشورهاي خاورمیانه را از بین ببرد و یا اینک
  .منطقه به دولتهاي بیگانه را فراهم سازد

به نظر می رسد انجام یک پژوهش جامع و کاربردي در باره طرح خاورمیانه 
بزرگ بدون بررسی و ارزیابی دقیق و انتقادي نقاط مثبت و منفی طرح و 

دم منطقه امکان همچنین بررسی تهدیدات و فرصت هاي موجود در آن براي مر
  .پذیر نباشد

بزرگ ترین آسیبی که می تواند ذهن یک پژوهشگر مطالعات سیاسی را اسیر 
خود کند یک جانبه گرایی و پیش داوري ارزشی در باره پدیده هاي سیاسی 
است که ممکن است شرایط امکان یک مطالعه کامل و جامع وموثر را از محقق 

 سعی شده به صورت بی طرفانه اي به بگیرد به همین منظور در این پژوهش
  .بررسی فرصت ها و تهدیدات این طرح پرداخته شود

فرصت هاي طرح خاورمیانه بزرگ براي کشورهاي منطقه و افزایش  -1
  همبستگی

طرح خاورمیانه بزرگ حاصل مطالعات تعداد زیادي از موسسات پژوهشی و 
شرفته ترین روش هاي پژوهش گران برجسته غربی با استفاده از مدرن ترین و پی

 جامع و منحصر –مطالعات بین المللی و نوسازي انجام شده و یک برنامه کامل 
  .به فرد است
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به کارگیري دستاوردهاي چنین پژوهش دقیقی در منطقه خاورمیانه می تواند 
دستاوردهاي  فوق العاده اي براي نوسازي ساختارهاي سیاسی و اقتصادي 

یانه در طی چند دهه اخیر تالشهاي زیادي از سوي در خاورم. خاورمیانه باشد
نخبگان داخلی و اندیشمندان غرب براي ارائه الگوهاي توسعه و نوسازي 

و  صورت گرفته که متاسفانه اغلب آنها به دلیل فقدان امکانات پژوهشی کافی
  .الگوهایی یک جانبه و ناموفق بوده است, عدم دسترسی به منابع مطالعاتی دقیق

ژوهشگران غربی در مطالعات سیاسی به دلیل آشنایی آنان با روش تسلط پ
هاي مطالعاتی جدید و گسترده و از طرف مراکز دولتی و خصوصی که به شکل 

هایی که از سوي  روزافزونی حمایت مالی می شوند، باعث شده تا طرح
براي نوسازي و بازسازي و یا ) خصوصاً آمریکایی(موسسات مطالعاتی غربی 

 اقتصادي منطقه توصیه می شود، واجد نکات فوق العاده – شرایط سیاسی بهبود
  .اي براي کشورهاي جهان سوم باشد

طرح خاورمیانه بزرگ می تواند به عنوان یک طرح نوسازي ارزنده مورد 
استفاده قرار گیرد و فرصت هاي زیادي در این طرح وجود دارد که می تواند 

  . براي منطقه خاورمیانه به همراه  داشته باشدزمینه نوسازي سیاسی واقتصادي را
مهم ترین فرصت هاي موجود در طرح خاورمیانه بزرگ براي کشورهاي این 

امکان توسعه سیاسی و رشد مردم ساالري، راهبردهاي مناسب : منطقه عبارتند از
براي توسعه اقتصادي، زمینه سازي رشد آموزش و شکوفایی فرهنگی کشورهاي 

ق این کشورها به مشارکت فعال تر درعرصه تجارت جهانی که منطقه و تشوی
  .همه اینها زمینه ساز نوسازي و از لوازم توسعه در خاورمیانه است

  توسعه سیاسی و رشد مردم ساالري -
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اگر چه ظاهراً نوعی رضایتمندي از موج دمکراسی سازي در جهان وجود 
اکم است و نظام هاي دارد، لیکن در خاورمیانه هنوز یک اقتدارگرایی قوي ح

سیاسی غیر دموکراتیک گوناگونی با استحکامی خدشه ناپذیر و قدرتی قابل 
بدتر اینکه به نظر می رسد که این نظام ها با . مالحظه در مسند ریاست هستند

فشارهاي چندانی از سوي مردم براي حرکت به سوي دموکراسی روبرو نیستند و 
وعیت مردمی قابل مالحظه اي برخوردارند و داراي رهبرانی هستند که یا از مشر

رانند که از لحاظ سیاسی مطیع و نسبت به تعقیب مباحث  یا برجوامعی حکم می
  .دموکراتیک بی عالقه می باشند

علی رغم رشد سواد طبقه متوسط شهري در خاورمیانه هنوز آن فشار الزم 
ت که طبقات بخشی از مشکل این اس. براي بازسازي فضاي سیاسی وجود ندارد

متوسط خاورمیانه یا وابسته به دولت هستند و یا جذب آن شده اند و بنابراین 
به ویژه بورژوازي بخش . توانایی ایجاد حوزه اي خارج از کنترل دولت ندارند

خصوصی و روشنفکران که تا حد زیادي تابع دولت هستند و کمک اندکی به 
  .و گفت و گو باشد را نموده اندایجاد یک جامعه مدنی که قادر به چانه زنی 

از نظر اغلب نظریه پردازان که همواره فرایند دموکراتیک شدن و عواقب آن را 
نفوذ دموکراسی، (محصول تالقی بازیگران و تحوالت داخلی و بین المللی 

می دانند ) فروپاشی دولت، بازیگر طبقاتی و مذاکرات و معامالت بین المللی
راتیک بعد از فرایند گذار عملی از یک دولت اقتدارگرا توسعه جامعه مدنی دموک

اما نظریه پردازانی هم هستند که اغلب از منظري جامعه . به وقوع پیوسته است
شناسانه و فرهنگی به موضوع می نگرند و این گونه استدالل می کنند که جامعه 
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یکی از کنند و در حقیقت مدنی به طور مداوم قبل از گذار دموکراتیک رشد می
  1.عوامل اصلی این گذار است

طرح خاورمیانه بزرگ می تواند ارائه دهنده الگویی باشد که در آن نکات 
. مهمی در باره موانع تحقق مردم ساالري و توسعه سیاسی لحاظ شده است

دراین طرح پژوهشگران زیادي از متخصصین در مطالعات خاورمیانه در یک 
 و مطالعه موانع دموکراسی و روشهاي برطرف دوره زمانی قابل توجه به بررسی

سازي این موانع پرداخته اند، از این رو بسیاري از دولتهاي منطقه می توانند با 
الهام از نکات ارزشمندي که حاصل پژوهش هاي مختلف برجسته غربی است، 

  .به شناخت صحیح و جامعی از وضعیت دموکراسی در کشورهاي خود برسند
ه بزرگ توجه به توسعه سیاسی به عنوان یک رکن مورد در طرح خاورمیان

توجه بوده لذا نقش جامعه جهانی بخصوص کشورهاي گروه هشت در کمک به 
کشورهاي منطقه در پیشبرد دموکراسی از اهمیت قابل مالحظه اي برخوردار 

استفاده احتیاط آمیز از کمک هاي جهانی براي آموزش سیاسی و ارتقاء . است
نخبگان کشورهاي خاورمیانه به عنوان بازیگران اصلی پروژه هاي دانش سیاسی 

نوسازي دراین منطقه می تواند راهکاري عقالنی باشد که پیشبرد دموکراسی را 
  .در منطقه خاورمیانه ارتقاء دهد

در خاورمیانه سخن گفته می ) دموکراسی(هنگامی که از آموزه مردم ساالري 
زیرا درست است که روایت آمریکائی ها . شیندشود بیم و امید در کنار هم می ن

اما استقرار و نهادینه سازي مردم . از دمکراسی براي منطقه خطرناك است
اگر . ساالري در منطقه یک آرمان ملی و یک آرزوي تاریخی به شمار می رود

نخست . نگاهی به سیر تحول کشورهاي جهان بیفکنیم به دو گزاره خواهیم رسید
                                                

  265، ص 1380 محمد تقی دلفروز، دمکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه، تهران، انتشارات روزنامه سالم، -1
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ی گستره اي دارد که باید با عنایت به محیط فرهنگی و ساختار اینکه، دمکراس
اجتماعی هر سرزمینی مورد آزمون قرار بگیرد، و دوم اینکه رویکرد حداکثري به 
استقرار دموکراسی در خاورمیانه با توجه به تفاوت ها و تمایزات فرهنگی و 

مکراسی را از این رو در عین حال باید د. تمدنی ملل مقتضاي عقالنیت نیست
جهانی ساخت و مردم هر سرزمینی حاکمیت بر سرنوشت  سیاسی و اجتماعی 

یکی از . خویش را تجربه کنند، پس حتما باید به بومی سازي دمکراسی اندیشید
مهم ترین وجوه جهانی شدن، جهانی شدن دمکراسی و تبدیل آن به یک گفتمان 

 انزوا، انفعال و یا مقاومت در از این رو،. مسلط در آینده جامعه بشري خواهد بود
برابر دمکراسی، هم موجب تأخر شکوفایی تاریخ می شود و هم اینکه با تدبیر 

حکومت هاي منطقه خاورمیانه باید دمکراسی را . حکومتی سازگار نیست
  1.داوطلبانه و فعاالنه در سرزمین خود به تجربه و آزمون بگذارند

اسی و پدیدآمدن جامعه مدنی روشن به هر حال ارتباط فرایند توسعه دمکر
دمکراسی مجموعه اي از قواعد، اصول و نهادهاست که به دولت براي .است

از . کمک می کند) و یا گروه هاي رقیب(مدیریت مسالمت آمیز منافع متعارض 
این رو است که می توان گفت مولفه هاي ارزشی جامعه مدنی و دمکراسی 

   2.از بسط توسعه انسانی و حقوق بشر استو جامعه مدنی پیش نی. یکسان است
  توسعه اقتصادي -

                                                
، 1ورمیانه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دوازدهم، شماره  بهروز دیم صالحی، چالشهاي دمکراسی در خا- 1

  114، ص 84بهار 
 سعدالدین ابراهیم، آزادسازي و توسعه دمکراسی در جهان عرب ترجمه آریائی نیا، فصلنامه خاورمیانه سال - 2

  174، ص84، بهار 1دوازدهم، شماره 
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فقر و نابسامانی اقتصادي یکی از مشکالت اصلی کشورهاي خاورمیانه است 
که زمینه بسیاري از ناهنجاري هاي اجتماعی و سیاسی موجود در این منطقه را 

ز منطقه خاورمیانه با اینکه به دلیل وجود منابع نفت و گا. فراهم ساخته است
جهان در این منطقه جزء ثروتمندترین مناطق جهان محسوب می شود، اما به 
دلیل فقدان ساختار اقتصادي مدرن و صنعتی و همچنین مشکالت نهادي در 
شکل گیري زمینه هاي توسعه اقتصادي قابلیت هاي خود را در تبدیل شدن به 

  .یک منطقه اقتصادي پویا نظیر جنوب شرق آسیا از دست داده است
در طرح خاورمیانه یکی از محورهاي اصلی نوسازي توسعه اقتصادي منطقه 

المللی و کمک جهانی، انتقال صنایع و مدیریت  هاي بین از طریق جذب سرمایه
دلیل اصلی شکست    حرکت هاي دموکراتیک در فقدان ساختار مناسب . است

 توسعه اقتصادي در خاورمیانه است و به همین دلیل هم اجراي سیاست هاي
محور در کنار ارتقاء سطح فرهنگی منطقه می تواند بستر مناسبی براي توسعه 

  .اقتصادي منطقه خاورمیانه فراهم سازد
توزیع عادالنه درآمدهاي کشورهاي عربی منطقه به منظور مبارزه با فقر فراگیر 

هاي مردم در این کشورها و همچنین تشویق دولت هاي منطقه به  در میان توده
گذاري هاي خارجی در منطقه  گذاري مولد و یا فراهم سازي زمینه سرمایه ایهسرم
  .تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادي خاورمیانه داشته باشد می

با گسترش فرایند جهانی شدن در دوران اخیر یافتن جایگاه مهم و تاثیر گذار 
اي طرح هاي در سطح اقتصاد جهانی می تواند مشوق کشورهاي منطقه در اجر

البته کشورهاي خاورمیانه به خصوص دولت هاي . جدید اقتصادي می باشد
نقش مهمی در , عربی حوزه خلیج فارس به دلیل برخورداري از منابع انرژي

اما این کشورها به دلیل فقدان توسعه اقتصادي با . عرصه اقتصاد جهانی دارند
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کافی در عرصه اقتصاد جهانی همه درآمد سرانه باالیی که دارند، از توانمندي 
برخوردار نبوده و اغلب در تحوالت اقتصادي بین المللی نقش منفعلی داشته و 

  .حتی در تعیین قیمت نفت هم چندان قدرتی ندارند
فقدان نگرش هاي توسعه محور در میان نخبگان سیاسی و اقتصادي 

، اقتصاد این از یکسو وجود منابع نفت گسترده. خاورمیانه دو دلیل عمده دارد
کشورها را به یک اقتصاد نفتی تبدیل کرده که تنها منبع درآمد ملی این دولت ها 
فروش نفت در بازارهاي جهانی بوده و در نتیجه درآمد باالي نفت نخبگان را از 

از . توجه به سایر زمینه هاي اقتصادي نظیر صنعت و تجارت غافل کرده است
نخبگان سیاسی و اقتصادي منطقه به سوي دیگر فقدان دانش کافی میان 

خصوص جهان عرب موجب کم رنگ شدن نقش توسعه اقتصادي در ذهن آنها 
با همه درآمد ... کشورهایی نظیر عربستان، کویت، امارات، قطر و . شده است

سرانه باالي خود بیشتر آن را صرف خریدهاي تجمالتی و لوکس از بازارهاي 
ایه گذاري درآمدهاي خود در بخش هاي مولد جهانی کرده و کمتر به فکر سرم

  .اقتصادي نظیر صنعت و کشاورزي هستند
واردات بی رویه این کشورها تنها در مقابل صادرات گسترده نفت صورت می 
پذیرد و به همین دلیل هم اهمیت توسعه اقتصادي براي  این کشورها رنگ 

  .باخته است
ه بدون توجه به توسعه اقتصادي اما نوسازي کامل و موثر در منطقه خاورمیان

و فرهنگی    امکان پذیر نبوده و شکل گیري ساختارهاي اقتصادي مدرن و 
توانمند بیش از هر چیز به توسعه طبقه متوسط جدید شهري که به واسطه ارتباط 
با صنعت و تجارت جدید زندگی می کند انجامیده و در نتیجه الگوهاي زیست 

کشورهاي منطقه .  به شکل فراگیري محقق می سازدمدرن را در سطح این منطقه
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با استفاده از فرصت پدید آمده از طریق این طرح می توانند با کمک نهادهاي   
بین المللی اقتصادي و همچنین همکاري کشورهاي توسعه یافته ساختارهاي 
اقتصادي خود را نوسازي کرده و با انتقال تکنولوژي و صنایع جدید به کشور 

ینه توسعه اقتصادي و توانمندي در عرصه تولیدو صنعت را براي خود خود زم
  .فراهم سازد

مطالعات انجام شده از سوي مراکز علمی بین المللی به روي ساختارها و 
مشکالت اقتصادي کشورهاي منطقه دستاوردهاي قابل توجهی را به همراه داشته 

به ادامه وضعیت بد که بی توجهی به آن از سوي دولت هاي منطقه می تواند 
  .اقتصادي و حتی بحرانی شدن اقتصاد این کشورها بینجامد

در طرح خاورمیانه بزرگ تاکید و توجه خاصی به موانع رشد و توسعه 
اقتصادي منطقه و تاثیر آن بر تحوالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهاي 

 نظر می رسد منطقه خاورمیانه شده و با توجه به مطالعات دقیق انجام شده به
برخی از پیشنهادات مطرح شده در این طرح نظیر توجه به اصل شفاف سازي و 
مبارزه با فساد اقتصادي، توسعه فرصت هاي اقتصادي جدید، آموزش مدیریت 

و ایجاد مناطق آزاد تجاري ) توسط نهادهاي اقتصادي بین المللی(اقتصادي مدرن 
رهاي منطقه باشد تا به واسطه آن می تواند دستاورد با ارزش براي کشو... و 

مسیر توسعه اقتصادي را سپري کنند و جایگاه موثري در عرصه اقتصاد بین 
  .المللی داشته باشند

   رشد آموزش و شکوفایی فرهنگی-
جامعه بشري در حال هویت سازي نوینی است و براي این هویت سازي 

اگر فرهنگ هاي . یرداجباراً هویت و فرهنگ هاي پیشین مورد تردید قرار می گ
شد، اما با جهانی شدن این مفهوم رفته رفته  پیشین توسط پسوند ملی تعریف می
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کارکرد خود را از دست داد و احساس تعلق داشتن به یک فرهنگ ملی هم به 
به عبارت دیگر جهانی شدن در حوزه هاي . سوي ویران شدن پیش رفت

گرایی و همزمان موجب مختلف از جمله در حوزه فرهنگی موجب نوعی وا
همگرایی شده است به این معنا که در عصر جهانی شدن یک واگرایی فرهنگی 
در سطح ملی و یک همگرایی فرهنگی در سطح کالن و جهانی در حال شکل 

  1.گیري است
جوهره اصلی  تمدن و فرهنگ در عصر جهانی شدن ترکیبی از تکنولوژي، 

. لید، انتقال و پردازش اطالعات استنظام هاي ارتباطی جهانی، همراه با تو
ماهیت تحوالت فوق به نحوي است که فرهنگ و فرهنگ سازي در راس امور 

انقالب ارتباطی تحوالت فرهنگی عمیقی ایجاد کرده، . جهانی قرار گرفته است
ادراکات و پنداشت ها را متحول ساخته است و به ادراکات نوین شکل 

  2.دهند می
نگ هاي محلی خود را معرفی می کنند، مطرح و می در فرایند جهانی فره

شناسانند و از طریق تعامل مسالمت آمیز یا تعارض آمیز با یکدیگر عمل می 
نمایند از طریق تقابل و تعامل دائمی امر ملی و محلی به امر جهانی تبدیل می 

  3.شود و امر جهانی، ملی و محلی می شود
موزش به منظور شکوفایی فرهنگی در طرح خاورمیانه بزرگ توجه به رشد آ

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شده و ضمناً همسویی بر فرهنگ جهانی به 

                                                
ران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه،  داریوش اخوان زنجانی، جهانی شدن و سیاست خارجی، ته- 1

  115، ص1381
  119 همان، ص-2
  130-131 همان، صص - 3
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عنوان یک الگو فرامنطقه و فراملی به منظور شکوفایی فرهنگی منطقه خاورمیانه 
  .لحاظ شده است

توجه ویژه به متغییر هاي فرهنگی موثردر الگو هاي نوسازي سیاسی 
به خصوص درامریکا و ( رویکردهاي جدید نظریه پردازان نوسازي واقتصادي در

حکایت ازاهمیت این مساله براي آنان دارد، نهادینه شدن نوسازي مستلزم ) اروپا
  .شکل گیري زمینه هاي فرهنگی موثر است که با تغییر نگرش ذهنی همراه است

هنی مدرنی براي پذیرش نهادها و ساختارهاي مدرن باید ابتدار ایستارهاي ذ
و این مساله جز از طریق تعمیق نگرش هاي جدید به . در جامعه حاکم شود

الگوهاي زندگی مردم جهان سوم، به خصوص ساکنان کشورهاي عرب 
طرح خاورمیانه . خاورمیانه، از فقر فرهنگی گسترده رنج می برند میسر نیست

نطقه با بزرگ می تواند به عنوان یک فرصت تاریخی باشد تا دولت هاي م
همکاري جامعه جهانی و سازمان هاي بین المللی به توسعه امکانات آموزش، 

  .ارتقاي فرهنگ عمومی، گسترش ارتباطات فرهنگی و توسعه علمی بپردازند
در طرح خاورمیانه بزرگ این مساله که مردم خاورمیانه بیش از هرچیز نیاز به 

ر دارند، مد نظر بوده و آموزش هاي اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و حقوقی موث
طراحان این طرح اساس تحول در خاورمیانه را تحول دموکراتیک و فرهنگی می 
دانند که از طریق آموزش زنان بطور اخص و آموزش تمام ساکنان منطقه به طور 

  .اعم مورد توجه بوده است
مساله مهم دیگر شکوفایی فرهنگی، گسترش ارتباطات رسانه اي است که در 

چرا که رسانه هاي جمعی، . هاي جمعی آزاد میسر می شود هور رسانهسایه ظ
زاده تمدن جدیدند و جوهر این تمدن آزادي است و رسانه ها و آزادي الزم و 
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 اما رویارویی جوامع در حال توسعه با تمدن جدید به دلیل بی 1.ملزوم یکدیگرند
 کردن اندیشه تجربگی و شتابزدگی در عرصه تحوالت اجتماعی امکان نهادینه

در نتیجه پدیده هاي نو، کارکردها و کاربست . هاي نو را به خوبی فراهم نکرد
هاي نهادهاي جدید تمدنی در بستري از مناسبات و روابط کهن با رویکردها و 

 این امر در منطقه خاورمیانه و کشورهاي عربی 2.مصارف سنتی مواجه شده است
سانه هاي جمعی این منطقه می توانند به شکل ملموس تري رخ داده و اکنون ر

در سایه آموزش هاي صحیح زمینه تبدیل شدن به ابزارهاي براي توسعه آموزش 
البته این نظر هم وجود دارد که در چنین ساختارهاي . و شکوفایی فرهنگی باشند

سیاسی، رسانه هاي گروهی به عنوان ابزاري براي اشاعه ذهنیت هاي یک نواخت 
جدد مآبی هاي آمرانۀ حاکمان خودکامه به کار گرفته شوند و این و قالبی مثل ت

یعنی سنتی ترین کاربرد براي پدیده هاي مدرن که می تواند در نهایت به ضرر 
  3.مردم منطقه تمام شود

به هر حال استفاده از کمک هاي بین المللی و همچنین فراهم ساختن زمینه 
ه به خصوص الیه هاي مدرن مناسب براي ورود نخبگان داخلی تحصیل کرد

طبقه متوسط جدید در میان مردم خاورمیانه می تواند به بهبود وضعیت فرهنگی 
ساکنان این منطقه کمک کند و شرایطی جدید براي نوسازي سیاسی و اقتصادي 

  .و اجتماعی را در سایه فرهنگ رشد یافته، مهیا سازد
   مشارکت فعال در عرصه تجارت جهانی-

                                                
  1370، سال دوم، 6 علی اکبر فرهنگی، رسانه ها در جامعه اطالعاتی امروز، مجله رسانه، شماره -1
  1377صادق طباطبائی، طلوع ماهواره و افول فرهنگ، تهران، انتشارات اطالعات، :  رك- 2
  1369آنتونی اسمیت، ژئوپولیتیک اطالعات، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، سروش، :  رك- 1
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اقتصاددانان . ولت ها مورد توجه اکثر اقتصاددانان می باشدتجارت میان د
  .معتقد به تجارت آزاد و بدون محدودیت میان ملتها هستند

تجارت . در این جریان قانون مزیت نسبی و مطلق کامالً مشاهد می گردد
کارآمدترین شیوة تخصیص . بدون محدودیت به سود هر دو کشور خواهند بود

ها مربوط است، این نوعی از تقسیم کار میان کشورهاست، به منابع به تولید کاال
این ترتیب که هر کشور در کاالیی که تخصص و مزیت دارد، سرمایه گذاري 

زیرا هیچ کشوري نمی تواند تمام نیازهاي خود را . نموده، آنرا تقویت می نماید
 جهانی در چند دهۀ گذشته تحوالت ساختاري در اقتصاد. به تنهائی فراهم نماید

. موجب پیدایش و تشدید روابط اقتصادي فرامرزي و اقتصاد جهانی شده است
بین المللی شدن و سرمایه گذاري خارجی که به کمک مقرارت زدایی از 
بازارهاي مالی در سراسر جهان حاصل شده موجب افزایش ادغام اقتصادي و 

کیفی کامالً نوعی تقسیم کار جدید و بهره گیري . اتحاد منطقه اي شده است
  .متفاوت از منابع، تولید و انباشت سرمایه پدید آمده است

اما رشد هم گرایی و . بین المللی شدن فعالیت اقتصادي پدیدة نیست
یکپارچگی بین المللی از لحاظ کیفی با گسترش اولیۀ تجارت بین المللی کامالً 

 در سطح تفاوت دارد، چرا که ویژگی آن تشدید پیوندهاي اقتصادي غالباً
  1. در وراي مرزهاي ملی است-کارکردي

بنابراین در میان کشورهاي داراي ارتباطات گسترده و همه جانبه باید تفکرات 
در اقتصاد، پس . یکی از آنها تشویق به پس انداز است. جدیدي را ترویج نمود

انداز پولی است که بالقوه آمادة سرمایه گذاري می باشد، در غیر این صورت به 

                                                
 امن فاکسوما، جهانی شدن و منطقه گرائی و تاثیر آن بر کشورهاي در حال توسعه، ترجمه مردانی، اطالعات - 1

  1378سیاسی و اقتصادي، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، آذر و دي 
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افزایش پس انداز سرانه یک . ن گنج کردن یا کنز کردن پول اطالق می شودآ
مرحلۀ بعد هدایت . کشور نشانۀ رشد سرمایه گذاري در یک کشور می باشد

برنامه ریزي شدة متولیان اقتصادي در جهت استفادة بهینه از منابع و عوامل تولید 
  .است

جهت پیشرو اهداف می توان از تئوري هاي موجود در بحث همگرائی به 
. سرمایه گذاري جهانی و همکاري هاي مشترك فنی و تکنولوژیکی سود جست

نظریه هاي همگرایی که اغلب توسط دانشمندان غربی مطرح می گردد و به دو 
اول نظریاتی که همگرایی را فرایند طبیعی جوامع امروزي : دسته نتیجه می گردد

م جوامع دمکراتیک است و دوم می داند و می گوید همگرایی سرنوشت محتو
نظریاتی که به اهمیت تالشهاي اندیشمندان و کارشناسان براي ایجاد زمینه هاي 

براي داشتن یک اقتصادي پویا در جهان کنونی و روند . همگرایی    می پردازد
  .جهانی شدن اعتقاد به همگرایی و تجارت آزاد بسیار پراهمیت است

ه از فرصت پیش آمده در طرح خاورمیانه بزرگ کشورهاي خاورمیانه با استفاد
می توانند ضمن توسعۀ مناسبات اقتصادي خود در عرصه جهانی با مشارکت 
فعال در عرصه تجارت جهانی به همگرایی بین المللی باساختار اقتصاد جهانی 

  .دست یابند 
 تجارت آزاد می تواند به عنوان عاملی موثر در انتقال دستاورهاي تکنولوژیکی

و عاملی براي توسعه مبادالت فرهنگی و اجتماعی از سوي , و صنعتی از یک سو
دیگر محسوب می شود، ساختار   اقتصادي کشورهاي منطقه می تواند در سایه 

چراکه تجارت آزاد . اقتصاد آزاد و پیوستن به اقتصاد جهانی، پویا و متحول شود
ون ساختارهاي اقتصادي بیش از هر چیز بر روندهاي رسمی و غیر رسمی در در
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کشور تاثیر گذاشته و بستري براي توسعه اقتصادي و نوسازي مدیریتی و 
  .سازدسازمانی را در منطقه خاورمیانه فراهم می

   تهدیدات طرح خاورمیانه بزرگ براي کشورهاي منطقه -2
طرح خاورمیانه بزرگ با همه فرصت هایی که می تواند براي نوسازي و 

 در کشورهاي منطقه خاورمیانه فراهم کند، می تواند با توسعه دموکراسی
بررسی و قضاوت یک جانبه نسبت به چنین طرحی . تهدیداتی هم همراه باشد

  .می تواند مانع رویارویی واقع بینانه با آن باشد
طرح خاورمیانه بزرگ مثل اغلب طرح هائی که از سوي کشور غربی براي 

لی از تهدیدات و مضرات نیست و نمی کشورهاي جهان سوم مطرح می شود خا
  .توان خوشبینی بیش از اندازه در برخورد با آن داشت

پیشینه استعماري برخی دولت هاي غربی، حمایت یک جانبه برخی از آنها از 
رژیم هاي اقتدارگرا و ارتجاعی در منطقه خلیج فارس و سایر نقاط جهان، 

صادي و سیاسی و فرهنگی دخالت هاي شرکت هاي چند ملیتی در مساله اقت
به . جهان سوم زمینه هاي بی اعتمادي به این دولت ها رافراهم ساخته است

هرحال قضاوت درست دربارة طرح خاورمیانه نمی تواند بی توجه به اغراض 
. دولت هاي غربی به خصوص سیاست هاي افزون طلبانه آمریکا صورت پذیرند

ا براي کشورهاي خاورمیانه در اجراي به کارگیري رویکردهاي عقالئی و واقع گر
زمینه ساز یک نوسازي همه جانبه و در عین , هرگونه طرح نوسازي می تواند 

در طرح خاورمیانه . حال همواره با استقالل سیاسی، اقتصادي و فرهنگی باشد
بزرگ ضمن مطالعه دقیق و همه جانبه، نوعی یک جانبه گرایی به چشم می 

یک نگرش درون فرهنگی به شرایط اجتماعی، سیاسی طراحان این طرح . خورد
و فرهنگی کشورهاي منطقه نداشته و ظاهرا این طرح به صورت بالقوه می تواند 
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به هر حال اجراي این . تهدیداتی را براي کشورهاي منطقه به همراه داشته باشد
طرح باید براساس یک نیازهاي واقعی و ضرورت هاي فرهنگی کشورهاي منطقه 

  .میانه و شمال آفریقا انجام شودخاور
   خطروابستگی اقتصادي -

از سوي کشورهاي غربی  هایی که معموالً قوه در طرحالیکی از تهدیدات ب
 وابستگی اقتصادي این خطر ،براي نوسازي کشورهاي جهان سوم ارائه می شود

وابستگی وضعیتی مشروط است که در آن . هاي غربی است کشورها به دولت
گروهی دیگر ک گروه از کشورها به واسطه توسعه و گسترش اقتصاد اقتصاد ی

 اگر وابستگی از دو سویه و متقابل البته باید توجه داشت که. مشروط می شوند
اصوالً زندگی بشر مشحون از انواع مختلف وابستگی . باشد نامطلوب نیست

ک سویه در واقع دو نوع وابستگی وجوددارد ، یک نوع وابستگی ی. متقابل است
است که موجب آسیب پذیري و حساسیت صرفاً یکدسته از کشورهاي جنوب 

شود  درحالی که بعضی از  اي دیگر از کشورهاي قدرتمند شمال می به دسته
کشورها می توانند از طریق قوه محرکه خود بسط یابند، بقیه که در موقعیت 

شورهاي مسلط وابستگی هستند تنها می توانند به صورت انعکاس از گسترش ک
 در مقابل وابستگی یکسویه نوع دیگري از وابستگی اقتصادي 1.بسط پیدا کنند

  . وجود دارد که وابستگی متقابل است
یکی از خطرات طرح هایی نظیر طرح خاورمیانه بزرگ همبستگی میان 
سرمایه گذاران خارجی با برخی نیروهاي ارتجاعی داخلی و یا برخی نخبگان 

                                                
 -1358ران، توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه گروهی از مترجمان، تهران، نشر ایران،  دوس سانتس و دیگ- 1
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 فاسد داخلی است که   می تواند به توسعه فقر و فساد در سیاسی و اقتصادي
  .کشورهاي منطقه کمک کند 

درواقع وابستگی وضعیتی است که درآن، اقتصاد گروه معینی از کشورها تابع 
رابطه . شود و به توسعه و گسترش آن مشروط می گردد اقتصاد کشور دیگر می

و همچنین بین  آنها و تجارب وابستگی متقابل میان دو یا چند نظام اقتصادي 
گیرد که برخی از آنها بتوانند با اتکاء  جهانی، هنگامی شکل وابستگی به خود می

  1.به امکانات خود گسترش یابند
محققانی که در تجزیه و تحلیل توسعه وتوسعه نیافتگی ازنظریه وابستگی بهره 

. تاکید می کنندمی گیرند، غالباً بر نفوذ خارجی در اقتصاد سیاسی جهان سوم 
نفوذ اقتصادي و سیاسی خارج، توسعه محلی را تحت تأثیر قرار داده و طبقات 

 این فقر در منطقه 2.کند حاکم را در مقابل طبقات حاشیه نشین تقویت می
خاورمیانه بیشتراز سایر نقاط جهان سوم وجود دارد چرا که بافت فرهنگی و 

 منابع نفت و گاز در منطقه و ساختار اقتصادي این منطقه و همچنین وجود
پیشینه استعماري در کشورهاي منطقه زمینه وابستگی اقتصادي را افزایش می 

  .دهد 
 اگر کشورهاي خاورمیانه منافع ملی و استقالل اقتصادي خود را در پذیرش 
الگوهاي نوسازي نظیر الگو خاورمیانه بزرگ لحاظ نکند، ممکن است در دام 

ظام     سرمایه داري بین المللی به خصوص سودطلبی بی حد وحصر ن
کشورهایی نظیر آمریکا  بیفتند و با وابستگی اقتصادي    شدید ،دچار سایر اقسام 

برخی از نظریه پردازان اقتصاد . وابستگی نظیر وابستگی سیاسی و فرهنگی شوند

                                                
  79، ص1375 احمد ساعی، نظریه هاي توسعه نیافتگی، تهران نشر علوم نوین، -2
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ه تقسیم کار بین المللی هر چند بین کشورهاي پیشرفت«: سیاسی بر این باورند که
ممکن است موجب ایجاد تخصص و کاهش هزینه تولید گشته باشد ولی عمالً 
موجب تثبیت سلطه کشورهاي استعمارگر بر سایر نقاط جهان شده است ، زیرا 
وظیفه تولید مواد خام معدنی و کشاورزي صنعتی که به عهده کشورهاي تحت 

میلی بر این سلطه گذارده شده حامل تقسیم کار غیر عادالنه و غیرعادي و تح
ها و این خود عامل باز کشورها بوده است، نه یک روندطبیعی رشد تخصص
  1».دارنده توسعه و رشد اقتصادي کشورهاي مزبور گردید

وضعیت فوق در منطقه خاورمیانه هم به چشم می خورد در نظام اقتصاد بین 
 کشورها المللی ساکنان خاورمیانه جز فروش منابع انرژي که ساختار اقتصاد این

را تک محصولی کرده نقش دیگر ایفا نمی کنند بازار مصرف گسترده اي شده اند 
براي کاالهاي اضافی کشورهاي صنعتی وپیشرفته که در ازاي خرید نفت با یک 
ارزش افزوده باال کاالهاي خود را به کشورهاي خاورمیانه به خصوص دولت 

  . هاي عربی و نفت خیز حاشیه خلیج فارس می فروشند
در طرح خاورمیانه بزرگ الگوي کاملی براي ایفاي نقش موثرتري در عرصه 

. الملی و اقتصاد جهانی براي کشورهاي منطقه خاورمیانه لحاظ نشده است بین
این کشورها اگر بخواهند با همین ساختار اقتصادي فعلی وارد عرصه تجارت 

ار آنها نخواهد بود جهانی شوند، سرنوشتی جز توسعه وابستگی اقتصادي در انتظ
 .  

در طرح خاورمیانه بزرگ کشورهاي گروه هشت با همه نقش هاي متفاوتی 
که در فرآیند نوسازي خاورمیانه به عهده دارند، چندان به انتقال تکنولوژیهاي 

                                                
  100، ص1369 همایون الهی، امپریالیسم و عقب ماندگی، تهران، قومس، - 2
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اند  در واقع نوسازي اقتصادي و  مولد اقتصادي به این مناطق تشویق نشده
ساس منافع ملی این کشورها انجام شود نه سیاسی کشورهاي خاورمیانه باید برا

منافع ملی و مطامع دولت هاي سرمایه داري غربی که بر اساس نیازهاي ساختار 
اقتصادي خود در عرصه تجارت بین المللی براي کشورهاي خاورمیانه نقش و 

  .جایگاه تعیین کنند
   خطر نفوذ سیاسی غرب در منطقه خاورمیانه -

از سوي طرح هایی نظیر طرح خاورمیانه بزرگ یکی از تهدیدات جدي که 
براي کشورهاي منطقه مطرح است ، خطر توسعه نفوذ سیاسی کشورهاي صنعتی 

  .در این کشورهاست 
بسیاري از کشورهاي غربی که در طرح خاورمیانه بزرگ که براي آنها نقش 

ف اند و طر قابل مالحظه در نظر گرفته شده، سابقه طوالنی استعمارگري داشته
دیگر از خصوصیات مشترك کشورهاي جهان سوم این است که تقریباً در همه 
این کشورها کم و بیش سابقه استعمار وجود دارد و البته چگونگی و شکل آن 

حضور طوالنی استعمار برخی تغییرات بنیادي را در ساختمان . متفاوت است
بعات آن هنوز هم اقتصادي، اجتماعی و سیاسی این کشورها به دنبال داشته که ت

   1.به گونه هاي مختلف در این کشورها باقی است
مبناي عمل دولت هاي غربی و شرکتهاي چند ملیتی در نظام سرمایه داري 
جهانی اغلب منطق سرمایه است وبه همین دلیل هم نگرش بسیاري از مردم 

سابقه حضور کشورهاي . منطقه خاورمیانه به چنین طرحهایی چندان مثبت نیست
هاي سیاسی، اقتصادي  غربی در منطقه خاورمیانه سرمنشا بسیاري از نابسامانی

                                                
  45، ص1379ی و اقتصادي جهان سوم، تهران، سمت،  احمد ساعی، مسائل سیاس- 1
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بعد از فروپاشی دولت عثمانی و تشکیل کشورهاي . وفرهنگی این منطقه است 
جدید در منطقه دخالت هاي دولت هاي استعماري زمینه شکل گیري دولت هاي 

اخت و زمینه عقب ارتجاعی و یا اقتدار گرا را در منطقه خاورمیانه فراهم س
  .ماندگی این کشورها را پدید آورد 

بسیاري از منتقدان چنین طرح هایی معتقدند که حضور و فعالیت سرمایه ها 
و شرکت هاي خارجی عالوه بر تسلط اقتصادي باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر 
کشورهاي میزبان می شود ، این موضوع به ویژه در مواردي که منافع دولت هاي 

درچنین مواردي دولت هاي متبوع این . ه آنها مرتبط باشد، بیشتر استمتبوع
شرکت ها از اهرمهاي گوناگون سیاسی ، دیپلماتیک و گاه نظامی براي حفظ 

خود این شرکت ها نیز به طرق .منافع آنها در کشور میزبان استفاده می کنند 
ن کشورهاي  در صدد نفوذ و تسلط بر دولت مردا- از جمله رشوه-مختلفی    

  1.میزبان بر می آیند
وجود ذخایر گسترده نفت و گاز جهان از یک سو و موقعیت استراتژیک 
خاورمیانه از سوي دیگر می تواند زمینه را براي سیاست هاي افزون طلبانه 
کشورهاي غربی به خصوص آمریکا که اصلی ترین مدعی این طرح است فراهم 

اورمیانه به بهانه گسترش دموکراسی و حضور نظامی آمریکا در منطقه خ. کند
دخالت این کشور در امور داخلی بسیاري از کشورهاي خاورمیانه نشان    می 
دهد که چنین طرح هایی با همه محاسن و فرصت هایی که می تواند براي 
کشورهاي در حال توسعه این مناطق داشته باشد، در عین حال می تواند تهدیدي 

راي استقالل سیاسی و تمامیت ارضی این کشورها هم جدي و مخاطره اساسی ب
  .محسوب شود 
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  اقتصادي از خارج که در طرح خاورمیانه به عنوان -پروژه نوسازي سیاسی 
اصل و اساس در نظر گرفته شده است، ممکن است پاي کشورهاي خارجی را 

اخت و به طور گسترده اي به منطقه خاورمیانه باز کند و این منطقه را به صحنه ت
  . تازهاي زیاده طلبانه دولت هاي غربی تبدیل کند 

یکی از اساسی ترین اشکاالت طرح خاورمیانه بزرگ ، خطر وابستگی نخبگان 
سیاسی نوگرا به دولت هاي غربی است که می تواند زمینه نفوذ سیاسی گسترده 

ز چرا که حمایت مالی و سیاسی این کشورها ا. را در این کشورها فراهم سازد 
این نخبگان بی شک بدون طمع نبوده و می تواند آنها را وامدار شرکت هاي 

  .  چند ملیتی و دولت هاي غربی سازد 
کشورهاي خاورمیانه باید بدانند که طرح خاورمیانه بزرگ و هر طرح دیگري 
که از سوي دولت هاي غربی براي نوسازي منطقه خاورمیانه و توسعه دموکراسی 

تواند به صورت تمام و کمال برآورده کننده منافع   شود، نمیدر آن منطقه مطرح
ملی و مصالح سیاسی ملت منطقه باشد و   بی شک چنین طرح هایی اغلب بر 
اساس منافع ملی کشورها ي غربی و توسعه نفوذ سیاسی و افزایش قدرت بین 
المللی از سوي این کشورها صورت می گیرد و اگر پذیرش چنین طرح هایی با 

تیاط الزم و دقت فراوان کشورهاي خاورمیانه همراه نباشد می تواند استقالل اح
توسعه سیاسی به دلیل چند بعدي، . سیاسی این کشورها را به مخاطره بیاندازد

  1.جامع و شدیداً کیفی بودن آن، پیچیده ترین سطح توسعه یک جامعه است
 قابل وارد شدن نگاه سطحی به توسعه به صورتی که آن را به صورت کاالیی

می داند، خام اندیشی محض است، طرح خاورمیانه بزرگ پیش از آنکه براساس 

                                                
 محمود سریع القلم،عقالنیت و آینده توسعه نیافتگی ایران، تهران، مرکزپژوهشهاي علمی و استراتژیک -1
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نیاز کشورهاي منطقه طراحی شده باشد براساس منافع ملی و مصالح کشورهاي 
 سیاسی اسرائیل طراحی شده و با همه ارزش و –غربی و رویکردهایی امنیتی 

نطقه داشته باشد ، خطرات زیادي اهمیتی که می تواند براي نوسازي کشورهاي م
هم در آن مستتر است که نفوذ سیاسی غرب و وابستگی سیاسی کشورهاي منطقه 
به قدرت اقتصادي و سیاسی کشورهاي توسعه یافته می تواند در درازمدت 

کشورهاي خاورمیانه با مطالعه طرح هاي . خطري جدي براي خاورمیانه باشد
 همه جوانب طرح خاورمیانه بزرگ را بسنجندو نوسازي در سایر نقاط جهان باید

  .تبعات سیاسی آن را لحاظ کنند
   توسعه مصرف گرایی-

یکی از خطرات جدي امپریالیسم فرهنگی براي کشورهاي جهانی سوم هم 
تلقین این باور اشتباه است که پاداش تالش هر فرد در کارش، دسترسی بیشتر به 

 شاخص عمده توسعه اقتصادي کاالهاي مصرفی است و افزایش مصرف هم
  . مصرفی است-پیامد چنین طرز تلقی وابستگی فرهنگی. است

برانگیختن مردم به مصرف هرچه بیشتر در کشورهاي کم درآمد جهان سوم از 
طریق تبلیغات شرکت هاي چند ملیتی و سازگار کردن ذائقه و سلیقه هاي آنان با 

 گسترش و تکامل شرکت هاي فرآورده هاي وارداتی و مصرفی، نقش اساسی در
وقتی که از طریق رسانه . چند ملیتی و اقتصاد کشورهاي توسعه یافته غربی دارد

این چنین مصرف "هاي ارتباط جمعی و تبلیغات به مردم القاء شد که بایستی 
 سطح توقعات اکثر مردم که قدرت خرید این وسایل مصرفی را ندارند باال "کنند

 نه تنها نابرابري اجتماعی افزون تر خواهند شد بلکه خواهند رفت و در اینجا
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کشور به مرحله اي خواهد رسید که باید از آن به عنوان انقالب تصاعدي 
  1.توقعات نام نهاد

هرگاه سطح توقعات پیوسته از سطح زندگی طبیعی مردم باالتر رود آنگاه 
ه ، جهت تنش ها و بلواهاي سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان در حال توسع

رفع نیازها و توقعات جدید شدت   می گیرد و در نتیجه دولت بایستی از طریق 
مختلف، سطح درآمد اکثریت جامعه را باال ببرد تا مردم بتوانند توقعات 

این است که دولت ها مجبور می شوند که به سمت . جدیدشان را ارضا کنند
چرا که خود به تنهایی دولت هاي صنعتی و شرکت هاي چند ملیتی روي آورند، 

توانایی الزم در ارضاء همه نیازهاي مصرفی جدید را ندارد، در نتیجه فرآیند 
ایجاد نیاز به مصرف کاذب موجب . وابستگی سیاسی و اقتصادي تشدید می شود

شده است که بسیاري از نیازهاي اصلی مردم کشورهاي منطقه مغقول بماند و 
پدیده هایی نظیر مدگرایی و لوکس گرایی تالش براي مصرف بیشتر به ترویج 

انجامیده و بنیان فرهنگ اجتماعی کشورهاي جهان سوم را با مخاطرات جدي 
یکی از آثار مهم تبلیغات تجاري شرکت هاي چند ملیتی و سرمایه . روبرو سازد

) کشورهاي غربی(داران بزرگ غربی آن است که ارزش هاي متداول در متروپل 
محض، سودجویی، هیجان مصرف، هیجان خشونت، پرستیژ، همانند فردگرایی 

سکس و غیره را در جوامع پیرامون اشاعه می دهند و ارزش هاي سنتی مانند 
  2.مذهب، ادب، آرامش خانوادگی کنار گذاشته می شوند

   از خودبیگانگی فرهنگی-
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فرهنگ هر جامعه عنصر بنیادي حیات آن جامعه به سمت توسعه درون زا 
گ ترکیبی است از الگوهاي رفتاري و اکتسابی، عناصر موروثی و فرهن. است

ارزش پذیرفته شده که تمامی ادراك و احساس فردي و جمعی را تحت تاثیر 
قرار دادن و معرف نحوه برخورد و شناسایی متقابل افراد در فضاي اجتماعی 

  .است
ه، فرهنگ در جوامع امروزي از طریق رسانه هاي ارتباطی همانند ماهوار

سینما، تلویزیون، رادیو، خبرگزاري ها، کاست ها ویدیویی و اینترنت، تبلیغات 
تجاري، نشریات ادواري، روزنامه و کتاب منتقل و اشاعه داده می شود و از آنجا 
که امروزه با روند جهانی شدن اطالعات و ارتباطات از معرفی و در اختیار 

سعه شرکت هاي چند ملیتی از داشتن صنعت ارتباطات و برنامه هاي آن و تو
ها در ترویج فرهنگ مورد نظر آنان در سطح جهان طرف دیگر، نقش این شرکت

اکثر قریب به اتفاق کشورهاي جهان سوم به دلیل . سوم دو چندان می شود
ضعف و محدودیت هاي اقتصادي به شرکتهاي چند ملیتی ارتباطات وابسته 

به مراتب .. نی، تلویزیونی، سینمایی وچرا که خرید مجموعه هاي داستا. هستند
  1.راحت تر و از آن گذشته، با صرفه تر از تولید برنامه هاي داخلی می باشد

این پدیده با توجه حاکمیت منطق سرمایه بر شرکت هاي بین المللی و 
کشورهاي توسعه یافته صنعتی می تواند به امپریالیسم فرهنگی و ارتباطاتی 

ارتباطات که توسط   شرکت هاي چند ملیتی دنبال می شود، امپریالیسم . بینجامد
پدیده اي است که در تصورهاي افراد از جهان، از خویش و از آنچه که می 

  .خواهند باشد، تغییر ایجاد می کند
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این پدیده با تخریب فرهنگ بومی کشورهاي جهان سوم، این کشورها را 
گیري از خود بیگانگی   شکلسازد و زمینه دچار بحران هاي فرهنگی اساسی می

فرهنگ هاي بومی . کند فرهنگی و بحران هویت را در این کشورها تشدید می
اغلب کشورهاي جهان سوم با همۀ غنا و پیشینه ارزشمندي که دارند به دلیل آن 
که براي عرضه خود به نسل هاي جدید همچنان در برابر فرهنگ مبتذل و 

 به کشورهاي جهان سوم تحمیل می مصرف گرایی که از سوي جوامع غربی
  1.شود، تاب مقاومت را ندارند

به کارگیري ابزارهاي پیچیده انتقال فرهنگ که شکل جدیدي از استعمار نو 
محسوب می شود بزرگترین خطري است که می تواند کشورهاي جهان سوم را 
تهدید کند و با ویران کردن باورها و ارزش هاي سنتی این جوامع آنها را 

  .جذوب وشیفته فرهنگ بیگانه کندم
طرح خاورمیانه بزرگ با همۀ محاسن فرهنگی که براي کشورهاي جهان سوم 

طراحان این طرح به . دارد، می تواند بالقوه خطري فرهنگی هم محسوب شود
دلیل آنکه فرهنگ بومی منطقه را به درستی نمی شناسد و چون تصور آنها از 

نی است، خواسته یا  نا خواسته سعی دارند فرهنگ غربی یک فرهنگ برتر جها
که صورت هاي فرهنگی غربی را جایگزین فرهنگ بومی و محلی خاورمیانه 

  .کنند
بی توجهی و یا تقابل با فرهنگ بومی منطقه خاورمیانه می تواند در دراز 

هنر . مدت زمینه را براي ایجاد یک بحران هویت فراگیر در منطقه فراهم سازد
توسعه و هدایت کننده جامعه این است که در فرهنگ جامعه خود برنامه ریز 

جستجو کند و اجزاي مناسب را بیابد و آنها را تعریف و تقویت نماید و اجراي 
                                                

  139 همان، ص- 1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 طرح خاورمیانه بزرگ /  ٢٠٩

 

کشورهاي توسعه یافته غربی هم از همین . نا مناسب را به تدریج تضعیف کند
ت سال، تا اروپا قبل از انقالب صنعتی شاهد دویس. طریق توسعه پیدا کرده اند

رنسانس فرهنگی اروپا همان . سیصد سال دوره رنسانس فرهنگی بوده است
  1. علمی این جامعه است-نوزایی و بازسازي فرهنگی

در نظریه برخی منتقدین اینگونه طرح ها نفوذ فرهنگی در جوامع اسالمی به 
منظور تخریب باورهاي دینی و فرهنگ سنتی کشورهاي خاورمیانه یکی از 

انکارناپذیر کشورهاي غربی است که هیچ دلیلی هم در پنهان کردن آن اهداف 
آنها به بهانه نوسازي فرهنگی و توسعه فرهنگ مدرن اغلب سعی در . نمی بینند

تخریب فرهنگ مذهبی و ارزش هاي مردم خاورمیانه دارند و توجیه خود را هم 
  .کننددر راستاي مبارزة با بنیادگرایی اسالمی و تروریسم بیان می 

فرهنگ بومی منطقۀ خاورمیانه با همه کاستی هایی که دارد و با توجه به نیاز 
جدي آن به بازسازي و نوسازي فرهنگی به هرحال هویت بخش مردم منطقه 
بوده و بسیاري از مناسبات اجتماعی در منطقه خاورمیانه بر اساس آن صورت 

ه که به منظور مبارزة با خیلی از حرکت هاي پیشرو        مردم منطق. می گیرد
رژیمهاي اقتدارگرا و ارتجاعی منطقه صورت گرفته اغلب با تکیه به باورهاي 
اسالمی و فرهنگ بومی مردم خاورمیانه بوده و بی توجهی به چنین فرهنگی هیچ 

  .دستاوردي براي کشورهاي منطقه نخواهد داشت
گی است که طرح خاورمیانه بزرگ یک طرح پیشرو در زمینه نوسازي فرهن

می تواند با مشارکت دادن طبقه متوسط جدید شهري و زنان و جوانان 
 فرهنگی، زمینه مناسبی را براي -کشورهاي خاورمیانه در فعالیت هاي اجتماعی

اما خطر از خود بیگانگی . بهبود وضعیت فرهنگی مردم منطقه داشته باشد
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خاورمیانه را هم  مذهبی کشورهاي - فرهنگی و تخریب دستاوردهاي   فرهنگی
در خود مستتر دارد که اگر این کشورها در برخورد با این طرح نگاه واقع بینانه 

  .اي نداشته باشند     می تواند آسیب هاي سیاسی جدي را به دنبال داشته باشد
   توسعه ناهنجاریهاي اجتماعی-

نفوذ فرهنگ غربی در دوران جدید به کشورهاي جهان سوم که منجر به 
 فرهنگی این کشورها شده زمینه گسست - ساخت هاي اجتماعیتخریب

اجتماعی را فراهم ساخته و با تخریب ساختارهاي فرهنگی سنتی الگوهاي رفتار 
  هنجارمند را در جامعه به مخاطره انداخته است

فرهنگ مصرف گرا و بی قید و بندي اخالقی برآمده از چنین وضعیتی، زمینه 
عارف اجتماعی را به کشورهاي در حال توسعه کشانده بسیاري از رفتارهاي نا مت

  .است
سینماي غرب با همۀ ارزش هاي هنري و تکنیکی که دارد، اغلب مروج یک 
الگوي فرهنگ اجتماعی سودگرا، خشن، مصرف گرا و بی مباالت است که در 

این الگوي . آن به خشونت و سکس، شکل فانتزي و زیبایی داده شده است
ند جهانی شدت ارتباطات، با سرعت بیشتري می تواند به رفتاري در فرای

  .کشورهاي جهان سوم انتقال یابد
 مذهبی -مردم خاورمیانه به خاطر فرهنگ غنی اسالمی و باورهاي اخالقی

ریشه دار خود که پیشینه چند هزار ساله در تمدن هاي کهن بشري دارند کمتر 
ي اخالقی هالیودي بوده و با در معرض آسیب این روند جهانی انتقال اباحی گر

همۀ نابهنجاري هاي فرهنگی و اجتماعی خود که اغلب ریشه در فقدان 
آموزشهاي مناسب عمومی در سطوح مختلف اجتماعی دارد، همچنان در شریط 

  .فرهنگی، اجتماعی مناسبی زندگی می کنند
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حضور پررنگ ارزش هاي اخالقی، انسانی و مذهبی در میان مسلمانان باعث 
به . ده که بسیاري از رفتارهاي غیر انسانی در این جوامع کمتر مشاهده شودش

دلیل اعتقادات مذهبی مردم خاورمیانه ، برخی رفتارهاي معمول در جوامع غربی 
 –پدیده ضد اخالقی محسوب شده و به شدت از سوي ساختارهاي اجتماعی 

  .فرهنگی آنها نفی می شود
ر منطقه خاورمیانه در واکنش به همین بسیاري از جنبش هاي شکل گرفته د

از . فرایند تخریب فرهنگی مستتر در الگوهاي فرهنگی غربی مطرح می شود
سوي دیگر تاکید شدید به سکوالریزم در الگوهاي نوسازي خاورمیانه زمینه 
جنبش هاي ضد غرب را که ریشه در باورهاي مذهبی مردم این منطقه دارند، به 

  .ه استشکل فراگیر پدید آورد
، نشانه مهمی از جنبشی رو به رشد در 1979انقالب اسالمی ایران در سال 

انقالب اسالمی ایران که . سراسر منطقه و در روند مقطع زمانی قرن بیستم بود
ایدئولوژي اش نوعی مقاومت در برابر روند سکوالر انقالب هاي قرن بیستم 

فدار غرب در یک محسوب می شد، به دوران سلطنت رژیمی سکوالر و طر
  1.کشور بزرگ و با اهمیتی راهبردي در منطقه، خاتمه داد

در طرح خاورمیانه بزرگ یک الگوي اجتماعی سیاسی سکوالر و متناسب با 
این الگو با . فرهنگ غربی براي کشورهاي منطقه خاورمیانه توصیه شده است

ر منطقه همۀ ارزش و اهمیتی که می تواند براي پیشبرد طرح هاي نوسازي د
داشته باشد، یک خطر بالقوه در آن وجود دارد و آن تخریب ساختارهاي 

                                                
رجی کشورهاي خاورمیانه، ترجمه علی گل محمدي، تهران، انتشارات  ریموند هینبوش، سیاست خا-1
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 مذهبی جوامع اسالمی خاورمیانه است که می توانند موجبات انتقال -فرهنگی
  .بسیاري از ناهنجاریهاي جوامع غربی را به کشورهاي اسالمی منطقه فراهم کند

رمیانه براساس  اجتماعی زنان در منطقه خاو-اگر آموزش هاي سیاسی
باورهاي مذهبی و فرهنگ بومی منطقه صورت نگیرد، امکان دارد که بحران هاي 

یک نگاه گذرا به آمار طالق، . هویتی و اجتماعی فراوانی را موجب شود
خشونت، تجاوز و خودکشی در بسیاري از کشورهاي غربی نشان می دهد که 

می تواند براي جوامع توسعه اجتماعی و فرهنگی با الگوي غربی آن چنان ن
  .اسالمی مطلوب باشد

در طرح خاورمیانه بزرگ به اندازه کافی به ساختار بومی فرهنگ اسالمی 
منطقه توجه نشده و به جاي تاکید بر مناسبات اجتماعی به هنجار در فرهنگ 
اسالمی کشورهاي خاورمیانه مولفه هاي فرهنگی نظیر مشارکت زنان، توسعه 

  .ر در جهت انتقال هنجارها و الگوهاي غربی مدنظر بوده استبیشت... رسانه ها و
  الگوي نوسازي بومی و تاثیر آن بر افزایش همبستگی در خاورمیانه -3

همانطور که در فصول گذشته دیدیم یکی از بزرگترین مشکالت طرح 
خاورمیانه بزرگ آمریکا، عدم توجه به بافت و هویت و واقعیت هاي جامعه 

بنابراین با توجه به این تئوري که توسعه موفق . انه بوده استکشورهاي خاورمی
باید توسعه اي درون زا بوده تا بتواند بر اساس واقعیت هاي یک جامعه به 
اصالح آن بپردازد و از جهت دیگر نیاز به اصالحات در جوامع خاورمیانه نیز 

که بر اساس کامالً ضروري می نماید، پیشنهاد می گردد که الگوي نوسازي بومی 
این واقعیت ها و به دست طراحان بومی در خاورمیانه تنظیم شده است، 

بدیهی است اگر یک طرح بومی . جایگزین طرح خارجی خاورمیانه بزرگ شود
در منطقه اجرا شود، هم زمان با اصالحات مندرج در طرح، سبب همبستگی در 
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در این بخش به بیان . حوزه هاي مختلف میان کشورهاي این منطقه نیز می گردد
چشم انداز چنین الگویی براي نوسازي، توسعه و همبستگی در خاورمیانه می 

 .پردازیم

   الگوي نوسازي بومی و توسعه انسانی -
توسعه را باید جریانی چند بعدي دانست که مستلزم تغییرات اساسی در 
 ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد

براي درك معنی . اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق می باشد
درونی توسعه دسته کم باید سه ارزش اصلی را به عنوان پایه فکري و رهنمود 

این ارزش هاي اصلی که نماینگر هدف هاي مشترکی . علمی در نظر گرفت
معاش، اعتماد : ند ازعبارت. است که به وسیله تمام افراد و جوامع دنبال می شود

  1.به نفس و آزادي که باید آنها را محور اصلی توسعه تلقی کرد
در دنیاي کنونی مفهوم توسعه همه جانبه با آنچه در نیم قرن گذشته بیان شده 

مفهوم توسعه فقط از دریچه محدود اقتصادي . بود تفاوت هاي محسوس دارد
ازي جامعه در آن جایگاهی قابل تبیین نیست، بلکه فرهنگ، اطالعات و نوس

محوري دارد و منظور از توسعه گسترش توانایی ها، ظرفیت فکري، کیفیت 
دانش و مهارت هاي فنی، خالقیت و نوآوري، توانایی انسان براي حل مسائل 
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و بهره مندي از منابع، دستاوردها و 

رایط زندگی مادي و معنوي براي همگان امکانات جامعه و به طور کلی بهبود ش

                                                
انتشارت : مایکل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، جلد اول، ترجمه غالمعلی فرجامی، تهران:  رك-1

  1378سازمان برنامه و بودجه،
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 الگوي نوسازي بومی باید اساس خود را بر توسعه انسانی به عنوان محور 1.است
اصلی نوسازي قرار دهد، چرا که هر گونه تحول در منابع انسانی کشورهاي 
خاورمیانه می تواند پتانسیل هاي مشارکت فعال تر در طرح هاي نوسازي منطقه 

  . اقتصادي جدیدي باشد–و بدین سان زمینه ساز شرایط سیاسی را افزایش دهد 
از دیر باز تاکنون انسان ها و جوامع انسانی در صدد دستیابی به رفاه، آسایش 
و در اختیار داشتن لوازمی بوده اند که به واسطه آنها بتوانند اهداف متعالی تر را 

لت، سبب تبدیل رفاه و گاهی فقدان بستر الزم یا اشتباه و غف. پی جویی نمایند
آسایش به هدف شده و گاه نیز به خوبی ایجاد فرصت گشته و پی جویی اهداف 

اساساً همین فرآیند حاصل از . متعالی در زندگی روزمره، ظهور عملی یافته است
. هدف مندي، نقش و تاثیري اساسی در تکامل جوامع بشري ایفا کرده و می کند

قرن اخیر ابعاد گسترده تر، عمیق تر، نظام یافته تر اثرات این فرآیند در طول دو 
بیان » توسعه انسانی«و عملی تري یافته است فرآیند یا اثراتی که در قالب مفهوم 

  2.می شود
سرمایه و منابع . منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد

مل فعالی هستند که طبیعی عوامل    تبعی تولید هستند، در حالی که انسان ها عوا
سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداري می کنند، سازمان 
. هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را بنا می نهند و توسعه ملی را پیش می برند

کشوري که نتواند قابلیت کسب و عرضه مهارت ها، دانش و بهره وري مردمش 

                                                
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي » نامه ریزي توسعه آموزش عالی، دانشگاهنظام بر«علی تقی پور ظهیر، :  رك-2

  ،1372، پاییز 2در اموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی شماره 
 اقتصادي، آذر و –، اطالعات سیاسی »توسعه انسانی، زمینه ساز توسعه سیاسی و اقتصادي« عیسی منصوري، -1

  164، ص159-160، شماره 1379دي 
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صادي ملی به نحو موثري بهره برداري کند، قادر را توسعه دهد و از آن در اقت
  1.نیست هیچ چیز دیگري را هم توسعه بخشد

تمرکز بر توسعه انسانی در سایه توجه به آموزش نیروي انسانی به خصوص 
زنان میسر است، البته این آموزش باید در درون الگوي نوسازي بومی و بر 

در واقع . قه صورت پذیرداساس فرهنگ ملی و مذهبی حاکم بر کشورهاي منط
دستیابی به یک الگوي کیفی آموزشی در راستاي ارتقاء سطح آگاهی نیروي 

هاي مناسب جهت مشارکت  انسانی در کشورهاي خاورمیانه و ضمناً ایجاد زمینه
هاي سیاسی و اجتماعی، اساس توسعه انسانی  فعال و موثر مردم منطقه در عرصه

  .شود تلقی می
بهبود وضع زندگی، افزایش امید به زندگی، گسترش آموزش ارائه راهکارهاي 

هاي جدید و انتقال دانش به درون مناسبات اجتماعی، مهمترین مساله در ارائه 
یک الگوي نوسازي بومی محسوب می شود که بی توجهی به آن، تحقق هر 

لذا توجه نخبگان سیاسی و فرهنگی . گونه نوسازي را ناممکن می سازد
ترین و مهم  رمیانه به شاخص هاي انسانی توسعه و نوسازي اصلیکشورهاي خاو

ترین وظیفه اي است که آنها باید در مسیر تحقق نوسازي بومی به منظور ارتقاء 
  .و جایگاه کشورشان در عرصه بین المللی به انجام رسانند

صرف هزینه ها کالن در عرصه آموزش و بهداشت و همچنین گسترش 
یرونی که امکان انتقال فرهنگ را در سطوح مختلف جامعه ارتباطات درونی و ب

توسعه اي . فراهم سازد از شاخص هاي اصلی توسعه انسانی محسوب می شود
که جز در سایه توجه کشورهاي خاورمیانه به اهمیت و نقش مردم و مشارکت 

  .آنان در عرصه هاي مختلف میسر نمی گردد
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 بر منطقه عدم توجه به مشارکت شاید بزرگ ترین ایراد فرهنگ سیاسی حاکم
فعال مردم در عرصه سیاست و اجتماع باشد که باید آن را ناشی از فقدان 
آموزش کافی نخبگان سیاسی و یا ماهیت غیردموکراتیک برخی از رژیم هاي 
سیاسی منطقه تلقی کرد که یکی از موانع اصلی نوسازي بومی در خاورمیانه 

  .محسوب می شود
وسعه انسانی وقتی بهتر درك می شود که جایگاه انسان اهمیت و ضرورت ت

در فرهنگ اسالمی مورد توجه قرار گیرد، در واقع تربیت انسان ها هدف اصلی 
انبیاء الهی بوده و کسب علم و آموزش آن به دیگران از فرایض اسالمی تلقی 
. شده است و در قرآن بارها مسلمانان به تفکر در جهان خلقت دعوت شده اند

ین امر امروزه در دنیاي مدرن هم کانون توجه صاحب نظران است و اساسی ا
  .ترین وجه نوسازي و توسعه، وجه انسانی آن تلقی می شود

الگوي نوسازي بومی در سایه توسعه انسانی و ارتقاء کمی و کیفی سطح 
دانش و درك ساکنان منطقه میسر است، چرا که اگر قرار باشد یک الگوي 

س فرهنگ اسالمی و انسانی حاکم بر منطقه صورت پذیرد، جز در نوسازي براسا
سایه ارتقاء آگاهی و ترویج ارزش هاي انسانی و دعوت به هنجارمندي در 
عرصه اجتماعی میسر نخواهد بود، لذا توجه به توسعه انسانی اساس و محور 

  .الگوي نوسازي بومی موفق و موثر در منطقه خاورمیانه محسوب می شود
   نوسازي بومی و حفظ هویت فرهنگیالگوي -

الگوي نوسازي بومی جز با حفظ هویت فرهنگی یک جامعه تحقق نمی 
هویت به معنی چیستی و کیستی است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته . پذیرد

این نیاز به وابستگی، ریشه اي ذاتی یا . شدن در پیوند با چیزي یا جایی برمی آید
فردي در انسان » خودآگاهی«برآورده شدن این نیاز سبب . غریزي در انسان دارد
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می شود و  ارضاي آن در میان یک گروه انسانی، به خود آگاهی جمعی و 
این خودآگاهی، یا . قومی، تیره اي یا ملی آن گروه می انجامد» هویت«مشترك یا 

خودشناسی هنگامی جنبه اي ملی به خود می گیرد که با هویت دیگر ملت ها 
براي نمونه خودآگاهی سیاسی ایرانی در دوران باستان، در برابر . ده شودسنجی

یونان یا روم پدید آمد، همچنان که رومیان در برابر ایرانیان و بربرها به خود 
  1.آگاهی رسیدند

ساختار سیاسی «، »تاریخ مشترك«،»سرزمین مشترك«هویت فرهنگی برآمده از 
است که » آداب و سنت هاي مشترك«،»دین مشترك«، »زبان مشترك«،»مشترك

فرهنگ عبارت است از دین، . همه این عناصر در سایه فرهنگ قرار می گیرند
زبان، تاریخ، هنرها، ادبیات، آداب و سنتها و آیین هاي یک ملت که زاییده زمانی 

  2.بس دراز و دست پرورده نیاکان آن ملت است
ر ساله هستند، مهد تمدن و کشورهاي خاورمیانه که داراي پیشینه اي چند هزا

فرهنگ بشري محسوب می شوند و به تعبیر ویل دورانت باید آنها را گهواره 
 می توانند به مدد فرهنگ بومی خود که ترکیبی از 3,تمدن بشري تلقی کرد 

فرهنگ ملی هر کدام از این کشورها و فرهنگ اسالمی به عنوان یک سرچشمه 
ه یک خودآگاهی تاریخی و فرهنگی دست غنی فرهنگی و معرفتی می باشد ، ب

  .یابند

                                                
، بهمن و 221-222 اقتصادي، شماره –، اطالعات سیاسی »دموکراسی و هویت ایران« پیروز مجتهد زاده، -1

  7، ص1384اسفند 
  9 همان، ص- 2
 شرق زمین گهواره تمدن، ترجمه گروه مترجمان، تهران، انتشارات علمی و – ویل دورانت، تاریخ تمدن - 3

  245، ص 1365فرهنگی، 
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نوسازي جوامع اسالمی خاورمیانه و شمال آفریقا نمی تواند بدون توجه به 
با رجوع . مولفه هاي فرهنگی و باورها و اعتقادات مردم این منطقه صورت پذیرد

به تالش هایی که از سوي برخی از روشنفکران دینی این کشورها در جهت ارائه 
ي نوین از باورهاي ملی و مذهبی انجام پذیرفته می توان به این نتیجه الگوها

رسید که سیر برخورد این جوامع با تجدد نیاز به بومی سازي مدرنیته را براي 
مردم خاورمیانه به صورت جدي مطرح ساخته و ساکنان این منطقه همواره از 

و فرهنگی خود ابا پذیرفتن الگوهاي نوسازي بی ارتباط با ساختارهاي هنجاري 
  .داشته اند

هر نوع الگوي نوسازي که بخواهد در خاورمیانه به صورت موثر و موفق 
عمل کند باید باورهاي دینی و فرهنگی مردم منطقه را در نظر داشته باشد، البته 

که چهره اي نا متناسب ( این نکته به معنی رجوع به جریان هاي بنیادگرایی دینی 
بلکه سخن بر سر . نیست) لی دین مبین اسالم نشان می دهندبا روح و بنیان اص

این است که نگاه فرافرهنگی به نوسازي که الگوهاي اولیه نوسازي و توسعه در 
آن به چشم می خورد امروز حتی در میان بسیاري از اندیشمندان و پژوهشگران 

  .غربی هم فاقد اعتبار است
ی و مذهبی خود دارند و به دلیل مردم خاورمیانه عالقه شدیدي به فرهنگ مل

وجود پیشینه تاریخی قومی در میان مردم این منطقه در صورت برخورد با 
الگوهاي نوسازي و توسعه که توجه چندانی به فرهنگ بومی آنها ندارد، به 

شاید یکی از عوامل . شدت آن را پس می زنند و با دیده تردید به آن می نگرند
ادگراي دینی نظیر القاعده و موفقیت آن در ترویج اصلی ظهور جریان هاي بنی

فرهنگ غرب ستیزي ریشه در همین الگوهاي نوسازي فرافرهنگی و اروپا 
محوري داشته باشد که بدون توجه به مولفه هاي فرهنگی مسلمانان می خواهد 
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فرهنگ اروپایی و امریکایی را به عنوان ارزشهاي غیر قابل تردید به مردم منطقه 
  .کندتحمیل 

الگوي نوسازي بومی مطلوب براي مردم خاورمیانه جز به مدد تکیه و تاکید 
چرا که نوسازي تحمیلی ، یک جانبه . بر هویت اسالمی این مردم میسر نمی شود

و غرب گرایانه هرگز فرصت و مجال پذیرش علم در میان مردم منطقه نخواهد 
ه به خوبی نشان گر این سیر تحوالت نهادهاي مدرن شکل گرفته در منطق. یافت

به طور مثال ارائه الگوي دموکراسی سیاسی در شکل هایی نظیر . مساله است
مردم ساالري دینی که در کشورهایی نظیر ایران و افغانستان شکل گرفته نشان 
می دهد که ایدئولوژي هاي سکوالرغربی اگر قرار باشد در سرزمینهاي اسالمی با 

. ، باید در یک الگوي بومی شده، خود را ارائه دهنداقبال و موفقیت روبرو شوند
مفاهیم مدرن هم از این قاعده مستثنی نبوده و هرگز نمی توانند موجودیت خود 

  .را منتزع از مناسبات فرهنگی و اعتقادي حاکم بر منطقه شکل دهند
البته این به معنی بی توجهی به فرهنگ غربی یا سایر فرهنگها در ارائه الگوي 

چرا که قوام فرهنگ وابسته به ارتباطات درونی و بیرونی . زي بومی نیستنوسا
سطح درونی ارتباطات فرهنگی وابسته به انسجام گفتار و کردار و پندار، یا . است

به عبارتی انتقال آموزش آداب و عادات اجتماعی به نسل هاي جدید است، و 
   فرهنگ پذیرانه عناصر سطح بیرونی ارتباطات فرهنگی نیز مبتنی بر مبادله   

  1.اشاعه یافته تمدنی دیگر حوزه هاي فرهنگی است
به هر حال تدوین یک الگوي نوسازي بومی باید در سایه مولفه هاي فرهنگ 
بومی صورت پذیرد و بی شک این مولفه ها از تمدن تاریخی یک ملت قابل 

                                                
، بهمن و اسفند 197-198 اقتصادي، شماره –، اطالعات سیاسی »چیستی فرهنگ و تمدن« محمد قراگوزلو، - 1

  89-90، ص 1382
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د آید، چاره نهادهاي مدرن اگر بخواهد در منطقه خاورمیانه پدی. تفکیک نیست
اي جز هم سویی با کلیت فرهنگی حاکم بر منطقه ندارد و این کلیت هم باید بر 
اساس مشترکات مذهبی و تفاوتهاي قومی، نژادي، زبانی درك شود و مبناي عمل 

  .قرار گیرد
نمونه نوسازي ترکیه که بر اساس تحکم یک جریان نظامی الئیک در منطقه 

تی اگر قرار باشد که مولفه هاي نوسازي به صورت گرفته، نشان می دهد که ح
صورت تحمیلی و با سرکوب فرهنگ بومی و مذهبی به جامعه اي تحمیل شود، 
باز هم نمی تواند از خیزش فرهنگ بومی غافل باشد، پیروزي اسالم گرایان در 
ترکیه در یک زمان کوتاه تاثیر گسترده اي که در فضاي سیاسی و فرهنگی این 

ا حدودي نشانگر شکست الگوهاي نوسازي غیر واقع بینانه و غرب کشور دارند ت
  .گرا در منطقه خاورمیانه بود

  الگوي نوسازي بومی و توسعه درون زا -
در یک الگوي نوسازي بومی که به دنبال دستیابی به یک موفقیت نسبی است 

اي  زا توسعه توسعه درون.زا از اهمیت باالیی برخوردار است توجه به توسعه درون
است که با نگاه به منابع، امکانات و نیروهاي داخلی قابل تحقق بوده و تمرکز بر 

  .شود آنان اساس یک توسعه پایدار محسوب می
هایی براي توسعه سرمایه هاي مادي  استراتژي توسعه باید در برگیرنده طرح

هاي نوآورانه و سرمایه انسانی، همچنین طرح هایی براي حفظ  طبیعی، سیستم
ابع طبیعی، برنامه هایی براي تشویق پس انداز و سرمایه گذاري و پرکردن من

شکاف میان این دو، طرح هایی براي مدارس و تامین مالی آنها، طرح هایی براي 
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 از منابع طبیعی و تجدید -بهره گیري مناسب و به لحاظ زیست محیطی سودمند
  1.آنها باشد

 سرمایه اجتماعی و سازمانی و دلیل اهمیت توسعه درون زا در این است که
این سرمایه . چارچوب اخالقی حافظ آن را نمی توان از خارج به کشوري داد

باید درون جامعه توسعه یابد، هر چند دانش و ترغیب و تشویق از سوي 
نهادهاي خارجی می تواند در ایجاد سرمایه اجتماعی یا سرمایه سازمانی نقش 

تغییرات و الگوهاي اسالمی باید با خواست و سرعت . تسهیل کننده داشته باشد
اراده هر کشور و توانایی آن براي ایجاد سرمایه اجتماعی یا سرمایه سازمانی و به 

  2.ویژه با میراث فرهنگی آن کشور سازگاري داشته باشد
البته تاکید بر توسعه درون زا به معنی بی توجهی به اصول ثابت توسعه که در 

این اصول ثابت باید در سایه فرهنگ و . لحاظ شود نیستهمه جاي دنیا باید 
یکی از پژوهش گران معاصر . نیاز بومی به شکل جدي مورد توجه قرار گیرند

  3:اصول ثابت توسعه را به شرح زیر می داند
  . فردگرایی مثبت باید تشویق گردد-1
  . تفکر از زمینه هاي استقرایی قوي برخوردار باشد-2
  .مومی و تخصص متاع خاص باشد تفکر ، متاع ع-3
  . آموزش مهمترین رکن برنامه ریزي جامعه باشد-4
  . عموم مردم منطق و شیوه هاي کار جمعی را بیاموزند-5

                                                
 –، ترجمه اسماعیل مردانی گیوي، اطالعات سیاسی »به سوي پاردایم جدید توسعه« جوزف استیگلیتز، -1

  180، ص1382، بهمن و اسفند 197-198اقتصادي، شماره 
  181 ص  همان،- 2
مرکز پژوهشهاي علمی و مطالعات : محمود سریع القلم، عقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران: ك. ر-3

  103-114، صص 1380استراتژیک خاورمیانه، 
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  . هویت عمومی جامعه فوق العاده قوي و مستحکم باشد-6
  . عالقه به جامعه و به دنبال آن قانون پذیري در میان مردم بنیادي باشد-7
  . حاکمه با مصالح و منافع عمومی مردم همسو باشد منابع هیات-8
 دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعی نباشد و نهادهاي غیر دولتی در نظام -9

  .اجتماعی موثر و فعال باشند
  . آرامش اقتصادي وجود داشته باشد-10
  . تصمیم گیري مبتنی بر اصالح نگري و اصالح پذیري باشد-11
  .بت، توانایی و لیاقت صورت گیردانتخاب افراد بر پایه رقا-12

در الگوي نوسازي بومی که بر اساس توسعه درون زا شکل گرفته باشد، 
برنامه ریزي توسعه در یک فضاي واقعی و مبتنی بر نیازها و ضرورت هاي 

در آن مردم منطقه نقش فعالی دارند و . واقعی جوامع منطقه صورت می گیرد
توسعه سیاسی و .  توسعه اي را فراهم سازندباید همسو با دولت ها زمینه چنین

اقتصادي تنها با مشارکت فعال مردم منطقه می تواند تحقق پذیر باشد و چنین 
مشارکتی جز در سایه توجه به نگرش ها، آرمان ها، ارزش ها و مولفه هاي 

  .اساسی فرهنگی، سیاسی و اقتصادي منطقه قابل تحقق نیست
اتژي سیاسی توسعه تنها به مدد مولفه هاي درك مزیت نسبی اقتصادي و استر

محلی و    منطقه اي ممکن بوده و می توان یک نسخه کلی براي کشورهاي 
بی شک الگوي توسعه اقتصادي و مشارکت سیاسی . خاورمیانه لحاظ کرد

کشورهاي عربستان، لبنان، ایران و عراق به دالیل گوناگونی با هم متفاوت است 
که براي هر یک از این کشورها یک برنامه نوسازي سیاسی و لذا اگر قرار باشد 

 اقتصادي نظیر طرح خاورمیانه بزرگ طراحی شود، باید به صورت موردي و –
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بر اساس تفاوت هاي واقعی و غیر قابل انکار این کشورها صورت پذیرد، شاید 
  .اشکال بزرگ طرح خاورمیانه بزرگ در همین کلی نگري موجود در آن باشد

 تاکید به توسعه درون زا به معنی بی توجهی به تجربه هاي دولت هاي البته
غربی در مسیر توسعه یا قطع روابط اقتصادي و سیاسی با آنها و یا پرهیز از 
. استفاده از کمک و همراهی برخی از این کشورها براي توسعه و نوسازي نیست

 بدون غرب بی شک ما براي حیات اقتصادي و علمی خود       نمی توانیم
ما براي حیات سیاسی مان هم نیاز به همکاري با جهان داریم و این . زندگی کنیم

مساله نشانگر آن است که هرگونه الگوي نوسازي که کشورهاي خاورمیانه یا هر 
نقطه دیگر از جهان که قرار باشد انجام پذیرد، حتما باید بر اساس شرایط جهانی 

و بی شک نمی توان به بهانه درونی زا بودن و با لحاظ کردن آن صورت بگیرد 
توسعه یا شعار استقالل به انزواي از فضاي جهانی روي آورد و خود را جزیره 

  .اي جداي از سایر کشورهاي جهان و نظام بین المللی تصور کرد
به هر حال در طرح خاورمیانه بزرگ، با همه تالشی که براي تشویق 

هاي توسعه اي صورت گرفته، هرگز به ابعاد کشورهاي منطقه به اجراي سیاست 
تعمیم الگوي . موردي واقعی و بومی اقتصاد این کشورها توجه نشده است

 اقتصادي ترکیه به سایر کشورهاي منطقه خاورمیانه اگر چه –نوسازي سیاسی 
می تواند دستاوردهاي مثبتی به همراه داشته باشد، ولی بی شک یک تقلیل ساده 

 اقتصادي در این کشور –ه نه تنها به پیشبرد نوسازي سیاسی اندیشانه است ک
نخواهد انجامید بلکه زمینه تعارضات داخلی را هم براي این کشورها فراهم می 
سازد و ممکن است که نتایج معکوسی نظیر بحران هاي سیاسی، اقتصادي و 
فرهنگی شدید به همراه داشته باشد و آسیب هاي جبران ناپذیري به همین 

  .اختارهاي ناقص موجود اقتصادي، سیاسی و فرهنگی کشورهاي منطقه برساندس
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  الگوي نوسازي بومی و استقالل سیاسی و اقتصادي -
در مورد . یکی از تئوري ها در مباحث توسعه، تئوري وابستگی است

  :وابستگی دو مفهوم وجود دارد
   وابستگی به منزله یک رابطه-  الف

  اي از ساخت ها وابستگی به عنوان مجموعه -ب
اگر وابستگی را صرفاً به عنوان یک رابطه در نظر بگیریم این مفهوم کارکرد 

این مفهوم براي اهداف معینی . معینی ندارد، جز جایگزینی مفهوم امپریالیسم
بدون فراهم آوردن فهم ضروري از چگونگی ایجاد عناصر به وجود آمده است، 

 وجود آمدن نظام اجتماعی و اقتصادي به وسیله سلطه امپریالیستی که سبب به
 ولی 1.معین تحت همین سلطه می شود، تحت عنوان وابستگی تعریف می شود

اگر وابستگی به منزله مجموعه اي از ساختارها در نظر بگیریم بنا به اظهار دوس 
وضعیتی است که در آن اقتصاد گروه معینی از کشورها به وسیله «سانتوس، 

  2.»اد دیگري تعیین می شود که تابع آن هستندتوسعه و گسترش اقتص
این نظریه پردازان معتقدند که ساختار نظام بین المللی خصوصاً کشورهاي 
پیشرفته به شدت فرصت هاي توسعه براي کشورهاي توسعه نیافته را زایل می 

این گروه متعقدند که توسعه نیافتگی عمدتا معلول وابستگی کشورهاي . کند
به کشورهاي پیشرفته در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادي، فرهنگی توسعه نیافته 

  3.و اجتماعی است

                                                
  179، ص1375 یوسف نراقی، توسعه و کشورهاي توسعه نیافته، تهران، انتشار، -1
  179 همان، ص - 2
  1369توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، تهران، نشر سفیر، محمود سریع القلم، : ك. ر-3
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با این فرض و با توجه به نظریات دیگر مکاتب نظیر ساختاري و مارکسیسم 
در باره توسعه و توسعه نیافتگی که همگی بر وابستگی اقتصادي، سیاسی، 

ه یافته تاکید کرده فرهنگی و اجتماعی کشورهاي توسعه نیافته به کشورهاي توسع
و این وابستگی را عامل عدم توسعه این کشورها می دانند، طرح خاورمیانه 
بزرگ با تعیین ساختارهاي پدرساالرانه و از موقعیتی برتر با تبدیل کشورهاي 
توسعه نیافته خاورمیانه به واحدهاي آزمایشی، هدفی جز وابستگی آنها و استفاده 

  .ردساده تر از منابع آنها ندا
بدیهی است اگر کشورهاي خاورمیانه الگوي مورد پذیرش غرب را اجرا کند، 
با از دست دادن استقالل سیاسی خود در مرحله اول راه را براي وابستگی 

در مورد اقتصاد نیز می توان گفت آمال . فرهنگی و اجتماعی نیز هموار کرده اند
 هاي توسعه و عدم توسعه توسعه اقتصادي مندرج در این طرح با توجه به تئوري

متوازن در همه سطوح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، دورنماي بلندي 
کشورهاي منطقه باید با ارائه طرح هاي منطقه اي که بر آمده از . نخواهد داشت

فرهنگ، امکانات، توانایی ها و خواسته هاي آنها است، راه را براي استقالل 
 کرده و اولین گام را براي توسعه که همانا استقالل سیاسی، اقتصادي خود هموار

  .است محکم بردارند
  الگوي نوسازي بومی و مبادله برابر در نظام اقتصاد جهانی -

الگوي نوسازي در جهان سوم خصوصاً در خاورمیانه بدون توجه به جایگاه 
اقتصادي کشورهاي این منطقه در عرضه اقتصاد جهانی میسر نیست لذا افزایش 

ادالت اقتصادي و حضور موثر و فعال در عرصه تجارت جهانی، الزمه هر مب
ولی وضعیت فعلی حاکم بر . گونه نوسازي در این منطقه محسوب می شود
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عرصه بین المللی حکایت از آن دارد که مبادله برابر در عرصه تجارت جهانی 
  .حاکم نیست

لیارد دالر به  می6897 از 1990-1996حجم تجارت جهانی در فاصله زمانی 
 درصد در این فاصله 54 میلیارد دالر رسیده که مبین رشدي معادل 8/10666

با این وجود، علی رغم اصالحات ساختارها در اقتصاد کشورهاي در حال . است
توسعه این کشورها سهم اندکی از کل تجارت جهانی را در دست دارند و 

 جهانی به دست آورند و این نتوانسته اند که جایگاه واقعی خود را در تجارت
طبق محاسبه صندوق بین المللی پول، بین سال . وضعیت تا به امروز ادامه دارد

 15 درصد رسید، یعنی 7/22 درصد به 37/9 سهم مزبور از 1970 تا 1950هاي 
این نشان می دهد که عرصه تجارت بین المللی . درصد کاهش داشته است

اي خاورمیانه که عموماً بر اساس صادرات همواره بر اساس سهم بیشتر کشوره
، شرایط بازرگانی بسیاري 1986نفتی به طور مثال با سقوط قیمت نفت در سال 

از کشورهاي در حال توسعه بهبود یافت و در عوض کشورهاي تولید کننده نفت 
  1 .دچار ضرر گشتند

حادیه ، بیشترین سهم مبادالت تجاري بین ات1995بر اساس آمار و ارقام سال 
کشورهاي در حال توسعه آسیا نیز حضور موثري . اروپا و آمریکاي شمالی است

در تبادالت تجاري دارند که    عمده ترین هدف هاي تجاري آنها آمریکاي 
در این میان آمریکاي التین، خاورمیانه و . شمالی، اتحادیه اروپا و ژاپن است

  2.ته اندآفریقا در حاشیه مبادالت تجاري جهانی قرار گرف

                                                
 اقتصادي، –، ماهنامه اطالعات سیاسی »جهانی شدن اقتصاد و راهبرد گسترش صادرات« علیرضا کازرونی، -1

  191، ص1378 ،آذر و دي ماه 147-148شماره 
  192 همان، ص - 2
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در الگوي نوسازي بومی باید برنامه ریزي هاي اقتصادي براساس مزیت 
رقابتی کشورهاي منطقه طراحی شود و براین اساس تالش شود تا اقتصاد این 
کشورها از وابستگی یکسویه به نفت و گاز رهایی یافته و زمینه توسعه صنایع در 

نطقه خاورمیانه می تواند نقش ضمناً جایگاه استراتژیک م. این کشورها مهیا شود
مهمی را در ترانزیت کاالها از آسیا مرکزي به اروپا داشته و در نتیجه موقعیت 

ضمناً نخبگان . ممتازي را از لحاظ اقتصادي براي این کشورها پدید آورد
اقتصادي منطقه خاورمیانه باید بدانند که در عصر وابستگی متقابل در زمینه 

ز امکان رشد و شکوفایی اقتصادي برخوردارند که برنامه اقتصادي، کشورهایی ا
ریزي اقتصادي خود را براساس منابع و امکانات داخلی و فرصت هاي بین 

  .المللی انجام می دهند
نقش برخی کشورهاي آسیاي جنوب شرقی در عرصه تجارت بین المللی 

م نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی که الگوي خوبی براي کشورهاي جهان سو
ریزي صحیح و توجه به امکانات  محسوب می شود می تواند نشان دهد که برنامه

و منابع داخلی و سیاست گذاري در راستاي نیازهاي واقعی اقتصاد بین المللی و 
توانمندي هاي موجود در این کشورها اساس الگوي نوسازي آنها محسوب می 

ون زا و مستقل است که چین نمونه خوبی از یک برنامه ریزي اقتصادي در. شود
  .امروز در عرصه تجارت جهانی به یک قطب بالمنازع اقتصادي تبدیل شده است

بی شک در دوران جهانی شدن، مرزهاي اقتصادي ساخته شده توسط دولت 
ها از جایگاه قبلی خود برخوردار نیست و حضور موثر کشورهاي جهان اسالم و 

 را به یک قطب مهم در عرصه اقتصاد کشورهاي منطقه خاورمیانه می تواند آنها
این امر ضمناً می تواند با ایجاد هم افزایی اقتصادي، . بین المللی تبدیل سازد

تجربه اروپا در . زمینه رشد همه جانبه را در همه کشورهاي منطقه فراهم سازد
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تشکیل یک اتحادیه واحد که مبتنی بر مبادالت اقتصادي و همکاري هاي موثر 
  .ت می تواند تجربه خوبی براي کشورهاي منطقه خاورمیانه باشداقتصادي اس

  الگوي نوسازي بومی و گسترش همگرائی منطقه اي -
در قسمت پایانی این رساله به این مساله می پردازیم که خاورمیانه می تواند 
با تکیه بر الگوهاي بومی نوسازي و تاکید و الزام به الگوي همگرائی منطقه اي 

شتراکات فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی بنا شده است، الگوي که بر پایه ا
خاص خود را براي توسعه تدریجی در همه زمینه ها فراهم سازد و نیازي به 

کشورهاي خاورمیانه می توانند . الگوي توسعه اجباري و فرامنطقه اي ندارد
قعی الگویی براي نوسازي خود تدوین نمایند که برآمده از ویژگی هاي وا

براي رسیدن به این . فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی این کشورها باشد
. مهم مشارکت و همگرائی میان کشورهاي خاورمیانه بسیار حائز اهمیت می باشد

تکیه بر مولفه هاي مشترك براي حرکت به سوي نیازهاي مشترك، راهکار این 
بسیار قدرتمند نیز بهره می در این میان این کشورها، از ابزارهاي . خواست است

برند که اگر اهمیت آنها را به واقع درك کنند، کسب آمال آنان دور از دسترس 
از پیمان هاي منطقه اي و فرامنطقه اي که کشورهاي خاورمیانه در . نخواهد بود

آنها عضویت داشته و سبب همگرائی میان آنان می شود می توان به پیمان هاي 
ي همکاري خلیج فارس، اتحادیه عرب، سازمان همکاري منطقه اي نظیر شورا

هاي اقتصادي اکو و پیمان هاي فرامنطقه اي اوپک و جنبش عدم تعهد اشاره 
اگر در طول تاریخ کشورهاي خاورمیانه به اهمیت این پیمان ها و قدرت . کرد

 .ابزارهاي خود واقف بودند، امروزه جایگاه بهتري را در نظام جهانی دارا بودند
به هر حال می توان عوامل زیر را عوامل همگرائی و همبستگی در میان 
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کشورهاي خاورمیانه توصیف کرد که تکیه و تاکید بر آنها می تواند روند 
  .همگرائی را در میان این کشورها تقویت نماید

   اسالم، دین مشترك منطقه-الف
 جزء مهم دین اسالم و ارزش هاي فرهنگی نشات گرفته از آن را می توان

منطقه خاورمیانه هم این قاعده را . ترین اشتراکات میان کشورهاي منطقه دانست
گرچه مذاهب گوناگونی از اسالم در کشورهاي منطقه . در خود جاي داده است

وجود دارد اما تاکید بیش از حد به وحدت در متون اسالمی، باید مبناي وحدت 
هایی شده  نون این عامل سبب تفرقهاگرچه تاک. در فرق مختلف دین اسالم باشد

است اما باال رفتن رشد آگاهی هاي سیاسی، علی الخصوص با روي کار آمدن 
نظام جمهوري اسالمی و نام گذاري هفته میان دو روایت از تولد حضرت محمد 

، به نام هفته وحدت می توان به دورنماي وحدت بخشی اسالم در تمام )ص(
به نظر . نه و رویکرد دولت مردان آنان امید داشتشئون زندگی مردمان خاورمیا

می رسد که در چند سال اخیر بسیاري از موارد اختالف و واگرائی کم رنگ شده 
تا ... مسائلی نظیر تفاوت در فرق اسالمی، بحث عرب و عجم بودن و . است

  .حدودي جاي خود را به نوعی همگرائی زیر پرچم اسالم داده است
اي کنفرانس اسالمی شود  اند سبب قدرت سازمان فرامنطقهتو این اشتراك می

المللی   در نظام بین– و به تبع آن خاورمیانه –و به افزایش قدرت جهان اسالم 
اي  مساله. شود این مهم به لحاظ اهمیت در صدر عوامل همگرائی آورده می. گردد

  .گرفته شده است که در طرح خاورمیانه بزرگ نادیده 
  اقعیتی مبتنی بر سیستم جدید بین الملل همکاري، و-ب

نظام نوین پس از جنگ سرد، فضاي جدیدي را براي گسترش همکاري هاي 
رشد تکنولوژي و گسترش ارتباطات . مختلف بین جامعه جهانی نوید می دهد
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باعث شده که ارتباط و پیوستگی میان کشورها به خصوص کشورهاي واقع در 
کشورهاي منطقه هم ناگریزند این .  یابدیک منطقه بیش از گذشته افزایش

دهد که اگر تفاهم و اعتماد  تجربه سال هاي گذشته نشان می. واقعیت را بپذیرند
جایگزین اختالف و ستیز در میان کشورهاي خاورمیانه گردد، منافع ملی آنان 

  . بیشتر به دست خواهد آمد
ا ابعاد منطقه طی سه دهه گذشته این منطقه شاهد سه جنگ بزرگ ویرانگر ب

خسارات ناشی از این سه جنگ، براي کشورهاي . اي و بین المللی بوده است
 میلیارد دالر 2/97این منطقه اسفناك بود و طبق گزارش سازمان ملل متحد، 

 میلیارد ریال خسارت غیرمستقیم وارد شده به ایران 34535خسارت مستقیم و 
 این جنگ بارهاي بسیار سنگینی  از سوي دیگر1.در طی جنگ با عراق بوده است

 میلیارد دالر کمک 45آنها بیش از . بردوش سایر شیوخ خلیج فارس گذاشت
 2003 و 1991 خسارات ناشی از دو جنگ خلیج فارس 2.مستقیم به عراق کردند

نیز بسیار باال بود و جز عقب گرد کشورهاي منطقه در روند توسعه اي خود 
  .پیامد مثبت دیگري نداشت

راین با تمام این مباحث می توان لزوم همگرائی را در معادالت نوین بناب
بر این اساس برخی از . جهانی خصوصاً در این منطقه حساس درك کرد

  .مشترکات متعدد کشورهاي خاورمیانه در ذیل ذکر می شود
   اسالم به عنوان دین رسمی مردم منطقه-1
   نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد-2

                                                
  27، ص 1371وسسه کیهان،  اصغر جعفري ولدانی، کانونهاي بحران در خلیج فارس، م-1
  18، ص 1369 اصغر جعفري ولدانی، روابط عراق با کویت، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، -2
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تگی اقتصادي به سیستم سرمایه داري غرب و اشتراك آنها در حرکت  وابس-3
  به سمت توسعه

   جمعیت روبه افزایش کشورهاي منطقه-4
   سهیم بودن کشورهاي منطقه در خطرات محیط زیست-5
   وجود دشمن مشترکی به نام اسرائیل-6
   کمبود منابع آب و لزوم همکاري در این زمینه-7
  1 براي همکاري وجود زمینه هاي مختلف-8

به . بدون شک هر استراتژي و هر تفکري باید به یک نکته اتکا داشته باشد
عبارت دیگر کشورهاي منطقه در صورتی که استراتژي اعتماد به یکدیگر را 
بپذیرند باید بر نقطه اي متکی باشند و آن نقطه، وجود اشتراکات حیاتی موجود 

 در اندیشه ها و افکار با هم اشتراك کشورها قبل از آن که. در این منطقه است
پیدا کنند باید با یکدیگر منافع مشترکی داشته باشند و بدون داشتن منافع 

  .مشترك، اندیشه مشترك نمی تواند کارایی چندانی داشته باشد
منطقه خاورمیانه یکی از مناطقی است که با ظهور و ادامه روند اعتماد سازي، 

اقدامات اعتماد ساز بایستی بر پایه . واهد دادمنافع ملی مشترکی به دست خ
ها در جوانب مختلف خود، ضریب اطمینان را  اطمینان شکل گیرند و همکاري

. در نظام گذشته، مسائل سیاسی، ایدئولوژي حاکم بر نظام جهانی بود.برند باال می
 در. اما در نظام جدید بین المللی، اقتصاد نقش اساسی را بر عهده خواهد داشت

نظام گذشته، مناطق ژئوپلیتیک داراي اهمیت باالئی بودند، اما در نظام جدید 

                                                
، 1373، آذر 175 عبدالخاق، نظام منطقه اي خلیج فارس، ترجمه مجتبی فردوسی پور، مجله صف، شماره - 1

  12ص 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 232  / بزرگطرح خاورمیانه    

 

با توجه به دو مورد فوق، خاورمیانه بیش از .مناطق ژئواکونومیک اهمیت یافته اند
  .هر زمان دیگري به همکاري و تعاون نیاز دارد

   منابع نفتی-ج
 تامین انرژي جهان در مورد منابع نفتی کشورهاي خاورمیانه و اهمیت آنان در

نفت به عنوان ماده اولیه تامین انرژي و حرکت . در فصول گذشته بحث کردیم
چرخ هاي اقتصادي جهان به عنوان ابزاري بسیار مهم در دستان کشورهاي 

  .خاورمیانه است که این مهم به اهمیت این کشورها بسیار افزوده است
 در سازمان کشورهاي نفت به عنوان عامل همگرائی کشورهاي خاورمیانه

سیاستگزاري موثر این سازمان بر پایه افزایش روند . صادرکننده نفت اوپک است
همگرائی میان کشورهاي مهم صادرکننده نفت که اکثرا در خاورمیانه هستند، 

بنابراین نفت عامل بسیار مهمی در افزایش سطح همگرائی . یابد امکان تحقق می
  .باشد ه در نظام معادالت جهانی میو اثرگذاري کشورهاي خاورمیان

کشورهاي خاورمیانه باید با کسب افق دید وسیع تر و با افزایش سطح 
مشارکت و مبادالت تجاري با تکیه بر الگوهاي نوسازي بومی حرکت خود را از 
اقتصاد نفت محور به اقتصادي مولد شروع کنند تا بجاي آنکه صادر کننده نفت 

د به اقتصادي تکیه کند که داراي ارزش افزوده بوده و خام جایگزین نشدنی باشن
این مهم در سایه . صنایع مولد و زیربنایی را در این کشورها تقویت می کند

  .همکاري هاي منطقه اي بر اساس منافع مشترك تحقق خواهد یافت
زمینه ها و عوامل همگرایی بسیاري نیز در میان کشوهاي خاورمیانه وجود 

بدیهی است با برنامه اي بلند مدت و .  به آنها اشاره شد2 دارد که در فصل
 دیگر نیازي  اصولی و تکیه بر الگوهاي نوسازي بومی و منافع مشترك منطقه اي،

به طرح هاي غیرواقعی غرب براي کشورهاي خاورمیانه نخواهد بود و یا با 
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ا و    پی نگاهی خوشبینانه می توان به درستی به تبیین و تجزیه اینگونه طرح ه
  .ها پرداخت و وجوه مثبت را استخراج نمودبردن به اهداف آشکار و نهان آن

   نتیجه گیري
در این فصل به  بیان فرصت ها و تهدیدهاي متصور بر طرح خاورمیانۀ بزرگ 

در اینکه این طرح حاصل سالها مطالعۀ موسسات مطالعاتی معتبر و . پرداختیم
المللی در مورد وضعیت سازمان هاي بینهاي واقعی از استناد به گزارش

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاي خاورمیانه است، تردیدي 
  .نیست

این طرح فرصت هاي خوبی از زوایاي گوناگون براي کشورهاي خاورمیانه 
  .فراهم می آورد

امروزه همه به این نکته تأکید دارند که داشتن اقتصادي مولد و توسعه یافته، 
مکراسی، حاکمیت قانون و مدنیت، جامعه اي آگاه، استانداردهاي باالي دانش و د

نظایر آنها، از آمال و امیدهاي همۀ افراد بشر است، اما این نکته را هم نباید 
فراموش کرد که یک جامعه، واحد پیچیده اي است که نمی توان هر برنامه اي را 

  .داشتدر مورد آن اجرا کرده و انتظار موفقیت را 
یک برنامۀ تغییر ساز اجتماعی باید مولفه هاي تأثیر در زیر ساخت هاي آن 
اجتماع را داشته باشد و این امر میسر نمی شود مگر آنکه نویسندگان این گونه 
طرح ها کامالً به خصوصیات و ویژگی هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و 

) طرح خاورمیانه بزرگ(نامه بزرگ ترین تهدید این بر. سیاسی جامعه آگاه باشند
براي کشورهاي هدف عالوه بر انگیزه هاي منفعت جویانۀ طرح براي کشورهاي 
غربی، عدم هم زبانی، هم فرهنگی و عدم داشتن موقعیتی مشترك در اقتصاد 

  .جهانی و نظایر اینها است
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این اختالفات سبب می شود تهدیدات طرح در مورد کشورهاي هدف، 
سیاست و استقالل آنها تحت شعاع قرار داده و زمینۀ دگردیسی فرهنگ، اقتصاد، 

  .این جوامع را فراهم نموده، به بحران هویتی براي این کشورها بدل گردد
الگوي نوسازي بومی مورد نیاز کشورهاي خاورمیانه باید براساس دو اصل 
اساسی طراحی شود یعنی از یکسو به نکات مثبت و قابل استفاده طرح هاي 

ح شده از سوي کشورهاي غربی نظیر طرح خاورمیانه بزرگ توجه داشته مطر
باشد و از سوي دیگر قابلیت تطبیق با مولفه هاي فرهنگی، اقتصادي و سیاسی 

چنین الگویی باید هم خاورمیانه را در عرصه تحوالت . منطقه را داشته باشد
  .قه کندجهانی ببیند و هم توجه خود را معطوف به ساخت هاي فرهنگی منط

بی شک اگر کشورهاي خاورمیانه در جستجوي دستیابی به یک توسعه پایدار 
 فرهنگی پیشرو و موثر هستند، باید با تکیه بر منابع و –و یک نوسازي سیاسی 

تکیه بر الگوهاي ارائه شده از . امکانات خود به فکر طراحی چنین الگویی باشند
 آنها وجود دارد، خالی از سوي کشورهاي غربی با همه فرصت هایی که در

تهدید نبوده و ممکن است به جاي وضعیت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی 
لذا هر نوع . کشورهاي منطقه، آنان را در بهبود وضعیت وخیم تري قرار دهد

نوسازي در این منطقه باید با مشارکت مردم و نخبگان فکري و فرهنگی همین 
رهاي موفق در منطقه جنوب شرق تجربه برخی از کشو. منطقه صورت پذیرد

آسیا که بر الگوهاي نوسازي بومی تکیه داشته و مقایسه آن با وضعیت کشورهاي 
آمریکاي جنوبی که روند نوسازي در آن چندان موفق نبوده، حکایت از آن دارد 

  .که بهترین امکان نوسازي در درون خود جوامع شکل می گیرد
ي نمونه کامل از جمع میان کشورهاي جنوب شرق آسیا خصوصاً مالز

این کشور مسلمان هم هویت اسالمی و . نوسازي و حفظ هویت فرهنگی است
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ملی خود را حفظ کرده و هم به سطح مطلوبی از توسعه انسانی، اقتصادي، 
نخست وزیرسابق و موفق این کشور و رهبر . فرهنگی و سیاسی رسیده است

حمد، بارها کلید موفقیت این اصالحات در کشور مالزي آقاي دکتر ماهاتیرم
کشور را در استفاده از الگوهاي نوسازي بومی که بر آمده از ساختار فرهنگی، 

الگوي نوسازي که از خارج وارد . اجتماعی این کشور است عنوان نموده است
  . نشده و بر پایه واقعیت این جوامع طراحی شده است
 در منطقه خاورمیانه بر این در این رساله با تاکید بر لزوم انجام اصالحات

نکته تاکید شد که الگوي نوسازي وارداتی به هیچ وجه براي این منطقه موثر 
نبوده و خاورمیانه محتاج الگوي نوسازي بومی مبتنی بر ساختارهاي فرهنگی، 

  .سیاسی، اقتصادي و اجتماعی خود است
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