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چکیده
منطقه غرب آسیا به مثابه جغرافیای اصلی کنشگری در پیرامون ایران محسوب می-
شود .جهتگیری اسناد باالدستی ج.ا.ا متمرکز بر توسع ه ت ععاممه جمععه جا ععه بععا
منطقه یاد شده است .یکی از موا ع فراروی حصول به اجداف ت یین شده اقتصععادی
سیاسی و امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا تخاصم موجود در روابط ایران و ایااله
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برسازی امنیتی آمریکا از ایران در ادراک غرب آسیا و
تنزل بهرۀ صلح در اقتصاد سیاسی منطقه

متحده است که بر حوۀ تکوین مناس اه ایران با منطقه یاد شده سایه افکنده اسععت.
تمر کز سیاست خارجی و امنیتی آمریکا بر باز مایی ایران به مثابه تهدیععدی فععوری-
امنیتی علیه کشورجای منطقه غرب آسیا اسععت .پععرومه آمریکععایی ایععران جراسععی در
غرب آسیا به شکلگیری وعی ادراک تهدید از ایران ععزد کشععورجای ایععن منطقععه
ا جامیده است .پرسش مقالۀ حاضر آن است که مواجهه ایععااله متحععده بععا ج.ا.ا در
منطقه غرب آسیا در چه چارچوبی قابل فهم است؟ فرضیه پژوجش بععدین صععوره
طراحی شده که تکاپوی ایااله متحده در منطقه غرب آسیا م تنی بر برسازی ایععران
به عنوان بازیگری امنیتی شده است .یافتهجای پژوجش حاضر شا گر آن اسععت کععه
رویۀ یاد شده به افزایش سهم جزینهجععای مععامی و در تیجععه تنععزل بهععره صععلد در
اقتصاد سیاسی منطقه ا جامیده است .پژوجش با روش توصیفی -تحلیلی و اتکععا بععه
م ا ی مری متفکران اصععلی مکتععن ککنهععاک ی نععی زبععاری بععوزانو و زالععی ویععورو
چگو گی باز مایی ایران به عنوان بععازیگری امنیتععی شععده توسععط ایععااله متحععده و
پیامدجای اقتصاد سیاسی آن بر مناس اه کشورجای غرب آسیا با ایععران را صععوره-
بندی موده است.
واژگان کلیدی :آمریکا ایران برسازی امنیتی بازیگر امنیتی شده بهره صلد
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مقدمه
در ساختار وین اطمعععاتی -ارت ععاطی جهععا ی برسععازی واق یععاه و تععمش
بازیگران مختلف برای شعکل دادن بععه ادراکععاه ق ععاوهجععا و طععرز تلقععی
یکدیگر به یکی از الگوجای غالن مواجهه در اقتصاد سیاسععی جهععا ی ت ععدیل
شده است .تحول یاد شده بععه تکععوین الگععوی رفتععاری کنشععگران در مقابععل
یکدیگر در یک ف ای وا موده یععا تصععوری 1مععیا جامععد .مختصععاه چنععین
ف ایی تراکم اطمعاه پیرامون رو دجا و رویدادجا از یکسععو و پیدیععدگی
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صحنۀ بازی و دشوارگی برداشت درست از واق یاه و یاه جم از دیگر سو
است .برآیند سیاستی این مهم برای دولتجا در سطد داخلی و بینالمللععی آن
است که بازیگران رقین و بهویژه کنشگران متخاصم تععمش مععیکننععد بععرای
منکوب کردن طرف مقابل به یعک وضع یت اضععطراری یععا اسععتثنایی 2شععکل
بدجند .در این راستا جر کنشگری میکوشد چهره و تصویر مورد مر خود از
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دیگری را برای مخاط ین داخلی و بیرو ی جژمو یک سععاخته و در چععارچوب
از بین رفتن مرز جنگ و صلد در وض یت استثناء مقدماه کاربرد اقععداماه
بیحد و حصر علیه وی را فراجم سازد.
آمریکا از مهمترین کشورجایی است که در سیاست خارجی و امنیتی خود با
کاربرد امکا اه رسا های و ظرفیتجای مععادی و غیععر مععادی در مواجهععه بععا
رق ای این کشور جمععواره از رو ععد برسععازی واق یععاه و پدیععدهجععا از جملععه
تصویرسازی منفی و برچسن زدن به رق ای خود استفاده معیکنععد .مت اقععن
پیروزی ا قمب اسممی به تدریج پرومۀ منزوی کردن طرد و حذف ایععران و
ارائه تصویری مخدوش از آن در دستور کار دولتجای مختلف آمریکععا قععرار
گرفته است .یکی از مناطقی که در چارچوب مفصلبندی یاد شععده مععیتععوان
الگوی مواجهه آمریکا با ایران را بر اساس آن تئوریزه مود غرب آسیا است.
این منطقه بهعنوان حیاه خلوه و مفرّ استراتژیک ج.ا.ا محسععوب مععیشععود.
برای ایااله متحععده یععز غععرب آسععیا از اب ععاد مئواسععتراتژیک مئوپلتیععک و
1 . Imaginary Space
2 . State of Exception

مئواکو ععومیکی برخععوردار اسععت .از دیگععر سععو ماجیععت ا قععمب اسععممی و
ت ارضاه استراتژیک مامی سیاسی و اقتصادی آن با ایععااله متحععده باعع
مواجهه آ تاگو یستی دو کشور ق ل از جر جا در منطقه غرب آسیا شده اسععت.
ج.ا.ا از جمان ابتدای رخداد ا قمب با ح ور و قش آفرینی سیاسععتجععای
امکریالیستی و جژمو ی ایااله متحده در منطقه غرب آسیا به مخالفت آشععکار
پرداخت .متقابمً ایااله متحده یز طی دجععهجععای اخیععر بععیش از جععر قلمععرو
دیگری در جهان تمش موده کشورجای غرب آسیا را س ت به ایران بععدبین
موده و یک احساس ترس دائمی از ایران را در زمینه مسائل مختلف مععرت ط
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با این کشور از جمله در مقوله جستهای موشکی ف الیتجای منطقهای ایران
حمایت این کشور از گروهجای طرفدار خود را به آ ها القععا مایععد کععه بععرای
مقابله با آن جمواره باید آماده بوده و خود را تجهیز مود .بر اسععاس مععدعای
پژوجش پیشرو س ت وثیقی بین برخی دگردیسیجای منطقه غرب آسععیا در
حوزه افزایش مخارج مامی -تسلیحاتی و گسترش کا ونجععای کشععمکش و
منازعه در منطقه با واکنش کشورجای منطقه به احساس تهدید تکوین یافته از
ایران در تیجه اقداماه امنیتی ساز ایااله متحده علیه ایران وجو دارد .تهدید
برساختهای که آمریکا جمواره تمش موده آن را به عنوان برآینععدی از چهععار
مولفه مجاوره یاه تهاجمی قدره تهععاجمی و قععدره متععراکم ایععران در
ادراک کشورجای منطقه باز مایی و هادینه کند .وجهه دیگر پیدیععدگی اشععی
از افزایش سهم جزینهجای مامی در قیاس با اقداماه توس های در کشورجای
منطقه پیامدجای اقتصاد سیاسی آن است که در پژوجش حاضر با عنوان تنزل
بهرۀ صلد در غرب آسیا مفهوم سازی شععده و زوایععای مختلععف آن واکععاوی
میگردد.
پرسشی که در این راستا پژوجش حاضععر را راج ععری مععیکنععد آن اسععت کععه
مواجهه ایااله متحده با ج.ا.ا در منطقه غرب آسیا در چه چارچوبی قابل فهم
است؟ فرضیه مقاله بدین صوره طراحی شده که تکاپوی ایععااله متحععده در
منطقه غرب آسیا م تنی بر باز مایی و برسازی ایران به عنوان بازیگری امنیتععی

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

شده است .پیامد رویه یاد شده افزایش مخععارج مععامی کشععورجای منطقععه و
تنزل بهره صلد 1در غرب آسیا بوده است .وع پژوجش کمی -کیفی بوده و با
روش توصیفی -تحلیلی به ت یین رابط علی -م لولی بین متغییر مستقل ی نععی
برسازی ایران در ادراک غرب آسیا توسط آمریکا و متغییععر وابسععته پععژوجش
ی نی افزایش جزینهجای مامی و آثار آن بر تنزل بهر صععلد در منطقععه غععرب
آسیا پرداخته میشود .ت یععین صععوره گرفتععه در پععژوجش حاضععر بععا جععدف
توصیف فرآیند ارائه خوا شی جدید و توس ه مفهومی منطق تحواله اقتصاد
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سیاسی غرب آسیا با تمرکز بر الگوی مواجهه آمریکا با ایران و برآینععد آن بععر
مناس اه و رو د ت ادل و توس ه کشورجای منطقه صوره میپذیرد .پژوجش
با اتکاء به منابع مری و تحلیلععی مختلععف و یععز دادهجععای آمععاری موسسععه
تحقیقاه صلد استکهلم در بیش از سه دجععه گذشععته صععوره گرفتععه اسععت.
سامان تحقیق بدین صوره مفصلبندی گردیده که ضععمن اشععاره بععه برخععی
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تحقیقاه مرت ط با موضوع مقاله و بیان س ت پژوجش حاضر بععا ادبیععاه یععاد
شده چارچوب مری تحقیق م رفی میگردد .در گام ب دی منطععق عملکععرد
آمریکا برای امنیتی جلوه دادن ایران در غرب آسیا و چگو گی تأثیرگذاری آن
بر ادراک کشورجای منطقه تشرید شده و برآیند این مهم بععر اقتصععاد سیاسععی
غرب آسیا در چارچوب پدیدۀ رشد مخارج مععامی کشععورجا از یععک سععو و
تنزل بهره صلد در منطقه از دیگر سو مفهومسازی میشود.
رهیافت تحلیلی :امنیتی سازی
فرضیه پژوجش حاضر با اتکا به مفاجیم و م امین تئوریک مکتن ککنهععا

2

به مطال اه امنیت تجزیه و تحلیل میشود .از ا گارهجای اصععلی مکتععن یععاد
شده مفهوم امنیتیسازی است که از اواسط  1990و به ویژه با گارش کتععاب
زچارچوبی تازه برای تحلیل امنیتو 3توسععط زبععاری بععوزانو زاولععی ویععورو و
زجاپ دوویلدو 4وارد ادبیاه مطال اه امنیت بععینالمللععی شععد(

McDonald,

1 . Peace Dividend
2 . Copenhagen School
3 -A New Framework for Security Analysis
4 - Bary Buzan, Ole Waver & Jaap de Wilde

 .)2008: 5از دیگر مفاجیم بنیادین سامان فکری مریهپردازان مذکور میتععوان
به مفهوم زامنیتی سازیو 1زبازیگران امنیتی کنندهو 2زبازیگران امنیتععی
زبازیگران

کارکردیو4

زمخاط ان

جدفو5

شععدهو3

زمرجع امنیتو 6زشرایط تسععهیل

کنندهو 7و زتصویر سازی منفیو 8اشاره مود .امنیتیسععازی ععوع حععادتری از
سیاسی کردن است(بوزان ویورو دوویلد  .)51 :1395برسازی امنیتی ععوعی
کنشی کممی است که به صوره بنیاذجنی 9تکوین یافتععه و در چععارچوب آن
بازیگر امنیتیساز گفتار امنیتی را در ق ال یک پدیده اجرا میکند .این اقدام بععا
م رفی موضوع مورد منازعه به عنوان زتهدید وجودیو بععرای جععدف مرجععع
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عملیاتی میشود(حاجی مینه  .)16-17 :1392بازیگر امنیتی کننده بععا اعععمم
در م رض تهدید بودن موجودیت مرجع امنیت پدیده مععورد مععر را امنیتععی
میسازد .زویورو رج ران سیاسی دیوان ساالریجا حکومتجا دالالن سیاسی
و گروهجای فشار را ذیل بازیگران امنیتععی کننععده عععام (دولععتجععا) و خععا
(افراد) قرار میدجد(.)Buzan & waver, 2000: 242

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در

منمور از مرجع امنیت چیزی اعم از جوامع یا دولتجا است که موجودیععت
آن در م رض تهدید ا گاشته میشود (بوزان و دیگران  .)69 :1395بازیگران
کارکردی کنشگرا ی جستند که تأثیر چشمگیری بر تصمیماه اتخاذ شععده در
حوزه امنیت دار د(بوزان و دیگران  )69 :1395ولععی قععش مسععتقیمی را در
امنیتی کردن مسائل دار د .این بازیگران ه از مراجع امنیت جستند و ه جزو
بازیگرا ی که خواجان ت مین امنیت یکی از مراجع امنیت مععیشعو د(دجقا ی
فیروزآبادی و رضایی  .)13 :1396بلکه یک عامل بیرو ی تأثیرگععذار در سععیر
امنیتی شدن جستند که با تکرار گفتمان حاکم به اقدام گفتععاری امنیتععی شععدن

1 - Securitizing
2 - Securitizing Actors
3 - Securitization Actors
4 - Functional Objects
5 - Target Audience
6 - Referent Objects
7 - Facilitating Conditions
8 - Negative Illustration
9 - Inter Subjective

ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

کمک میکنند و زما ی که بازیگران امنیتی کننده میتوا نععد موضععوعی را بععه
صوره مستقیم امنیتی جلوه دجند با بهرهگیری از سرمایه اجتماعی بععازیگران
کارکردی برای یل به این جدف تمش میکنند(حاجیمینه .)17 :1392
رسا هجای ارت اط جم ی از مهمترین بععازیگران کععارکردی مععیباشععند کععه بععا
ا تخاب وامگان و ع ععاراه حععاوی بععار منفععی در البععمی مطالععن و بععهویععژه
سرمقااله خود به عنوان ابزاری برای امنیتی ساختن مسائل تمش میکنند تععا
ف ای ذجنی مخاط ان و بازیگران منطقهای و بععینالمللععی را سع ت بععه یععک
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موضوع خا

منفی کنند(امیدی و مرادیفععر  .)123 :1393شععرایط تسععهیل

کننده یز به بازیگران امنیتی کننده در ت یین موضوعجای مناسن برای ت ععدیل
شدن به اجداف مرجع و تهدیدجای وجودی کمک میکند و کنش گفتععاری را
تیجه بخش میسازد(بوزان و دیگران .)64 :1395
تصویرسازی منفی یا تهدیععدا گاری م طععوف بععه ت ریععف شناسععایی و بیععان
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ویژگیجا و شرایط زتهدیدگرو است .در این مرحله تمش میشود تا با ترسیم
و بیان قاط ض ف کاستیجا تفاوهجا اختمفاه و یا ت ارضاه به شععکل-
دجی و القا تصویری ادرست از رقین یا دشمن پرداخته شود .وجهععه سععازی
منفی مذکور در اذجان و تخرین چهععره حریععف هایتعاً موجععن حععک شععدن
امکان بععروز خطععر و احتمععال تهدیععد از سععوی وی در مععر مخاطععن مععی-
شود(سرخیل و خزعلی  .)112 :1396مت اقن ایععن رو عد گععام خسععت در
امنیتی شدن یک موضوع ح ور یک مخاطن است که با ادعای طععرش شععده
از سوی بازیگر امنیتی کننده موافقت ماید .مخاط ان شععامل تععوده مععردم بععه
منمور حمایتجای اخمقی و یز هادجای رسمی برای حمایععتجععای رسععمی
میشود(قرشی  .)43 :1393بازیگر امنیتی شده ی نععی یععک پدیعده در اذجععان
عمومی به صوره چنان تهدید وجععودی برجسععتهای جلععوه کنععد کععه اثععراه
اساسی و فوری سیاسی درپی داشععته باشععد اگرچععه لزومعاً تهدیععد وجععودی
واق ی جم اشد(بوزان و دیگران . )53 :1395

از مر متفکران مکتن ککنها

فرآیند امنیتیسازی طععی سععه مرحلععه صععوره

میگیرد :گام خست تصویرسازی از موضوع یا سععومه مشععخب بععه عنععوان
زتهدید وجودیو برای جدف مرجع است .در حالی که بازیگر امنیتی کننده در
این مرحله بازیگر مسلط است بازیگران کارکردی و شععرایط تسععهیلگععر یععز
قش مهمی در به مر رسیدن تهدید علیه جدف مرجععع ایفععا مععیکننععد .ال تععه
امنیتی شدن در این مرحله صوره میگیرد تنها میتوان گفت حرکتی بععرای
امنیتی کردن یععک موضععوع آغععاز مععیشععود( .)Waever, 1995: 65ایععن عععدم
قط یت از دید مکتن ککنهاک بدین م ناست که جر مسععألهای قابلیععت امنیتععی
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شدن را دارد به شرطی که بتوان آن را به قطهای رسا د کععه در قععش تهدیععد
وجودی پذیرفته شود .برای این منمور باید از پدیده مذکور یععک تصععویر یععا
حاد واق یت 1ساخت که ممکن است با واق یععت امععر منط ععق اشععد(دجقا ی
فیروزآبادی  .)7 :1395در واقععع ععوعی برسععازی و باز مععایی تهدیععدا گار از
واق یت صوره میگیرد.

آمریک ا ا ایاران در

در سامان فلسفی ا دیشمندا ی میر کارل اشمیت و جورجو آگام ن که مریه
ککنها

برسا ا ی امنیتا ای

یز ملهم از تطور فکری آ ان است این وض یت در قالن ت لیععق امععر

واقع و شکلگیری شرایط استثناء توضید داده مععیشععود .شععرایطی کععه در آن
جنجارجا قا ون و مم به ت لیق درآمده و جر کععاری از سععر اضععطرار ممکععن
است مشروع جلععوه کنععد(آگام ن  .)59 1395در وضع یت امنیتععی شععده یععا
استثناء مخاطن با تحت تأثیر قرار گرفتن در یک مام م نایی جدفمند اآگاه
و اخواسته جمان تصویری را از واق یت دریافت می ماید کععه مععورد مععر و
مطلوب بازیگر امنیتی کننده است.
مرحله دوم امنیتی شدن زما ی تکوین مییابد که بازیگر امنیتی کننده مخاطن
را متقاعد کند که جدف مرجع به طور جدی تهدید شده و در م ععرض خطععر
است .آ گاه سخنان جشداردجنده بازیگر امنیتیساز پاسخ مناس ی را از سععوی
مخاطن دریافت خواجد کرد (ع داهلل خا ی  . )507 :1385مرحله سوم امنیتی
1 .Hiyper Realiy

ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

شدن یز زما ی است که در ازای رفع چنین تهدیدجایی بازیگر امنیتی کننععده
و مرجع امنیت میتوا ند ادعا کنند که بععرای برخععورد بععا آن یععاز و حععق بععه
کارگیری ابزارجای الزم را دار د(.)Buzan, 1997: 14
در این مرحله طیفی از اعمال غیر قا و ی برای دفاع از به اصطمش قا ون مم
و امنیت تحت وض یت اضطراری و امنیتی شده مجاز میشود .برآیند تکععوین
چنین م ادلهای در روابط کشورجا و مناطق مختلف میتوا د تأثیرگععذاردن بععر
مناس اه مسالمتآمیز منطقععهای و سععود دادن رو ععدجا و ت ععاممه مت ععارف
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اقتصادی فرجنگی و صلد آمیز به سمت دغدغهجععای امنیتععی  -مععامی بععی-
اعتمادی و آ ارشیک باشد .مععدعای پععژوجش حاضععر آن اسعت کععه تکععاپوی
غیریت ساز ایااله متحده در به راه ا داختن جنگ روا ی علیععه ج.ا.ا تحععریم
جمه جا ه و فشار حداکثری بر اقتصاد سیاسی ایران ممنوع کردن جععر گو ععه
م ادله و ت امل با آن و تمش برای دایر مودن یک کمربند بهداشععتی بععه دور

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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این کشور در مناطق مختلف از جمله غرب آسعیا بخشععی از پععرومۀ برسععازی
امنیتی و اعمم وض یت اضععطراری و اسععتثناء علیععه ج.ا.ا اسععت کععه در پرتععو
مفصلبندی تئوریک طرش شععده در بععاال بععه مفهععوم سععازی آن و یععز آثععار و
پیامدجای پرومه مذکور بر اقتصاد سیاسی منطقه به طور عام و ت اممه ایععران
با منطقه غرب آسیا به طور خا

پرداخته میشود.

ادبیات پژوهش
از مهمترین تحقیقاتی که در ارت اط با پژوجش حاضر تاکنون گاشته شده بععه
موارد زیر میتوان اشاره مود:
اردون شیکولی ( )2018در کتابی با عنوان با اسمم امنیتععی سععازی و سیاسععت
خارجی آمریکا 1به جایگاه قش و بازیگران ت یین کننده رو د امنیتی سععازی
از اسمم در سیاست خارجی آمریکا میپردازد .به مر شیکولی رویه یاد شععده
سابقه طوال ی در سیاست خارجی آمریکا داشته و به رخداد یععازده سععکتام ر و
رویکرد رادیکال دولت بوش در مقابل اسمم و ایران محدود میشود .اصععر
1 . Erdoan Shipoli(2018),Islam, Securitization, and US Foreign Policy

جمالزاده و محمد آقایی( )1394در پژوجشی به واکاوی تاثیر ایران جراسی بععر
رقابت تسلیحاتی اع ای شورای جمکاری خلیج فارس و ارت اط میان توس ه
خریدجای تسلیحاتی کشورجای ع و شورای جمکاری خلیج فارس با پععرومه
ایران جراسی پرداخته و القای جراس از ایععران بععرای کسععن منععافع اقتصععادی
بیشتر توسط کشورجای غربی و آمریکا از طریق فروش تسععلیحاه در منطقععه
را بررسی میکنند .ارسمن قربا ی شیخ شین( )1391در مقالهای به پیامدجای
امطلوب سیاست خرید تسلیحاه مامی توسط کشورجای شورای جمکععاری
خلیج فارس بر امنیت و جمگرایی در این منطقه میپردازد .احمد امیععر آبععادی
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فراجا ی و اصغر صالد اصفها ی( )1398در پژوجش خود به ارزیابی تط یقععی
تاثیر مخارج مامی بر تولید اخععالب داخلععی جمهععوری اسععممی ایععران بععا
کشورجای منتخن از جمله ایااله متحده ترکیه عربستان س ودی پاکسععتان
و اسراییل طی دوره  2005تا  2018پرداختها د .محسععن شععری تی( )1389در
مقالهای با عنوان ایران جراسی :دالیل و پیامدجا به واکاوی علععل و پیامععدجای
ترویج ایران جراسی در شکلگیری ائتمفی ضععد ایرا ععی و بععاال بععردن جزینععه
پیگیری اجداف سیاست خارجی و تأمین منافع ملی کشور میپردازد.
علععی آدمععی و الهععام کشععاورز مقععدم( )1395در پژوجشععی ریشععهجععای عععدم
جمگرایی میان کشورجای منطقه غرب آسیا و رویارویی و مقابله جویی علیععه
یکدیگر را در چارچوب عنصر فرجنگ و از طریق ایجاد جویتجععای قععومی
ژادی ملی و مذج ی در شکل دجی به مام اختمفاه منطقهای بررسی مععی-
کنند .سجاد خطی ی پور و جمکاران( )1397در تحقیقی به پیو د میععان امنیتععی
شدن مذجن و ارتقاء بحران در خاورمیا ه با تمرکز بر عععراد و سععوریه مععی-
پرداز د .آ ان ت اد جویتی م تنی بر ادراکاه متفععاوه از قالععنجععای دینععی را
ما ع جدّی برای بر امععه ریععزی اسععتراتژیک در جهععت امنیععتسععازی ت ععادل
منطقهای و جمگرایی میدا ند .علی بختیععارپور و بهععزاد علععی پععور( )1394در
مقالهای به اثراه منفی مخارج مععامی کشععورجای حاشععیه خلععیج فععارس بععر
بدجیجای دولت جای یععاد شععده پرداختععها ععد .ع ععد اهلل بیدرا لععو( )1388در

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

پژوجشی با عنوان باز مایی اسمم و ایران در رسا هجای غرب ضععمن بررسععی
راج ردجای رسا ه ی غرب در تصویرسازی از ایران به تمش آ ان برای القای
اطمعاه به مخاطن و متأثر مودن گرشجا و باورجای او میپرداز د .محمد
رضا رستمی( )1395در پععژوجش خععود بععه بسععترجا و ریشععهجععای منطقععهای
خشو ت و تنش در غرب آسیا و ارت اط ض یف بیث اتیجای منطقه یاد شععده
با دخالت قدرهجای بزر

فرامنطقهای را مورد بح

قرار مععیدجععد .از مععر

وی جلوگیری از جنگ گرم و حاکم ساختن صععلد گععرم در غععرب آسععیا بععه
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صرف ف الیت و اراده بازیگران فرا منطقهای میسر یست و قش بازیگران فرا
منطقهای حداکثر در قالن ایجاد جنگ سرد و یا صلد سرد است.
در پژوجشجای یاد شده به عنوان طیفی از زدیکترین تحقیقاه مععرت ط بععا
مقاله حاضر علیرغم واکععاوی برخععی زوایععای مقولععه ایععران جراسععی تشععدید
مامیگری در منطقه و آثععار وابسععتگی خععارجی و یععز مععداخمه بععازیگران
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فرامنطقهای اما به طور خا

کوشش فکری که متمرکععز بععر برسععازی ایععران

توسط آمریکا به عنوان بازیگر امنیتی شده و تاثیر آن بر بهره صلد در منطقععه
غرب آسیا در چارچوب مفهومی امنیتیسازی و روشن ساختن سع ت آن بععا
تنزل بهرۀ صلد در منطقه غرب آسیا باشد صوره گرفته است.
در تمایز با تحقیقاه ذکر شده پژوجش پیشرو میکوشد با بررسی دقیق تأثیر
امنیتی شدن ایران بر بهره صلد در غرب آسععیا مراحععل امنیتععی شععدن ایععران
مولفهجا متغیرجا و عناصر مهم آنرا به طور دقیق مععورد واکععاوی قععرار دجععد.
جمچنین پیامدجای پدیدۀ یاد شده بر تنزل بهره صلد با شان دادن چگععو گی
تأثیرگذاری افزایش مخارج مامی بر تنزل بودجه عمومی و تولیععد اخععالب
داخلی کشورجای منطقه در بیش از سه دجه اخیر واکاوی میگردد .ایععن مهععم
در کنار کاربست رجیافت مری ککنها

برای تحلیل سیاست خارجی آمریکا

در ق ال ایران در غرب آسیا و چگو گی تأثیرگذاری آن بر مکانیابی ایران در
این منطقه از دیگر وآوری جای پژوجش حاضر است.

آمریکا و برسازی امنیتی ایران در ادراک غرب آسیا
واق یت آن است که آمریکا در راستای تحرکاه خععود بععرای منععزوی سععازی
ج.ا.ا طی سه مرحله ایران را به یک پدیده امنیتی در غرب آسیا ت دیل مععوده
است .خستین مرحله تصویرسازی از ایران به عنوان زتهدید وجععودیو بععرای
جدف مرجع ی نی کشورجای غرب آسیا بوده است .در این مرحله آمریکععا در
قالنجای گسترده وشتاری و گفتاری و با استفاده از رسععا هجععای مختلععف از
جمله روز امه جا مجمه جفتگی و ماجنامهجای تخصصی کا ال جای رادیو
تلویزیو ی و ماجوارهای برگزاری کنفرا سجا و تولیععد گععزارشجععای خ ععری
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مستند و فیلم سینمایی به برسازی تصویری مخدوش از ایران و باز مععایی آن
به مثابه خطر و تهدید فوری و وجودی برای کشععورجای غععرب آسععیا اقععدام
موده است .تکاپوی یععاد شععده م طععوف بععه تحععت تععأثیر قععرار دادن ادراک
مقاماه سیاسی جام ه و خ گان کشورجای غععرب آسععیا و تععداعی تصععویری
غیرمت ارف از اجداف ماجیت و دور مای ایران به عنوان بازیگری خطر اک و
منشأ تهدید برای این کشورجا است .رویه مذکور با ا گیععزه تجسععم احسععاس
بروز خطر و تهدید ایران برای کشورجای غرب آسیا و فراجم سععاختن زمینععه
شکلگیری مفروضاه دلخواه بازیگر امنیتی کننده زد ایععن کشععورجا بععرای
ق اوه در خصو

اقداماه ایران ت قین مععیشععود .بععه برخععی تکاپوجععای

ایااله متحده برای باز مایی ایران به مثابه دگر بععزر

منطقععه و مهیععا سععازی

اعمم شرایط اضطرای علیه آن در ادامه اشاره میشود:
عصر جدیدی در خاورمیا ه آغاز شده که مهمترین ویژگععی آن پایععان تسععلط
آمریکا برای منطقه و تغییر آشکار مواز ه قدره به سود ایران اسععت تغییععری
که باید از گسترش آن مما ت مود( .)Hass,2006ایععران بععا توسع ه بر امععه
جستهای موشکی و په ادی و حمایت از گروهجای یابتی منطقهی غرب آسیا
را با بیث اتی و بحران روبهرو کرده است(متیس  .)2017ایران با توس هطل ععی
و تجاوزگری به د ال جژمو ی منطقهای و تسلط بر کشععورجای منطقععه اسععت
( .)Nasr & Takhye,2008ج.ا.ا به د ال احیای امکراطوری پارسجا از طریععق

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

کمربند شی ی است (کسینجر  .)1393ایران از گروهجایی که تهدیععدی بععرای
ث اه و یککارچگی خاورمیا ه محسوب میشو د حمایت مامی و مالی مععی-
کند( فیو  .)113-115 :1397ا گیزهجای ایران ه امنیتجویی و امنیععتطل ععی
بلکه آزمندا ه است( )Taliaferro,2000که قابل اینجما ی و مقایسه با مو ععه
پارادایمیک دولت آزمند ی نی آلمععان جیتلععری اسععت(.)Glaser,2010: 35-37
زریدارد مورفیو م اون وقت وزیر خارجه آمریکا در این راستا خععاطر شععان
میسازد که آمریکا اجازه میدجد رمیمجای عربی خاورمیا ه توسط ایران بععی
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ث اه شو د و ایران دوستان منطقهای آمریکا را تهدیععد کند(روز امععه رسععالت
 .)1387/3/21زرابره گیتسووزیر دفاع اس ق آمریکا در چهارمین کنفععرا س
امنیتی منامه پیشنهاد میکند با جدف مقابله با تهدید موشکجای بالستیک میان
برد ایران یک زچتر دفاع موشععکی مععوثرو در غععرب آسععیا مسععتقر شععود(خ ر
گزاری میزان  .)1395/2/9واق یت این است که امععروز منععافع مشععترک میععان
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عربستان س ودی بحرین اسرائیل و اماراه پدید آمده و جمه آ هععا بععه ایععن
باور مشترک دست یافته ا د که ملت جایشان با خطری مشترک بععه ععام ایععران
مواجه جستند(پمکئو  .)2019زمایک پنسو م اون وقت رئیس جمهور آمریکععا
ایران را بزرگترین تهدید برای منطقه غرب آسیا م رفععی مععیکنععد(خ رگزاری
آ اتولی .)2019/2/18
روز امه یویورک تایمز جدف از استقرار سکر دفاع موشکی در خلیج فععارس
را محدود کردن ایران عنوان میکند که به طور روز افزو ی به قدرتمند تععرین
بازیگر غرب آسیا ت دیل شده است( .)Sanger&Schmitt,2010:26ایران برای
تقویت مئوپلتیک شی ه استراتژیجای مختلفی را پیگیری کععرده اسععت کععه از
میان آ ها میتوان به حمایت از یروجععای مععامی و احععزاب طرفععدار ایععران و
تعععمش یعععرای فعععوذ بعععر رج عععران منطقعععه از جملعععه ععععراد اشعععاره
کرد( .)katzman,2009:2ایران با اتکا به حزب اهلل و دیگر گروهجای جهععادی
اقداماه مسلحا ه آ ها را جدایت مععیکنععد تععا بععه منععافع اولویععتدار سیاسععت
خارجی خود ی نی جژمو ی در منطقه دست پیدا کند()lynchIII,2008:44,65

.حمایت ایران از ایدئولومی اسممی جن شجای رادیکال باعع

بععدگما ی در

مورد یاه ایران از جمله در بر امه جستهای و جراس از سیطره اسمم شععی ی
بر غرب آسیا به من ع موضع و کنش مشترک کشورجای غرب آسععیا بععه ویععژه
رمیم جای عربععی در منطقععه شععده اسععت(.)Baker and Hamilton,2006:25
هادینه کردن اصطمحاتی میر زجاه طل یجای ایرانو زجاه طل یجای شععی هو
و بنیادگرایی اسممی در ادراک غرب آسیا باع

شده است که در مورد اب ععاد

خطر ایران و ضروره مقابله با آن بین حکومت جای سنی عععرب اجمععاع بععه
وجود آید( .)Fuller,Winter,2006-2007:145-146ایران اکنون توا مندیجای
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راج ردی عمیمی دارد.آ ها در میدان رد به سرآمدی رسیدها د ی نی مرحلهای
که میتوا ند توان دیگران را از کار بینداز د(مکنزی .)1401
بررسی سر مقالهجای چهار روز امه مهم غربی گاردین وال استریت مور ال
واشنگتن پست و دیلی تلگراف در بازه زما ی( ) 2003-2013شععان از تععراکم
وامه جا و جممه حاوی بار منفی ما ند بمن و سععمش جسععتهای بیمنععاکی و
تردید حمله ت لیق و توقیف تهدید تحریم پنهان کاری و گرا ی درمععورد
بر امه جستهای صلد آمیز ایران دارد(امیدی و مرادی فر  .)135:1393ایران در
حال ظهور در تمش برای تسلط بر خاورمیا ه و کسن جژمو ی در این منطقه
است( .)meridor,2008تمایل عربستان س ودی به ایستادگی در مقابل تهدیععد
ایران اجرمی در جلوگیری از گسترش جرج و مععرج اسععت (.)Reagan,1986
تهدید ایران میتوا د یک مسابقه تسععلیحاتی خطر ععاک و غیرمسععئوال ه را در
خاورمیا ه ایجاد ماید(.)Bush,2006
دیکلماسی رسا های آمریکا با بهرهگیری از تکنیکجا و شیوهجای رسععا های در
برجستهسازی توان موشکی و مامی ایران این ق یل ابهاماه را طرش میکننععد
که جنگامی که یک رمیم ما ند جمهوری اسممی آشکارا اعمم میکند درصدد
از بین بردن سایر ملتجاست در صوره دست یافتن به سمش جستهای چععه
میکند( .)Pbs,2015:6اگر موشکجای ایرا ععی بععه جنععگ افزارجععای جسععتهای
مجهز شو د ایران چععه اقععدامی در خصععو

کشععورجای جمسععو بععا آمریکععا

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

(متحععدین منطقععهای) ا جععام خواجععد داد ( .)Discovery,2016:4ایععران من ععع
ترویج تروریسم در خاورمیا ه است که منطقه مذکور را ت دیل به مکا ی کرده
کعععه  180درجععععه بععععا چیععععزی کععععه مععععا مععععیخعععواجیم متفععععاوه
است(.)Sanger&Schmitt,2010:26
آمریکاییجا با باز مایی مادجای شی ی و جمدنین تصعویر برخععی مسععئوالن
عالی رت ه ایران در کنار افراد غیرمح وب در برخی رسععا هجععا و شععریهجععای
آمریکایی ما ند ش که  CNNشریه یوزویک ش که فععاکس یععوز و روز امععه
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واشنگتن پست به مخاطن این پیام را القا می مایند که رج ران ایران بععا تکیععه
بر فرجنگ شی ی جنجارجای بشردوستا ه را رعایت میکنند و با مشارکت بععا
سایر جریانجای شی ه مذجن در امور داخلی کشورجای منطقه دخالت مععی-
کند(سرخیل و خزعلی  .)115-118 :1396بهرهگیری از مفاجیمی چون جمل
شی ی 1تجدید حیاه شی ه 2خیزش شی ه پان شی یسععم شععی ه بععینالمععل
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ر سا س شی ه بلوک شی ه امکراطوری شععی ه شی یسععتان و بیععداری شععی
بخشی از بزر

ه3

مایی و غیرمت ارف سازی ایران است(پوراحمدی و جمالی

.)11 :1398
ه تنها در ب د رسا های بلکه از البه الی دکترینجای مختلفی که اسععتراتژی
امنیت ملی این کشور را در چند دجه اخیر تشکیل دادها د از جملععه دکتععرین
اجماع استراتژیک ریگان مم وین جها ی بوش پدر مهار دوجا ه کلینتون
باز دار دگی استراتژیک بوش پسر و دکترین فشار حععداکثری دو الععد ترامع
تکاپوی برسازی چهرهای منفی از ایران به مثابه بازیگری جرج و مرج طلن و
بر جم ز نده مم و امنیت منطقهای و لزوم بازدار دگی و مهار آن از یک سععو
1 - Shia Crescent

جمل شی ی اولین بار توسط ع داهلل دوم پادشاه اردن در سععال 2004م و در خععمل بععه قععدره رسععیدن
شی یان در عراد فراگیری سیاسی وسی ی یافت .اصطمش یاد شده غال اً از سوی کسا ی استفاده میشود
که درصدد القای وعی خطر در خصو

توس ه روابط شی یان عراد با جهان خععارج خصوصعاً ایععران

جستند.
2 - Shia Revival
3 - Shia Awakening

و حفظ امنیت متحدان آمریکععا از جملععه در غععرب آسععیا از دیگععر سععو قابععل
مشاجده است .در مجموع باید گفت که آمریکا به عنوان بازیگر امنیتی کننععده
براسععاس اجععداف ادراک و دریافععت خععود بععه تصویرسععازی منفععی از ایععران
وارزشگذاری آن به مثابه تهدید و خطر در ادراک خ گععان سیاسععی و افکععار
عمومی غرب آسیا میپردازد .کتععه اصععلی پیو ععد دادن ایععن شععاخبجععا بععه
مفاجیمی است که کارکرد آ ها تولید و برسععازی ایععران بععه عنععوان زدیگععری1و
است .به طوری که مخاط ین با کنار جم قراردادن این ویژگیجا یععک تصععویر
تهدیدا گار از ایران در ادراک خود ترسیم کنند.
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ط ی تاً ویژگی بارز و مهم این شخصیتسازی از سععوی آمریکععا بععا جمراجععی
رسا هجا و مط وعاه غربی در فرآیند امنیتیسازی توجه بععه اصععل اسععتمرار و
گذشت زمان است که از طریق اثرگذاری بر ذجن و باورجععا موجععن شععکل-
گیری و ساخت تصویری تهدیدآمیز از ایران شود .رویه یاد شععده بععا محععور
قراردادن و تمرکز بر مقوالتی که در ذاه خود بیا گر تهدید و خشو ت مععی-
باشند به شخصیتسازی تهدیدا گار از ایران منجر گردیده و به د ال پرورش
و بازتولیععد تصععور تهدیععدآمیز از ایععران در ادراک خ گععان و افکععار عمععومی
کشورجای غرب آسیا است .لذا مرحله دوم در امنیتععی شععدن ایععران در ادراک
غرب آسیا مرحله متقاعد کردن خ گان و افکار عمومی این کشورجا به عنوان
مخاط ان جدف است .واق یت آن است که آمریکا در این مرحله یععز توا سععته
تا حدود زیادی افکععار عمععومی کشععورجای غععرب آسععیا را متقاعععد کنععد کععه
موجودیت آ ها به طور جدی توسععط ایععران در م ععرض تهدیععد فععوری قععرار
دارد(.( Spindle and Coker,2011
تحقیقاه و مر سنجیجای موجود گویای شکلگیری وعی جراس از ایععران
در ادراک غرب آسیا و احساس ضروره مقابله با آن زد این کشورجا است.
گزارش شاخبجای عربی ( )2017/20/8کععه سععاال ه توسععط زمرکععز عربععی
پژوجشجا و مطال اه سیاسیو اجرا و تایج آن منتشر میشود و جدفش ارائععه
1 . Other

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

تصویری از جهتگیععری افکععار عمععومی جهععان عععرب در ق ععال موضععوعاه
اقتصادی اجتماعی و سیاسی است شان مععیدجععد کععه  64درصععد مو ععهجععا
سیاست خارجی ایران در جهان عرب را منفععی یععا تععا حععدی منفععی ارزیععابی
کردها د .در مقابل تنها  21درصد آن را مث ععت تلقععی کععردها ععد .در گزارشععی
درباره ایععران مجمععوع مععر منفععی در سععال  52 2014درصععد در 62 2015
درصد و در  2016حدود  71درصععد بععوده اسععت یکععی دیگععر از محورجععای
مرسععنجی افکععار عمععومی غععرب آسععیا در گععزارش شععاخبجععای عربععی
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( )2017/2018پرسش دیگر این گزارش درباره تععأثیر سیاسععت قععدرهجععای
جها ی و منطقهای بر امنیت و استقرار منطقععه بععوده کععه  67درصععد از پاسععخ
دجندگان ایران را به عنوان تهدیدی برای امنیت و استقرار منطقه تلقی کععرده-
ا د(مرکز ریاست جمهوری  .)1-13 :1397جدول شماره یک ادراک تهدیععد
کشورجای غرب آسیا س ت به دیگر کشورجا علیه آ ها را شان میدجد.
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من ع (:حسین زاده به قل از مرکز عربی مطال اه و پژوجش جای سیاسی)

در مرسنجی دیگری که مرکز اطمعاه الجزیره بین  30سکتام ر و  30ععوام ر
 2016درباره تلقی خ گان غرب آسیا در رابطه با روابط اجتماعی فرجنگععی
امنیتی اقتصادی و سیاسی ایرا یان و اعراب شععامل کشععورجای مصععر عععراد
سوریه ل نان اردن فلسطین عربستان س ودی قطر بحرین کویت امععاراه
متحده عربی عمان یمن لی ی سودان تو س الجزایععر مععراکش موریتععا ی
جی وتی و سومالی ا جام داده شان میدجد جام ه آماری یععاد شععده روابععط

امنیتی و سیاسی بین ایران و جهان عرب را بد یا بسیار بد توصیف کردها د و
گرا ی مشترک آ ها افزایش برتری ایران در منطقه بوده است .در ا تخاب بین
 4چالش بسیار جدی در روابط ایران و اعراب  39درصد از خ گان یاد شده
اظهار داشتها د تقم بر سر قشجای سیاسی و فوذ خستین چالشی است که
روابط دو طرف راتحت تأثیر قرار میدجد .دومین چالش عمده مداخله ایران
در جهان عرب و سومین چالش تفاوه فرقهای و چهععارمین مسععاله مداخلععه
غرب تلقی شده است 88 .درصد کارشناسان بر این باور بودها ععد کععه مسععأله
حمایت ایران از فلسطین ابزاری برای افزایش قش ایران در منطقه مخالفععت
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با اسرائیل و توجیه مداخلهاش در سوریه است.
جمچنین با وجود غیر دموکراتیک بودن و ساخت متصععلن قععدره در اغلععن
مامجای سیاسی در جام ه آماری مورد سععنجش  92درصععد کارشناسععان در
پاسخ به الگو قرار دادن حکومت ایران گفتها د که ایران مدلی یست که بتوان
در اداره حکومت از آن الگوبرداری کرد .در ارزیععابی دموکراسععی در ایععران و
درجهبندی یک تا ده (یک کاممً غیردموکراتیک)  66درصد پاسعخ دجنععدگان
ایران را بین یک دو و سه ارزیابی کردها د(خ رگزاری ایسنا  1394/11/6بععه
قل از مرکز مرسنجی اطمعاه الجزیره).
آمریکا و رسا هجای غربی به عنععوان بععازیگران امنیتععی کننععده و کععارکردی از
شرایط تسهیل کننده که ب

اً از سوی مجامع و موضعگیری خ گان سیاسععی

و حکومتی و رسا هجای داخل ایران در اختیارشان قرار گرفته یز بععه خععوبی
جهت ایجاد جراس از ایران استفاده کردها د .از جمله میتوان بععه ایععن مععوارد
اشاره کرد :حمله به کنسولگری عربستان در مشهد و سععفاره آن کشععور در
تهران و به آتش کشیدن سفارهخا ه و کنسولگری آن در دیماه (1394جادی
ز وز  .)101 :1398طرش گزاره صادراه فت عربستان را به صفر میرسععا یم
در رسا هجای ایران(روز امه کیهان  .)1398/1/24ا فجارجای فجیره (اماراه)
خواب از سر شیوخ مرتجع عرب پرا د (روز امه کیهان .)1398/2/24
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عراد ه تنها بخشی از حلقه تأثیرگذاری ایران محسوب میشععود بلکععه مثععل
گذشتهجای دور بخشی از فرجنگ جویت و پایتخععت ایععران اسععت (یو سععی
 )1393امروز حشدالش ی عراد ایران است حماس ایران است اصمً شععما
گاه کنید ایران کجاست امروز مگر جنوب ل نان ایران یست؟ مگر حزب اهلل
ایران یست مگر این په ادجایی که یمنیجا فرستاد د و س ودیجا را به خاک
سیاه کشا د د ایران ود؟ میگویند این په ادجا از شمال آمععده جععم جنوبتععان
ایران است جم شمالتان (علم الهععدی  .)1398شععلیک موشععک ا صععاراهلل بععه
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رباض جدف ب دی دبی موشکجا در راه است دبععی ابععوظ ی و ریععاض را
تخلیه کنید(روز امه کیهان  .)1396/8/15اگر ایععران بععزر

در شععمال خلععیج

فارس و دریای عمان به وجود آید  15کشور به ایران وصل میشععود و اگععر
ایران بزر

شکل بگیرد در سیاسععت د یععا دخالععت مععیکند(رضععایی .)1399

ایران بر  4پایتخت کشورجای عربی تسلط و کنترل دارد(مصلحی .)2016
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پژوهشهای
رواب ط ب ط
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دوره دوازدهطططط
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امنیتیسازی آمریکا از ج.ا.ا در غرب آسیا و افززیایش مرززارج ن ززامی در
منطقه
مرحله سوم امنیتی شدن ایران ا جام اقداماه محدود کننده (تحریم تهدیععد و
جنگ) برعلیه آن به عنوان تهدید وجودی بوده است .ی نی پععس از موفقیععت
آمریکا به عنوان بازیگر امنیتی کننده در متقاعد سازی مخاط ععان خععود اعععم از
خ گان سیاسی و افکار عمومی در تلقی از ایران به مثابه یک تهدید به جمراه
آ ها اقدام به تصوین و اعمال اقداماه بععی حععد و حصععر از جملععه تحععریم
تهدید ترور و  ...برعلیه ایران موده اسععت تععا آن را محععدود کععرده و یععا در
م رض طرد حذف و زوال قرار دجد .جر چند ایران تنها کشوری یست کعه
تا کنون در فهرست تحریمجای آمریکا و دیگر قدره جای صن تی غرب قرار
گرفته است .تحریم درازمده کشور کوبا ب ععد از ا قععمب کمو یسععتی تحریم
فتی عراد در دوره صدام حسععین تحریم لی ععی در دوره قععذافی تحریم جععای
آمریکا علیه کره شمالی تحریم و زوئم در دوره جوگو چاوز و جا شعین او و
تحریمجای اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه از دیگر مو ه جععا اسععت.

با اینحال ایران مشمول بیشترین تحریمجا از احیه آمریکا شععده اسععت و بععا
 1733مورد تحریم در صدر کشورجای تحععت تحععریم توسععط آمریکعا قععرار
دارد(مروی  .)1400مقاماه آمریکایی طی چند دجۀ اخیر بعا اظهععاراه خععود
(تهدید جا و قول جا) که آ ها را بیا اه دفاعی یا به اختصععار زDefconو مععی-
امند و دارای پنج سطد گو ععاگون اسععت و بیشععتر بععرای بیععان تهدیععد از آن
اسععتفاده مععی شععود کععه شععده زDefcon-5و حععداقل شععدید و زDefcon-1و
شدیدترین میباشد جمواره به تهدید ایران پرداختها د .طوریکه جمه روسععای
جمهور آمریکا در چهار دجه گذشته از کارتر گرفته تا بایععدن علیععرغم طععرش
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سطوش متفاوتی از تهدیدجا اما جمواره با زبان زور و تهدید با ایران مواجهععه
شدها د .مثم سیاست دولت اوباما در کاربرد زور بر علیه ایران محتاطا ععه بععود
بیشتر بین ز Defcon-4و Defcon-3و در حععالیکععه جمهععوری خواجععان مثععل
ریگععان و ترام ع

سععطد تهدیدشععان بسععیار جععدیتععر بععوده بععین

زDefcon-

2و Defcon-1و و جمععه تععمش کرد ععد بععا اسععتفاده از ایععن روش تصععویری
خاکستری و در برخی موارد سیاه از ایران در عرصه بین المللععی و منطقععهای
باز مععایی کننععد و بععدین ترتیععن آن را امنیتععی و در هایععت محععدود و طععرد
مایند(ش رباف )108 :1390
در کنار اعمم وض یت اضطرای و اقداماه بیحد و حصر آمریکاییجا علیععه
ایران دادهجای یاد شده در بخش ق لی پژوجش شا گر آن است کععه تکععاپوی
این کشور برای تصویرسازی منفی از ایران و مت اق اً امنتیسازی آن در غععرب
آسیا از سوی مخاطیان منطقه مذکور یز پاسخ مناس ی دریافععت کععرده اسععت.
این کشورجا ه تنها در ادراک و باورجا بلکه در جهتگیری و رفتار خععود بععه
اقداماتی میر افزایش مستمر جزینهجای مععامی بععه منمععور خریععد تجهیععزاه
پیشرفته و افزایش توان باز دار دگی خود برای مقابله با ایران م ادره موده-
ا د .تکیه بیش از ا دازه کشورجای منطقه غععرب آسععیا بععه آمریکععا و تقویععت
روابط دفاعی امنیتی خود با آن کشور در قالن تنمععیم و اجععرای یععک رشععته
موافقت امهجای پدافندی در این چععارچوب قابععل فهععم اسععت .کتععه حععائز

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

اجمیت کاربرد توافقاه یاد شده در دسترسی آمریکا به پایگععاهجععا و امکا ععاه
مامی کشورجای منطقه و فروش بیشتر سمش به آ ها است .جمچنین در کنععار
تمرکز جدی مقامععاه کشععورجای مختلععف غععرب آسععیا بععه توا منععد سععازی
تسلیحاتی خویش اقدام به تشکیل سازمان دفاعی مشععترک بععرای حفاظععت از
خود در برابر تهدید ایران مودها د.
آ ان برای کارایی جر چه بیشتر سازمان دفاعی یاد شده بععه خریععدجای کععمن
تسلیحاتی روی آورده و مقابله با تهدیععد اشععی از ایععران برایشععان ب
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عاً بععه

موضوعی حیاتی ت دیل شده است .تلقی از ایران بععه عنععوان تهدیععد خسععت
خود جزینهجععای سععنگین عمععیم مععامی و برگععزاری ما ورجععای مشععترک در
راستای مواز ه سازی در برابر ایران و حتی تکاپوی ایجععاد مجمععع امنیتععی بععا
اسرائیل به منمور دفاع منطقهای مشترک در ق ال آ ده آن را مقابله بععا تهدیععد
ایران می امند از مادجای ادراک تهدید شکل گرفته علیه ایران در پرتو پرومۀ
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امنیتیسازی این کشور توسط ایااله متحععده در منطقععه اسععت(پایگاه خ ععری
تحلیلی اقتصاد یوز .)1401/3/25
واق یاه بیا گر آن است که اغلن کشورجای منطقه غرب آسیا یز جمواره با
تحریمجای آمریکا اتحادیه اروپا و سازمان ملل برعلیه ایران جمکاری کردها د
و اگر در مواردی ما ند اماراه متحده عربی یز اقدام به تخطی از تحریمجا
موده و به م اداله تجاری و بازرگا ی با ایران پرداختها د بیشتر براساس
گاه ابزاری و سودا گارا ه قابل فهم است .این کشورجا اغلن از تهدیداه
آمریکا برعلیه ایران حمایت کرده و حتی خود یز به طور جداگا ه در بسیاری
از مقاطع به تهدید ایران پرداختها د .از مو هجای اخیر آن تهدید زمحمد بن
سلمانو ولی هد عربستان م نی بر ز کشا دن جنگ به داخل ایرانو است(سایت
مشرد یوز  .)1396/10/9در گذشته یز کشورجای غرب آسیا از جنگ عراد
برعلیه ایران یز حمایت کرده و آن را منازعهای بین ایران و جهان عرب
م رفی میکرد د که عراقیجا در خط مقدم آن قرار داشتند .شاه حسین اردن
ممنون بود که روحا یون ایران میخواجند سلطنت وی را بیث اه ساخته و

آن را به یک جمهوری بنیادگرا تحت حکمرا ی فلسطینیجا ت دیل کنند.
بنابراین م تقد بود باید از بغداد حمایت کرد .زملک خالدو پادشاه وقت
عربستان به دلیل اینکه عراد را سدی ط ی ی در مقابل صدور ا قمب تهاجمی
حکومت ایران میدا ست از صدام حسین حمایت کرد(صفرزایی .)1399
عربستان از سال  1981تا 1988بیش از  60میلیارد دالر به عراد پرداخت
کرده و به این کشور ت مین داد که حق تزا زیت خریدجای تسلیحاتی از کل
جهان را در اختیارش قرار دجد دریافت اجناس را برای عراد ممکن ساخت
و به آن اجازه داد تا از منطقهای بیطرف بین دو کشور روزا ه  300جزار
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بشکه فت استخراج موده و به فروش برسا د .کویت پس از عربستان
س ودی به بزرگترین تأمین کننده مالی عراد بدل شد و در طول جشت سال
جنگ  15میلیارد دالر کمک مالی به بغداد اعطا مود .جمچنین جزیره
استراتژیک بوبیان را از آغاز تا پایان جنگ به عنوان پایگاه موشکی و با د
پرواز جواپیما در اختیار عراد قرار داد .اماراه متحده عربی  5میلیارد دالر به
اقداماه جنگ طل ا ه عراد علیه ایران اختصا

داد(صفرزایی  .)1400مصر

تسلیحاه مامی و موشک به ارزش  3/5میلیارد دالر به صوره رایگان در
اختیار عراد قرار داد .اردن یروی مامی به عراد اعزام مود و سودان صدجا
تن از یروجای ارتش را برای جنگ با ایران به عراد اعزام کرد (فرجنگزاده
.)1400
جدول  :2منابع مالی اختصاص یافته به عراق در جنگ با ایران
منابع مالی تأمین کننده جزینه اقداماه جنگی ارتش عراد

ارقام به میلیارد دالر

وام شیخ شینجای فتی

80

درآمد حاصل از فت که به تأمین جنگ اختصا

یافته

38

وام کشورجای مت دد غربی

20

کمکجای اعت اری کشورجای مت دد کمو یست

9

اوراد قرضه منتشره توسط با ک مرکزی عراد

3

مجموع
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من ع)Razoux,2015: 560( :

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

جدول باال شان میدجد  54درصد کل جزینهجای مالی اقداماه جنگی ارتش
عراد علیه ایران در جنگ تحمیلی ی نی چیزی بیش از دو برابر درآمد عععراد
از فت  22برابر اوراد قرضه منتشر شده توسط با ک مرکزی عراد بععیش از
 4برابععر کمععک مععالی کشععورجای غربععی و  9برابععر کمععکجععای کشععورجای
کمو یست به ارتش صدام توسط شیخ شینجای فتی حاشیه خلععیج فععارس
تأمین گردید.
برآیند امنیتیسازی ایران بر تنیل بهره صلح در غرب آسیا
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منمور از بهره صلد ا تفاعی است که از کاجش جزینهجععای دفععاعی بعهدسععت
میآید .مفهوم یاد شده در پایان دوره جنگ سععرد از زمععا ی کععه دولععتجععای
غربععی جزینععه مععامی خععود را بععه شععده تقلیععل داد ععد رایععج گردیععد
( .)Streeten,1994: 232-237کاجش بهره صلد با افزایش مخععارج مععامی –
دفاعی از طریق اثر جایگزینی این مخارج با جزینهکرد غیر مامی اتفاد میافتد
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و به طور کلی به تنزل جزینهجای زیربنایی دولت در امور اقتصادی اجتمععاعی
و زیرساختجا داللت دارد(.)yildirim et al,2011: 811
برسازی ایران به عنوان بازیگر امنیتی شده در ادراک غرب آسیا به پدید آمدن
منطقه آ ومیک جغرافیای خصما ه و به شده رقابتی میان کشورجای منطقععه
و ایران ا جامیده است .برآیند وض یت یاد شده ظهور م مای امنیت و به ت ععع
آن افزایش مستمر جزینهجای مامی و کاجش بهره صلد در غرب آسععیا بععوده
است .زجان جرتزو در ت ریف م مای امنیت بر وقوع بععدترین سععناریو تأکیععد
دارد و م تقد است از آ جایی که جیچ دولتی در جهان میتوا د از واحععدجای
رقین احساس امنیت کامل داشته باشد رقابت بر سر قدره ایجاد میشود و
دور باطل ا اشت امنیت و قدره تداوم مییابد( .)Hertz,1950:157زرابععره
جرویسو یز م مای امنیت را تمش یک دولت برای افزایش امنیت خود که
باع

کاجش امنیت دیگر دولتجا میشود م نا میکند و م تقد اسععت جرچععه

دولتجا گرا ی بیشتری برای امنیت داشته باشند حساسیت بیشععتری سع ت
به تهدیداه ولو کوچک شان میدجند و سطد باالیی از تسععلیحاه را طلععن

میکنند( .)Jervis,1970:18آ ان احساس میکنند امنیتشععان بععا خطععر جععدی
مواجه شده و بین ایجاد حالععت امنیععت بععرای خععود و رویکععرد مععامیگععری
رابطهای ضروری برقرار میکنند ( .)Waltz, 1988:48بععر ایععن اسععاس تععمش
مستمر کشورجا حداکثرسازی توان مامی و دفاعی و ف ال گه داشتن ماشععین
مامی خود اسععت( .)Mearsheimer,1990:52برآینعد ایععن وضع یت تشععدید
جرچععه بیشععتر رقابععت تسععلیحاتی و تنععزل بهععره صععلد اسععت(

Chivers

 .)&Schmitt,2013دادهجای مربوط به سهم مخارج مامی از بودجه عمععومی
و تولید اخالب داخلی کشورجای غرب آسیا در بازه زما ی  1988-2020که
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در جدول شماره  3ترسیم شده مدعای پژوجش حاضر را تأیید میکند.
جدول  :3درصد هزینههای نظامی از بودجۀ عمومی دولتها در غرب آسیا(-2020
)1988
برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

Source: http://www.sipri.org/ Data bases/ military expenditure
expressed as a
percentage of general government expenditure, and are for calendar year except
where otherwise, stated, (1988-2020) © SIPRI.

جدول باال شان میدجد که میا گین درصد جزینهجای مامی از بودجه
عمومی دولت برای غرب آسیا  23/23درصد است که س ت به استا دارد آن
که اغلن پایینتر از  10میباشد رخ بسیار باالتری را به مایش میگذارد.
جدول  :4نسبت مرارج ن امی به تولید ناخالص داخلی در غرب آسیا
()2020-1988
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Source: http://www.sipri.org/ Data bases/ military expenditure by country as
percentage of groos domestic product (1988-2020) © SIPRI2021
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دادهجای جدول  4شان میدجد از مر سهم مخارج مامی در تولید اخالب
داخلی کشورجای غرب آسیا با اختصا

 5/8درصد تولید اخععالب داخلععی

خود به جزینهجای مامی در جایگاه باالیی قرار دار د .استا دارد شاخب یععاد
شده  2درصد تولید اخالب داخلی است .بررسی میزان جزینه جععای مععامی
مناطق مختلف د یا از سال  1988 -2020شان می دجد که منطقه غرب آسععیا
ب د از مناطقی ما ند آمریکای شمالی اروپای غربی و آسیای شرقی چهارمین
منطقه از لحاظ جزینهجای مامی است که با توجه به حجم اقتصادی و تولیععد
اخالب داخلی اکثر این دولت جا رقم قابل تأملی است .مودار شععماره یععک
گویای این موضوع است.

نمودار  :1مرارج ن امی در مناطق مرتلف دنیا

source:http://www.sipri.org/Databases/military expenditure by
region,in constant(2020)us ᵴ Billion,1988-2020 ©SIPRI2021
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بر اساس گزارش مؤسسه سیکری درباره فروش سمش در جهان عربستان
س ودی از مهمترین کشورجای غرب آسیا بزرگترین وارد کننده تسلیحاه در
جهان به شمار میرود .تخمین زده شده است که این کشور  116میلیارد دالر
برای خرید تجهیزاه مامی بین سالجای  2010تا  2019جزینه کرده که
م ادل  24درصد کل مخارج دفاعی عربستان س ودی در طول مده یاد شده
است .میزان وارداه تسلیحاه عربستان در بین سالجای  2016تا  2020در
مقایسه با بازه زما ی پنج سال ق ل از آن حدود  130درصد افزایش یافته
است .عربستان  11درصد کل وارداه تسلیحاه جهان را طی سالجای
 2016تا  2020به خود اختصا
جزینه کننده بزر

داده است .اماراه متحده عربی یز دومین

مامی در منطقه است .بر اساس برآوردجا بین سالجای

 2010تا  2019حدود  15تا  16درصد بودجه دفاعی ساال ه این کشور صرف
خرید تسلیحاه و تجهیزاه مامی از پیما کاران خارجی شده است .جم-
چنین اماراه بین سالجای  2016تا  2020بیش از  3درصد کل وارداه
تسلیحاه جهان را به خود اختصا

داده و همین وارد کننده تسلیحاه در

جهان بوده است( .)SIPRIyearbook,2021:15در مجموع وارداه تسلیحاه
کشورجای غرب آسیا بین سالجای  2010تا  2014و  2015تا  2019حدود
 61درصد افزایش یافته و  35درصد از کل وارداه تسلیحاه جهان را طی
پنج سال گذشته به خود اختصا

داده است .در این راستا بین 55-60

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

درصد از جزینهجای مامی منطقه غرب آسیا به طور مداوم مت لق به شش
کشور شورای جمکاری خلیج بوده است .براساس گزارش دیگری بیش از
 30درصد از وارداه تسلیحاه جهان در سالجای  2013تا  2017به
کشورجای منطقهی غرب آسیا ت لق داشته است (میلیتاری باال س :2018
 . )319جمواره این ش هه وجود دارد که عربستان و اماراه به این دلیل
جزینهجای مامی بیشتری دار د که صادراه و تولید اخالب داخلی()GDP
بیشتر و جم یت کمتری دار د و بر جمین م نا این جزینه فشاری بر اقتصاد
210

آ ها وارد می کند اما مودار زیر پاسخ قابل اعتنایی به این موضوع میدجد.
نمودار:2تاثیر مرارج ن امی بر اقتصاد کشورهای غرب آسیا
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منبع:یافته های پژوهش

مععودار بععاال در واقععع بععا در مععر گععرفتن شععاخب مهععم تولیععد اخععالب
داخلی( )GDPجر کشور و جمدنین احتساب درصععد جزینععه جععای مععامی و
امنیتی از بودجه عمومی مولفۀ مهم بار جزینه جای مامی بر دوش اقتصاد یک
کشور را من کس میکند .آمار و ارقام هاد جای دولتی در عربستان شان مععی
دجد که این کشوربه مده  7سال از کسری بودجه ر ج میبرد .کلیاه بودجه
سال  2022عربستان شان میدجد که مالیاه بیشتری بر شهرو دان این کشور
تحمیل شععده و یععز بععرای کععاجش جزینععه جععا مخععارج دولععت بایععد کععاجش
یابد(.)www.tasnimnews.com,04/11/1400

کته حائز اجمیت آنکه بیشتر این تسلیحاه از سوی آمریکا بععه ایععن منطقععه
گسیل شده است .به عنوان مو ه در بین سالجای  2011تا  2015بیش از 41
درصد از صادراه اسلحه آمریکا به مثابه بزرگتععرین صععادر کننععده تجهیععزاه
مامی در د یا به غرب آسیا صوره گرفته اسععت (.)Blanchard,2017خریععد
جنونآمیز تسلیحاه در منطقه و عقد قراردادجای مت دد آمریکا با دولتجععای
غرب آسیا برای فروش سمش را میتوان ماد بارز افزایش جزینهجای مععامی
و کاجش بهره صلد در غرب آسیا تلقی مود.
بر این اساس باید گفت برسازی ایران به عنوان بازیگر امنیتععی شععده توسععط
آمریکا پرومهای است که بر م نای بزر
غرب آسیا به طور خا
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مایی واق یتجای موجود در منطقه

در ق ال ج.ا.ا اتفاد افتاده اسععت.خطر ایععران بععرای

کشورجای منطقه غرب آسیا و ضروره مقابله با آن زمینععهسععاز بسععط روابععط
شکننده و توأم با تردید و بی اعتمادی بازیگران منطقه در ق ال ایران و تشدید
مسابقه تسلیحاتی شده اسععت .ط ععق آمارجععای موسسععه سععیکری جزینععه جععای
تسلیحاتی و مامی در منطقععه غععرب آسععیا از سععال  1998تععا سععال  2020م
جمواره در حال رشععد و افععزایش بععوده اسععت و میععزان مخععارج مععامی ایععن
کشورجا جمواره تاثیر بسزایی در افزایش جزینهجای تسععلیحاتی جهععان داشععته
است .به طوری که حتی در سال جایی ما ند سال  2013که به صوره کلععی
جزینه جای تسلیحاتی جهان 1/9درصد کاجش داشته اگر رخ کاجندۀ مخارج
کشورجای اروپای غربی و مرکزی آمریکای شمالی و اقیا وسیه را از دادهجای
مذکور حذف کنیم در مییابیم که ه تنها جزینععه جععای مععامی در ایععن سععال
کاجش داشته است بلکه از رشد  1/8درصععدی یععز برخععوردار بععوده اسععت.
بیشترین این رشد مت لق به کشورجای غرب آسیا ما نععد عربسععتان امععاراه
عمان قطععر بحععرین و ...بععوده اسععت) .(SIPRI fact sheet,2014دادهجععای
جدول شماره  5یز شان میدجد جزینهجای تسلیحاتی کشورجای غرب آسععیا
چند سال پیش از رخداد ا قمب ایران در مقایسه با سالجای اولیععه مت اقععن
ا قمب اسممی بسیار متفاوه است.

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

جدول  :5مرارج ن امی کشورهای غرب آسیا در (1976-1982میلیون دالر)
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بر اساس دادهجای جدول شماره  5تمععامی ایععن کشععورجا دقیقععا جمزمعان بععا
رخداد ا قمب ایران و مت اقن آن مخارج مامی و تسععلیحاتی خععویش را بععه
حو قابل ممحمهای افزایش دادها د .این رو د جمانطور که ق مً خاطر شععان
گردید در بیش سه دجه اخیر استمرار داشته است .مقدار این جزینه جععا بععرای
عربستان 10/16درصععد امععاراه  5/48قطععر 5/84عمععان  9/57اردن 5/54
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بحرین  4/45کویت 8/69درصد تولید اخالب داخلی این کشععورجا اسععت.
این میزان برای فرا سه در طی جمین دوره زما ی  2/27درصععد آلمععان 1/45

شماره سوم شماره

ا گلستان  2/69آمریکا  4/06چین  1/80و ماپن  0/95درصد است .مقایسععه

پ اپی چه و شش

دادهجای مذکور شان میدجد بیشترین س ت بودجه مامی به تولید اخالب

پای ز 1401

داخلی کشورجای جهان مربوط به کشورجای غععرب آسععیا اسععت .بععر اسععاس
گزارش میلیتاری باال س یز این مقدار برای کشورجای غرب آسیا و شععمال
آفریقا 5/4درصد است در حالیکه میا گین جها ی آن بر اساس گععزارشجععای
موسسعععه معععذکور  1/9درصعععد اسعععت(امیر آبعععادی فراجعععا ی و صعععالد
اصفها ی .)49:1398:در حالی که در منطقه غرب آسیا جمواره ععرخ میععا گین
جزینهجای مامی دو رقمی بوده است ی نی 23/23درصد اما این مقدار بععرای
اروپای غربی  3/61آمریکای شمالی  8جند  10/25ماپن  2/40کره جنععوبی
 13/55چین  10و روسیه  11درصد بوده است.

نتیجهگیری
در پژوجش حاضر به مقولۀ امنیتیسازی ایران توسط ایااله متحده در منطقععه
غرب آسیا طی دجهجای اخیر و پیامععدجای آن بععر تکععوین ف ععای امنیتععی و
آ ارشیک منطقه و تحمیل جزینهجای مامی غیر مت ارف بععر اقتصععاد سیاسععی
کشورجای منطقه پرداخته شد .یافتهجای پژوجش شا گر آن است که مت اقععن
پیروزی ا قمب اسععممی آمریکععا بععه دالیلععی ما نععد بععه خطععر افتععادن منععافع
اقتصادی مئوپلیتیکی و به طور کلی چالش فراروی جژمو ی خععود در منطقععه
غرب آسیا جمواره درصدد مهار ایران و مقابلععه بععا گفتمععان ا قععمب اسععممی
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برآمده است .یکی از واکنشجععای ایععااله متحععده مت اقععن رخععداد ا قععمب
اسممی و در مواجهه با آن تولید پاره گفتارجای امنیتی 1و تکثیععر محتواجععای
متشکل از مفاجیم دارای بار منفی علیه ج.ا.ا به کمک ابزارجای وین رسععا های
و یز بهرهگیری از برخی مواضع و ادبیاه سیاسی مقاماه ایععران در راسععتای
برسازی این کشور به عنععوان بععازیگری امنیتععی بععوده اسععت .رویععه باز مععایی
تهدیدآمیز ایران بیش از جر جا در ادراک کنشگران فردی و جم ی (دولتجا
خ گان سیاسی افکار عمومی) غرب آسیا د ال شده است تا کشورجای ایععن
منطقه ایران را به عنوان تهدیدی وجودی بععرای خععود تصععور کععرده و یععا بععه
ع ارتی دچار واجمه تهدید از آن شو د .رویکرد آمریکاییجا در این خصو
جدایت و جهت دادن به ف الیتجای امنیتی -مامی کشععورجای منطقععه بععرای
مقابله با ایران و سود دادن منطقه به تجهیز تسلیحاتی خود و برقراری مواز ه
سخت با ایران بوده است مواز های که براساس مسابقه تسلیحاتی تحرکععاه
مامی و ائتمفجا و اتحادجای دو و چند جا یه امنیتععی تکععوین یافتععه باشععد.
جدیدترین این جمسوییجا تمش آمریکا برای شکل دادن به توافق ابراجیم در
میان اعراب و اسراییل و یز ایجاد ساما ه دفاع جععوایی مشععترک در منطقععه بععا

1 - Utterance

صوره گفتاری یا وشتاری یک جمله که توسط بازیگر امنیتی کننده برای امنیتی کردن یک مرجععع بععه
کار میرود.

برسا ا ی امنیتا ای
آمریک ا ا ایاران در
ادراک غرب آسای و
تنزل بهرۀ صاح در
اقتصا ا د سی سا ای
منطقه

حمایت آمریکا است که اختصا

درصد بیشتری از جزینعهجععای عمععومی و

تولید اخالب داخلععی کشععورجای منطقععه غععرب آسععیا بععه خریععد سععمش و
تجهیزاه مامی از خستین پیامدجای رویه مذکور اسععت .براسععاس گععزارش
مؤسسه بین المللی تحقیقاه صلد استکهلم کشورجای غرب آسععیا (بحععرین
مصر ایععران عععراد اسععرائیل اردن کویععت ل نععان عمععان قطععر عربسععتان
س ودی سوریه اماراه یمن) در فاصله بین سالجای  1988-2020به طععور
میا گین  23/23درصد از بودجه عمومی خود را صععرف جزینععهجععای مععامی
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کردها د که باالتر از کشورجای توس ه یافته و دیگر مناطق د یا اسععت .در ایععن
دوره جمدنین این کشورجا  5/86درصد از تولیععد اخععالب داخلععی خععود را
صرف امور مامی کرد د در حالی که مقدار استا دارد آن  2درصد بوده است.
برآیند رویه یاد شده مواجه شدن منطقه غرب آسیا با تنزل و امتناع بهره صلد
است .در حقیقت بین افزایش جزینهجای مامی کشععورجای منطقععه در مقابلععه
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جویی با تهدید برسععاخته شععده از ایععران و شععکنندگی وضع یت اقتصععادی-
اجتماعی و تأخیر در تحقق توس ه متوازن منطقه پیو د تنگاتنگی وجود دارد.
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