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 چکیده

باایکرر  شاهد حضور نیروهاای آمرکاااکب باه اناوا  هادههمنطقه غرب آسیا و خاورمیانه برای 

نچاه امده و تاثیرگذار است و نظم اکن منطقه بر اساس حضور و نفوذ آ  شال گرفتاه اساتآ آ

روابا   واکاالت متحده موجبات امنیت فراگیر در منطقه نشده است  ایمنطقهمسلم است حضور 

ب برخاب میا  کشورها امرویه پر تنش و ناپاکدار استآ باتوجه به روند تحوالت و روکاارد منفا

ن اکقاهمنطکشورهای منطقه ای جمله اکرا  به اکن حضور و احتمال خروج نیروهای آمرکاااکب ای 

و امنیات  که با خروج نیروهای اکاالت متحده، اماا  شال گیری نظم آکدمباساسب پیش  لسؤا

تحلیلاب و باا -واقعرراکانه مطلوب به چه شال خواهد بود؟ پژوهش حاضر با روکارد توصایفب

با  ایمنطقهنظم  که شال گیری گذاردمببهره گیری ای نظرکه جامعه امن، اکن فرضیه را به آیمو  

من نوظهور و به صورت جامعه ا تواندمبروج نیروهای آمرکااکب در بهترکن شال آ  توجه به خ

 ا  پیشاینهسست پیوند باشدآ در اکن مقاله ابتدا به نظرکه جامعه امن پرداختاه شاده و پاز ای بیا

من خاواهیم اتشایل جامعه  هایچالشو  هافرصتحضور نیروهای آمرکااکب در منطقه، به بیا  
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 مقدمه

 امده بایکرر کک انوا  به خاورمیانه و آسیا غرب منطقه در متحده اکاالت که هاستدهه

 خاود بارای ماداوم و مساتمر حضاور اکان واساطه به و کندمب نقش اکفای ایمنطقهغیر

 تاا گرفتاه، نظاامب تسلیحات فروش ای حاصل اقتصادی منافع ایآ است مترتب را منافعب

لاذا حجام بااالی حضاوردر  آایمنطقاه متحادا  ای حماکات و اناریی تاممین در امنیت

های مختلف سیاسب، امنیتب و اقتصادی منطقه موجاب گشاته کاه تاا حادی نظام ارصه

 حاکم بر منطقه بر مدار منافع اکن کشور شال گیردآ

ای کشورهای منطقه ای جملاه اکارا  باه  با توجه به روکارد اجتمااب و سیاسب برخب

خصوص پز ای ترور فرمانده سپاه قدس توس  نیروهای آمرکاااکب مبناب بار الابام باه 

خروج نیروهای اکاالت متحده ای منطقه خاورمیانه و غارب آسایا، پاژوهش حاضار اکان 

گذارد که با خاروج نیروهاای آمرکاااکب ای منطقاه، نظماب کاه در اماا  را به آیمو  مب

ها شال گرفته به چه شال خواهد بود و باا توجاه باه ذشته بر مدار منافع و حضور آ گ

شراک  منطقه و رواب  حاکم میا  کشورها در آ  در بهتارکن شاال و باه صاورت واقاع 

 غارب منطقاه اکم کاهبه چه صورت خواهد بود؟ و در پاسخ آورده ایمنطقهبینانه، امنیت 

آ ، درصاورت خاروج نیروهاای  واگراکاب و تانش وهباالق هاییمیناه باه توجه با آسیا،

ناو  و پیوند سست امنجامعه گیری شال شاهد تواندمب شال بهترکن در آمرکاای ای آ 

 آباشد ظهور

در ادامه پز ای بیاا  چاارچوب نظاری جامعاه امان، باه پیشاینه حضاور نیروهاای 

باات آ  خاواهیم پردایکم و در ادامه به تحلیل فرضیه خاود جهات اثآمرکااکب در آ  مب

 پرداختآ

 چارچوب نظری. 1
 فاقاد فضای در و کشور کک فراتر ای که نماکاندمب را اجتماع ای امن، نواب جامعه نظرکه

 هادولت اکناه بر مبتنب گراکا  واقع بیشتر دکدگاه برخالف و کند،مب ظهور مرکبی اقتدار

 صارفاً هااهاا و همرراکبااریبیشتر هم و هستند، نسبب مادی منافع به دستیابب به دنبال

 درک باه اکن تواناکب را دارند کاه هادولت که است معتقد هستند، کوتاه مدتب اجتمااات

امنیتاب ای طارف  معمای ای کک طرف امنیت بین و ببخشند جدکدی شال امنیت ای خود
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 برقاراری در راساتای اصل دو گراکا  واقع بینبجها  درآ شوند قائل منطقب تفاوتب دکرر

آ هژمونیاک نظام دوم و قادرت، موایناه نظرکه اول دارد، وجود امنیت و صلح استمرار و

 و هااهمااری و چندجانباه روکاردهاای اسات، معتقاد امان جامعاه دکدگاه درحالب که

 حساسیت به نسابت با و تر، منطقب حلب راه ایمنطقه حیطه در به خصوص هاهمرراکب

: 1393قاوام، آ )شاود پاکدار و فراگیر ثبات و حصل اکجاد ضامن تواندمب که است کمتری

 آ(84-90

 جامعاه کاک او، گفتاه براساسآ گردکد مطرح دوکچ کارل با امن نظرکه جامعه مفهوم

 بایکررا  و دهد،نمب رخ فیبکاب نبرد هیچ هنرام آ  ااضای بین که است ایجامعه امن،

 ناوع دو ای ویآ گیرنادمب در پیش خود مناقشات به داد  فیصله برای را دکرری راههای

 چناد کاا دو ادغاامب، امان جامعاه کاک درآ باردمب ناام 2گارا تاثر و 1ادغامب جامعه امن

 باه تاری راببرگ واحاد کاک و گردکاده ادغاام کادکرر با بودند مستقل قبالً که واحدی

 ناام ادغاامب امن جامعه قابل توجه نمونه انوا  به آمرکاا ای دوکچ کارل آآورندمب وجود

و حقاوقب  قاانونب استقالل واحدها که است، تاثرگرا امن جامعه طرف دکرر درآ بردبم

 :Bellamy, 2007)آ گیاردنمب صاورت هاادولت میا  در ادغامب و کرده حفظ را خود

 روابا  هماه جامعاه، اکان در که است در آ  گرا کثرت امن جامعه متماکب وجه (20-21

 وجاود باه تانش که یمانب و است آمیب مسالمت و بینب پیش قابل نواب به واحدها میا 

و فصال  حال پااداش وااده و داری خوکشاتن سایش، هایراه ای بیشتر معموالً آکد،مب

 آ(764-760: 1385)هالستب،  یور اامال و کا بایدارندگب تهدکد، با تا شودمب

آ دگیارمب شاال باایکررا  بین تعامل ساینده نتیجه در امن جامعه کک دوکچ، به بیا 

 آ  ااضاای کاه کنادمب خاطرنشاا  را به ماا امر اکن امن، جامعه بطن در رفتاری قوااد

 باا تنها امر مهم اکن و سایند، فراهم را کادکرر بین جنگ بروی هاییمینه در جامعه نباکد

 معتقاد او همچناینآ گیردنمب شال گوناگو  هایسایما  اکجاد کا و اساسب قوانین وضع

 و است داوطلبانه ها،آ  ای پیروی و همچنین امن جامعه در قوانین ااظم قسمت که است

 داشاتآ نخواهناد املاب شاد  اماا  قوانین، ای داوطلبانه پیروی ای باالکب درجه بدو 

(Bellamy, 2007: 23) 

                                                           
1. amalgamated type 

2. pluralistic type 
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 کناار باا اناد واداماه داده امان جامعاه پیراماو  بحث ادامه به بارنت و آدلر ادامه در

 مطارح حاکمیات دارای جواماع در رابطه با را خود مباحث مب،ادغا امن جوامع گذاشتن

 اناواع باین همچناین، هاآ آ مند هستندبهره آمیبصلح تغییرات معقول انتظار ای که کردند

 طاول در جواماع تغییر چرونرب درباره و اند،قائل به تفاوت حاکمیت دارای امن جامعه

 امان جامعاه و همچناین "1پیوناد صافت" امان جامعاه نوع دو هاآ آ کردند بحث یما 

 دساتیابب دنبال به تنها پیوند، سست جوامع که ااتقاد دارند و بردند نام را "2پیوند سست"

 دو پیوناد، صافت جواماع درحاالب کاهآ بیشاتر ناه و هستند، معقول انتظارات در حد به

 باه را همیااری و هماااری ای ای درجه جوامعب چنین نخست،آ دارند مدنظر را موضوع

 دسات در اماور تادبیر برای مشخصب چارچوب به هاآ  اکناه دوم و گذارند،مب نماکش

 جامعاه: گرفات نظار در مرحله سه در توا مب را جامعه نوع دو اکن ای کک هرآ کابندمب

 اماان جوامااع در ) ,2007Bellamy :23-25(آ "5بااال " و "4بالنااده" ،"3نوظهااور" اماان

 دوجانبه، امنیت افباکش برای همااری را نحوه سببرر نخست هایقدم هادولت نوظهور،

 را آکناده در بیشاتر تعاامالت برای بالقوه توا  اکجاد کا تعامالت میا  خود، هبکنه کاهش

 کک سوی ای جامعه ااضاء که دهدمب رخ یمانب امر اکن دوکچ، بر اساس نظرآ دارندبرمب

 هایشاباه خاود، میاا  در بالنده جوامعآ باشند شده تهدکد جنگ کک کا مشترک، دشمن

 مانعاز گااهب اوقاات است ممان امر اکنآ آورندمب وجود به ایتنیده هم در و فشرده

 ساوی ای تهدکاد کااهش باه منجار و باشاد و فراگیر نظاامب فباکنده هایهمااری کننده

 .(Adler & Barnett, 1998: 53) شود دکررا 

 جمعاب هاایهوکت و شاودمب ترامیق دوجانبه ااتماد جوامع اکن در ای سوی دکرر

 هاایهوکت گیریشال تعامالت، افباکش موجب نهاکت در که کنند،پیدا مب اماا  ظهور

 باال  امن ای ناوع جامعه اکجاد به تواندمب فرآکند اکنآ شودمب دوجانبه االئق و مشترک،

 هوکات ای،منطقاه بایکررا  بال ، امن جامعه در که ااتقاد دارند بارنت و آدلرآ شود منجر

 آمیبصالح تغییارات معقاول انتظاارات پاذکرای بار مبناای آ  و خواهند داشت مشترکب

                                                           
1. tightly - coupled 

2. loosely - coupled 

3. nascent 

4. ascent 

5. mature 
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 در موجاود رفتااری قواااد کاه آکدیمانب به وجود مب بال  امن جامعه ککآ خواهند بود

 همچنین هاآ آ شود نهادکنه و درونب، امیق آ ، اضو هایدولت سوی ای جامعه آ  بطن

 و دارد وجاود نهاادی و جانباه چناد رواب  امن، جامعه و ضوا دولت کک بین معتقدند

 جامعاه، آ  قواااد باا خود اقدامات کرد  هماهنگ با کنند کهمب تالش اضو هایدولت

 .(Adler and Barnett, 2010: 380-388) بخشند مشروایت ها راآ 

 هاایدولت باین روابا  "بالماب" امن، جامعه نظرکه چارچوب در و یمینه همین در

 مطارح را ساؤال اکان و ساید،مب برجسته را آ  ای خارج هایدولت و امن جامعه درو 

 تعرکاف و جامعاه درو  در جانباه چند و همسو رفتارهای و قوااد توسعه آکا که کندمب

 نیاب را جامعاه آ  مریهای ای فراتر تواندمب مشترک، هوکت همچنین و منافع، ای مشترک

 کشاورهای باا جامعاه اضاو هایدولت تعامل شد   شد کمرنگ بااث کا سراکت کند،

( الاف کند،مب طرح را فرضیه سه اکن پرسش، به پاسخ در "بالمب" شود؟مب آ  ای بیرو 

 هاایدولت باا امان جامعه اضو هایدولت میا  مریهای که، معنا اکن به ،"ایمنطقه دی"

 شاال ای قبال هاادولت اکان با هاآ  رواب  ای تر متصلب بسیار است ممان بیرو  ای آ 

 درو  در را آمیبصالح تغییار انتظار امن جوامع شراک ، اکن درآ باشد مببور جامعه گیری

 و پندارنادمب خاود هوکات و قواااد برای تهدکدی را بیرو  هایدولت اما دارند، جامعه

 گساترش باا مورد نوع اکن در ،"دوسوگرا جامعه"( بآ خواهند کرد امل پندار اکن طبق

 بااقب تغییر بدو  جامعه، اکن بیرو  و درو  هایدولت بین مریهای وضعیت امن، جامعه

 کک و درونب دولت میا  کک دوجانبه رواب  در که دهدمب رخ یمانب واقعه اکنآ ماندمب

 تاثیری امن، جامعه در هادولت آ  ای کاب اضوکت و نشود حاصل تغییری بیرونب دولت

 مریهاا جواماع ای ناوع اکان در ،"همرارا جامعاه"( جآ شدبا نداشته هاآ  رواب  میا  بر

 کاه اسات یماانب اکن و تر خواهد شد، منعطف بیرونب و درونب هایدولت میا  موجود

 گساترش اضاو هاایدولت باین را امان جامعه مفهوم که قواادی و هنجارها ها،هوکت

 (Bellamy, 2007: 29)آ کابد توسعه و تسری جامعه مریهای ای بیرو  به دهندمب

 مریهااای و رواباا  توانناادمب کااه کناادبیااا  مب را وکژگااب چهااار همچنااین بالمااب 

 :کند تبدکل باال در شده ذکر نوع سه به را دکرر بایکررا  با امن جامعه اضو هایدولت

 امن؛ جامعه درو  در "جامعه" متحول ماهیت( 1
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 جهانب؛ قوااد با امن، جامعه هنجاری محتوای تطابق میبا ( 2

 امن؛ جامعه درو  در اقتصادی و نهادی اجتمااب، پیوندهای درجه (3

 :Bellamy, 2007)آ بیروناب و دروناب هاایدولت میا  رواب  کیفیت و گستره( 4

32) 
 

 پیشینه حضور ایاالت متحده در منطقه. 2

 شااال شاااهد 1776 یوئیاه 4 در انرلساتا  ای آمرکااا اساتقالل ای بعاد ساالهای طاب

 قاادرت آغااایآ اکمباوده ایمنطقاهفرا و ایمنطقه ساطح در کشور اکن افبو  روی گیری

 رئیااز مونروئااه جیمااب دکتارکن در تااوا مب را ایمنطقاه قدرتاب مقاام در آمرکااا

 دسااامبر 2 در کاه مونروئاه ااالمااب دکترکن اسااس برآ کارد مشااهده آمرکاا جمهاور

 هایقادرت انادایی دساات و دخالاات وعنا هاار مخاالف آمرکااا شااد، ااالم 1823

 سااالهای تا استراتژی اکنآ بود آمرکااا قااره کافته اساتقالل تایه کشاورهای در اروپاکاب

 آ  اساااس بر و داشات حاکمیت آمرکاا خارجاب سیاسات بار اول جهانب جنگ آغاای

 نفاوذ مااالاا جهااا  مناطااق ساااکر در ایمنطقهفرا قدرتاب مقاام در آمرکااا هیچراه

 ای گاذار شاااهد اروپااکب، هایقادرت میااا  اول جهاانب جناگ آغااای باا امااآ ناارد

 هاایبحرا  ارصااه باه آمرکااا متحاده اکااالت ورود و مونروئاه انبواگراکاب استراتژی

 در آمرکااا جمهااور رئیااز وکلسااو ، وودرو دکتارکن اساااس بارآ بودکام المللببین

 در را دموکراسااب تاروک  وظیفااه آمرکاااا ملاات اول، جهاناب جنگ پاکاناب ساالهای

 آ(1395 الوقت،) بودند داراهاده جها  تماام

 ای ماااده 14 اصاول اساااس بار ملاال جامعاه تشااایل در موضااوع اکان برآکناد

 اکاااالت ملال، جامعاه طاارح نسابب شاسات باآ کافت نماود 1920 ساال در وکلساو 

 تاا رونااد اکاانآ کارد اتخاااذ را مونروئاه انبواگراکب استراتژی رهدوباا آمرکااا متحاده

 7 در آمرکاااا هاربااور پارل بنادر بااه یاپن حمله و اول جهاناب جناگ آغای ساالهای

 دوم، و اول جهانااب جناگ مابیاان ساالهای درآ داشات اداماه همچناا  1941 دساامبر

آ کاارد تجرباه تجااارت و صانعت ایهیمینه در را توجهب قابال اقتصادی رشاد آمرکاا

 کااه باود ای گوناه باه هاساال اکان در آمرکاااا نظاماب و اقتصادی هایپیشرفت میبا 
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 اکان نتیجاه درآ کاارد فاراهم را الملال بین تحاوالت ارصاه به آمرکاا ورود ضارورت

 هژمونیااک قاادرت باه تبادکل آمرکاااا دوم جهاناب جناگ ای بعاد ساالهای در روند،

 باود  اسااتثناکب و گراکابمنجب اصاول شاد  آمیختاه هم در سااکه درآ شاد لمللبابین

 لیبرالیساام هایسانت و دموکراساب ای دفاع در کشاور اکن برای جهانب رساالتب آمرکاا،

 شاارق بلااوک دوقطبااب نظااام گیاری شااال و ساارد جنااگ آغااایآ شاد تعرکاف

 بااه( داری سارماکه) غرباب بلوک و اورویش جماهیار اتحااد رهباری باه( کمونیسات)

 حاویه باه را واشاانرتن بیشااتر چااه هر ورود یمیناه آمرکااا، متحده اکااالت رهباری

 و ترومان نفوذ ساد دکترکن اسااس بارآ کارد مهیا الملل بین ارصاه در مختلف مناطاق

 در یسااتکمون بساا  و نفاوذ ای جلاوگیری باه متعهااد را خود آمرکااا مارشاال طرح

 آ(53: 1392 نیا، حافظ و پور احمدی و جنیدی) دانساتمب آیاد جها 

 مختلااف مناطق در نفاوذ حاویه تعرکف آمرکااا جمهور روساای اسااس همیان بر

 ضرورکاااات ای کااااب اناااوا  بااه را آسااایا غااارب و خاورمیاناااه جملاااه ای جهاااا 

 آمرکاااا تقاباال پرتاو درآ دادند قارار کار دساتور در خود خارجب سیاساب هایدکترکن

 مااورد حیااتب مناطااق ترکنمهم ای کاب انوا  به آسایا غرب و خاورمیاناه شاوروی، با

 حیات به منطقاه اکن کوتااه، یمانب گذشات بااآ گرفت قارار آمرکااکب دولتماردا  توجه

 کااه ساتا شاده موفق گذشاته هایدهه طاب کشاور اکان و شاد تبدکل آمرکاا خلاوت

 در خااود ساالطه حفاظ راساتای در بلاه باشاد، داشاته نظارت تنهاا ناه مناطق اکان بر

 آ(1395 الوقت،آ )بریرد بهره آسایا غرب هایتواناکب ای الملالبین نظام

 و آساایا غاارب در هاکبسیاست بیا  با تا نمود سعب آمرکاا هاسال اکن همه طب در

 باا مبااریه صالح، ماذاکرات ترورکسام، جنگ، همچو  اکبهپدکده قالاب در خاورمیاناه

 اساااس اکان برآ نماکد حفظ را مناطق اکن بر خود حضورآآآ و جمعب کشاتار هایسالح

 اکجاااد را آمرکااا حضااور ضاارورت و نیای احسااس سابب هابحرا  دائمب وجود که

 هاایطرف مهاار مساالحانه، حملااه گری،میانجب قالاب در آمرکااا هاینقشآ کنادمب

 نظامااب هاایپاکراه اکجااد تسالیحات، فاروش آنا ، میاا  تعادل اکجاد طرکاق ای منایاه

 در آمرکاااا نقاااش اکفااای ای نمودهاکاااب همرااب آسااایا، غاارب منطقااه کشاااورهای در

 کاه گفت توا مب بنابراکنآ اسات بوده آسایا غرب و خاورمیاناه منطقه مداوم هایبحرا 
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 روساای همه اصلب هایاولوکت ای آسیا غرب در دائمب حضور گذشته یهادهه طول در

 را سیاسات اکان نظاامب مساتقیم حضاور باا بوش همچناناه است، بوده آمرکاا جمهور

 آاست کرده پیریری

 

 موانع شکل گیری نظم و امنیت درون زا .3

هاای هاای متعاددی در حویهکه همواره با چالش ایمنطقهشال گیری نظم و امنیت در 

هوکتب، اقتصادی، اختالفات مریی و ادم ااتماد به نیات دکرارا  مواجاه باوده، دشاوار 

همانند اکاالت متحده و تامثیر غیار قابال  ایمنطقهاستآ در اکن میا  حضور نیروهای فرا

ها در تعیین معادالت منطقه موجب پیچیده تر شد  محی  امنیتب خاورمیانه شده اناار آ 

رکاا در منطقه موجب گشته تا تغییر نظم کناونب بادو  تمکیاد اکان استآ حضور مؤثر آم

کشور و کا احتماالً خأل حضاور فیبکااب نیروهاای اکااالت متحاده ای منظار بسایاری ای 

کشورهای منطقه متصور نباشدآ اما پرداختن به موانعب که موجاب گشاته نظام و امنیات 

 کنیمآها اشاره مبکه به آ  باشدمنطقه با صورت درو  یا شال نریرد حائب اهمیت مب

 

 مکمل نبودن اقتصاد بازیگران منطقه .3-1

 اادم موجب خاورمیانه، کشورهای بین در تولید شده محصوالت امده قسمت در تشابه

 کام بسیار هاآ  میا  مبادالت سطح دلیل اکن به است و گردکده هاآ  اقتصاد بود  مامل

 تجاری رواب  کادکرر با تا شودمب بااث طقهکشورهای من اقتصاد نبود  ماملآ باشدمب

آ شاوند کاادکرر رقیاب جهاانب بایارهای در درنهاکت که نحوی به باشند، داشته کمتری

اقتصادی  مؤثر همااری ای مانع متقابل ااتمادی بب همچو  ااملب منطقه اکن در همچنین

 آ(108-105: 1395)روحب،  است شده آسیا خاورمیانه و غرب کشورهای میا  در

اکثر تولیدات و ااکدات کشورهای منطقه استخراجب هستند، لذا با توجه به ادم نیای 

ها به همرراکب دراکان یمیناه قابال توجاه مؤثر به اقتصاد کادکرر موجب گشته تماکل آ 

نباشدآ مقصد نهاکب و بایار اصلب بخاش قابال تاوجهب ای محصاوالت اساتخراجب اکان 

ها امری طبیعب نظم و امنیت منطقه بر مدار منافع آ  کشورها غرب است، لذا شال گیری

استآ اهمیت اکن امر در اکن ناته نهفته است که درصورتب که اقتصاد کشورهای منطقاه 
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تواند نیایهای امنیتب مشترک نیب های مشترک اقتصادی مبمامل کادکرر باشند، همااری

یمینه سای شال گیری جامعه به وجود آورد و در نهاکت همااری در حیطه تممین امنیت، 

 امن استآ

 

 در منطقه "معمای امنیت"مسئله وجود  .3-2

 کاک اقدامات مبنا اکن برآ دانندمب آنارشیک ذاتب نظام جبء را امنیت معمای گراکا  واقع

 یکاراآ شاودمب هاادولت دکرار تهدکاد موجاب خود به خود امنیتش، تممین برای دولت

 لاذا و گیرناد بهاره هماااری ای هاآ  ای بیشتر دکررا  که نررا  هستند همیشه هادولت

 معمای با هادولت که گوکیم مب هنرام آ آ ببرند کار به آنا  برضد را کافته بهبود اماانات

تحلیال آ شاودمب محادود هام المللببین همااری صورت اکن درآ اندشده مواجه امنیت

 در باویا ، باریآ داننادمب رمیاناهخاو در مهام بسیار اناصر ای کاب را وکژگب اکن گرا 

 ،(خاورمیاناه) آسایا غرب در چو  که، است معتقد ایمنطقه امنیت مجمواه تئوری قالب

 ای کشاورها اکثار دلیال هماین باه اسات، هماراه مجاورت و نبدکاب با امنب نا احساس

 .(Buzan, 2002: 684)دوردست هایقدرت تا هستند هراس بیشتر در خود همساکرا 

 کاک دوستب خاورمیانه، درآ معماست کک خاورمیانه، در امنیت که کندمب رکحتص او 

 لاذاآ اسات ثالاث کاا دکرار باایکرر باا خصاومت متضامن حتماً دکرر، بایکرر با بایکرر

 باه و رفتاه ساایی مواینه و اتحاد، خودکاری سمت به اغلب منطقه خاورمیانه هایدولت

 کاه اندشاده صافری جبری جمع حاصل اییب درگیر بایکررا  امنیت، معمای اکن واسطه

 کاه احساسابآ اسات نشاده اکجااد آنا  بین "گب بود ما" ای مشترکب احساس نهاکت در

 .(Len, 2004: 13)آ است ضروری و الیم بسیار امنیتب جامعه کک اکجاد برای

، اکان امااا  را ایمنطقاهبه همین دلیل احساس خالء اکجااد شاده پیراماو  امنیات 

جهت تممین منافع خود تحت لوای حماکت ای  ایمنطقهایکررا  قدرتمند فرا دهد که بمب

 شده و بر پیچیدگب مسائل بیافباکندآ ایمنطقههم پیمانا ، وارد معادالت امنیتب 

 

 امکان شکل گیری نظم و امنیت درون زا. 4



250 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و هفت 

 1399تابستان  

 
 
 

ظام ها و معضالت پیچیده و گوناگو  پیرامو  اکجااد نبا وجود چالش ایمنطقهبایکررا  

های گوناگونب هستند کاه باا صارف جاد گردد، دارای ظرفیتاکمنطقهوامنیتب که ای بطن 

را فاراهم  ایمنطقاههای شال گیری امنیت و نظم درو  توا  یمینهتوجه بیشتر به آ  مب

 آوردآ

 

 فرهنگ و هویت مشترک .4-1

منطقاه، دکان وکژگب قابل توجه منطقه خاورمیانه و غرب آسیا اکن است که در بین مردم 

اسالم دکن اکثرکت است و بیش ای ناود درصاد ای ماردم کشاورها مسالما  هساتند کاه 

موجب گشته اکن منطقه به انوا  بخش مرکبی ناحیه فرهنرب جها  اسالم امل کنادآ ای 

میا  کشورهای منطقه خاورمیانه به استثنای ارمنستا  و تاا حادی قبارس، بقیاه مسالما  

 توانادها به انوا  کک اامل فرهنرب و هوکتب مباسالمب آ هستندآ بر اکن اساس هوکت 

 آ(144: 1387در همرراکب منطقه مؤثر باشد )رهبر، آخوندمهرکبی، 

منطقه گراکب بر مبنای هوکت و فرهنگ مشترک باه اناوا  راهباردی میاناه کاه حاد 

ملات هاا باا -شود، ضامن پیوناد دولاتفاصل ناسیونالیسم و جهانب شد  محسوب مب

ها را به پذکرش هنجارهای مشاترک ای قبیال تسااهل و تساامح ، آ ایمنطقهی فرانهادها

های اکدئولویکک، اجتناب ای اختالفات نژادی، قومب و فرهنرب، دوری جساتن ای باکساته

و جمعب، پذکرش تناوع و  ایمنطقههای ناسیونالیستب افراطب، مشارکت در تصمیم گیری

های باطات و مبادالت، تحرک و مشارکت در همااری، اهتمام به کثرت ارتایمنطقهتاثر 

: 1383خواند )دهشیری، های مدر  و جدکد ارتباطب فرا مبفرهنرب و استفاده ای فناوری

 آ(84

 

 های منطقههای سازماناستفاده از ظرفیت .4-2

هاکب بوده که بر اساس حفظ نظم و امنیت مبتنب بر منطقه خاورمیانه دارای پیشینه سایما 

هاکب ای قبیل سنتو برای حفاظت ای منطقه نافع اکاالت متحده تشایل کافته بودند سایما م

دربرابر نفوذ شوروی به وجود آمد که اساس شال گیری آ  بار مبناای نیایهاای امنیتاب 

یمیناه ساای اکجااد حاز  ایمنطقههای ها و اتحادکهخاورمیانه نبوده استآ اکجاد سایما 
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در صورتب که روکاارد ااضاا بار مبناای باایی حاصال جماع مشترک در منافع است و 

تواند به نحو مطلوبب تاممین کنناده نیایهاای مضااف باشد و به هم افباکب بیاندکشند، مب

باشادآ خاورمیاناه همچناین دارای تارکخچاه قابال  ایمنطقاهامنیتب و اکجاد نظام درو  

کنفارانز اساالمب، اتحدکاه نظیر سایما   ایمنطقههای درو  توجهب برای اکجاد سایما 

 اتحادکه خالف باشد، درحالب که برارب، شورای همااری خلی  فارس، اکو و اوپک مب

 حادود تاا اکناو  و کارد کاار به شروع اقتصادی سپز و امنیتب اهداف با ابتدا که اروپا

 منطقاه هساتیم، آ  ااضاای میاا  در فرهنرب و حقوقب سیاسب، همرراکب شاهد یکادی

 بناابراکنآ اسات بوده افباری نرم و هنجاری هایپاکه بر االصول الب اورمیانهخ در گراکب

کاا باه  و داشاته اقتصاادی رناگ بیشتر هاها و اتحادکهسایما  اهداف که مواردی در جب

 اکجااد اولیاه، اهاداف باه رساید  در موفقیات ای نشانب رفته، سو و سمت آ  به تدرک 

 آ(61: 1399ینیم )حاجب مینه و معراجب، بنمب پاکدار پیوندهای کا و همرراکب

با اکن حال با فعال شد  اکن ظرفیت مغفول ماناده و اادم تهدکاد انرااری طارفین، 

در راساتای  ایمنطقاهها و نهادهای های سایما توا  انتظار داشت با استفاده ای قابلیتمب

 تآاکجاد جامعه ای مبتنب بر نظم و امنیت مشترک در خاورمیانه گام برداش

 

 گیرینتیجه. 5
تئوری جامعه امن ای جمله نظرکات مبتنب بر همااری و همرراکاب اسات کاه در حاویه 

ارائه شده استآ بر مبنای اکن نظرکه، کشورها چنا   ایمنطقههای امنیت، مخصوصاً امنیت

هاای غیار مساالمت آمیاب در حال و فصال شوند که اصوالً راهوارد فرآکند همرراکب مب

باید و تعامالت ساینده میا  بایکررا  موجباات ها رنگ مبها میا  آ چالشاختالفات و 

سایدآ با نظر داشت به پیروی ای قوااد و قوانین در اجرای تعهدات فب مابین را فراهم مب

هاا و تعمیاق های فباکناده میاا  آ رواب  ناپاکدار میا  بایکررا  منطقه خاورمیانه و تنش

ای آمرکااکب و تمثیر غیر قابل اناار آ  بر تعاامالت داخلاب و کافتن حضور و نفوذ نیروه

بایکررا  خاورمیانه که موجب گشته نظم منطقه تا حد قابال تاوجهب بار مادار  ایمنطقه

رساد کاه منطقاه منافع اکاالت متحده شال گیرد و تعمیق کاباد، اکان گوناه باه نظار مب

های بالقاوه و وجاود یمیناه خاورمیانه در صورت خروج نیروهای اکااالت متحاده ای آ 
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های فرهنراب و های قابال توجاه در یمیناهتنش و واگراکب در آ  الیرغم وجود پتانسیل

تاوا  انتظاار ها، در بهترکن شال و بر اساس نظرکه جامعه امن مبهوکتب مشترک میا  آ 

شاهد شال گیری جامعه امن سست پیوند و نوظهور باشادآ حقیقات موجاود در منطقاه 

ای طرکاق باه کاارگیری فناو  واقاع  "امنیات"نه بیانرر اکن ناته است که امرویه خاورمی

دهد که در باور بایکررا  منطقاه، اصال آنارشاب گرددآ اکن امر نشا  مبگراکانه تبادل مب

مبتنب بر خودکاری حاکم استآ لذا تشایل کاک جامعاه منساجم مبتناب بار هماااری و 

امن، و شال گیری نظم و امنیات درو  یا و بار  همرراکب چندجانبه کا به ابارتب جامعه

خاورمیانه با فقدا  حضور نیروهای اکاالت متحده، با اکن کاه غیار  اساس نیایهای واقعب

 ممان نیست اما به وضوح مشال استآ

ها ای طرف کشورهای دکرر برخب ای بایکررا  منطقه همچنا  باور دارند که امنیت آ 

ر پب راه کارهای جاکربکن همانند ائتالف با اکااالت متحاده افتد و دبه خطر مب ایمنطقه

روندآ به همین دلیل همااری میا  کشورهای منطقاه اغلاب باه صاورت دو جانباه و مب

 ایمنطقاهشود که همااری میا  بایکررا  موقت شال گرفته استآ لذا اکنرونه تصور مب

و بدو  دخالت نیروهای ها درصورتب که بخواهند به صورت مستقل و تصمیم سایا  آ 

ها و اشاتراکات خاود باکست بر ظرفیتبه اکجاد نظم و امنیت خود برسند مب ایمنطقهفرا

تاکید بیشتری داشته باشندآ و همانطور که آمد، جامعه امن احتمالب به صورت خوشبینانه 

 "نوظهاور"خواهد بود و باه احتماال قاوی  "سست پیوند"و در بهترکن شال آ  ای نوع 

 باشدآ پر واضح است که تا رسید  به آ  نقطه فاصله بسیار وجود داردآمب

 

 منابع

 غارب در امان جامعه گیریشال سنجب اماا »(آ 1399آ )ابراهیم ،معراجب ؛رحمت ،مینهحاجب

 آ 54-74، صص (4)2 ،اسالم جهان کاربردی و بنیادین مطالعات آ«آسیا

 ساهآ اوباما تا وکلسو  وودرو ای خاورمیانه، در ااآمرک دائمب حضور(آ 1395آ )الوقت خبرگباری

: در شااااااده بااااااایبینبآ الوقززززززت خبرگزززززز اریآ 1395 آبااااااا  18 شاااااانبه،

https://alwaght.com/fa/news/73404. 

 تصوکرساایی فراکناد تبیاین»(آ 1392آ )محمدرضاا نیاا، حافظ یهرا؛ پور، احمدی رضا؛ جنیدی،

 در ساابق شوروی جماهیر اتحاد ای آمرکاا همتحد اکاالت یئوپلیتیک تصوکرسایی یئوپلیتیک؛
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 ،دوم ساال ،1392 یمستا  و پاکیب ،المللبین سیاست ایرانی نامهپژوهشآ «سرد جنگ دوره

 آ 46-69 صص  ،3 شماره

آ تهرا : موسسه تحقیقاات و مطالعاات گرایی در خاورمیانههدف منطقه(آ 1395روحب، مجیدآ )

 راهبردیآ

 جناوب آسیای منطقه در همرراکب بر مؤثر فرهنرب هایپتانسیل» (آ1387آ )آخوندمهرکبی رهبر،

 آ 142-160 صص ،1387 یمستا  ،16 شمارهآ راهبرد فصلنامه آ«غربب

 ویزژه( 1) خاورمیانزه کتزاب. خاورمیانه در نوین گراییمنطقه(آ 1383آ )محمدرضا دهشیری،

 المللاببین قیقااتتح و مطالعاات فرهنراب موسسه: تهرا آ خاورمیانه هایچالش و مسائل

 آتهرا  معاصر ابرار

 مطالعاات سایما : تهرا  آرویکردها و هاتئوری الملل،بین روابط(آ 1393آ )ابدلعلب سید قوام،

 (آسمت) انسانب الوم

آ ترجه بهارام مساتقیمب و مساعود مبانی تحلیل سیاست بین الملل(آ 1385هالستب، کبآ جبآ )

آ ویارت امور خارجهآ مرکاب چااو و المللببینب و طارم سریآ تهرا : دفتر مطالعات سیاس
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