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  چکیده
، تحوالتی در منطقـه خاورمیانـه روي داد   2001سپتامبر  11دنبال حادثه  به

اي که نظم منطقـه   گونه دگرگون کرده است به که چهرة این منطقه را کامالً
در این نظـم جدیـد،   . ستا گیري جدیدي در حال شکلبرهم خورده و نظم 

هـا و   اند و بـازیگران جدیـدي بـا اولویـت     برخی بازیگران قدیمی از بین رفته
برخی بازیگران قدیمی که هنـوز حضـور   . اند اهداف جدید جاي آنها را گرفته
اي در  اند و برخی بـازیگران نقـش برجسـته    دارند نقش خود را از دست داده

دنبـال بررسـی ایـن     این مقاله بـه . اند دست آورده در منطقه بهبازي سیاست 
این مقاله معتقد است در نظـم  . در آن است تأثیرگذارنظم جدید و بازیگران 
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سـؤال  . نقش برخی بازیگران کاهش و نقش برخی افزایش یافته است
اصلی مقاله این است که جمهوري اسالمی ایران از چه نقش و جایگـاهی در  
در منطقه شکل گرفته برخـوردار  

 نخسـت فرضیه مقاله این است که تحوالت منطقه خاورمیانه در دهه 
  .ایران شده است

ایـران،   اي، منطقـۀ خاورمیانـه، نظـم جدیـد،    

نقش برخی بازیگران کاهش و نقش برخی افزایش یافته است ،جدید
اصلی مقاله این است که جمهوري اسالمی ایران از چه نقش و جایگـاهی در  

در منطقه شکل گرفته برخـوردار   2001سپتامبر  11جدید که پس از نظم 
فرضیه مقاله این است که تحوالت منطقه خاورمیانه در دهه  است؟
ایران شده است جمهوري اسالمیصعود جایگاه قدرتی  موجب 21قرن 
اي، منطقـۀ خاورمیانـه، نظـم جدیـد،     قدرت منطقه: هاي کلیدي واژه

  .عربی، اسرائیلکشورهاي 
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اي بود که در شرق خود حکومت 
و بـه تفسـیري    بـود  شـدت ضدشـیعه  

 سـوي از  گـرایش داشـت و  
 ؛کـرد  هاي عربسـتان و پاکسـتان بـه طالبـان مخالفـت نمـی      

گسترش نفوذ در غرب خـود را نداشـت،   
کـه برخـی مواقـع احتمـال بـروز      

کـه سـابقه یـک    شرق ایران، رژیم صدام حسین قرار داشت 
 امریکـا از جنـگ نیـز توسـط    

در درون عـراق  . شـد 
 فراینـد تنهـا در   نیز حکومت در اختیار اقلیت سنی قرار داشـت و اکثریـت شـیعه نـه    

صـدام   زیـرا ت تحت فشـار و سـرکوب بـود    
سـتون پـنجم   را  آنـان 

ـ  رو یاي وجود داشت کـه روابطـ   ه ب
ایران یعنی اسـرائیل برقـرار کـرده بـود،     

 بـر . اي که اسرائیل اجازه حضور در مرزهاي ایران و ترکیه را پیدا کـرده بـود  
روابـط   ویژه سوي شرق و به

بر وجـود   در خلیج فارس نیز عالوه
این بود که بـا   امریکاداشت، روي دیگر سیاست 

دهنده و برتـر   حمایت از عربستان بتواند خأل قدرت را پر کند و عربستان نقش ثبات

  دیباچه
اي بود که در شرق خود حکومت  گونه وضعیت ایران به 2001سپتامبر  11از  

شـدت ضدشـیعه   کرد که از نظر مذهبی بـه  طالبان را مشاهده می
گـرایش داشـت و  از این نظر به عربسـتان   وافراطی از اسالم اعتقاد داشت 

هاي عربسـتان و پاکسـتان بـه طالبـان مخالفـت نمـی       ز با کمکنی امریکا
گسترش نفوذ در غرب خـود را نداشـت،    تنها امکان توسعه روابط و نه بنابراین ایران

کـه برخـی مواقـع احتمـال بـروز       طـوري  به ،کرد بلکه احساس تهدید شدیدي نیز می
شرق ایران، رژیم صدام حسین قرار داشت  در. جنگ وجود داشت

از جنـگ نیـز توسـط     پـس ساله را با ایران در کارنامه داشـت و   جنگ هشت
شـد  عنوان ستون اصلی سیاست مهار در مقابل ایران محسوب می

نیز حکومت در اختیار اقلیت سنی قرار داشـت و اکثریـت شـیعه نـه    
ت تحت فشـار و سـرکوب بـود    شد گیري نقشی نداشت بلکه به

آنـان  کـرد و  شیعیان عراق را به طرفداري از ایران متهم مـی  
اي وجود داشت کـه روابطـ   در شمال شرقی ایران نیز ترکیه. دانست ایران می
ایران یعنی اسـرائیل برقـرار کـرده بـود،      جمهوري اسالمیبا دشمن اصلی  گسترشی

اي که اسرائیل اجازه حضور در مرزهاي ایران و ترکیه را پیدا کـرده بـود  
سوي شرق و به این دو کشور براي حرکت به ۀوسیل این اساس، ایران به

در خلیج فارس نیز عالوه. اهللا محدود شده بود تر با سوریه و حزب دوستانه
داشت، روي دیگر سیاست  عهده عراق که نقش مهار ایران را به

حمایت از عربستان بتواند خأل قدرت را پر کند و عربستان نقش ثبات
  .در منطقه داشته باشد

  

 

  

دیباچه
 پیشتا 

طالبان را مشاهده می
افراطی از اسالم اعتقاد داشت 

امریکادیگر، 
بنابراین ایران

بلکه احساس تهدید شدیدي نیز می
جنگ وجود داشت

جنگ هشت
عنوان ستون اصلی سیاست مهار در مقابل ایران محسوب می به

نیز حکومت در اختیار اقلیت سنی قرار داشـت و اکثریـت شـیعه نـه    
گیري نقشی نداشت بلکه به تصمیم
 ،حسین

ایران می
گسترشی

اي که اسرائیل اجازه حضور در مرزهاي ایران و ترکیه را پیدا کـرده بـود   هگون به
این اساس، ایران به

دوستانه
عراق که نقش مهار ایران را به

حمایت از عربستان بتواند خأل قدرت را پر کند و عربستان نقش ثبات
در منطقه داشته باشد



قـرار   امریکـا در مقابل، عربستان رقیب سنتی ایران ضمن اینکه مـورد حمایـت   
عربستان با کمک و . کرد

حمایت مالی از طالبان در تـالش بـراي گسـترش وهابیـت در افغانسـتان و آسـیاي       
. در این زمینه برخوردار بـود 

نهایت بهـره   امریکاوسیله 
ارچوب هـ در این چ. خود بود

  .سوي عربستان و کشورهاي عربی روانه شد
 ازایـران   جمهوري اسالمی

سایه فروپاشـی   این کشور در
و کشـورهاي بـزرگ، موفـق بـه دسـتیابی بـه صـلح بـا         

. بـود  90ین دستاورد اسرائیل در دهـه  
قراردادهاي صلح باعـث پـذیرش اسـرائیل از سـوي کشـورهاي عربـی و برداشـتن        

اي از جنگ دائـم بـا    ها اسرائیل تا اندازه
طلبی  همسایگان خود رهایی یافت و این مسئله در خارج نیز تصویر مناسبی از صلح

هـاي هنگفـت    توانست در نبود جنگ، هزینـه 
اسـرائیل همچنـین توانسـت    

 ،90در پایـان دهـه    امریکـا 
  .سوریه در حال ظهور بود

تحوالتی در منطقـه اتفـاق افتـاد کـه شـکل      
به افغانستان و عراق دو دولـت از  
اکنون طالبان سرنگون شده اسـت و  

بـا اتخـاذ    امریکـا دیگـر  
ده است کـه  سیاست گسترش دموکراسی در خاورمیانه موجب تحوالتی در منطقه ش

، در شـرق  همچنـین . 
ایـم کـه موجـب     روزه غـزه را شـاهد بـوده   

بنـابراین در طـول    ؛و تضعیف برخی دیگر شد
تحوالتی رخ داده است کـه منطقـه خاورمیانـه را دگرگـون     

در مقابل، عربستان رقیب سنتی ایران ضمن اینکه مـورد حمایـت   
کرد اده میداشت از نفوذ خود بر طالبان براي فشار بر ایران استف

حمایت مالی از طالبان در تـالش بـراي گسـترش وهابیـت در افغانسـتان و آسـیاي       
در این زمینه برخوردار بـود  امریکاهمچنین عربستان از حمایت ضمنی . مرکزي بود

وسیله  در منطقه خلیج فارس نیز عربستان از مهار ایران و عراق به
خود بود اي منطقهدنبال افزایش هرچه بیشتر نقش  برد و به

سوي عربستان و کشورهاي عربی روانه شد به امریکاسیل تسلیحات 
جمهوري اسالمیاما در شرق منطقه خاورمیانه، اسرائیل دشمن اصلی 

این کشور در. موقعیت بهتري حتی نسبت به عربستان برخوردار بود
و کشـورهاي بـزرگ، موفـق بـه دسـتیابی بـه صـلح بـا          امریکـا شوروي و حمایت 

ین دستاورد اسرائیل در دهـه  تر بزرگهمسایگان عرب خود شد که احتماالً 
قراردادهاي صلح باعـث پـذیرش اسـرائیل از سـوي کشـورهاي عربـی و برداشـتن        

ها اسرائیل تا اندازهدنبال این قرارداد به. هاي اقتصادي شد
همسایگان خود رهایی یافت و این مسئله در خارج نیز تصویر مناسبی از صلح

توانست در نبود جنگ، هزینـه  همچنین اسرائیل می. اسرائیل ارائه کرد
اسـرائیل همچنـین توانسـت    . ها کنـد  نظامی را صرف مسائل اقتصادي و دیگر حوزه

امریکـا اي که با حمایت  گونه ابط خوبی با ترکیه برقرار کند به
سوریه در حال ظهور بود ـ، ترکیه، اسرائیل در مقابل ایران امریکاگیري محور 

تحوالتی در منطقـه اتفـاق افتـاد کـه شـکل       2001سپتامبر  11از حادثه  پساما 
به افغانستان و عراق دو دولـت از   امریکال حمله دنبا به. منطقه را کامالً دگرگون کرد

اکنون طالبان سرنگون شده اسـت و  . اند اند و دو نظام جدید بر سر کار آمده بین رفته
دیگـر   سـوي از  ؛انـد  ی یافتهپررنگدر عراق نیز شیعیان نقش بسیار 

سیاست گسترش دموکراسی در خاورمیانه موجب تحوالتی در منطقه ش
. به سود همه کشورهاي منطقه نباشـد  مکن استاین تحوالت م

روزه غـزه را شـاهد بـوده    22روزه لبنان و  33خاورمیانه دو جنگ 
و تضعیف برخی دیگر شد اي منطقهي ها قدرتتقویت برخی از 

تحوالتی رخ داده است کـه منطقـه خاورمیانـه را دگرگـون      2010تا  2001هاي 

  

 

اي  جایگاه منطقه
جمهوري 
اسالمی ایران
در دهۀ اول قرن 

ویکم بیست

36

در مقابل، عربستان رقیب سنتی ایران ضمن اینکه مـورد حمایـت   
داشت از نفوذ خود بر طالبان براي فشار بر ایران استف

حمایت مالی از طالبان در تـالش بـراي گسـترش وهابیـت در افغانسـتان و آسـیاي       
مرکزي بود

در منطقه خلیج فارس نیز عربستان از مهار ایران و عراق به
برد و به را می

سیل تسلیحات 
اما در شرق منطقه خاورمیانه، اسرائیل دشمن اصلی 

موقعیت بهتري حتی نسبت به عربستان برخوردار بود
شوروي و حمایت 

همسایگان عرب خود شد که احتماالً 
قراردادهاي صلح باعـث پـذیرش اسـرائیل از سـوي کشـورهاي عربـی و برداشـتن        

هاي اقتصادي شد تحریم
همسایگان خود رهایی یافت و این مسئله در خارج نیز تصویر مناسبی از صلح

اسرائیل ارائه کرد
نظامی را صرف مسائل اقتصادي و دیگر حوزه

ابط خوبی با ترکیه برقرار کند بهرو
گیري محور  شکل

اما 
منطقه را کامالً دگرگون کرد

بین رفته
در عراق نیز شیعیان نقش بسیار 

سیاست گسترش دموکراسی در خاورمیانه موجب تحوالتی در منطقه ش
این تحوالت م

خاورمیانه دو جنگ 
تقویت برخی از 

هاي  سال
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مطرح شود که چه کشـورهایی  
ي بـر مسـائل و رونـدهاي منطقـه     
تري در منطقه برخوردارند؟ 
جمهوري اسالمی ایران از چـه نقـش و   
فرضیه مقاله این است که تحوالت منطقـه  

 مهوري اسـالمی رتی ج
در بخـش نخسـت ابتـدا بحثـی کوتـاه از لحـاظ نظـري در مـورد         
و جایگاه قدرتی یک کشور در منطقه خـود مطـرح   
در ادامه به روند حوادث خواهیم پرداخت و بـا توجـه بـه اتفاقـات و     

  .ه محک آزمون خواهیم گذاشت

 .رسد ابتدا باید منظـور خـود از منطقـه را روشـن کنـیم     
ـ  یـک ا در یـ له جغراف چنـد  ا ی
 یفـ یدر تعر. یاسـ یس 
بـا   اي منطقـه عنـوان   ه خودشـان را بـه  
، منـاطق را  اي منطقـه  

تصـور   ییایـ حـوزه جغراف 
گـر  یبـر د  نقطـه  یـک 

در اینجا تعریف دوم مـورد نظـر   
ه باعـث  کـ ار رفتـه اسـت   
 یـک عنـوان   منطقه را به

 ازه آن را کـ رد یـ گ یم بر آن در نظـر مـ  

و  اي منطقـه  يهـا  قـدرت 
تـوان   هـا در نهایـت مـی   

  .دهد را نوید می کرده و نظم جدیدي با روندهاي خاص
مطرح شود که چه کشـورهایی   پرسشبا توجه به این شرایط، ممکن است این 

ي بـر مسـائل و رونـدهاي منطقـه     تأثیرگـذار در نظم کنونی نقش اصلی را از لحـاظ  
تري در منطقه برخوردارند؟  ، از نقش نازلپیشکشورهایی نسبت به دوره  دارند؟ چه
جمهوري اسالمی ایران از چـه نقـش و    که،که موضوع این مقاله است این پرسشی

فرضیه مقاله این است که تحوالت منطقـه   جایگاهی در نظم جدید برخوردار است؟
رتی جمنجر به صعود جایگاه قد 21قرن  نخستخاورمیانه در دهه 

در بخـش نخسـت ابتـدا بحثـی کوتـاه از لحـاظ نظـري در مـورد         . ایران شده است
و جایگاه قدرتی یک کشور در منطقه خـود مطـرح    اي منطقههاي یک قدرت 

در ادامه به روند حوادث خواهیم پرداخت و بـا توجـه بـه اتفاقـات و     . خواهیم کرد
ه محک آزمون خواهیم گذاشتود را بفرضیه خ ،آمده دست نتایج به

  بحث نظري
رسد ابتدا باید منظـور خـود از منطقـه را روشـن کنـیم      نظر می براي شروع بحث به

له جغرافیوسـ  ه بـه کشورها دارد کاز  يا منطقه اشاره به مجموعه
ـ از توسعه، فرهنـگ   یند، مثل سطحکمشتر   يا نهادهـا ی

ه خودشـان را بـه  کاست  ییشورهاکاز  يا منطقه مجموعه
 يهـا  سـتم یس يتئـور . ننـد ک یتصور م یاسیمتقابل س ی

حـوزه جغراف  یـک ا روابـط متقابـل درون   یاز روابط  ییعنوان الگوها
یـک ر در ییتغه کدهد  یرا نشان م ثرتکاز نظم و  یزانیه مک
در اینجا تعریف دوم مـورد نظـر    .Lake&(Morgan, (1997: 11 دگذار یمتأثیر  نیز

ار رفتـه اسـت   کـ  متقابل در آن به یگاصطالح وابست سوییاز  ، زیرا
منطقه را به دیگر يسوشود و از  یگر میدیکآنها در رابطه با  ير
م بر آن در نظـر مـ  کها، قواعد و نظم خاص حا یژگیبا وستم 

  .سازد یگر مناطق جدا م
قـدرت  ،اسـت اما مفهـوم دیگـري کـه مبنـاي تحلیـل مقالـه       

هـا در نهایـت مـی    یی است که با طرح این ویژگـی ها قدرتهاي چنین 

  

 

کرده و نظم جدیدي با روندهاي خاص
با توجه به این شرایط، ممکن است این 

در نظم کنونی نقش اصلی را از لحـاظ  
دارند؟ چه

پرسشیو 
جایگاهی در نظم جدید برخوردار است؟

خاورمیانه در دهه 
ایران شده است

هاي یک قدرت  ویژگی
خواهیم کرد

نتایج به

بحث نظري
براي شروع بحث به

منطقه اشاره به مجموعه
 یژگیو
منطقه مجموعهگر، ید

یوابستگ
عنوان الگوها به
کند ک یم

نیز نقاط
، زیرااست
ریرپذیتأث
ستم یس
گر مناطق جدا مید

اما مفهـوم دیگـري کـه مبنـاي تحلیـل مقالـه       
هاي چنین  ویژگی



. هاي مشخصی را براي تعیـین موقعیـت ایـران در اختیـار داشـت     
سـتم  یمراتـب قـدرت در س  

 يهـا  و شـاخص  ياز برتـر 
رت، شـورها را بـه چهـار دسـته ابرقـد     

از نظـر او  . نـد ک یم مـ 
 هـاي  قـدرت . ننـد کنفوذ و مداخله 

شـان   یاسـ یو س ینظـام 
ـ نظـرات آنهـا با   از د در محاسـبه  ی
میانـه آنهـایی    هـاي  قـدرت 

المللی نفوذ  بیندر سطح 
تواننـد مـؤثر    یتنهـایی نمـ  

منـد قـادر بـه تأثیرگـذاري بـر یـک گـروه        

در سطح منطقه قابـل توجـه   
. سـت یاد نیچندان ز یی

شـوند،   یسـطح جهـان  
ت در موازنـه قـدرت   

 يبــرا ).47: 1388 ،ور
رو حفظ نظـم و   نیات خلوت آنها را دارد و ازا
 یدر سـطح جهـان   هـا 

تـأثیر   ز تحـت یـ ن روندها ن
دي، واقع روندهاي سیاسی، اقتصـا 

  .استهاي موجود در آن منطقه 
هـاي محـوري    هـا را قـدرت  
شـان موجـب   یفروپاش

ن کـ آنها مم ياقتصادشرفت 
آنها مسئول حفظ نظـم  

هاي مشخصی را براي تعیـین موقعیـت ایـران در اختیـار داشـت      معیارها و شاخص
مراتـب قـدرت در س   اساسـاً اشـاره بـه سلسـله     اي منطقـه  هـاي  قدرتموضوع 

ـ ارز. الملل دارد از برتـر یـ وابسـته بـه امت   هـا  قـدرت ایـن   یابی
شـورها را بـه چهـار دسـته ابرقـد     کن مـورد  یدر ا فلمز .ن شده استییتع

م مـ یتقسـ  اي منطقـه  هـاي  قدرتانه و یم هاي قدرتقدرت بزرگ، 
نفوذ و مداخله  یه در سطح جهانکن را دارند یتوان ا ها قدرت

نظـام  ییاقتصاد بزرگشان و توانـا  يه بر مبناکهستند  ییبزرگ آنها
نظـرات آنهـا با  . هستند یجهان یپلماسیقادر به اعمال قدرت بر د

قـدرت . گرفته شود درنظرهر اقدامی از  پیشها  گر ملتی
در سطح اما باز هم  ،هستند که نه ابرقدرت هستند و نه قدرت بزرگ

تنهـایی نمـ   که بـه  داند میهایی  هاي میانه را دولت قدرت کوهن
منـد قـادر بـه تأثیرگـذاري بـر یـک گـروه         به شکلی نظامکن است نند اما مم

  .(Flemes, 2007)المللی باشند  کوچک یا بر یک نهاد بین
در سطح منطقه قابـل توجـه    اي منطقه هاي قدرت ییتوانا ،ویورو  بوزاناز نظر 

یین توانایتر ا ف گستردهیط یکو در  یاست، اما در سطح جهان
سـطح جهـان   قدرت در يها ر رقابتیدرگ اي منطقه هاي قدرتن است 
ت در موازنـه قـدرت   یاهممیزان از نظر  اي منطقه هاي قدرتد ی، شایطین شرا

وریــو وبــوزان ( رنــدی، مــورد توجــه قــرار گیســطح جهــان
ات خلوت آنها را دارد و ازای، منطقه نقش حاي منطقه هاي

هـا  قـدرت ابر گونـه کـه   همـان ، آن ت آنها مهم است و به تبـع 
ن روندها نینند، اک یرا متأثر م... ها و يارکرات و همکمعادالت، مذا

واقع روندهاي سیاسی، اقتصـا در . در منطقه خودشان است اي منطقه هاي
هاي موجود در آن منطقه  قدرتتأثیر  در یک منطقه تحت.. .اجتماعی و

هـا را قـدرت   ایـن قـدرت   چـاس و  هیل، کنديبرهمین اساس 
فروپاشاسـت   ممکـن هایی در منطقه که  دولتکه عبارتند از  ند

شرفت یگر ثبات و پید سويشود و از  يجاد مناقشات فرامرز
آنها مسئول حفظ نظـم  . ندکت یمنطقه را تقو یاسیو ثبات س يشرفت اقتصاد
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معیارها و شاخص
موضوع 

الملل دارد نیب
تع شیازپ

قدرت بزرگ، 
قدرتابر

بزرگ آنها
قادر به اعمال قدرت بر د

ید سوي
هستند که نه ابرقدرت هستند و نه قدرت بزرگ

کوهن. دارند
نند اما ممکعمل 

کوچک یا بر یک نهاد بین
از نظر 

است، اما در سطح جهان
ن است کمم

ن شرایدر چن
ســطح جهــان در

هاي قدرت
ت آنها مهم است و به تبـع یامن

معادالت، مذا
هاي قدرت

اجتماعی و
برهمین اساس 

ندمان می
جاد مناقشات فرامرزیا

شرفت اقتصادیاست پ
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 هاي قدرت کمکبا  ي
ه بتوانـد  کـ نیا يبرا اي

  :شرط مهم باشد
ـ شـود ا  یآن باعـث مـ   ن ی

دهنـده   نقـش رهبـر و ثبـات   
ل به داشتن نقش حافظ صلح ندارد، حداقل الزم اسـت تمایـل   

  ؛منطقه را داشته باشد
صـورت رهبـر    خـود بـه  

  :هاي زیر باشد

  ؛ها در منطقه باشد

تانسیل تبدیل شدن به قدرت بـزرگ  
مورد ویژگی آخر باید گفت که این مسـئله  

  .دکن اي دچار ابهام می
منابع قدرت را با تعریـف  

از دیـد  . کنـد  ها، ترکیب مـی 

  ؛است
 انجـام هایی  است و در این راستا فعالیت

  ).ي بر روي نتایج
  :کند می گونه بیان

هـاي مختلـف    در عرصـه 

ين امر را تا حدیاوقات ا یات خلوت خود هستند و گاه
اي منطقهقدرت  یک، ماکس شوماناز نظر . دهند یبزرگ انجام م
شرط مهم باشد شیچهار پ يد دارایند، باکعمل  اي منطقهدر نقش رهبر 

آن باعـث مـ   یاسـ یستم سیاقتصاد و س یعنی :یداخل يها ییایپو 
  ایفا کند؛منطقه  دهنده را در شرو و ثباتیقدرت بتواند نقش پ

نقـش رهبـر و ثبـات    يفـا یمند به ا د عالقهیبا اي منطقهقدرت  :لیتما 
ل به داشتن نقش حافظ صلح ندارد، حداقل الزم اسـت تمایـل   یاگر تما(منطقه باشد 

  ؛)نشان دهد يساز خود را به صلح
منطقه را داشته باشد يرش رهبریپذ ییت و تواناید ظرفییعنی با :ها تیظرف) 
خـود بـه   اي منطقـه گان یهمسـا  يالزم است از سـو  :رشیپذ 

  .رفته شودیت منطقه پذیمسئول در قبال امن
هاي زیر باشد باید داراي ویژگی اي منطقهقدرت  استرودیک از نظر

  ؛به لحاظ جغرافیایی در منطقه معینی قرار گیرد. 
ها در منطقه باشد قادر به مقابله با هرگونه ائتالف سایر دولت 
  ؛اي داشته باشد نفوذ باالیی در امور منطقه 
تانسیل تبدیل شدن به قدرت بـزرگ  اش، پ اي منطقهبه واسطه منزلت و اعتبار  

مورد ویژگی آخر باید گفت که این مسـئله   البته در .در مقیاس جهانی را داشته باشد
اي دچار ابهام می و یک قدرت بزرگ را تا اندازه اي منطقهتمایز بین یک قدرت 
منابع قدرت را با تعریـف   ،اي منطقهنیز در تعریف خود از قدرت  استفان شیرم

ها، ترکیب مـی  دیگر دولت از سوي اي منطقهو برداشت از قدرت 
  :هاي زیر است اي داراي ویژگی وي قدرت منطقه

است داراي منابع ایدئولوژیکی، سازمانی و مادي قدرت 
است و در این راستا فعالیتبسیج منابع قدرت  مدعی رهبري و. 
  ؛
ي بر روي نتایجتأثیرگذار(داراي نفوذ سیاسی واقعی در منطقه است  

گونه بیان را این اي منطقههاي قدرت  نیز شاخص دیوید بالدوین
در عرصـه  اي منطقـه بـازیگر   به این معنی کـه قـدرت   :عرصه 

  

 

ات خلوت خود هستند و گاهیدر ح
بزرگ انجام م
در نقش رهبر 

1. 
قدرت بتواند نقش پ

2. 
منطقه باشد 

خود را به صلح
3 (
4. 

مسئول در قبال امن
از نظر

1 .
2. 
3. 
4. 

در مقیاس جهانی را داشته باشد
تمایز بین یک قدرت 
استفان شیرم

و برداشت از قدرت  نقش
وي قدرت منطقه

1. 
2 .

؛دهد می
3. 

دیوید بالدوین
1. 



در حـد   اي منطقـه ه بالطبع بـراي قـدرت   

هـاي   اشاره به اعتبار و انکارناپذیري این قدرت در برابـر سـایر دولـت   

هـاي سـمبلیک، اقتصـادي، نظـامی و     

را مقایسـه   اي منطقـه ي 
 اي منطقـه هاي مختلف را براي یک قـدرت  

از نظـر جغرافیـایی، اقتصـادي و سیاسـی مجـزا      

  
 سیاسیـ   اي مؤثر بر مرزهاي جغرافیایی و ساخت فکري

و ) سیاسـی (، سـازمانی  

  ؛)ها نتایج و فعالیت
  ؛کند اعمال می

بنـابراین اکثـر   ؛ کنـد  اي مؤثر تعریف می
اي کـه   نفوذ قابل توجهی بر سیاست منطقه

 نقـش گیـري نظـم منـاطق    
کنند و اگر بخواهیم این بازیگران را از سیستم منطقه کنـار بگـذاریم،   

بـر ایـن اسـاس، در     
پـردازیم تـا نظـم جدیـد منطقـه و      

خواهیم  و از مباحث نظري در این امر بهره

  ؛اقتصادي و امنیتی متفاوت باشد
ه بالطبع بـراي قـدرت   معناي حوزه نفوذ است ک به: حوزه 

  ؛منطقه است
اشاره به اعتبار و انکارناپذیري این قدرت در برابـر سـایر دولـت    :وزن. 

  ؛منطقه دارد
هـاي سـمبلیک، اقتصـادي، نظـامی و      شامل کلیه سازوکارها و روش :ابزارها 

  .استدیپلماتیک اعمال قدرت 
ي هـا  قـدرت  چگونـه «عنوان  بادر مقاله خود  دتلف نولت

هاي مختلف را براي یک قـدرت   ، سعی در ارائه ترکیبی از شاخص
  :اي از دید وي قدرت منطقه

از نظـر جغرافیـایی، اقتصـادي و سیاسـی مجـزا       اي است که منطقهبخشی از  

  ؛)ودفهم از خ( ادعاي موقعیت رهبري در منطقه را دارد 
اي مؤثر بر مرزهاي جغرافیایی و ساخت فکري داراي نفوذ به شیوه 

  ؛منطقه است
، سـازمانی  )نظـامی، اقتصـادي و جمعیتـی   (منـابع مـادي   داراي  

  ؛ایدئولوژیکی است
نتایج و فعالیت( دارد اي منطقهدر امور  فراوانیطور واقعی نفوذ  به 
اعمال می اي منطقهساختارهاي حکمرانی  از طریقاین نفوذ را . 
اي مؤثر تعریف می را به شیوه اي منطقهدستورکار امنیت  

نفوذ قابل توجهی بر سیاست منطقه اي منطقهیک قدرت  ،اندیشمندان معتقدند
گیـري نظـم منـاطق     در شـکل  هـا  قـدرت این . کند واقع شده، اعمال می

کنند و اگر بخواهیم این بازیگران را از سیستم منطقه کنـار بگـذاریم،    بسزایی ایفا می
 .ن نظمی دوام نخواهد داشـت ثبات خواهد شد و چنی منطقه بی

پـردازیم تـا نظـم جدیـد منطقـه و       خاورمیانه مـی  ۀدر منطق داده رخادامه به تحوالت 
و از مباحث نظري در این امر بهرهآن مشخص شوند  بر ذارتأثیرگبازیگران 
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اقتصادي و امنیتی متفاوت باشد
2. 

منطقه است
3 .

منطقه دارد
4. 

دیپلماتیک اعمال قدرت 
دتلف نولت

، سعی در ارائه ترکیبی از شاخص»؟کنیم
از دید وي قدرت منطقه. دارد

1. 
  ؛است

2. 
3. 

منطقه است
4. 

ایدئولوژیکی است
5. 
6 .
7. 

اندیشمندان معتقدند
واقع شده، اعمال می در آن

بسزایی ایفا می
منطقه بی

ادامه به تحوالت 
بازیگران 

  .برد
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شـامل   نخسـت، قسـمت  
قوط طالبـان و  بحثی در مورد همکاري ایران با امریکا و کشـورهاي دیگـر بـراي سـ    

در قسمت دوم هم به گسترش روابط ایران بـا  

کـه روسـیه و    مقام پیشین سیا در خاورمیانه، درحالی
. کـرد به افغانستان بودند، ایران از ایـن طـرح حمایـت    

طرحـی   توسـعۀ شـروع بـه   
 & Sadat)این جلسات به گروه ارتبـاط ژنـو مشـهور شـد     

ایـران، روسـیه، هنـد و    
تشکیل دولـت جدیـد در   
براساس منابع دیپلماتیک ایران، سـپاه پاسـداران انقـالب    
و سـیا همکـاري کردنـد و حمایـت مـالی      
نها اطالعات قابل تـوجهی در مـورد   
، بلکه هزاران جنگجوي القاعده و طالبـان کـه از مرزهـایش گذشـته     
ایـران نقـش مهمـی در    
براي ایجاد یک دولت جدیـد افغـان بـازي کـرد و متعهـد بـه       
، ایـران متعهـد بـه کمـک     

میلیـون   100، ایران متعهد به پرداخت 
را تحویل داده  2002هاي سال 

ن نیز شرکت کرد انستان در ب .
ن شامل برنامۀ زمان شـده   بنـدي  کردند که توافق ب

مقابل تروریسـم   ،براي انتخابات ملی و نیاز دولت افغانستان براي همکاري در جنگ
عنـوان   خارجه ایران به این حوادث بـه 

 روبـین . کـرد  فراتر از موضـوع افغانسـتان نگـاه مـی    
بـراي کمـک بـه     امریکـا 
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قسـمت  . کنـیم  در این مورد بحث خود را به دو قسمت تقسیم مـی 
بحثی در مورد همکاري ایران با امریکا و کشـورهاي دیگـر بـراي سـ    

در قسمت دوم هم به گسترش روابط ایران بـا  . تشکیل دولت جدید افغانستان است
  .دولت جدید افغانستان خواهیم پرداخت

مقام پیشین سیا در خاورمیانه، درحالی، کنت پوالكنظر  براساس
به افغانستان بودند، ایران از ایـن طـرح حمایـت     امریکاپاکستان مخالف حمله 

شـروع بـه    2+6گوهـاي  و ارچوب گفتهو ایران خارج از چ
این جلسات به گروه ارتبـاط ژنـو مشـهور شـد     . براي سقوط طالبان کردند

Hughes, 2010.  ایـران، روسـیه، هنـد و     درنهایترغم مسائلی که وجود داشت،  بهاما
تشکیل دولـت جدیـد در    و سپتامبر براي شکست طالبان و القاعده 11از  پس
براساس منابع دیپلماتیک ایران، سـپاه پاسـداران انقـالب    . همکاري کردند ،افغانستان

و سـیا همکـاري کردنـد و حمایـت مـالی       امریکـا اسالمی با نیروهاي عملیات ویژه 
نها اطالعات قابل تـوجهی در مـورد   ت ایران نه. سربازان اتحاد شمال را برعهده داشتند

، بلکه هزاران جنگجوي القاعده و طالبـان کـه از مرزهـایش گذشـته     کردطالبان ارائه 
ایـران نقـش مهمـی در     ،2001از سـقوط طالبـان در اواخـر     پـس . بودند، بیرون کرد

براي ایجاد یک دولت جدیـد افغـان بـازي کـرد و متعهـد بـه        المللی بینهاي 
، ایـران متعهـد بـه کمـک     2002سال  المللی بیندر کنفرانس . نستان شدبازسازي افغا

، ایران متعهد به پرداخت 2006در . افغانستان شد همیلیون دالري ب
هاي سال  دالر دیگر شد و اعالم کرد که آخرین بخش از کمک

ن نیز شرکت کردگوهاي سازمان ملل در مورد افغو ایران در گفت انستان در ب
ن شامل برنامۀ زمان تأکیدطور مشترك  و ایران به کردند که توافق ب

براي انتخابات ملی و نیاز دولت افغانستان براي همکاري در جنگ
خارجه ایران به این حوادث بـه  در این زمان وزارت امور. و مواد مخدر است

فراتر از موضـوع افغانسـتان نگـاه مـی     امریکارصتی براي همکاري با 
امریکـا نظر زیر کند که مقامات ایران پیشنهاد همکاري  گزارش می
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در این مورد بحث خود را به دو قسمت تقسیم مـی 
بحثی در مورد همکاري ایران با امریکا و کشـورهاي دیگـر بـراي سـ    

تشکیل دولت جدید افغانستان است
دولت جدید افغانستان خواهیم پرداخت

براساس
پاکستان مخالف حمله 

و ایران خارج از چ امریکا
براي سقوط طالبان کردند

Hughes, 2010)

پس امریکا
افغانستان

اسالمی با نیروهاي عملیات ویژه 
سربازان اتحاد شمال را برعهده داشتند

طالبان ارائه 
بودند، بیرون کرد

هاي  تالش
بازسازي افغا

میلیون دالري ب 560
دالر دیگر شد و اعالم کرد که آخرین بخش از کمک

ایران در گفت. است
و ایران به امریکا

براي انتخابات ملی و نیاز دولت افغانستان براي همکاري در جنگ
و مواد مخدر است

رصتی براي همکاري با ف
گزارش می



اما بوش ایـن پیشـنهاد را رد کـرد و در    
، ایران را به گسترش امریکا

نفوذ خود در هرات متهم کرد و ادعـا کـرد کـه اعضـاي القاعـده بـه ایـران پناهنـده         
در سخنرانی محور شرارت، بوش اشاره کرد کـه  

 Rubin)همکاري با ایران در افغانستان منجر به مصالحه گسترده با ایران نخواهد شـد  

 هـا  ییامریکـا برخالف این اتهامات، براسـاس گـزارش خـود    
مور خلـیج فـارس و ایـران در شـوراي     
خطاب به کنگـره در مـورد همکـاري    

سـپتامبر،   11از  پـس ویـژه افغانسـتان   
، گویـد  او مـی . اي مثبت بـوده اسـت  

یدوار بوده و انتظار داشته است که همکاري تاکتیکی با ایاالت متحـده منجـر   
 2007  مـی  به بازگشایی همکاري استراتژیک واقعی بین دو کشـور شـود هرچنـد در   

 پسرسد  نظر می اما به
استراتژي ایـران   .ها قطع شد

حـال کـه طالبـان نبایـد در     
(Haji-Yousefi,  . چنانکه

ایران نخواسته است که طالبـان پیـروز   
  .»در افغانستان احساس امنیت کند

با روي کار آمدن اوباما دوباره امیدها براي همکـاري در مسـائل افغانسـتان زنـده     
گـرفتن دوبـاره جنگجویـان    
. یکا، ناتو و مقامات سازمان ملل بـه حمایـت ایـران از کابـل اشـاره کردنـد      

نگتن و یگویـد کـه واشـ   
دریاسـاالر  . افغانستان با هم همکـاري کننـد  

اعضاي ناتو نیـز  . تکرار کرد
هاي استراتژیک در مـورد افغانسـتان، حضـور    

هـاي مـرتبط، بـراي     آلمان نیز دعوت به ایجـاد گروهـی از دولـت   
امل همکاري در این زمینه کردند و اضافه کردند که چنـین ابتکـاري ممکـن اسـت شـ     

اما بوش ایـن پیشـنهاد را رد کـرد و در     است؛ بازسازي ارتش ملی افغانستان را داده
امریکا. متهم کرد کمتیارگلبدین حمقابل ایران را به پناه دادن به 

نفوذ خود در هرات متهم کرد و ادعـا کـرد کـه اعضـاي القاعـده بـه ایـران پناهنـده         
در سخنرانی محور شرارت، بوش اشاره کرد کـه   2002در نهایت در ژانویه . 

همکاري با ایران در افغانستان منجر به مصالحه گسترده با ایران نخواهد شـد  
& Batmanglich, 2008 .    برخالف این اتهامات، براسـاس گـزارش خـود

مور خلـیج فـارس و ایـران در شـوراي     رئیس ا ،هیالري لورت. گونه نبوده است
خطاب به کنگـره در مـورد همکـاري     2007 امنیت ملیِ دولت بوش، در نوامبر سال

ویـژه افغانسـتان    حول محور القاعده، عراق و به امریکاایران با 
اي مثبت بـوده اسـت   طور گسترده دهد که این همکاري به گزارش می

یدوار بوده و انتظار داشته است که همکاري تاکتیکی با ایاالت متحـده منجـر   
به بازگشایی همکاري استراتژیک واقعی بین دو کشـور شـود هرچنـد در   

اما به. Bruno & Beehner, (2009)ارتباط با ایران در این زمینه قطع شد 
ها قطع شد همکاري لیه ایران،ایراد این اتهامات از سوي امریکا ع

حـال کـه طالبـان نبایـد در      این بوده اسـت کـه درعـین    ـ  مشابه عراق ـدر افغانستان 
Yousefi, (2011باشد  نیز نباید پیروز میدان امریکاروز شود، افغانستان پی

ایران نخواسته است که طالبـان پیـروز    واضح است که« :گویند می باتمانقلیچو 
در افغانستان احساس امنیت کند امریکااما همچنین نخواسته است که 

با روي کار آمدن اوباما دوباره امیدها براي همکـاري در مسـائل افغانسـتان زنـده     
گـرفتن دوبـاره جنگجویـان     تدرو قـ  2009هـا در سـال    با باال گرفتن خشـونت 

یکا، ناتو و مقامات سازمان ملل بـه حمایـت ایـران از کابـل اشـاره کردنـد      طالبان، امر
گویـد کـه واشـ    فرمانده نیروهاي امریکـا در منطقـه مـی    ،دیوید پترائوس

افغانستان با هم همکـاري کننـد  در سازي  توانند حول محور ثبات ایران می
تکرار کرد 2009اخر ژانویه او بار دیگر دراین مسئله را  ،مایک مولن

هاي استراتژیک در مـورد افغانسـتان، حضـور     گیري در تصمیمتالش کردند تا ایران در 
آلمان نیز دعوت به ایجـاد گروهـی از دولـت    مقامات .داشته باشد

همکاري در این زمینه کردند و اضافه کردند که چنـین ابتکـاري ممکـن اسـت شـ     

  

 

اي  جایگاه منطقه
جمهوري 
اسالمی ایران
در دهۀ اول قرن 

ویکم بیست
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بازسازي ارتش ملی افغانستان را داده
مقابل ایران را به پناه دادن به 

نفوذ خود در هرات متهم کرد و ادعـا کـرد کـه اعضـاي القاعـده بـه ایـران پناهنـده         
. اند شده

همکاري با ایران در افغانستان منجر به مصالحه گسترده با ایران نخواهد شـد  
Batmanglich, 2008)

گونه نبوده است این
امنیت ملیِ دولت بوش، در نوامبر سال

ایران با 
گزارش می

یدوار بوده و انتظار داشته است که همکاري تاکتیکی با ایاالت متحـده منجـر   ایران ام
به بازگشایی همکاري استراتژیک واقعی بین دو کشـور شـود هرچنـد در   

ارتباط با ایران در این زمینه قطع شد 
ایراد این اتهامات از سوي امریکا ع از

در افغانستان 
افغانستان پی
و  رابین
اما همچنین نخواسته است که  ،شود

با روي کار آمدن اوباما دوباره امیدها براي همکـاري در مسـائل افغانسـتان زنـده     
با باال گرفتن خشـونت . شد

طالبان، امر
دیوید پترائوسژنرال 

ایران می
مایک مولن

تالش کردند تا ایران در 
داشته باشد

همکاري در این زمینه کردند و اضافه کردند که چنـین ابتکـاري ممکـن اسـت شـ     
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  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز

43  

نگتن و تهران شود، مفیـد  
جمهور امریکا از طریق یک خطابـۀ تلویزیـونی   
استراتژي جدید او بـراي افغانسـتان کـه یـک     
یک گروه مرتبط را تکـرار کـرد و   

کـه اوبامـا در    درحـالی 
هـاي   برداري از استراتژي خود در مورد افغانستان بود، دیپلمات

ایـن ابتکـار بـا    . در مسکو بودنـد 
مهـدي  و  ،دیپلمات امریکایی مسـئول آسـیاي مرکـزي و جنـوبی    

عنـوان   ، و همچنین یک دیپلمات بریتانیایی کـه بـه  
حضـور داشـت    مـذاکرات 

. »بـین هسـتم   ین بار در دو سال اخیر من در مورد افغانسـتان خـوش  
سـفیر ایـران بـا    طی آن 

ادامـه   انـد،  پرداختـه گو در مورد مواد مخـدر و پناهنـدگان   
خارجـه امریکـا، تهـران را بـه     

بـراي   ،فرستادن نماینده به کنفرانس سازمان ملل در مورد افغانستان دعوت کرد و گفت
ایران نیز این دعـوت را پـذیرفت   

زاده تبـادل  و آخوند هالبروك
 مقابله بـا در همین ماه، ایران، افغانستان و پاکستان یک عملیات 
رفت کـه   با این روند امید می

ابـط نزدیکـی بـا دولـت جدیـد      
خارجی و بـا آگـاهی از اهمیـت    

، دولـت افغانسـتان   2002
ایـران، پاکسـتان،    ،سیاست روابط خوب همسایگی را با شش همسایۀ بالفاصل خود

هـا بازسـازي    براي این دولت
بـراي مثـال از طریـق    

 ـ  هاي قـومی  ههمکاري در تجارت و تضمین نقش سیاسی براي رهبري مطلوب گرو

نگتن و تهران شود، مفیـد  یگوهاي مستقیم بین واشو ایران نیز شود که اگر منجر به گفت
جمهور امریکا از طریق یک خطابـۀ تلویزیـونی    رئیس ،مارس، اوباما 20در . خواهد بود

استراتژي جدید او بـراي افغانسـتان کـه یـک      در. پیشنهاد مذاکره ایران و امریکا را داد
یک گروه مرتبط را تکـرار کـرد و    ایجاد اوباما دعوت آلمان برايهفته بعد آشکار شد، 

درحـالی . عنـوان یـک بـازیگر کلیـدي، جزئـی از آن دانسـت       ایران را به
برداري از استراتژي خود در مورد افغانستان بود، دیپلمات نگتن در حال پرده

در مسکو بودنـد امریکایی و ایرانی در حال برگزاري یک اجالس مهم 
دیپلمات امریکایی مسـئول آسـیاي مرکـزي و جنـوبی     ،پاتریک مون

، و همچنین یک دیپلمات بریتانیایی کـه بـه  معاون وزیر امور خارجه ،آخوندزاده
مـذاکرات یک مقام غربی که در ایـن  . کرد، برگزار شد واسطه عمل می

ین بار در دو سال اخیر من در مورد افغانسـتان خـوش  نخستبراي 
طی آن ین مالقات رسمی ناتو با ایران که نخست دراین مسئله همچنین 
گو در مورد مواد مخـدر و پناهنـدگان   و گفت بهمعاون دبیرکل ناتو 

ـ  2009در مـارس  . (Lamb, 2009)یافته است  خارجـه امریکـا، تهـران را بـه      ر امـور وزی
فرستادن نماینده به کنفرانس سازمان ملل در مورد افغانستان دعوت کرد و گفت

ایران نیز این دعـوت را پـذیرفت   . اي پیدا شود افغانستان باید یک راه حل منطقه
هالبروك ،در طول جلسه نیز .و آخوندزاده را به این جلسه فرستاد

در همین ماه، ایران، افغانستان و پاکستان یک عملیات . نظر غیررسمی داشتند
با این روند امید می. رهبري سازمان ملل اجرا کردند بهمشترك را  مواد مخدرِِ

  .ثبات داخلی افغانستان روز به روز بهبود یابد
ابـط نزدیکـی بـا دولـت جدیـد      دیگر، ایران از زمان سقوط طالبـان رو  سوياز 

خارجی و بـا آگـاهی از اهمیـت     ۀدر نتیجۀ خستگی از مداخل. افغانستان داشته است
2002اي بـراي بازسـازي افغانسـتان، در دسـامبر      همکاري منطقه

سیاست روابط خوب همسایگی را با شش همسایۀ بالفاصل خود
براي این دولت. مطرح کرد ،ستان و تاجیکستانچین، ازبکستان، ترکمن

بـراي مثـال از طریـق     ـ  این کشور یک فرصت براي نفوذ بر توسعۀ آینده افغانسـتان 
همکاري در تجارت و تضمین نقش سیاسی براي رهبري مطلوب گرو

  

 

ایران نیز شود که اگر منجر به گفت
خواهد بود

پیشنهاد مذاکره ایران و امریکا را داد
هفته بعد آشکار شد، 

ایران را به
نگتن در حال پردهیواش

امریکایی و ایرانی در حال برگزاري یک اجالس مهم 
پاتریک مونحضور 
آخوندزاده

واسطه عمل می
براي « :گفت

این مسئله همچنین 
معاون دبیرکل ناتو 

یافته است 
فرستادن نماینده به کنفرانس سازمان ملل در مورد افغانستان دعوت کرد و گفت

افغانستان باید یک راه حل منطقه بحران
و آخوندزاده را به این جلسه فرستاد

نظر غیررسمی داشتند
مواد مخدرِِ

ثبات داخلی افغانستان روز به روز بهبود یابد
از 

افغانستان داشته است
همکاري منطقه

سیاست روابط خوب همسایگی را با شش همسایۀ بالفاصل خود
چین، ازبکستان، ترکمن

این کشور یک فرصت براي نفوذ بر توسعۀ آینده افغانسـتان 
همکاري در تجارت و تضمین نقش سیاسی براي رهبري مطلوب گرو



بنـادر  طـور عمـده از   
پاکستان براي صادرات استفاده کرده است، مسیر تجاري جدیدي را بـا ایـران دنبـال    
ویژه بندر چابهار را بـراي  

هـا و   راه يافغانستان، هند و ایران یک توافقنامه براي ارتقا
ایـران یکـی از   . آهن از چابهار تا مرز غربی افغانستان امضـاء کردنـد  

هـاي   ترین شـرکاي تجـاري افغانسـتان اسـت و از طریـق ایـن فعالیـت       
 ،ویـژه هـرات   مرز بـا افغانسـتان بـه   

میلیـون دالر بـوده    500
هـاي ایـن کشـور شـده     
کردن برق براي غرب افغانستان از طریـق پـروژة چنـد    
کردن گـاز طبیعـی بـراي    

بوده اقتصاد غرب افغانستان 
(Lowe .  

هـا،   ویـژه بـا تاجیـک   
مانـده در مرکـز و    ها و اقلیـت شـیعۀ بـاقی   

شـهر هـرات   . نفوذ ایران در این منطقه بسیار چشمگیر اسـت 
 توسـط کـه   مطرح بـوده و تـا زمـانی   

در . تسخیر شد، مرکز قدرت و فرهنـگ ایـران بـود   
اقتصادي و فرهنگی ایران در افغانستان با شـتاب ادامـه   

هـاي   و پروژه هاي رادیویی ایران قابل استفاده در افغانستان هستند
گذاري ایـران در دسـت اجراسـت، مرکـز آمـوزش      
خـواف بـراي مـرتبط    

ایـران همچنـین   . قطـار در حـال سـاخت اسـت    
. ونقل فرستاده اسـت  به کابل در قالب سوخت و حمل

وضـعیت شـیعیان    ،گوید
. هاي ایران بهتـر شـده اسـت   

د از صـ در 4. بیند طورکلی ایران منافع داخلی مهمی را در یک افغانستان باثبات می

طـور عمـده از    فغانسـتانِ محصـور در خشـکی کـه بـه     ، ا2003در سال 
پاکستان براي صادرات استفاده کرده است، مسیر تجاري جدیدي را بـا ایـران دنبـال    

ویژه بندر چابهار را بـراي   توافقات جدید با ایران، دستیابی آزاد به بنادر ایران به
افغانستان، هند و ایران یک توافقنامه براي ارتقا. کرد افغانستان تضمین می

آهن از چابهار تا مرز غربی افغانستان امضـاء کردنـد   ساختن یک راه
ترین شـرکاي تجـاري افغانسـتان اسـت و از طریـق ایـن فعالیـت        ینانم

مرز بـا افغانسـتان بـه    هاي غربی هم اقتصادي رابطه و نفوذش در استان
500حدود  صادرات ساالنه ایران به افغانستان. افزایش یافته است

هـاي ایـن کشـور شـده      و متعهد به دادن یک بستۀ کمکی براي بازسازي زیرسـاخت 
کردن برق براي غرب افغانستان از طریـق پـروژة چنـد     این طرح شامل فراهم

کردن گـاز طبیعـی بـراي     میلیون دالري و همچنین با کمک ترکمنستان، براي فراهم
اقتصاد غرب افغانستان  ن، ایران بازیگري بسیار مهم دربنابرای ؛شهر هرات است

(Spencer, 2006: 44 &  ور مداوم نفوذش افزایش یافته است

ویـژه بـا تاجیـک    ایران روابط فرهنگی و زبانی نزدیکی نیز با افغانستان، بـه 
ها و اقلیـت شـیعۀ بـاقی    زبانانِ افغان در ایالت هرات، هزاره

نفوذ ایران در این منطقه بسیار چشمگیر اسـت . شمال افغانستان، دارد
مطرح بـوده و تـا زمـانی    15عنوان مرکز امپراتوري ایران در اوایل قرن 

تسخیر شد، مرکز قدرت و فرهنـگ ایـران بـود    1863 سال در محمدخان
اقتصادي و فرهنگی ایران در افغانستان با شـتاب ادامـه    گسترش نفوذ ،هاي اخیر

هاي رادیویی ایران قابل استفاده در افغانستان هستند شبکه. داشته است
گذاري ایـران در دسـت اجراسـت، مرکـز آمـوزش       سازي با سرمایه سازي و جاده

خـواف بـراي مـرتبط     ـ  آهن هرات معلمان جدید براي کابل طراحی شده است و راه
قطـار در حـال سـاخت اسـت     وسـیلۀ  کردن افغانستان و ایـران بـه  

به کابل در قالب سوخت و حمل اي را دوستانه هاي انسان
گوید نگار در افغانستان بوده، می عنوان روزنامه ها به رابین که سال

هاي ایران بهتـر شـده اسـت    بت به همتایانِ خود به دلیل کمکافغان از نظر مالی نس
طورکلی ایران منافع داخلی مهمی را در یک افغانستان باثبات می

  

 

اي  جایگاه منطقه
جمهوري 
اسالمی ایران
در دهۀ اول قرن 

ویکم بیست

44

در سال . است
پاکستان براي صادرات استفاده کرده است، مسیر تجاري جدیدي را بـا ایـران دنبـال    

توافقات جدید با ایران، دستیابی آزاد به بنادر ایران به. کرد
افغانستان تضمین می

ساختن یک راه
مقابل اط

اقتصادي رابطه و نفوذش در استان
افزایش یافته است

و متعهد به دادن یک بستۀ کمکی براي بازسازي زیرسـاخت 
این طرح شامل فراهم. است

میلیون دالري و همچنین با کمک ترکمنستان، براي فراهم
شهر هرات است

ور مداوم نفوذش افزایش یافته استط و به
ایران روابط فرهنگی و زبانی نزدیکی نیز با افغانستان، بـه 

زبانانِ افغان در ایالت هرات، هزاره فارسی
شمال افغانستان، دارد

عنوان مرکز امپراتوري ایران در اوایل قرن  به
محمدخان دوست

هاي اخیر سال
داشته است

سازي و جاده راه
معلمان جدید براي کابل طراحی شده است و راه

کردن افغانستان و ایـران بـه  
هاي انسان کمک

رابین که سال
افغان از نظر مالی نس

طورکلی ایران منافع داخلی مهمی را در یک افغانستان باثبات می به



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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 503به افغانستان سرازیر شده اسـت کـه بـالغ بـر     
سترش تأسیسات صنعتی 

 ییهـا  روابط کابل با تهران موجب نگرانی
، شـده  اي بر سر مسئلۀ هسـته 

، چگـونگی تـداوم همکـاري بـا ایـران      
) ین حـامی افغانسـتان  

گرفتن در طـرف هرکـدام   
رغـم اینکـه    بـه ، کـرزاي  
ایـران بـا    بـه ی رسـم 

براي افغانستان این نگرانی وجـود دارد کـه آزردگـی خـاطر     
 ،تنها باعث مختل شدن رشـد همکـاري اقتصـادي کنـونی شـود     

ممکن است بار دیگر منجر به مداخلۀ ایران در افغانستان و اسـتفاده از  
سـازي تعـادل سیاسـی کنـونی و ایجـاد نارضـایتی در       

کنـیم   مـی  هدر این مورد ما مشاهد
داند که ایران را نیز بـا خـود همـراه کنـد     

و ایـن نشـان از   داند بدون همراهی این کشـور راه بـه جـایی نخواهـد بـرد      
کـه در بحـث    چنـان . 

داشتن نفوذ بـاال در منطقـه   
از حـذف طالبـان چـه نفـوذي در     

ایـن  رغـم انکـار    بهاین نفوذ تا حدي بوده است که 
نفـوذ ایـران و حضـور و    

نکته مهم این . شد تأکید
  .شدیید أهاي بزرگ نیز ت

به او نامـه نوشـتند    کلینتون
از به قدرت رسیدن بوش همین تـیم  

به افغانستان سرازیر شده اسـت کـه بـالغ بـر      2006کل صادرات ایران در سال 
سترش تأسیسات صنعتی ها و گ ایران همچنین در حال ساخت راه. میلیون دالر است

روابط کابل با تهران موجب نگرانی. خود درون مرزهاي غربی افغانستان است
بر سر مسئلۀ هسـته  امریکاهاي ایران و  با تشدید تنشویژه  بهنگتن ی

، چگـونگی تـداوم همکـاري بـا ایـران      کـرزاي در این میان معماي دیپلماتیک 
ین حـامی افغانسـتان  تـر  بزرگ( امریکابدون مخالفت ) انفوذشهمسایه باارزش و ب

گرفتن در طـرف هرکـدام    طرفی را انتخاب کرده و از قرار افغانستان موضع بی
، کـرزاي  2006  می این اساس در بر. کند از این دو کشور اجتناب می

رسـم  سـفر در یـک   ،لغو شده بـود  امریکااو تحت فشار  پیشین
براي افغانستان این نگرانی وجـود دارد کـه آزردگـی خـاطر     . دیدار کرد نژاد

تنها باعث مختل شدن رشـد همکـاري اقتصـادي کنـونی شـود      ممکن است نه
ممکن است بار دیگر منجر به مداخلۀ ایران در افغانستان و اسـتفاده از   بلکه همچنین

سـازي تعـادل سیاسـی کنـونی و ایجـاد نارضـایتی در        ثبـات  جمعیت شیعه براي بـی 
در این مورد ما مشاهد .(Lowe & Spencer, 2006: 45) هاي غربی شود

داند که ایران را نیز بـا خـود همـراه کنـد      می الزمبراي حمله به افغانستان  امریکا
داند بدون همراهی این کشـور راه بـه جـایی نخواهـد بـرد       می

. در نگاه یک قدرت بـزرگ اسـت   ویژه هاي ایران ب جایگاه منطقه
داشتن نفوذ بـاال در منطقـه    ،اي هاي منطقه هاي مهم قدرت یکی از ویژگی ،نظري آمد

از حـذف طالبـان چـه نفـوذي در      پـس بینـیم کـه ایـران     در این مورد نیز مـی 
این نفوذ تا حدي بوده است که  دست آورده است و افغانستان به

نفـوذ ایـران و حضـور و    بـر  دولت بوش، با روي کـار آمـدن اوبامـا    مسئله از سوي 
تأکید.. .هاي مختلف امنیتی، اقتصادي و همکاري با ایران در زمینه

هاي بزرگ نیز ت است که این نفوذ توسط همسایگان ایران و قدرت

  اي سقوط صدام و تغییر توازن قواي منطقه

کلینتوندر دوره  ،تیم کاري بوش که در زمان او بر سر کار آمدند
از به قدرت رسیدن بوش همین تـیم   پس. که باید با عراق با ابزار نظامی برخورد کند

  

 

کل صادرات ایران در سال 
میلیون دالر است

خود درون مرزهاي غربی افغانستان است
یدر واش

در این میان معماي دیپلماتیک . است
همسایه باارزش و ب(

افغانستان موضع بی. است
از این دو کشور اجتناب می

پیشینسفر 
نژاد احمدي

ممکن است نهایران 
بلکه همچنین

جمعیت شیعه براي بـی 
هاي غربی شود استان

امریکاکه 
می زیرا

جایگاه منطقه
نظري آمد

در این مورد نیز مـی . است
افغانستان به

مسئله از سوي 
همکاري با ایران در زمینه

است که این نفوذ توسط همسایگان ایران و قدرت

سقوط صدام و تغییر توازن قواي منطقه. 2
تیم کاري بوش که در زمان او بر سر کار آمدند

که باید با عراق با ابزار نظامی برخورد کند



 11حادثـۀ  . بتوانند این طرح را عملی کنند
سپتامبر این شرایط را مهیا کرد و امریکا ابتدا به افغانستان و سـپس بـه عـراق حملـه     

بینـی   که برخی پـیش  
اي  فرقه هاي هاي داخلی و جنگ

از سـقوط   پـس . هاي تروریستی تبدیل شـد 
هـاي اقتصـادي، گسـترش    
ویژه در ابعاد قـومی و مـذهبی و   
دخالـت امریکـا در امـور داخلـی     

ایـن امـر   . دولت، باعث مختل شدن روند اعمال حاکمیت از سوي دولت عـراق شـد  
گرایی و تبـدیل عـراق بـه پایگـاهی بـراي فعالیـت و آمـوزش        
گان عراقی به کشورهاي همسـایه و  

دادن  اي و در نتیجه تحت تأثیر قرار
وفصـل   ها در عراق و کمک به حل

هـاي عـراق    برخی از نـاامنی 
ی کـه در عـراق هسـتند از    

). 1387 ،واعظـی (ند هسـت 
شـدت ثبـات و موفقیـت آن را    
گرچـه هـیچ کشـوري در منطقـه یـک عـراق آشـفته را        

کنند و برخی نیـز   اما همسایگان عراق تالش اندکی براي کمک به آن می
شـان   در امور داخلیهمسایگان 
یـک از   کـدام  ه شـد، وقتی از یک مقـام عراقـی پرسـید   

طبـق ایـن گـزارش، در    
مـدتی بـا    ارتباط طـوالنی 

که در زمان صدام حسین بـه ایـران پنـاه    
مین تسـلیحات، حمایـت مـالی و آمـوزش     

نویسندگان گزارش یک سیاستمدار سنی به 
جا کنید، ایران را زیر آن پیـدا خواهیـد   

بتوانند این طرح را عملی کنند تاکار آمدند و منتظر فرصتی بودند 
سپتامبر این شرایط را مهیا کرد و امریکا ابتدا به افغانستان و سـپس بـه عـراق حملـه     

 گونه اما همان ،گرچه امریکا به پیروزي سریعی دست یافت
هاي داخلی و جنگ عراق به جوالنگاه مداخلۀ همسایگان، آشوب

هاي تروریستی تبدیل شـد  براي گروه یبسیار مناسبو بستر و محلی 
هـاي اقتصـادي، گسـترش     ثبـاتی در عـراق تخریـب زیرسـاخت     نـاامنی و بـی  

ویژه در ابعاد قـومی و مـذهبی و    اجتماعی درونی، به ـ  ها و تعارضات سیاسی
دخالـت امریکـا در امـور داخلـی     تضعیف دولت مرکزي توسط برخی همسـایگان و  

دولت، باعث مختل شدن روند اعمال حاکمیت از سوي دولت عـراق شـد  
گرایی و تبـدیل عـراق بـه پایگـاهی بـراي فعالیـت و آمـوزش         باعث گسترش افراط

گان عراقی به کشورهاي همسـایه و   هاي تروریستی مانند القاعده، هجوم پناهنده
اي و در نتیجه تحت تأثیر قرار اي منطقه عراق به منازعهاحتمال تبدیل کشمکش 

ها در عراق و کمک به حل از این نظر مهار ناامنی. اي شد ثبات و امنیت منطقه
برخی از نـاامنی . اي بود اجتماعی آن، ضرورتی منطقه ـ  منازعات سیاسی

ی کـه در عـراق هسـتند از    بخشی از نیروهای. است ناشی از دخالت کشورهاي منطقه
هسـت اند و برخی دیگر از اتباع کشورهاي عربـی   افغانستان آمده

شـدت ثبـات و موفقیـت آن را     همسایگان عراق به ،همیلتون ـ   براساس گزارش بیکر
گرچـه هـیچ کشـوري در منطقـه یـک عـراق آشـفته را        . دهنـد  تحت تأثیر قـرار مـی  

اما همسایگان عراق تالش اندکی براي کمک به آن می ،خواهد
همسایگان  مداخلۀ ها از عراقی. در حال تضعیف ثبات آن هستند

وقتی از یک مقـام عراقـی پرسـید   بنابر گزارش، . ناراضی هستند
طبـق ایـن گـزارش، در    . »ه آنهـا هم«: کند او پاسخ داد همسایگان در عراق مداخله می

ارتباط طـوالنی  ،ایران. شترین نفوذ را در عراق داردیمیان همسایگان، ایران ب
که در زمان صدام حسین بـه ایـران پنـاه     بسیاري از شیعیان عراقی و بسیاري از کسانی

ـ    گفته می .برده بودند، دارد مین تسـلیحات، حمایـت مـالی و آمـوزش     أشـود ایـران ت
یک سیاستمدار سنی به . میان شیعۀ درون عراق را برعهده دارد

جا کنید، ایران را زیر آن پیـدا خواهیـد    هر سنگی را در عراقِ امروز جابه« :ه است
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کار آمدند و منتظر فرصتی بودند  بر سر
سپتامبر این شرایط را مهیا کرد و امریکا ابتدا به افغانستان و سـپس بـه عـراق حملـه     

گرچه امریکا به پیروزي سریعی دست یافت. کرد
عراق به جوالنگاه مداخلۀ همسایگان، آشوب ،کردند

و محلی 
نـاامنی و بـی   ،صدام

ها و تعارضات سیاسی شکاف
تضعیف دولت مرکزي توسط برخی همسـایگان و  

دولت، باعث مختل شدن روند اعمال حاکمیت از سوي دولت عـراق شـد  
باعث گسترش افراط

هاي تروریستی مانند القاعده، هجوم پناهنده گروه
احتمال تبدیل کشمکش 

ثبات و امنیت منطقه
منازعات سیاسی

ناشی از دخالت کشورهاي منطقه
افغانستان آمده

براساس گزارش بیکر
تحت تأثیر قـرار مـی  

خواهد نمی
در حال تضعیف ثبات آن هستند

ناراضی هستند
همسایگان در عراق مداخله می

میان همسایگان، ایران ب
بسیاري از شیعیان عراقی و بسیاري از کسانی

برده بودند، دارد
میان شیعۀ درون عراق را برعهده داردنظا
ه استگفت
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کنـد مـذاکره بـا     در نهایت راهکاري که این گزارش به کنگره امریکا توصیه می

عنـوان عامـل تـنش و    
هاي مردمی شیعه در عراق 

انـد،   ایران برخـوردار بـوده  
یی در امریکـا حـال حضـور نیروهـاي    

مذهبی و در نتیجه افزایش احتمـال  
بر این . هاي منفی تحوالت مذکور از دیدگاه ایران بوده است

کـردن   گیـر  زمـین  نخسـت، 
فکر رویـارویی   امریکا

از عراق، هـدف بعـدي   
 در پی یافتنو  نگریست
گیـري مطمـئن    به زمان و فرصت تصـمیم 

کـردن کامـل    یک انتخاب در این راستا تـالش بـراي مشـغول   
گیـري   بـازیگري فعـال در شـکل   
ایـن  . آینده عراق بوده است

هرگونـه اعمـال نفـوذ    
سادگی ایران را به مداخله 

ین اگر ایران چنـ  ثانیاً. 
انجام دهد، جمعیت شیعه پراکنده عراق ضرورتاً بـه ایـران گـوش نخواهنـد     
مرکز آموزش شیعه و قدرت آنهاست نـه  
که شیعیان بسیاري در زمان صـدام بـه ایـران آمدنـد و ایـن باعـث شـد        

از آزادسازي عـراق   پس
  .کند

عمق بخشیدن به نفوذ اقتصادي و سیاسی قابل توجه 
امـا ارتـش    ،داد هرچند بوش در عـراق جـدي نشـان مـی    

ایران وسایل جراحـی و درمـانی   

در نهایت راهکاري که این گزارش به کنگره امریکا توصیه می
  .(Hamilton & Baker: 25)ست عراق ادر سازي  ایران براي ثبات

عنـوان عامـل تـنش و     از نظر ایران، حذف رژیم بعث در عراق کـه همـواره بـه   
هاي مردمی شیعه در عراق  هیابی مبارزان و گرو کرد و قدرت اي عمل می ناامنی منطقه

ایران برخـوردار بـوده  مهوري اسالمی ج هاي سال گذشته از حمایت 27که طی 
حـال حضـور نیروهـاي     امـا درعـین   ،شود تلقی می تحولی بسیار مثبت

مذهبی و در نتیجه افزایش احتمـال   ـ  ثباتی، ناامنی و گسترش شکاف قومی عراق، بی
هاي منفی تحوالت مذکور از دیدگاه ایران بوده است تجزیۀ عراق نیز از جنبه

نخسـت، هـدف  . کـرد  اساس ایران دو هدف را در عراق دنبال می
امریکامسري، براي اینکه  هاي نیروهاي ائتالف در مواجهه با شورش

از عراق، هـدف بعـدي    پساین منظر که  ایران از. نظامی با ایران را از سر بیرون کند
نگریست میعنوان خط مقدم  عراق بهبه در منطقه خواهد بود، 

به زمان و فرصت تصـمیم  امریکابراي جلوگیري از دستیابی هایی 
یک انتخاب در این راستا تـالش بـراي مشـغول   . براي کنترل ایران بود
بـازیگري فعـال در شـکل    ،در واقع تهران از همان اوایل. در عراق بود

آینده عراق بوده است دولت در ی آنهامناظره شیعیان عراق و سیاست جایگزین
هرگونـه اعمـال نفـوذ     اوالً. خطراتی نیز براي ایران داشته باشدتوانست  میاستراتژي 

سادگی ایران را به مداخله  نگتن اجازه دهد که بهیتوانست به واش در جنوب عراق می
. در امور داخلی عراق متهم کند و ایران را تحت فشار قرار دهد

انجام دهد، جمعیت شیعه پراکنده عراق ضرورتاً بـه ایـران گـوش نخواهنـد      
مرکز آموزش شیعه و قدرت آنهاست نـه   ،براي بسیاري از شیعیان عراق، نجف

که شیعیان بسیاري در زمان صـدام بـه ایـران آمدنـد و ایـن باعـث شـد         درحالی
پساما  ،داشته باشدایرانیان ادعاي مرکزیت و رهبري شیعیان را 

کندتواند به ضرر قم و به نفع کربال و نجف تغییر  این جریان می
عمق بخشیدن به نفوذ اقتصادي و سیاسی قابل توجه  ،هدف دوم ایران در عراق

هرچند بوش در عـراق جـدي نشـان مـی    . شیعیان عراق بود 
ایران وسایل جراحـی و درمـانی   . ممکن بود براي رقابت با تهران کافی نباشد

  

 

در نهایت راهکاري که این گزارش به کنگره امریکا توصیه می. »کرد
ایران براي ثبات

از نظر ایران، حذف رژیم بعث در عراق کـه همـواره بـه   
ناامنی منطقه

که طی 
تحولی بسیار مثبت

عراق، بی
تجزیۀ عراق نیز از جنبه

اساس ایران دو هدف را در عراق دنبال می
نیروهاي ائتالف در مواجهه با شورش

نظامی با ایران را از سر بیرون کند
در منطقه خواهد بود،  امریکا

هایی  راه
براي کنترل ایران بود

در عراق بود امریکا
مناظره شیعیان عراق و سیاست جایگزین

استراتژي 
در جنوب عراق می

در امور داخلی عراق متهم کند و ایران را تحت فشار قرار دهد
 انتخابی

براي بسیاري از شیعیان عراق، نجف. کرد
درحالی. قم

ایرانیان ادعاي مرکزیت و رهبري شیعیان را 
این جریان می

هدف دوم ایران در عراق
ایران بر
ممکن بود براي رقابت با تهران کافی نباشد امریکا



کرد، روزي دو میلیون لیتر نفت سفید 
، کـاتزمن . کـرد  درصد از گاز خانگی عراق را تأمین مـی 

، نفـوذ وسـیع ایـران در عـراق را عمـق      
شود دولت و مردم عراق نسبت بـه منـافع ایـران در    

(Carpenter .   در ایـن شـرایط
صراحت اعـالم کـرد کـه    

تصـمیم   امریکابه بیان دیگر، 
گرفت نوع بازي خود را در عراق، از بازي ایدئولوژیک بـه رقابـت یـا همکـاري بـا      

در پاسخ به . اي بر سر گسترش حوزه نفوذ در عراق، تغییر دهد
توانست راهگشـا باشـد، تفـاهم سیاسـی میـان      
. هاي اصلی شیعه، سنی و کرد در عراق و عدم دخالت کشورهاي خارجی بـود 

جمهـوري  اي آن،  با توجه به فضاي مناسب امنیتی عراق و پیامـدهاي نـاگوار منطقـه   
. ایران ایجاد ثبات و امنیت در عراق را محور اصـلی راهبـرد خـود قـرار داد    

هایی چون درخواست رهبران عراق از دولت ایران براي تالش بیشـتر در ایـن   
در  امریکـا ، باعث شد تا مذاکره مستقیم میان ایـران و  

، در ایـن کشـور   در شرایط آشفتگی عراق و تالش براي تشکیل دولـت جدیـد  
گیري عراق جدیـد   راق هرکدام ترجیحات خاص خود را در مورد شکل
، ایـران و  امریکـا  ـ  در این میان با توجه به نفوذ بیشتر سـه بـازیگر خـارجی   

 نخسـت، . شـد  بینـی مـی  
یکی بـه دو  . صور است

نشـین و   نشین و منطقه کردنشین و دوم بـه سـه منطقـه کردنشـین، سـنی     
زیـرا تقسـیم    ،رسـند  نظر نمی

عراق به سه ناحیه تقریباً هیچ طرفدار مشخصی ندارد و تقسیم به دو ناحیه نیـز تنهـا   
زیرا آنان وضـع فعلـی را   

اما عموم همسـایگان   
دوم  ).1389 ،قاسـمی 

کرد، روزي دو میلیون لیتر نفت سفید  ها را براي عراقیان مجروح فراهم می بیمارستان
درصد از گاز خانگی عراق را تأمین مـی  20کرد و  به عراق ارسال می

، نفـوذ وسـیع ایـران در عـراق را عمـق      کاامریمتخصص مسائل خاورمیانه در کنگره 
شود دولت و مردم عراق نسبت بـه منـافع ایـران در     باعث می کهنامد  می استراتژیک

(Carpenter & Innocent, 2007 .این کشور توجه خاصی داشته باشـند 

صراحت اعـالم کـرد کـه     در استراتژي جدید خود به کنگره به 2007در سال 
به بیان دیگر، . اي براي مسئلۀ عراق است حل منطقه دنبال نوعی راه

گرفت نوع بازي خود را در عراق، از بازي ایدئولوژیک بـه رقابـت یـا همکـاري بـا      
اي بر سر گسترش حوزه نفوذ در عراق، تغییر دهد دیگر بازیگران منطقه

توانست راهگشـا باشـد، تفـاهم سیاسـی میـان       یحلی که م شاید تنها راه ،این شرایط
هاي اصلی شیعه، سنی و کرد در عراق و عدم دخالت کشورهاي خارجی بـود 

با توجه به فضاي مناسب امنیتی عراق و پیامـدهاي نـاگوار منطقـه   
ایران ایجاد ثبات و امنیت در عراق را محور اصـلی راهبـرد خـود قـرار داد    اسالمی 

هایی چون درخواست رهبران عراق از دولت ایران براي تالش بیشـتر در ایـن   
، باعث شد تا مذاکره مستقیم میان ایـران و  امریکا، از جمله تعامل با 
  ).1387 ،واعظی(عراق شکل بگیرد 

در شرایط آشفتگی عراق و تالش براي تشکیل دولـت جدیـد  
راق هرکدام ترجیحات خاص خود را در مورد شکلهمسایگان ع

در این میان با توجه به نفوذ بیشتر سـه بـازیگر خـارجی   . 
بینـی مـی   و مردم عراق، سه سناریو براي آینده عراق پـیش  ـ  عربستان

صور استتجزیه عراق به دو صورت قابل ت. سناریوي تجزیۀ عراق بود
نشین و منطقه کردنشین و دوم بـه سـه منطقـه کردنشـین، سـنی      ناحیه عرب
نظر نمی این دو سناریو در مجموع چندان محتمل به. نشین

عراق به سه ناحیه تقریباً هیچ طرفدار مشخصی ندارد و تقسیم به دو ناحیه نیـز تنهـا   
زیرا آنان وضـع فعلـی را    ؛رسد نظر می هاي جبهه کردي به مطلوب بخشی از رادیکال

 ،کنند زمانی مناسب براي تحقق رؤیاي کردستان بزرگ تلقی می
قاسـمی ( نـد و سنی داخـل بـا تجزیـه مخالف    هاي شیعه عراق و جریان
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بیمارستان
به عراق ارسال می

متخصص مسائل خاورمیانه در کنگره 
استراتژیک

این کشور توجه خاصی داشته باشـند 
در سال  امریکا

دنبال نوعی راه به
گرفت نوع بازي خود را در عراق، از بازي ایدئولوژیک بـه رقابـت یـا همکـاري بـا      

دیگر بازیگران منطقه
این شرایط

هاي اصلی شیعه، سنی و کرد در عراق و عدم دخالت کشورهاي خارجی بـود  گروه
با توجه به فضاي مناسب امنیتی عراق و پیامـدهاي نـاگوار منطقـه   

اسالمی 
هایی چون درخواست رهبران عراق از دولت ایران براي تالش بیشـتر در ایـن    انهنش

، از جمله تعامل با مورد
عراق شکل بگیرد  مورد

در شرایط آشفتگی عراق و تالش براي تشکیل دولـت جدیـد  
همسایگان ع

. داشتند
عربستان

سناریوي تجزیۀ عراق بود
ناحیه عرب

نشین شیعه
عراق به سه ناحیه تقریباً هیچ طرفدار مشخصی ندارد و تقسیم به دو ناحیه نیـز تنهـا   

مطلوب بخشی از رادیکال
زمانی مناسب براي تحقق رؤیاي کردستان بزرگ تلقی می

عراق و جریان
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برقـراري دموکراسـی باثبـات در عـراق بـراي      
اما بـا توجـه بـه     ،رسد

م عدم مخالفت همسایگان مه
، چنین سناریویی نسبت به سناریوهاي دیگر 

ایجـاد یـک    امـا امریکـا در تـالش بـراي    
این بـود کـه    امریکاامید دیگر 

خـواه  . سم عراقی قوي و پرشور خواهد بود
هـا خـود را در یـک مفهـوم     

این بوده اسـت کـه    امریکا
ایـران و   ،دیگـر  سـوي 

ها در یک  اند و عراقی
ها بر دولت  ها سلطۀ سنی

و ایـران در مـورد اینکـه دموکراسـی     
اما انگیزه این دو  ،سازي عراق است، توافق دارند

از ارتقـاي دموکراسـی در سراسـر    
هـا بـا همـدیگر     سـت کـه دموکراسـی   

بـه اصـطالح   جنگند و دموکراسی شکل باثبات دولت و یک محـافظ در مقابـل   
امـا اولویـت عمـده ایـران ترغیـب دموکراسـی در عـراق        

از . باشد به قدرت رسیدن شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور هستند، می
عنـوان یـک    یک عراق بـه 

با این هـدف  . شود، است
ها و ساختن عراق یا با یک ساختار فـدرالی  
عنوان یک دولـت فـدرال کـه شـیعیان در آن نقـش غالـب را       

از هـا بـراي اسـتقبال    
یک عراق شیعه نه دشمن 

 يبهترین سناریوي ایـران تثبیـت محـور   
 که ایران در آن قدرت برتر خواهد بـود 

برقـراري دموکراسـی باثبـات در عـراق بـراي      . سناریوي دموکراسـی عراقـی اسـت   
رسد نظر نمی همسایگانی که دموکراتیک نیستند، چندان مطلوب به

عدم مخالفت همسایگان مه) شیعیان و اکراد(حمایت نیروهاي اصلی داخلی عراق 
، چنین سناریویی نسبت به سناریوهاي دیگر امریکاو حمایت آشکار ) ایران و ترکیه

امـا امریکـا در تـالش بـراي    ). 1389 ،قاسمی(رسد  نظر می تر به
امید دیگر . دموکراسی سکوالر طرفدار غرب در عراق بوده است

سم عراقی قوي و پرشور خواهد بودناسیونالی با محورعراق یک کشور متحد 
هـا خـود را در یـک مفهـوم      ها، کردها و آشـوري  اعراب سنی، خواه شیعیان، ترکمن

امریکاامید دیگر . عراقی بودنِ متحدکننده سهیم خواهند دانست
سـوي از . نسبتاً سریع اتفـاق خواهـد افتـاد    ،ظهور عراق دموکراتیک

اند و عراقی ها بوده بخشی به شیعیان و سنی بستان در تالش براي قدرت
ها سلطۀ سنی از دهه پسخواهند  اي بین کسانی که می جنگ داخلی فرقه

و ایـران در مـورد اینکـه دموکراسـی      امریکـا اتفاقـاً  . انـد  را کنترل کننـد، قفـل شـده   
سازي عراق است، توافق دارند ثباتباترین نوع دولت براي 

از ارتقـاي دموکراسـی در سراسـر     امریکـا انگیزه . براي چنین برداشتی متفاوت است
سـت کـه دموکراسـی   ا جهان عرب ناشی از این برداشـت هنجـاري  

جنگند و دموکراسی شکل باثبات دولت و یک محـافظ در مقابـل   
امـا اولویـت عمـده ایـران ترغیـب دموکراسـی در عـراق        . اسـت  »م مذهبیتروریس
به قدرت رسیدن شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور هستند، می منظور

یک عراق بـه  دوبارهگیري  این منظر، ایران امیدوار به جلوگیري از شکل
شود، است میوسیله رژیم سنی سکوالر اداره  رقیب نظامی قوي که به

ها و ساختن عراق یا با یک ساختار فـدرالی   ایران در تالش براي کاهش قدرت سنی
عنوان یک دولـت فـدرال کـه شـیعیان در آن نقـش غالـب را        با سه استان قوي یا به

هـا بـراي اسـتقبال     بـا ترغیـب عراقـی    ،ایـران امیـدوار اسـت   . داشته باشند، اسـت 
یک عراق شیعه نه دشمن . ورندآدست  باال را در قدرت بهت دموکراسی، شیعیان دس

بهترین سناریوي ایـران تثبیـت محـور   . خواهد بود امریکاایران و نه متحد نزدیک 
که ایران در آن قدرت برتر خواهد بـود است سوریه و لبنان  شامل یک عراق شیعی،

  

 

سناریوي دموکراسـی عراقـی اسـت   
همسایگانی که دموکراتیک نیستند، چندان مطلوب به

حمایت نیروهاي اصلی داخلی عراق 
ایران و ترکیه(

تر به محتمل
دموکراسی سکوالر طرفدار غرب در عراق بوده است

عراق یک کشور متحد 
اعراب سنی، خواه شیعیان، ترکمن

عراقی بودنِ متحدکننده سهیم خواهند دانست
ظهور عراق دموکراتیک

بستان در تالش براي قدرتعر
جنگ داخلی فرقه

را کنترل کننـد، قفـل شـده   
ترین نوع دولت براي  مناسب

براي چنین برداشتی متفاوت است
جهان عرب ناشی از این برداشـت هنجـاري  

جنگند و دموکراسی شکل باثبات دولت و یک محـافظ در مقابـل    نمی
تروریس«
منظور به

این منظر، ایران امیدوار به جلوگیري از شکل
رقیب نظامی قوي که به

ایران در تالش براي کاهش قدرت سنی
با سه استان قوي یا به

داشته باشند، اسـت 
دموکراسی، شیعیان دس

ایران و نه متحد نزدیک 
شامل یک عراق شیعی،



قـراري ثبـات و امنیـت در    
گیري یـک حکومـت   

دنبـال   بـه  ،مسـئلۀ کردهـا  
نشـدن  سیاست ترکیه نسـبت بـه عـراق بـر تهیـیج      

که یک تهدیـد خـارجی بـراي ثبـات داخلـی      
انـد و از   ها از اقلیت ترکمن درون عراق حمایت کـرده 

. انـد  نفوذشان براي جلوگیري از همگرایی کرکوك در کردستان عراق اسـتفاده کـرده  
گـذاري   هاي ترکیه در مناطق کردنشین در شـمال عـراق سـرمایه   

روابــط ســازنده در زمینــۀ 
سـوم سـناریوي حکومـت    
نـوعی مشـابه حکومـت صـدام     

از  سـوریه نیـز هماننـد عربسـتان    
. بخشی آن براي مردم سـوریه نگـران اسـت   

و رابطـه آنهـا بـا حکومـت فـدرال و خودمختـار       
دیگر، در  سويعربستان از 

امید که یک رژیم اقتدارگراي دوست 
(Halabi, 2009: 122).  

رسـد سـناریوي دوم در عـراق    
این سناریو بیشتر از هر کشوري در منطقه بـه سـود ایـران    
دیگر، نکته قابل توجه در مورد عراق کنونی این است کـه حتـی   
دولت جدید عراق، ساختار سیاسـی  

توانسـت در   هاي عراق بسیار دور از آن چیزي است که دولـت امریکـا مـی   
کـه گفتـه شـد، دموکراسـی     
حتی اگر پذیرفته شود که 
سـت، بـانفوذترین گـروه در    

کـه از یکـی از    داننـد، کسـانی  
امیـد دوم امریکـا نیـز محقـق نشـده      

(Halabi, 2009 .قـراري ثبـات و امنیـت در    ترکیه نیز با توجه به اینکه خواستار بر
گیري یـک حکومـت    مطمئناً خواهان شکل ،ستا عراق و چون خود یک دموکراسی

مسـئلۀ کردهـا   دلیـل وجـود   دیگر ترکیـه بـه   سوياز . از نوع صدام نیست
سیاست ترکیه نسـبت بـه عـراق بـر تهیـیج      . تجزیه عراق است جلوگیري از

که یک تهدیـد خـارجی بـراي ثبـات داخلـی      ناسیونالیسم کردي متمرکز شده است 
ها از اقلیت ترکمن درون عراق حمایت کـرده  ترك. شود ترکیه محسوب می

نفوذشان براي جلوگیري از همگرایی کرکوك در کردستان عراق اسـتفاده کـرده  
هاي ترکیه در مناطق کردنشین در شـمال عـراق سـرمایه    حال، شرکت

روابــط ســازنده در زمینــۀ  راســتاي برقــراريانــد و رهبــران تــرك و کــرد در 
سـوم سـناریوي حکومـت     .انـد  سیاسی تـالش کـرده  موضوعات اقتصادي، امنیتی و 

نـوعی مشـابه حکومـت صـدام      برقراري حکومتی ضعیف در عراق به. اقتدارگراست
سـوریه نیـز هماننـد عربسـتان    . حسین مطلوب سـوریه و عربسـتان خواهـد بـود    

بخشی آن براي مردم سـوریه نگـران اسـت    گیري حکومت دموکراتیک و الهام
و رابطـه آنهـا بـا حکومـت فـدرال و خودمختـار        لۀ کردهاي سوریهئحال مس

عربستان از . انگیزد هایی براي سوریه برمی کردستان در عراق، نگرانی
امید که یک رژیم اقتدارگراي دوست  هاست، با این بخشی به سنی تالش براي قدرت

(122 : جاي یک رژیم بدنام به قدرت برسد نسبت به عربستان به

رسـد سـناریوي دوم در عـراق     نظـر مـی   به ،با توجه به وضعیت کنونی در عراق
این سناریو بیشتر از هر کشوري در منطقه بـه سـود ایـران    . ستا گیري حال شکل

دیگر، نکته قابل توجه در مورد عراق کنونی این است کـه حتـی    سوياز  .خواهد بود
دولت جدید عراق، ساختار سیاسـی   ،برگزار شد 2005انتخاباتی که در سال  براساس

هاي عراق بسیار دور از آن چیزي است که دولـت امریکـا مـی    و ویژگی
کـه گفتـه شـد، دموکراسـی      مدل ایـدئال امریکـا چنـان   . مدل ایدئال عراق تصور کند

حتی اگر پذیرفته شود که . ایجاد نشده استاین مدل واضح است که سکوالر بود اما 
سـت، بـانفوذترین گـروه در    ا شدن به دموکراسی به مفهوم غربـی  عراق در راه تبدیل

داننـد، کسـانی   عراق کسانی هستند که خودشان را مسلمانان شیعه مـی 
امیـد دوم امریکـا نیـز محقـق نشـده      . کنند مذهبی پیروي می ـ چندین حزب سیاسی

  

 

اي  جایگاه منطقه
جمهوري 
اسالمی ایران
در دهۀ اول قرن 

ویکم بیست
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Halabi, 2009: 121)

عراق و چون خود یک دموکراسی
از نوع صدام نیست

جلوگیري از
ناسیونالیسم کردي متمرکز شده است 

ترکیه محسوب می
نفوذشان براي جلوگیري از همگرایی کرکوك در کردستان عراق اسـتفاده کـرده  

حال، شرکت درعین
انــد و رهبــران تــرك و کــرد در  کــرده

موضوعات اقتصادي، امنیتی و 
اقتدارگراست

حسین مطلوب سـوریه و عربسـتان خواهـد بـود    
گیري حکومت دموکراتیک و الهام شکل

حال مس درعین
کردستان در عراق، نگرانی

تالش براي قدرت
نسبت به عربستان به

با توجه به وضعیت کنونی در عراق
حال شکل در

خواهد بود
براساس

و ویژگی
مدل ایدئال عراق تصور کند

سکوالر بود اما 
عراق در راه تبدیل

عراق کسانی هستند که خودشان را مسلمانان شیعه مـی 
چندین حزب سیاسی
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عنـوان ابزارهـاي    سـرعت خـود را بـه   
شدن فضاي سیاسی در 

هـاي   تقـدر  از سـوي 
. بـرداري قـرار گیـرد    جهادي مورد بهره

هـاي حـامی    توانستند شبکه
ها در راستاي منـافع خـود   

امریکا مجبور بـه  . مدت نیز اتفاق نیفتاد
  

عنـوان بـانفوذترین قـدرت در    
تنهـا در جنـوب    نـه ایـران  
در سـطح  . اي دارد لکه در شهرهاي کردنشین مثل سلیمانیه و اربیل حضور برجسـته 

گیـري   شـکل . گیري است
تواند تحول جدیدي باشد تا کشورهاي عضو شوراي همکاري خلـیج  
امنیتـی دیگـري در منطقـه، پوسـتۀ     
 ،تحول بنیادین در عراق

بـه قـدرت   . دهـد  گیري یک حکومت جدید در مقایسه با صـدام را نویـد مـی   
هـا و   جـویی  رسیدن یاران سنتی کـرد و شـیعۀ ایـران در آن کشـور، از شـدت بهانـه      

عـراق را بـه سـمت     
هرچند شرایط امنیتی این کشور 
از حضور در عراق، مانعی در راه تبدیل این کشور به متحـد امنیتـی   

ر سـوریه در  جمهـو  رئـیس 
ان، تصریح کرد که دولت سـوریه بـا دولـت منتخـب در     

توانـد   ، ضمن آنکـه مـی  
جویی و انزواگریزي ایـران را تسـکین دهـد، کفـۀ ایـران را بـراي       

عبـارت   بـه ). 1386 ،موسـوي 
دیگر، احتمال گسترش حوزه نفوذ ایران در عراق به قدري وجود دارد که این کشور 

شدن به قـدرت   تواند پل یا تختۀ پرشِ ایران براي ورود به منطقۀ شامات و تبدیل

سـرعت خـود را بـه    ی بهـ قوماي   هاي فرقه در عوض، هویت
شدن فضاي سیاسی در  شکسته. اصلی سازمان اجتماعی و بسیج سیاسی تثبیت کردند

از سـوي توانست  عراق با انتقال آشفتۀ قدرت، موجب شقاق شد که می
جهادي مورد بهره ـ  ها مثل نظامیان سلفی همسایه و دیگر تشکل

توانستند شبکه سادگی می ها به در این محیط پیچیده، ایران و دیگر دولت
ها در راستاي منـافع خـود    هاي نظامی و سازمان خود را ایجاد کنند و از احزاب، گروه

مدت نیز اتفاق نیفتاد ق دموکراتیک در کوتاهظهور عرا. استفاده کنند
  .شد 2010افزایش نیروها و تمدید حضور آنها در عراق تا سال 

عنـوان بـانفوذترین قـدرت در     این است که ایـران بـه   امریکاین مشکل تر بزرگ
ایـران  . اشکال متنوعی دارد ،این نفوذ. عراق جایگزین شده است

لکه در شهرهاي کردنشین مثل سلیمانیه و اربیل حضور برجسـته 
گیري است منطقه نیز محور ایران، عراق، سوریه و لبنان در حال شکل

تواند تحول جدیدي باشد تا کشورهاي عضو شوراي همکاري خلـیج   می ،این محور
امنیتـی دیگـري در منطقـه، پوسـتۀ     گیري ساختارهاي  فارس براي جلوگیري از شکل

تحول بنیادین در عراق. ساختار امنیتی موجود را به سمت ساختاري فراگیر بشکنند
گیري یک حکومت جدید در مقایسه با صـدام را نویـد مـی   

رسیدن یاران سنتی کـرد و شـیعۀ ایـران در آن کشـور، از شـدت بهانـه      
 ،این رونـد . زهاي غربی ایران خواهد کاستآفرینی در مر

هرچند شرایط امنیتی این کشور  ؛شدن به متحد سیاسی ایران سوق خواهد داد
از حضور در عراق، مانعی در راه تبدیل این کشور به متحـد امنیتـی    امریکاو اهداف 

رئـیس . اسـت دمشـق   ،پایۀ سـوم ایـن محـور   . ایران خواهد بود
ان، تصریح کرد که دولت سـوریه بـا دولـت منتخـب در     .ان.مصاحبه با خبرنگار سی

، ضمن آنکـه مـی  تأثیرگذارگیري این محور  شکل. عراق همکاري خواهد کرد
جویی و انزواگریزي ایـران را تسـکین دهـد، کفـۀ ایـران را بـراي        هاي امنیت

موسـوي (تر خواهـد کـرد    تعامل ایجابی با اعراب منطقه سنگین
دیگر، احتمال گسترش حوزه نفوذ ایران در عراق به قدري وجود دارد که این کشور 

تواند پل یا تختۀ پرشِ ایران براي ورود به منطقۀ شامات و تبدیل

  

 

در عوض، هویت. است
اصلی سازمان اجتماعی و بسیج سیاسی تثبیت کردند

عراق با انتقال آشفتۀ قدرت، موجب شقاق شد که می
همسایه و دیگر تشکل

در این محیط پیچیده، ایران و دیگر دولت
خود را ایجاد کنند و از احزاب، گروه

استفاده کنند
افزایش نیروها و تمدید حضور آنها در عراق تا سال 

بزرگ
عراق جایگزین شده است

لکه در شهرهاي کردنشین مثل سلیمانیه و اربیل حضور برجسـته ب
منطقه نیز محور ایران، عراق، سوریه و لبنان در حال شکل

این محور
فارس براي جلوگیري از شکل

ساختار امنیتی موجود را به سمت ساختاري فراگیر بشکنند
گیري یک حکومت جدید در مقایسه با صـدام را نویـد مـی    شکل

رسیدن یاران سنتی کـرد و شـیعۀ ایـران در آن کشـور، از شـدت بهانـه      
آفرینی در مر بحران
شدن به متحد سیاسی ایران سوق خواهد داد تبدیل

و اهداف 
ایران خواهد بود

مصاحبه با خبرنگار سی
عراق همکاري خواهد کرد

هاي امنیت دغدغه
تعامل ایجابی با اعراب منطقه سنگین

دیگر، احتمال گسترش حوزه نفوذ ایران در عراق به قدري وجود دارد که این کشور 
تواند پل یا تختۀ پرشِ ایران براي ورود به منطقۀ شامات و تبدیل می



 یکـی از دالیـل بـوش   
 ،ایـن اسـاس   بـر . همین نکتـه بـود  

صـراحت اعـالم    ، بـه 
 »عراق باید همچون گذشته سدي در برابر ایـران و نـه پلـی بـراي آن باشـد     

عیان در حکومت عراق، رهبـران عـرب   
یوسـفی،   حـاجی (انـد  

ظهور ایـن هـالل    ازشدت 
. اي دسـت یافتـه اسـت   

سنی دوست دارند یک عراق واحد را تحت حاکمیـت یـک رژیـم    
پادشاه اردن هشدار داد کـه اگـر   

ـ   رو  هاي از مشـکالت روب
(Halabi, 2009 .  سـنی  ادعـايح

جـاي   تعلق خاطر شیعیان منطقه به ایران بـه 
درواقـع در چشـم   . ارچوب قابل تحلیـل اسـت  

  ).1389 ،سیدنژاد
ش نقـش ایـران در نـزد رهبـران جهـان عـرب از دو       

هـم   خأل قدرت در عراق و به
عربستان براي مقابلـه بـا ایـن دو    

سـعی کـرد حضـور    ایـن کشـور نخسـت،    
شدن در عراق چند هدف را دنبـال  
از ظهور رقبـاي جـدي در مقابـل زعامـت ادعـایی      
بر این اساس تأسیس حکومتی بـا  

قطـه ضـعف و یـا    اکثریت شیعه براي عربستان سلفی و ضدشیعی نوعی شکست یا ن
بنابراین ناکامی در برقراري چنین حکومتی هدف 
ارچوب عربستان تالش بسیار زیادي کـرد  
از سـوي عربسـتان، مصـر و    

امنیتـی   ـ  بنابراین برهم زدن تعادل سیاسـی 

یکـی از دالیـل بـوش   . اي در زیرمجموعه امنیتی خلیج فـارس باشـد   بالمنازع منطقه
همین نکتـه بـود   2007در عراق در سال  امریکابراي تغییر راهبرد 

، بـه امریکـا رایس و بوش در توجیه راهبرد جدید خود براي کنگره 
عراق باید همچون گذشته سدي در برابر ایـران و نـه پلـی بـراي آن باشـد     «

عیان در حکومت عراق، رهبـران عـرب   در مقابلِ افزایش سهم شی). 1389 ،پورسعید
انـد   در منطقه ابراز نگرانی کرده گیري هالل شیعی شدت از شکل

شدت  هاي سنی عربستان، مصر، کویت و اردن به دولت). 
اي دسـت یافتـه اسـت    کـه ایـران بـه فنـاوري هسـته      ویژه درحـالی  به نگران هستند؛

سنی دوست دارند یک عراق واحد را تحت حاکمیـت یـک رژیـم     هاي عرب
پادشاه اردن هشدار داد کـه اگـر    ،عبداهللا. عنوان محافظی در مقابل ایران ببینند

ـ   عراق به یک جمهوري اسالمی تبـدیل شـود، بـا مجموعـه     اي از مشـکالت روب
(Halabi, 2009: 123 ایم که به مرزهایمان محـدود نخواهـد شـد   

تعلق خاطر شیعیان منطقه به ایران بـه « بر جمهور سابق مصر مبنی ، رئیس
ارچوب قابل تحلیـل اسـت  هدر این چ »هایشان وفاداري به ملیت

سیدنژاد( ترشده است ، بسیار شیعه2003آنها خاورمیانه پس از سال 
ش نقـش ایـران در نـزد رهبـران جهـان عـرب از دو       طورکلی نگرانی از افزای

خأل قدرت در عراق و به ،ظهور هالل شیعی و دوم ،نخست: جهت مطرح است
عربستان براي مقابلـه بـا ایـن دو    ). 1387 ،برزگر( خوردن توازن سنتی قوا در منطقه

ایـن کشـور نخسـت،    . نگرانی به دو اقدام متوسـل شـده اسـت   
شدن در عراق چند هدف را دنبـال   عربستان با درگیر. عراق داشته باشد تري در

از ظهور رقبـاي جـدي در مقابـل زعامـت ادعـایی       نخست، پیشگیريهدف : 
بر این اساس تأسیس حکومتی بـا  . عربستان در عالم اسالم و منطقۀ خلیج فارس بود

اکثریت شیعه براي عربستان سلفی و ضدشیعی نوعی شکست یا ن
بنابراین ناکامی در برقراري چنین حکومتی هدف  ؛سیاسی خواهد بود ـ  رقیب فکري
ارچوب عربستان تالش بسیار زیادي کـرد  هدر این چ). 1389 ،قاسمی( عربستان بود

از سـوي عربسـتان، مصـر و     ،ابومصعب زرقاوي. تا وهابیت را در عراق توسعه دهد
بنابراین برهم زدن تعادل سیاسـی  ؛ز شدگذاري تجهی اردن براي قتل و بمب

  

 

اي  جایگاه منطقه
جمهوري 
اسالمی ایران
در دهۀ اول قرن 

ویکم بیست
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بالمنازع منطقه
براي تغییر راهبرد 

رایس و بوش در توجیه راهبرد جدید خود براي کنگره 
« :کردند

پورسعید(
شدت از شکل به

1388 .(
نگران هستند؛

هاي عرب دولت
عنوان محافظی در مقابل ایران ببینند سنی به

عراق به یک جمهوري اسالمی تبـدیل شـود، بـا مجموعـه    
ایم که به مرزهایمان محـدود نخواهـد شـد    شده
، رئیسمبارك

وفاداري به ملیت
آنها خاورمیانه پس از سال 

طورکلی نگرانی از افزای به
جهت مطرح است

خوردن توازن سنتی قوا در منطقه
نگرانی به دو اقدام متوسـل شـده اسـت   

تري در فعال
: کرد می

عربستان در عالم اسالم و منطقۀ خلیج فارس بود
اکثریت شیعه براي عربستان سلفی و ضدشیعی نوعی شکست یا ن

رقیب فکري
عربستان بود

تا وهابیت را در عراق توسعه دهد
اردن براي قتل و بمب



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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هاي سلفی در راستاي ناکام گذاشـتن  
تـا از ایـن طریـق     ،به قدرت رسیدن شیعیان و نزدیکی عـراق بـه ایـران بـود    

سـوق دادن   ،هـدف دوم 
این امر تیرگی روابط عراق و عربستان 

هـا بـه    دنبال داشته و دولت عراق مدعی شد که سـعودي 
سرازیر شدن نیروهاي افراطـی  
اوالً نیروهـاي مزبـور   
تـر یعنـی عـراق سـوق     

 امریکـا ثالثـاً مشـکالتی بـراي    
ـ      ا توانـد بـه تغییـر رژیـم ی

از اینکـه   امریکـا شـکایت  
یی و شـهروندان  امریکا

دهند، از عربستان سعودي هستند، در ایـن  
در عـراق و منطقـه    امریکا

هدف سـوم  . براي عربستان از حیث کنترل رقباي این کشور مثل ایران هم مهم است
نظام سیاسی عربستان در قیـاس بـا   

حـال،   درعین. اغلب کشورهاي منطقه بیشترین فاصله را با حکومت دموکراتیک دارد
یعنـی اینترنـت و    ،رسـانی 

هاي سیاسی جدیـد و دموکراتیـک آشـنا    
زبان و همسایۀ عربستان توفیق یابـد،  
بـراي حکـام سـعودي    
در هر صـورت، مقابلـه بـا نفـوذ ایـران در      

امـروز در گفتمـان   . سیاست خـارجی کشـورهاي عربـی قـرار دارد    
ساخته شده که ایـن عنصـر خـارج از    
جهان عرب تا حد زیادي توانسته نظم و امنیـت ملـی عـرب را بـا چالشـی اساسـی       

اي  دهی به ائتالف منطقه

هاي سلفی در راستاي ناکام گذاشـتن   موجود در عراق یکی از اهداف راهبردي گروه
به قدرت رسیدن شیعیان و نزدیکی عـراق بـه ایـران بـود    

هـدف دوم . قرار گیـرد تأثیر  ایران تحت ژئوپلیتیکتحوالت ایجابی در 
این امر تیرگی روابط عراق و عربستان . مخالفان رادیکال عربستان به میدان عراق بود

دنبال داشته و دولت عراق مدعی شد که سـعودي  به 2009ویژه از اوایل 
سرازیر شدن نیروهاي افراطـی  . کنند تا وارد خاك عراق شوند ها کمک می تروریست

اوالً نیروهـاي مزبـور   . هـا چنـدین حسـن دارد    سـعودي  سلفی به خاك عراق بـراي 
تـر یعنـی عـراق سـوق      توجهشان را از حکومت عربستان بـه سـمت هـدفی فـوري    

ثالثـاً مشـکالتی بـراي    . شود ثانیاً دولت نامطلوب شیعی تضعیف می. دهند
ـ      کنـد و نمـی   گیر می شود که آن را در عراق زمین ایجاد می توانـد بـه تغییـر رژیـم ی

شـکایت  ). 1389 ،قاسـمی ( اصالح حکومت در عربستان فکر کنـد 
امریکاهاي نظامی خارجی که سربازان  درصد از کل گروه 45

دهند، از عربستان سعودي هستند، در ایـن   عراقی و نیروهاي امنیتی را هدف قرار می
امریکاحضور . (Halabi, 2009: 124) .ارچوب قابل تحلیل است

براي عربستان از حیث کنترل رقباي این کشور مثل ایران هم مهم است
نظام سیاسی عربستان در قیـاس بـا   . به شکست کشاندن مدل دموکراسی عراق است

اغلب کشورهاي منطقه بیشترین فاصله را با حکومت دموکراتیک دارد
رسـانی  ستان در پرتو انقـالب اطالعـاتی و اطـالع   نسل جدید عرب

هاي سیاسی جدیـد و دموکراتیـک آشـنا     ماهواره توانسته است با جهان مدرن و نظام
زبان و همسایۀ عربستان توفیق یابـد،   بالطبع اگر مدل دموکراسی در عراق عربی

بـراي حکـام سـعودي     بخش خواهد بـود و ایـن امـر    براي نسل جدید سعودي الهام
در هر صـورت، مقابلـه بـا نفـوذ ایـران در      ). 1389 ،قاسمی( چندان خوشایند نیست

سیاست خـارجی کشـورهاي عربـی قـرار دارد     هاي برنامه
ساخته شده که ایـن عنصـر خـارج از     »ایران شیعی«به نام  »دگري«امنیت ملی عرب 

جهان عرب تا حد زیادي توانسته نظم و امنیـت ملـی عـرب را بـا چالشـی اساسـی       
  .مواجه سازد

دهی به ائتالف منطقه در شکل امریکاهمراهی با سیاست  ،اقدام دوم عربستان

  

 

موجود در عراق یکی از اهداف راهبردي گروه
به قدرت رسیدن شیعیان و نزدیکی عـراق بـه ایـران بـود     فرایند

تحوالت ایجابی در 
مخالفان رادیکال عربستان به میدان عراق بود

ویژه از اوایل  را به
تروریست

سلفی به خاك عراق بـراي 
توجهشان را از حکومت عربستان بـه سـمت هـدفی فـوري    

دهند می
ایجاد می

اصالح حکومت در عربستان فکر کنـد 
45حدود 

عراقی و نیروهاي امنیتی را هدف قرار می
ارچوب قابل تحلیل استهچ

براي عربستان از حیث کنترل رقباي این کشور مثل ایران هم مهم است
به شکست کشاندن مدل دموکراسی عراق است

اغلب کشورهاي منطقه بیشترین فاصله را با حکومت دموکراتیک دارد
نسل جدید عرب

ماهواره توانسته است با جهان مدرن و نظام
بالطبع اگر مدل دموکراسی در عراق عربی. شود

براي نسل جدید سعودي الهام
چندان خوشایند نیست

برنامه صدر
امنیت ملی عرب 

جهان عرب تا حد زیادي توانسته نظم و امنیـت ملـی عـرب را بـا چالشـی اساسـی       
مواجه سازد

اقدام دوم عربستان



 بـراي مقابلـه و ایجـاد تـوازن در مقابـل ایـران،      
سعی در ایجاد ائتالفـی از اسـرائیل و کشـورهاي عربـی شـرق و کشـورهاي       
ایـاالت متحـده بـراي بازگردانـدن تـوازن بـه       
دهی به اتحادي ضدایرانی یا دامـن  
رهاي عربـی نیـز هـم از    

(Ottaway et al., 2008: 35) .
تـالش بـراي دسـتیابی بـه     

عـراق و   اهللا و حماس و دخالت در
بنـدي جدیـد اسـتراتژیک در خاورمیانـه     
هایی که به قول رایـس آرزوي صـلح   

کننـد   گرایی حمایـت مـی  
اسـرائیل، اردن، ترکیـه و   
کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس همراه با رهبران لبنان، فلسطین و عـراق را  
گران و سیاستمداران پیشـنهاد  

بایـد برخـی    امریکـا بنـدي جدیـد اسـتراتژیک،    
را  امریکـا ی را پیشنهاد دهد، یعنی سیاست اعالمی که تعهد 

وسیله حملـۀ   ویژه به هاي خلیج فارس در تهاجم به
توانسـت باعـث اعتمادسـازي    
بـراي ایـران را از بـین    

از مشــارکت  اولمــرت
براساس ابتکار عربستان سعودي براي تشـویق  

دور . شـود  کنـد، دیـده مـی   
هم حمایت شده، قـرار  

برداشـت از تهدیـد   . فـراهم کنـد  
 امریکـا ین خط دفاعی و بازدارندگی بـراي  

(GSD)   و  امریکـا بـین
منـافع  از بـه حفاظـت   

بـراي مقابلـه و ایجـاد تـوازن در مقابـل ایـران،       در سطح منطقـه  .در مقابل ایران بود
سعی در ایجاد ائتالفـی از اسـرائیل و کشـورهاي عربـی شـرق و کشـورهاي       

ایـاالت متحـده بـراي بازگردانـدن تـوازن بـه       . داشتشوراي همکاري خلیج فارس 
دهی به اتحادي ضدایرانی یا دامـن   هایی مثل تداوم حضور خود در عراق و شکل

رهاي عربـی نیـز هـم از    کشـو . مذهبی متوسل شده است ـ  هاي قومی زدن به شکاف
(35 :انـد   هاي دیپلماتیک و هم از سیاست مهار استفاده کـرده 

تـالش بـراي دسـتیابی بـه     (وضعیت ایـران   ،در این زمینه کاندولیزا رایس معتقد بود
اهللا و حماس و دخالت در هایی مثل حزب هاي، حمایت از گرو انرژي هسته

بنـدي جدیـد اسـتراتژیک در خاورمیانـه      باعث شده است یک صـف ..) .و افغانستان
هایی که به قول رایـس آرزوي صـلح    متحده و دولت بندي ایاالت صف ؛شکل بگیرد

گرایی حمایـت مـی   هایی که از افراط دولت در مقابلو ثبات را در منطقه دارند 
اسـرائیل، اردن، ترکیـه و   این دیدگاه کشـورهایی مثـل مصـر،    . ویژه ایران و سوریه

کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس همراه با رهبران لبنان، فلسطین و عـراق را  
گران و سیاستمداران پیشـنهاد   برخی تحلیل. کند طور مسلم طرفدار صلح فرض می
بنـدي جدیـد اسـتراتژیک،     اند که براي کمک به این صف

ی را پیشنهاد دهد، یعنی سیاست اعالمی که تعهد هاي امنیتی رسم ضمانت
هاي خلیج فارس در تهاجم به نسبت به دفاع از اسرائیل و دولت

توانسـت باعـث اعتمادسـازي     ایـن تعهـد مـی    ،بر این اساس. کند اي، اعالم می
بـراي ایـران را از بـین    اي  هاي هسته اي شود و عقالنی بودن دستیابی به سالح

اولمــرتاي در گزارشــی کــه  بنــدي منطقــه گیــري صــف شــکل
براساس ابتکار عربستان سعودي براي تشـویق   ،هاي عرب استراتژیک با برخی دولت

کنـد، دیـده مـی    شناسایی و صلح با اسرائیل ارائه مـی  بهکشورهاي عربی 
هم حمایت شده، قـرار   امریکا از سويمیانه که جدید آناپولیس در مورد صلح خاور

فـراهم کنـد   را نزدیکی اعراب و اسـرائیل  يها بود برخی زمینه
ین خط دفاعی و بازدارندگی بـراي  نخستطور بالقوه به  توانست به مشترك می

(گوي امنیتـی خلـیج فـارس    و گفت. در مقابل ایران تبدیل شود

بـه حفاظـت    امریکـا بازتأییـد تعهـد    بـراي کشورهاي خلیج فارس تالشی 
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در مقابل ایران بود
سعی در ایجاد ائتالفـی از اسـرائیل و کشـورهاي عربـی شـرق و کشـورهاي        امریکا

شوراي همکاري خلیج فارس 
هایی مثل تداوم حضور خود در عراق و شکل راه

زدن به شکاف
هاي دیپلماتیک و هم از سیاست مهار استفاده کـرده  راه

در این زمینه کاندولیزا رایس معتقد بود
انرژي هسته

افغانستان
شکل بگیرد

و ثبات را در منطقه دارند 
ویژه ایران و سوریه به

کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس همراه با رهبران لبنان، فلسطین و عـراق را  
طور مسلم طرفدار صلح فرض می به

اند که براي کمک به این صف کرده
ضمانت

نسبت به دفاع از اسرائیل و دولت
اي، اعالم می هسته
اي شود و عقالنی بودن دستیابی به سالح منطقه
شــکل. ببــرد

استراتژیک با برخی دولت
کشورهاي عربی 

جدید آناپولیس در مورد صلح خاور
بود برخی زمینه

مشترك می
در مقابل ایران تبدیل شود

کشورهاي خلیج فارس تالشی 
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هـا بـه    مشترك حیاتی خود در منطقه و تمرکز بر فروش تسـلیحات و دیگـر کمـک   
هدف از فروش تسلیحات به 

تـر اینکـه    ان شـده اسـت و مهـم   
به متحدان خود در خاورمیانـه تلقـی   

ایران اعالم کـرد کـه   . 
ویـژه در   دست به حمله به تأسیسات این کشور در منطقـه بـه  

ایـن ادعـا باعـث اتحـاد بیشـتر      
بـر همـین اسـاس، یکـی از     
امنیـت شـوراي همکـاري    

دسـت   تواند به واحد می
تواند بیش از پیش ایران را 

در  امریکـا بـردن منـافع   
با این وجود اعـراب خلـیج   

از جملـه  . یز خود به تالش براي یافتن راهی براي تعامل با ایران دست زدند
براي حضور در جلسـۀ  

(Ottawa et al, 2008: 36) .
از سقوط صدام براي تعمیق روابـط  

پایـان رژیـم صـدام    . 
ـ     ایـن   هتـر شـدن ایـران ب

حذف صدام حسین بیش از پیش منجر بـه ظهـور هرچـه بیشـتر ایـران      
گیري دولـت جدیـد    در روند حذف صدام و شکل

بـر   مبنـی  امریکـا اي کـه خواسـته   
گیري یک دموکراسـی سـکوالر عملـی نشـد و قـانون اساسـی بـرخالف ایـن         
خواسته طراحی شد و در انتخابات نیز دولتی شیعی بر سر کار آمد که بیشتر از همـه  
نفوذ ایران در واقع به دلیل داشتن یک ایدئولوژي منحصـر بـه فـرد    
حـال ایـران از قـدرت و منـابع     

رونـق اقتصـادي    ایجاد روابط روبـه 

مشترك حیاتی خود در منطقه و تمرکز بر فروش تسـلیحات و دیگـر کمـک   
هدف از فروش تسلیحات به . کشورهاي عربستان، قطر، امارات، بحرین و عمان بود

ان شـده اسـت و مهـم   این کشورها افزایش توانایی آنها در مقابل ایران بیـ 
به متحدان خود در خاورمیانـه تلقـی    امریکانشانۀ تعهد بلندمدت  ،فروش تسلیحات
. را تسهیل کرد امریکاتهدیدات ایران اهداف  ،افزون بر این
دست به حمله به تأسیسات این کشور در منطقـه بـه   امریکادر مقابل حمله 

ایـن ادعـا باعـث اتحـاد بیشـتر      . شوراي همکاري خلیج فارس خواهد زد کشورهاي
بـر همـین اسـاس، یکـی از     . در مقابـل ایـران شـد    امریکاکشورهاي عربی همراه با 

امنیـت شـوراي همکـاري    «بیان کـرد کـه    ـ  صالح المحایا ـ  مقامات نظامی عربستان
واحد میژي نظامی تنها از طریق استرات آن، خلیج فارس و حفظ منابع

تواند بیش از پیش ایران را  نیز می چنین مشارکت استراتژیکیک اما شکست 
بـردن منـافع    سازي منطقه جسور کند و آن را قادر به تحلیل ثبات براي بی

با این وجود اعـراب خلـیج   . (Wunderle and Briere, Jan, 2008: 13) مناطق مختلف کند
یز خود به تالش براي یافتن راهی براي تعامل با ایران دست زدند

براي حضور در جلسـۀ   2007نژاد در دسامبر  دکتر احمدي ،جمهور ایران اینکه رئیس
(36 :2008 , شوراي همکاري خلیج فارس در دوحـه قطـر دعـوت شـد    

از سقوط صدام براي تعمیق روابـط  آمده  دست ایران نیز خواهان استفاده از فرصت به
. خود با کشورهاي شوراي همکاري خلـیج فـارس بـوده اسـت    

ـ     نزدیـک  راسـتاي منزله از بـین رفـتن مـانعی سـخت در      تـر شـدن ایـران ب
حذف صدام حسین بیش از پیش منجر بـه ظهـور هرچـه بیشـتر ایـران      .هاست

در روند حذف صدام و شکل. اي شد یک قدرت منطقه 
اي کـه خواسـته    گونـه  بـه  ،نقش ایران بسیار برجسته بـود  ،در عراق

گیري یک دموکراسـی سـکوالر عملـی نشـد و قـانون اساسـی بـرخالف ایـن         
خواسته طراحی شد و در انتخابات نیز دولتی شیعی بر سر کار آمد که بیشتر از همـه  

نفوذ ایران در واقع به دلیل داشتن یک ایدئولوژي منحصـر بـه فـرد    . ایران بود
حـال ایـران از قـدرت و منـابع      درعـین . بود که باعث نفوذ این کشور در عراق شـد 

ایجاد روابط روبـه  و اقتصادي خود براي کمک به مجروحان عراقی

  

 

مشترك حیاتی خود در منطقه و تمرکز بر فروش تسـلیحات و دیگـر کمـک   
کشورهاي عربستان، قطر، امارات، بحرین و عمان بود

این کشورها افزایش توانایی آنها در مقابل ایران بیـ 
فروش تسلیحات

افزون بر این. دش
در مقابل حمله 

کشورهاي
کشورهاي عربی همراه با 

مقامات نظامی عربستان
خلیج فارس و حفظ منابع

اما شکست . »بیاید
براي بی

مناطق مختلف کند
یز خود به تالش براي یافتن راهی براي تعامل با ایران دست زدندفارس ن

اینکه رئیس
شوراي همکاري خلیج فارس در دوحـه قطـر دعـوت شـد    

ایران نیز خواهان استفاده از فرصت به
خود با کشورهاي شوراي همکاري خلـیج فـارس بـوده اسـت    

منزله از بـین رفـتن مـانعی سـخت در      به
هاست دولت

عنوان به
در عراق

گیري یک دموکراسـی سـکوالر عملـی نشـد و قـانون اساسـی بـرخالف ایـن          شکل
خواسته طراحی شد و در انتخابات نیز دولتی شیعی بر سر کار آمد که بیشتر از همـه  

ایران بودبه نفع 
بود که باعث نفوذ این کشور در عراق شـد 

اقتصادي خود براي کمک به مجروحان عراقی



ر واقـع ایـن مسـائل ناشـی از     
تـوازن   ،حـذف صـدام  

کـه در   گونه همان. به نفع ایران و به ضرر رقباي ایران تغییر کرد
همسایگان باید به قدرت کشور اذعان کنند، در این زمینـه نیـز   
قدرتمند شدن ایران سعی در تشکیل ائتالفـی علیـه ایـن    

هاي عرب تحت فشار فزاینده داخلی و خارجی بـراي  
خـارجی   که سیاسترا 

تقاضـا بـراي اصـالحات بـه دو شـکل      
ارچوب مشارکت هشکل سخت در قالب جنگ با ترور و شکل نرم در چ

در  2005، در ژانویـه  
جمهـور و   ر رئـیس دسـتیا 

را شکسـت   توان تروریسـم 
مطـابق ایـن   . داد بدون اینکه عربستان تروریسم را در سرزمین خودش از بـین ببـرد  

و شهرت آن به تبلیغـات شـدید در   
. را در وضعیت حساس جهانی قرار داده اسـت 

هاي آموزش القاعـده در  
ثر از اسـالم وهـابی   أ، همگـی متـ  

تبدیل به مرکـز  رو الزم دانسته شد که حکومت عربستان این کشور را 
 »گفتگـوي اسـتراتژیک  

ایجـاد   از طریـق اعالم کردند که هدفش استحکام روابط دوجانبه 
با ایـن وجـود   . ارچوبی براي مسائل فرهنگی، اقتصادي، مالی و امنیتی بوده است

اما وزارت  ،هاي یاغی با زور برخورد کرده است
در خاورمیانـه   امریکـا 

ابتکـار مشـارکت خاورمیانـه را    

ر واقـع ایـن مسـائل ناشـی از     د. استفاده کرد و به نفوذ خـود در ایـن کشـور افـزود    
حـذف صـدام   بـا . ي ایران بر منطقه و همسایگان خود بوده اسـت تأثیرگذار

به نفع ایران و به ضرر رقباي ایران تغییر کرد اي کامالً قواي منطقه
همسایگان باید به قدرت کشور اذعان کنند، در این زمینـه نیـز    ،بحث نظري بیان شد

قدرتمند شدن ایران سعی در تشکیل ائتالفـی علیـه ایـن    به گان ایران با اذعان 
  .کشور کردند

  گسترش دموکراسی در خاورمیانه
هاي عرب تحت فشار فزاینده داخلی و خارجی بـراي   رژیم ،سپتامبر 11از  پس

را هاي قدیمی  بحث ،مبارزه با تروریسم. اند اصالح داخلی بوده
تقاضـا بـراي اصـالحات بـه دو شـکل      . داد، شدت بخشید با تغییر رژیم پیوند می

شکل سخت در قالب جنگ با ترور و شکل نرم در چ: مطرح شد
، در ژانویـه  بـر همـین اسـاس    .خاورمیانه یا طرح خاورمیانه بزرگ 

دسـتیا  ،فرانسـیس تـاون سـند   کنفرانس ضدتروریسم در ریاض، 
توان تروریسـم  کرد که در جهان نمی تأکید، امریکا مشاور امنیت داخلی

داد بدون اینکه عربستان تروریسم را در سرزمین خودش از بـین ببـرد  
و شهرت آن به تبلیغـات شـدید در    ـاسالم وهابی   ـدیدگاه ویژگی مذهبی عربستان  

را در وضعیت حساس جهانی قرار داده اسـت  این کشوراین زمینه در جهان اسالم، 
هاي آموزش القاعـده در   بسیار زیادي از جنگجویان عرب که از طریق اردوگاه

، همگـی متـ  الدن اسامه بناند و خود  آموزش دیده 90طول دهه 
رو الزم دانسته شد که حکومت عربستان این کشور را  ازاین ؛

گفتگـوي اسـتراتژیک  «و بوش ابتکار  ملک عبداهللابنابراین، ؛ مبارزه با تروریسم کند
اعالم کردند که هدفش استحکام روابط دوجانبه  2005را در آوریل 

ارچوبی براي مسائل فرهنگی، اقتصادي، مالی و امنیتی بوده است
هاي یاغی با زور برخورد کرده است با دولت ریکاامهرچند وزارت دفاع 

امریکـا جویانه را نسبت به متحـدان سـنتی    خارجه یک رویکرد آشتی
ابتکـار مشـارکت خاورمیانـه را     کالین پاول 2002در اوایل دسامبر . حفظ کرده است
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استفاده کرد و به نفوذ خـود در ایـن کشـور افـزود    
تأثیرگذار

قواي منطقه
بحث نظري بیان شد

گان ایران با اذعان همسای
کشور کردند

گسترش دموکراسی در خاورمیانه. 3
پس

اصالح داخلی بوده
با تغییر رژیم پیوند میرا 

مطرح شد
 ـ  اروپا

کنفرانس ضدتروریسم در ریاض، 
مشاور امنیت داخلی

داد بدون اینکه عربستان تروریسم را در سرزمین خودش از بـین ببـرد  
دیدگاه ویژگی مذهبی عربستان  

این زمینه در جهان اسالم، 
بسیار زیادي از جنگجویان عرب که از طریق اردوگاهشمار 

طول دهه 
؛اند ودهب

مبارزه با تروریسم کند
را در آوریل 

ارچوبی براي مسائل فرهنگی، اقتصادي، مالی و امنیتی بوده استهچ
هرچند وزارت دفاع 

خارجه یک رویکرد آشتی
حفظ کرده است
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دریجی و فزاینـده  ت روند
هاي جامعه  ارتقاي توسعه اقتصادي، آموزش و سازمان

اصـالح سیسـتم مالیـاتی، آموزشـی و سیاسـی      
 ایـن کشـور  بـر آن   عـالوه 

. زادي مذهبی بـراي غیرمسـلمانان و آزادي زنـان کـرده اسـت     
در منطقـه   در مورد عربستان این است که ایـن کشـور تنهـا کشـوري    

هاي خلیج فارس براساس فرمـول  
 امریکـا . شـد  تحلیل می

. کـرد  هاي مدید براساس ایـن فرمـول بـا منطقـه خلـیج فـارس تعامـل مـی        
صـلح   فرایندکشورهاي عربی به عرضه نفت با قیمت مناسب متعهد شده بودند و از 

ورها مسئولیت حفظ امنیت ایـن کشـ  
عنـوان   بـر همـین اسـاس، عربسـتان بـه     

. ترین کشور عرب در حوزه خلیج فارس در کانون این سیاست قرار داشـت 
طور ویژه مورد حمالت شـدید دولـت بـوش،    

تنهـا ایـن    قـرار گرفتـه، کـه نـه    
هـاي اسـالمی کـه     بلکه همچنین حامی مالی گروه
یی امریکاسسات ؤنهادهاي دولتی و م

سپتامبر  11نفر تروریست حمالت 
، دولـت را بـراي تحمیـل    

(Halabi, 2009: 100 . امریکـا روابط 
 2004جمهـوري   برانگیز در انتخابـات ریاسـت  

خاطرنشان کرد که اگـر در مـورد اسـتقالل    
حمایـت   درمین انرژي جدي هستیم پس باید در مورد برخورد با نقـش عربسـتان   

. تروریسـتی نیـز جـدي باشـیم    
در  امام محمـد بـن سـعود   

(Halabi, 2009: 105 .  تعصـب

روندعنوان یک  ست که دموکراسی را بها مطرح کرد که سیاستی
ارتقاي توسعه اقتصادي، آموزش و سازمان اباید آن را ب امریکابیند که 

اصـالح سیسـتم مالیـاتی، آموزشـی و سیاسـی       راستايدر  امریکا. مدنی تشویق کند
عـالوه . ها تالش کرده است داخلی در عربستان و دیگر پادشاهی

زادي مذهبی بـراي غیرمسـلمانان و آزادي زنـان کـرده اسـت     اي به آ سابقه توجه بی
در مورد عربستان این است که ایـن کشـور تنهـا کشـوري     امریکانگرانی 

  .(Halabi, 2009: 105) که پارلمان ندارد
هاي خلیج فارس براساس فرمـول   و پادشاهی امریکاسپتامبر، روابط  11از  پیش

تحلیل می امریکاامنیتی این کشورها توسط  مینأنفت اعراب در مقابل ت
هاي مدید براساس ایـن فرمـول بـا منطقـه خلـیج فـارس تعامـل مـی         سال

کشورهاي عربی به عرضه نفت با قیمت مناسب متعهد شده بودند و از 
مسئولیت حفظ امنیت ایـن کشـ   امریکا ،کردند و در مقابل خاورمیانه حمایت می

بـر همـین اسـاس، عربسـتان بـه     . را در مقابل تهدید خارجی بر عهده داشت
ترین کشور عرب در حوزه خلیج فارس در کانون این سیاست قرار داشـت  برجسته

طور ویژه مورد حمالت شـدید دولـت بـوش،     ، عربستان به2001سپتامبر  11
قـرار گرفتـه، کـه نـه     مریکااهاي غیردولتی  ها و دیگر سازمان کنگره، رسانه
بلکه همچنین حامی مالی گروه امریکاعنوان دشمن  پادشاهی را به

نهادهاي دولتی و م. کردند اند، ترسیم می توسط غرب محکوم شده
نفر تروریست حمالت  19میان  درشهروند سعودي  15 حضوربه سبب 

، دولـت را بـراي تحمیـل    امریکاکنگره . فی نسبت به عربستان پیدا کردندیک نگاه من
(Halabi, 2009: 100فشارهاي سنگین بر عربستان تحت فشار قرار داد 

برانگیز در انتخابـات ریاسـت   اي جنجال و عربستان تبدیل به مسئله
خاطرنشان کرد که اگـر در مـورد اسـتقالل    ، جان کري ،نماینده دموکرات. شد

مین انرژي جدي هستیم پس باید در مورد برخورد با نقـش عربسـتان   
تروریسـتی نیـز جـدي باشـیم     هـاي  مالی و ایدئولوژیکی از القاعده و دیگـر گـروه  

امام محمـد بـن سـعود   ، دانشگاه اسالمی امریکایک مقام بلندپایه دولتی  همچنین
(Halabi, 2009: 105 عنـوان کارخانـه تروریسـم توصـیف کـرد      بـه  ریاض را

  

 

مطرح کرد که سیاستی
بیند که  می

مدنی تشویق کند
داخلی در عربستان و دیگر پادشاهی

توجه بی
نگرانی 

که پارلمان ندارداست 
پیش

نفت اعراب در مقابل ت
سال طی

کشورهاي عربی به عرضه نفت با قیمت مناسب متعهد شده بودند و از 
خاورمیانه حمایت می

را در مقابل تهدید خارجی بر عهده داشت
برجسته

11از  پس
کنگره، رسانه
پادشاهی را به

توسط غرب محکوم شده
به سبب 

یک نگاه من
فشارهاي سنگین بر عربستان تحت فشار قرار داد 

و عربستان تبدیل به مسئله
شد امریکا

مین انرژي جدي هستیم پس باید در مورد برخورد با نقـش عربسـتان   أت
مالی و ایدئولوژیکی از القاعده و دیگـر گـروه  

همچنین
ریاض را



سـاز در روابـط ایـن دو کشـور     
عنـوان بـازیگري در مقابـل    

ــرلین و شــوروي  فروپاشــید،  امــا وقتــی دیــوار ب
هاي اسالمی کـه در طـول   
وجود آمده بودنـد، در نظـم سیاسـی    

متوجـه   ،جهانی جدید پس از جنگ سرد، تنفر خود نسـبت بـه کمونیسـم شـوروي    
هـاي پایـدار در روابـط    
و عربستان بوده و هست، اما مشکلی کـه امـروز وجـود دارد ایـن اسـت کـه       

در . اسـت  امریکـا تعصبات مذهبی و تبلیغات در این زمینه برانگیزاننـده تنفـر علیـه    
گذشته، رهبران عربستان بین اهداف مذهبی و سیاسـی مجبـور بـه انتخـاب نبودنـد      

 2001سـپتامبر   11امـا از  
برخـورد بـا    بـراي به بعد، چنین دیدگاهی رواج یافت که عربستان اراده و توان الزم 

متحـد سـنتی    ،در واقع عربسـتان 
شـد نـه    عنوان بخشی از مشکل دیده مـی 

سـپتامبر رو   11 پـس از 
براي مداخله نظامی و فشار بـراي  
اصالح داخلی موجب افزایش انتقاد رهبران و همچنـین مـردم عربسـتان نسـبت بـه      

همکـاري   نخسـت، اقـدام  
در  7 وسیله گروه نیرویی ویژه به

ها ایجاد شد و هـدف آن توسـعه و   
براي مبارزه با حمایـت مـالی تروریسـم بـوده     
ها تالش کردنـد بسـیاري از   
ا منابع مالی آنها را محدود سازند و اجازه ندهند 
چون امور خیریه از داخل عربستان کمک مـالی بـه نیروهـاي    
گرایـی، روحانیـان رادیکـال    

از آنان یا  فرن 2000گرایانه منع شدند و بیش از 

سـاز در روابـط ایـن دو کشـور      در واقع تبدیل به یک مسئله مشکل مذهبی عربستان
عنـوان بـازیگري در مقابـل     در طول نیم قرن، این تعصب مذهبی، عربستان را به

ــرلین و شــوروي . گســترش کمونیســم حفــظ کــرد امــا وقتــی دیــوار ب
هاي اسالمی کـه در طـول    متعصبان مذهبی و گروه. هاي عربستان تغییر نکرد سیاست

وجود آمده بودنـد، در نظـم سیاسـی     هاي امنیتی متفاوتی به دلیل نگرانی جنگ سرد به
جهانی جدید پس از جنگ سرد، تنفر خود نسـبت بـه کمونیسـم شـوروي    

هـاي پایـدار در روابـط     لفهؤه نفت و امنیت از ماگرچ. (Bronson, 2005) دکردن
و عربستان بوده و هست، اما مشکلی کـه امـروز وجـود دارد ایـن اسـت کـه       

تعصبات مذهبی و تبلیغات در این زمینه برانگیزاننـده تنفـر علیـه    
گذشته، رهبران عربستان بین اهداف مذهبی و سیاسـی مجبـور بـه انتخـاب نبودنـد      

امـا از  ) و عربستان بودند امریکاروابط  ةکنند چون هر دو تقویت
به بعد، چنین دیدگاهی رواج یافت که عربستان اراده و توان الزم 

در واقع عربسـتان . گرایی در داخل و خارج این کشور را ندارد
عنوان بخشی از مشکل دیده مـی  کاران به در منطقه، در نگاه نومحافظه

پـس از عربسـتان   - امریکابنابراین روابط  ؛حل عنوان بخشی از راه
براي مداخله نظامی و فشار بـراي   امریکارویکرد  ،دیگر سوياز . به افول رفته است

اصالح داخلی موجب افزایش انتقاد رهبران و همچنـین مـردم عربسـتان نسـبت بـه      
  .شده است

اقـدام   .ها عربستان چند طرح را اجرا کرداین فشار دنبال
نیرویی ویژه به. بوده است 7و گروه  امریکاداري  خزانه عربستان با
ها ایجاد شد و هـدف آن توسـعه و    براي بررسی حمایت مالی تروریست 1989

براي مبارزه با حمایـت مـالی تروریسـم بـوده      المللی بینهاي ملی و  ارتقاي سیاست
(Halabi, 2009: 105 .ها تالش کردنـد بسـیاري از    مقامات عربستان طی این سال

ا منابع مالی آنها را محدود سازند و اجازه ندهند ی ند وکننیروهاي القاعده را دستگیر 
چون امور خیریه از داخل عربستان کمک مـالی بـه نیروهـاي     یتحت عناوین مختلف

گرایـی، روحانیـان رادیکـال     همچنین براي محدودسازي افراط. القاعده صورت گیرد
گرایانه منع شدند و بیش از  هاي افراط در عربستان از ایراد خطبه

  

 

اي  جایگاه منطقه
جمهوري 
اسالمی ایران
در دهۀ اول قرن 

ویکم بیست

58

مذهبی عربستان
در طول نیم قرن، این تعصب مذهبی، عربستان را به. دش

گســترش کمونیســم حفــظ کــرد
سیاست

جنگ سرد به
جهانی جدید پس از جنگ سرد، تنفر خود نسـبت بـه کمونیسـم شـوروي    

کردن امریکا
و عربستان بوده و هست، اما مشکلی کـه امـروز وجـود دارد ایـن اسـت کـه        امریکا

تعصبات مذهبی و تبلیغات در این زمینه برانگیزاننـده تنفـر علیـه    
گذشته، رهبران عربستان بین اهداف مذهبی و سیاسـی مجبـور بـه انتخـاب نبودنـد      

چون هر دو تقویت(
به بعد، چنین دیدگاهی رواج یافت که عربستان اراده و توان الزم 

گرایی در داخل و خارج این کشور را ندارد افراط
در منطقه، در نگاه نومحافظه امریکا

عنوان بخشی از راه به
به افول رفته است

اصالح داخلی موجب افزایش انتقاد رهبران و همچنـین مـردم عربسـتان نسـبت بـه      
شده است امریکا

دنبال به
عربستان با

1989سال 
ارتقاي سیاست

(Halabi, 2009: 105است 

نیروهاي القاعده را دستگیر 
تحت عناوین مختلف

القاعده صورت گیرد
در عربستان از ایراد خطبه
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  .هاي بازآموزي شرکت داده شدند
سه مجتمع مسکونی در 
دنبال این حادثه دولت شروع به اقدامات سیاسی، اقتصادي و 
همچنین نهادهاي جدیدي را براي کنترل 
وجود آورد و نظـارت  

. (Halabi, 2009: 105)اي را بر روي هدایاي قابـل بخشـش اعمـال کـرد     
شـروع بـه برگـزاري یـک     

هـاي   هگوهاي ملی در سطح عمومی کرد که بر تساهل و ارتباط بین گرو
هـا، شـیعیان و دیگـر    
براي دولتی کـه تـا آن زمـان از هرگونـه تأییـد      

اگرچـه  . ی اجتنـاب کـرده بـود، ایـن اتفـاق تحـول قابـل تـوجهی بـود         
گوها هـیچ تـأثیري بـر    

هرحــال در ایــن  بــه. 
هـاي   چـالش تعصـب، نقـش زنـان و    

هـا بـیش از پـیش بـه     
کـه   چنـان . بـرد  بنیادین مذهبی را زیـر سـؤال مـی   

بار در تاریخ معاصر عربسـتان بـه ایـن    
شخصـیت اصـلی تفکـر    
شـده و از مرتـد بـودن    

ین نخسـت در ایـن سـال عربسـتان    
 ,Halabi)هرچند فقط مردان حق رأي داشتند 

بـراي   امریکـا هـاي   رغم انجام این اقدامات، مقامات سعودي از تـالش 
آنها ایـن نگرانـی را داشـتند کـه     

خلی ایـن کشـور   اي براي ثبات دا
. (Halabi, 2009: 105)صورتی که حتی کنترل اوضاع را از دسـت بدهنـد   

ها و ناظران غربی این نگرانی وجود داشـت کـه در صـورت    

هاي بازآموزي شرکت داده شدند از ایراد سخنرانی منع شدند یا در برنامه
سه مجتمع مسکونی در  در 2003  می گذاري انتحاري در دنبال بمب اقدام دوم به

دنبال این حادثه دولت شروع به اقدامات سیاسی، اقتصادي و  به. ریاض شکل گرفت
همچنین نهادهاي جدیدي را براي کنترل . کردهاي محلی  امنیتی در مقابل تروریست

وجود آورد و نظـارت   هاي مالی در سراسر مرزهاي عربستان به شدید بر روي جریان
اي را بر روي هدایاي قابـل بخشـش اعمـال کـرد      دولتی فزاینده

شـروع بـه برگـزاري یـک      2003عبداهللا در سال  ملکدنبال این حوادث،  همچنین به
گوهاي ملی در سطح عمومی کرد که بر تساهل و ارتباط بین گروو سري گفت

هـا، شـیعیان و دیگـر     ها، سلفی گو میان صوفیو گفت(کند  مختلف مذهبی تمرکز می
براي دولتی کـه تـا آن زمـان از هرگونـه تأییـد      ). هاي درون عربستان سعودي

ی اجتنـاب کـرده بـود، ایـن اتفـاق تحـول قابـل تـوجهی بـود         مـذهب 
گوها هـیچ تـأثیري بـر    و اند که این گفت طلبان سعودي و روحانیان شیعه گفته

. (Wehrey et al., 2010: 27) گــري نــدارد ســلفی فیضــع
تعصـب، نقـش زنـان و     اننـد ضـوعاتی مهـم م  گوها در مورد مو

هـا بـیش از پـیش بـه      هـا، روزنامـه   در نتیجه این بحث. سیاسی بحث شد ـ  اقتصادي
بنیادین مذهبی را زیـر سـؤال مـی    انتشار مقاالتی پرداختند که اصول

بار در تاریخ معاصر عربسـتان بـه ایـن     نخستیننگار و دیپلمات براي  چندین روزنامه
شخصـیت اصـلی تفکـر    ــ   تیمیه ابنتواند آثار  ر میمسئله اشاره کردند که این کشو

شـده و از مرتـد بـودن     تأکیـد عنوان تفسیر واقعی قرآن بـر آن   مذهبی سعودي که به
  .را بررسی کند ـ دیگر مسلمانان حمایت کرده است
در ایـن سـال عربسـتان    . روي داد 2005اقدام سوم عربستان در سال 
هرچند فقط مردان حق رأي داشتند  ؛کرد انتخابات شهرداري خود را برگزار

رغم انجام این اقدامات، مقامات سعودي از تـالش  به. 105 :2009)
آنها ایـن نگرانـی را داشـتند کـه     . کردند مداخله در امور داخلی خود بسیار انتقاد می

اي براي ثبات دا کننده انجام اصالحات ممکن است پیامدهاي ویران
صورتی که حتی کنترل اوضاع را از دسـت بدهنـد    داشته باشد به
ها و ناظران غربی این نگرانی وجود داشـت کـه در صـورت     ییامریکاحتی در میان 

  

 

از ایراد سخنرانی منع شدند یا در برنامه
اقدام دوم به

ریاض شکل گرفت
امنیتی در مقابل تروریست

شدید بر روي جریان
دولتی فزاینده

همچنین به
سري گفت

مختلف مذهبی تمرکز می
هاي درون عربستان سعودي بخش
مـذهب تکثر 
طلبان سعودي و روحانیان شیعه گفته اصالح
ضــعروي ت
گوها در مورد موو گفت

اقتصادي
انتشار مقاالتی پرداختند که اصول

چندین روزنامه
مسئله اشاره کردند که این کشو

مذهبی سعودي که به
دیگر مسلمانان حمایت کرده است
اقدام سوم عربستان در سال 
انتخابات شهرداري خود را برگزار

2009: 105

مداخله در امور داخلی خود بسیار انتقاد می
انجام اصالحات ممکن است پیامدهاي ویران

داشته باشد به
حتی در میان 



خاندان سعود کنترل اوضاع را از دست دهند و در صورت تغییر 
حتی بیشتر این . وکراتیک و طرفدار غرب تشکیل نشود

افراطیون مذهبی قدرت را در دست 
در چنـین حـالتی،   . گیرند و در این راه از حمایت سران نظامی نیز برخـوردار شـوند  

نـابع نفـت   رو خواهد بود که بخش عظیمـی از م 
امریکا داشـته  تواند پیامدهاي بسیار خطرناکی براي 

سـپتامبر بحرانـی در سیاسـت    
 :Harders, 2008)وجـود آورد  

ســپتامبر موجـب مشــکالت داخلــی و  
د که در مجموع قـدرت مـانور ایـن کشـور در سیاسـت      

از به قدرت رسـیدن حـزب عـدالت و    
اي مثال در بخش اقتصادي، میزان تجارت 
که همکاري در حوزه امنیتی 
رغم افزایش روابط بـین دو کشـور،   
کارگزاران سیاست خارجی ترکیه و نهادهاي دفاعی آن در مورد دسـتیابی ایـران بـه    
اي کـه ممکـن اسـت    

 دراي که  منطقه ؛توازن قواي شکننده در منطقه خاورمیانه را از بین ببرد، نگران است
خواهـد بهبـود    حال، ترکیه نمی

صـراحت   به این کشور
گونه عملیـات نظـامی در   

ویـژه   هـاي دیپلماتیـک بـه   
اي ایران تـالش   حل دیپلماتیک براي مسئلۀ هسته

گانه امنیت انرژي، ورود ترکیه به اتحادیه 

خاندان سعود کنترل اوضاع را از دست دهند و در صورت تغییر  ،امریکافشار 
وکراتیک و طرفدار غرب تشکیل نشوددولتی دم ،حکومت آل سعود

افراطیون مذهبی قدرت را در دست  ،کردند که با تغییر حکومت احتمال را مطرح می
گیرند و در این راه از حمایت سران نظامی نیز برخـوردار شـوند  

رو خواهد بود که بخش عظیمـی از م  هبا کشور افراطی دیگري روب
تواند پیامدهاي بسیار خطرناکی براي  جهان را در اختیار دارد و این می

سـپتامبر بحرانـی در سیاسـت     11بر این اساس، ). 76: 1384 ،ساندرز وکمپ 
وجـود آورد   به این کشوردر سیاست داخلی  نیزخارجی عربستان و 

ســپتامبر موجـب مشــکالت داخلــی و   11ت حادثـه  تـوان گفــ  در مجمـوع مــی 
د که در مجموع قـدرت مـانور ایـن کشـور در سیاسـت      شالمللی براي عربستان 

  .خارجی را کاهش داد

  رابطه ایران و ترکیه
از به قدرت رسـیدن حـزب عـدالت و     پسطور قابل توجهی  روابط ترکیه و ایران به

اي مثال در بخش اقتصادي، میزان تجارت بر. بهبود یافته است 2002توسعه در سال 
که همکاري در حوزه امنیتی  درحالی ،برابر شده است 4بین ایران و ترکیه از آن پس 

رغم افزایش روابط بـین دو کشـور،    بهاما  ؛طور قابل توجهی افزایش یافته است
کارگزاران سیاست خارجی ترکیه و نهادهاي دفاعی آن در مورد دسـتیابی ایـران بـه    

اي کـه ممکـن اسـت     ترکیه از یک ایران هسته. اند اي ابراز نگرانی کرده ي هسته
توازن قواي شکننده در منطقه خاورمیانه را از بین ببرد، نگران است

حال، ترکیه نمی درعین. رسد نظر نمی تنهایی برتر به هیچ کشوري به
این کشوربر همین اساس . هاي اخیر با ایران از بین برود روابط در سال

گونه عملیـات نظـامی در    براي هیچ آناعالم کرده است که از خاك و فضاي هوایی 
هـاي دیپلماتیـک بـه    ر همین اساس از تالشب. مقابل ایران استفاده نخواهد شد

حل دیپلماتیک براي مسئلۀ هسته اتحادیه اروپا، براي یافتن راه
  .(Lowe & Spencer, 2006: 38). کرده است

گانه امنیت انرژي، ورود ترکیه به اتحادیه  روابط ایران و ترکیه با موضوعات سه

  

 

اي  جایگاه منطقه
جمهوري 
اسالمی ایران
در دهۀ اول قرن 

ویکم بیست

60

فشار اعمال 
حکومت آل سعود

احتمال را مطرح می
گیرند و در این راه از حمایت سران نظامی نیز برخـوردار شـوند  

با کشور افراطی دیگري روب امریکا
جهان را در اختیار دارد و این می

کمپ ( باشد
خارجی عربستان و 

در مجمـوع مــی . (42
المللی براي عربستان  بین

خارجی را کاهش داد

رابطه ایران و ترکیه. 4
روابط ترکیه و ایران به

توسعه در سال 
بین ایران و ترکیه از آن پس 

طور قابل توجهی افزایش یافته است نیز به
کارگزاران سیاست خارجی ترکیه و نهادهاي دفاعی آن در مورد دسـتیابی ایـران بـه    

ي هستهفناور
توازن قواي شکننده در منطقه خاورمیانه را از بین ببرد، نگران است

هیچ کشوري بهآن 
روابط در سال

اعالم کرده است که از خاك و فضاي هوایی 
مقابل ایران استفاده نخواهد شد

اتحادیه اروپا، براي یافتن راه توسط
کرده است

روابط ایران و ترکیه با موضوعات سه



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز

61  

بینی شده بود  انرژي، پیش
درصـد از روسـیه    58

شدن به دروازه ورود انرژي ایران و روسیه و نفـت  
بنابراین به داشتن یـک  
اي و به حداکثر رساندن تنـوع  
موضوع ورود ترکیه به اتحادیـه  
ترکیه سیاست اقتصادي، سیاسـی و منـافع سیاسـت خـارجی خـود را در      

 ایـن کشـور  . ورود بـه اتحادیـه قـرار داده اسـت    
اي بـه   طـور برجسـته  

هاي جمعی اتحادیه اروپا براي ارتقاء امنیت و ثبات در منطقـه جنـوبی اروپـا،    
 انـداز خـارج   بر این اساس، چشم

ورود به اتحادیه اروپا، احتماالً موجب تعقیب سیاست خـارجی  
این مسـئله  . ویژه در ارتباط با ایران خواهد شد

سـومین عامـل،   . کننـده باشـد  
 امریکـا پارلمان ترکیه بـه نظامیـان   

. براي استفاده از خاك ترکیه براي حمله بـه عـراق، افـول چشـمگیري داشـته اسـت      
هـا   درصـد از تـرك   12

. )2000درصـد در سـال   
درصد از مردم ترکیه با دستیابی ایـران بـه   

در عـراق   امریکـا درصد معتقدند حضور نظـامی  
صـد  در 16این مسئله بـراي ایـران تنهـا    

بنـابراین در طـول یـک دهـه گذشـته، تغییـر در       
و گسـترش   سـو  سیاست خارجی ترکیه و فاصله گرفتن این کشور از اسرائیل ازیـک 

قـدرت ایـن   افـزایش  
باعـث انـزواي    ،در ادامه آمـده اسـت  

دوستی روزافزون ایران و ترکیه منجر بـه افـزایش   
 گونـه  تـوان ایـن   مـی . 

انرژي، پیش ۀدر زمین. اردارتباط مستقیم د مریکاا ـاروپا و رابطه ترکیه   
58درصد از گاز طبیعی ترکیـه از ایـران و    19، 2010که در سال 
شدن به دروازه ورود انرژي ایران و روسیه و نفـت   تبدیل دنبال بهترکیه . تأمین شود

بنابراین به داشتن یـک   ؛آن استو گاز آسیاي مرکزي به اروپا، خاورمیانه و فراتر از 
اي و به حداکثر رساندن تنـوع   روابطه دوستانه با ایران براي دستیابی به اهداف منطقه

موضوع ورود ترکیه به اتحادیـه   ،مسئله دیگر. خوبی آگاهی دارد منابع انرژي خود، به
ترکیه سیاست اقتصادي، سیاسـی و منـافع سیاسـت خـارجی خـود را در      . اروپاست

ورود بـه اتحادیـه قـرار داده اسـت     فراینـد وب اتحادیه اروپا و 
طـور برجسـته   اي، بـه  و با نیروهـاي مسـلح حرفـه    تأثیرگذارعنوان کشوري 

هاي جمعی اتحادیه اروپا براي ارتقاء امنیت و ثبات در منطقـه جنـوبی اروپـا،    
بر این اساس، چشم. استمنطقه بالکان، قفقاز و خاورمیانه کمک کرده 

ورود به اتحادیه اروپا، احتماالً موجب تعقیب سیاست خـارجی   فرایندشدن ترکیه از 
ویژه در ارتباط با ایران خواهد شد تر، به گرایانه تر و ملی و دفاعی مستقل

کننـده باشـد   تواند براي منافع اتحادیه اروپا بسیار حیاتی و تعیین
پارلمان ترکیه بـه نظامیـان   ندادن از اجازه  پسو ترکیه است که  امریکا

براي استفاده از خاك ترکیه براي حمله بـه عـراق، افـول چشـمگیري داشـته اسـت      
12، 2006دهند که در سـال   ها در این زمینه نشان می نظرسنجی

درصـد در سـال    53در مقایسـه بـا   (دارنـد   اامریکدیدگاهی مثبت در مورد 
درصد از مردم ترکیه با دستیابی ایـران بـه    61دهد که  گرچه این نظرسنجی نشان می

درصد معتقدند حضور نظـامی   60اما  ،اي مخالفند هاي هسته
این مسئله بـراي ایـران تنهـا    . ستا براي صلح جهانی تر بزرگیک خطر 

(Lowe (& Spencer, 2006: 39 بنـابراین در طـول یـک دهـه گذشـته، تغییـر در       ؛
سیاست خارجی ترکیه و فاصله گرفتن این کشور از اسرائیل ازیـک 

افـزایش  روز به روز باعـث   ،ها با ایران روابط این کشور در تمام حوزه
در ادامه آمـده اسـت   این مسئله در کنار دیگر مسائلی که. کشور شد

دوستی روزافزون ایران و ترکیه منجر بـه افـزایش    ،اسرائیل در منطقه شد و در مقابل
. اي و جهانی شـد  قدرت مانور هر دو کشور در معادالت منطقه

  

 

اروپا و رابطه ترکیه   
که در سال 
تأمین شود

و گاز آسیاي مرکزي به اروپا، خاورمیانه و فراتر از 
روابطه دوستانه با ایران براي دستیابی به اهداف منطقه

منابع انرژي خود، به
اروپاست

وب اتحادیه اروپا و ارچهچ
عنوان کشوري  به

هاي جمعی اتحادیه اروپا براي ارتقاء امنیت و ثبات در منطقـه جنـوبی اروپـا،     تالش
منطقه بالکان، قفقاز و خاورمیانه کمک کرده 

شدن ترکیه از 
و دفاعی مستقل

تواند براي منافع اتحادیه اروپا بسیار حیاتی و تعیین می
امریکارابطه 

براي استفاده از خاك ترکیه براي حمله بـه عـراق، افـول چشـمگیري داشـته اسـت      
نظرسنجی

دیدگاهی مثبت در مورد 
گرچه این نظرسنجی نشان می

هاي هسته سالح
یک خطر 

(Spencer, 2006: 39اسـت 

سیاست خارجی ترکیه و فاصله گرفتن این کشور از اسرائیل ازیـک 
روابط این کشور در تمام حوزه

کشور شد
اسرائیل در منطقه شد و در مقابل

قدرت مانور هر دو کشور در معادالت منطقه



  .برداشت کرد که این ناشی از انکارناپذیري قدرت ایران در منطقه بوده است

 عنوان یـک جنـگ نیـابتی   
تصمیم غیرمنتظره اسرائیل براي گسـترش جنـگ   
اسـرائیل ایـن جنـگ را    
اهللا و حماس و در نتیجه تضعیف توانایی مقابلـه بـه   
توانسـت جنـگ را نـه در مرزهـاي     
پذیري اسـرائیل را نسـبت بـه    
بل، بـراي جلـوگیري از پیـروزي    
کردن مسـلمانان و کشـورهاي عـرب بـه     
کـرد کـه پاسـخ اسـرائیل پاسـخی      
متناسب بوده است و رهبران کشورهاي مسلمان را براي کمک تسلیحاتی و تجهیـز  
بـر آزادسـازي سـربازان    

. ایـران بـود   ،مین امنیت در مرزهاي شمالی خود با لبنان، هدف اصلی
اهللا محـدود نشـده    فهمید که جنگ به حزب

این اسـاس اسـرائیل    
اهللا، ایران را از نظر سیاسی و نظامی ضعیف خواهد کرد و 

اي قـرار   پذیري در مـذاکره بـر سـر موضـوع هسـته     
هـاي   عالوه، اسرائیل تالش کرد بـا ضـربه زدن و تخریـب زیرسـاخت    

بـراي آنهـا    پیامدهایی

زده شـده   اهللا شـگفت 
در بین مردم جهـان   ـ

هـاي   ضعیف شدند و دولت
عرب طرفدار غرب نیز خودشان را بین دوراهی مردم ناراضی و کاخ سفید که توجه 
عربستان سعودي، مصر 

برداشت کرد که این ناشی از انکارناپذیري قدرت ایران در منطقه بوده است

  اهللا و اسرائیل حزب 2006و جنگ  ایران
عنوان یـک جنـگ نیـابتی    توان به را می 2006اهللا در سال  جنگ میان اسرائیل و حزب

تصمیم غیرمنتظره اسرائیل براي گسـترش جنـگ   . آویو و تهران درنظر گرفت
اسـرائیل ایـن جنـگ را    . در سطح وسیع با هدف پیشی گرفتن بـر ایـران انجـام شـد    

اهللا و حماس و در نتیجه تضعیف توانایی مقابلـه بـه    کردن حزب خنثیفرصتی براي 
توانسـت جنـگ را نـه در مرزهـاي      ها می از طریق این گروهایران . دید مثل ایران می

پذیري اسـرائیل را نسـبت بـه     خود بلکه به مرز اسرائیل بکشاند، سناریویی که آسیب
بل، بـراي جلـوگیري از پیـروزي    ایران نیز در مقا. جنگ نامتقارن بیشتر برجسته کرد

کردن مسـلمانان و کشـورهاي عـرب بـه      هاي خود را براي متقاعد اسرائیل، دیپلمات
کـرد کـه پاسـخ اسـرائیل پاسـخی       ایـران اعـالم مـی   . اهللا بسیج کرد حمایت از حزب

متناسب بوده است و رهبران کشورهاي مسلمان را براي کمک تسلیحاتی و تجهیـز  
بـر آزادسـازي سـربازان     بـراي اسـرائیل نیـز، عـالوه    . خوانـد  مـی  اهللا فرا نظامی حزب

مین امنیت در مرزهاي شمالی خود با لبنان، هدف اصلیأشده و ت
فهمید که جنگ به حزب خوبی می مشابه رهبران ایران، اسرائیل به

 بر. هدف مهمی بود ،اهللا اعتبارسازي حامی حزب است، بلکه بی
اهللا، ایران را از نظر سیاسی و نظامی ضعیف خواهد کرد و  شکست حزب ،معتقد بود

پذیري در مـذاکره بـر سـر موضـوع هسـته      این کشور را در موقعیت آسیب
عالوه، اسرائیل تالش کرد بـا ضـربه زدن و تخریـب زیرسـاخت     به. خواهد داد

پیامدهایینشان دهد که مواجهه با این کشور چه  اقتصادي لبنان، به ایران
  .خواهد داشت

اهللا شـگفت  قـدرت حـزب   ازبس، حتی ایرانیـان نیـز    اما با اعالم آتش
ـ  اهللا بیشتر از آن و حزب ـ  در نتیجه جنگ، جایگاه ایران

ضعیف شدند و دولت امریکااسرائیل و . اي ارتقا یافت سابقه اسالم به سطح بی
عرب طرفدار غرب نیز خودشان را بین دوراهی مردم ناراضی و کاخ سفید که توجه 

عربستان سعودي، مصر . دیدند داد، تحت فشار می اندکی به منافع متحدانش نشان می
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برداشت کرد که این ناشی از انکارناپذیري قدرت ایران در منطقه بوده است

ایران. 5
جنگ میان اسرائیل و حزب

آویو و تهران درنظر گرفت بین تل
در سطح وسیع با هدف پیشی گرفتن بـر ایـران انجـام شـد    

فرصتی براي 
مثل ایران می

خود بلکه به مرز اسرائیل بکشاند، سناریویی که آسیب
جنگ نامتقارن بیشتر برجسته کرد

اسرائیل، دیپلمات
حمایت از حزب

متناسب بوده است و رهبران کشورهاي مسلمان را براي کمک تسلیحاتی و تجهیـز  نا
نظامی حزب

شده و ت ربوده
مشابه رهبران ایران، اسرائیل به

است، بلکه بی
معتقد بود

این کشور را در موقعیت آسیب
خواهد داد

اقتصادي لبنان، به ایران
خواهد داشت

اما با اعالم آتش
در نتیجه جنگ، جایگاه ایران. بودند

اسالم به سطح بی
عرب طرفدار غرب نیز خودشان را بین دوراهی مردم ناراضی و کاخ سفید که توجه 

اندکی به منافع متحدانش نشان می
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 .خوردنـد  ان مـی بیشترین ضـربه را از پیشـرفت ایـر   
اي یـک گـروه جنگنـده بـا     

اهللا، بر ایـن   کردن حزب
دولـت  . معکـوس گرفـت  

کردن جنگ گام برداشت تا اینکه آن را کوتاه کنـد و  
کردن عـدم نفـوذ عربسـتان بـر کـاخ سـفید، باعـث شـرمندگی         

مـردم   یـان اهللا در م حـال، حمایـت عمـومی از حـزب    
ر د. سرعت مجبور به تغییر موضع شدند

شدن رقبـاي   حرکت اسرائیل قدرتمند شد، بلکه از ضعیف
کننـده را   اهللا یـک پیـروزي گـیج   

 ـ  ناپذیري اسـرائیل باشـد  
از . پـذیر کـرد   نها خود اسرائیل را بیشتر آسـیب 

جویانه و میانه را پذیرفته است کـه در آن  
ها در درون گفتمان ملی این اطمینـان را داده اسـت کـه دسـتورکارش     

بـا   امـا ایـن موضـع همیشـه بـا مخالفـت      
معـاون   ـ  یم قاسـم عـ 

تأسیسـات   بـا  امریکـا 
هـاي   واکـنش  موجـب 

بـر ایـن اسـاس، اگـر یـک جبهـه       
سـت،  ي اگیـر  یی در خاورمیانه به رهبري ایران و سـوریه در حـال شـکل   

اهللا در لبنان بخش مهمی از این جبهه است و لبنان روي خط گسل رویـارویی  
اهللا و  روشنی با شـروع جنـگ بـین حـزب    

اهللا در جبهه کنونی با اسرائیل بازي 
ست که در همکاري با سوریه و ایران مشخص 

تر  دیگر، پیروزي حماس در انتخابات که از نظر فکري به ایران نزدیک
موجب افـزایش احسـاس   

بیشترین ضـربه را از پیشـرفت ایـر    ،امریکاو اردن سه متحد کلیدي 
اي یـک گـروه جنگنـده بـا      هرگز یک دولت عربی در سـطح بسـیار گسـترده   

کردن حزب عربستان با پیشنهاد براي محکوم. اسرائیل را تقبیح نکرده بود
معکـوس گرفـت   اما نتیجۀ ؛اسرائیل را کنترل خواهد کرد امریکانظر بود که 

کردن جنگ گام برداشت تا اینکه آن را کوتاه کنـد و   نیطوال راستايبوش بیشتر در 
کردن عـدم نفـوذ عربسـتان بـر کـاخ سـفید، باعـث شـرمندگی          این مسئله با آشکار

حـال، حمایـت عمـومی از حـزب     عـین در. سعودي شدعربستان 
سرعت مجبور به تغییر موضع شدند اردن و مصر نیز به. عربستان بسیار قوي بود

حرکت اسرائیل قدرتمند شد، بلکه از ضعیفاین تنها با  ، ایران نه
اهللا یـک پیـروزي گـیج    روز جنگ، حـزب  34در پایانِ . برد عربش نیز سود 

ناپذیري اسـرائیل باشـد   کننده شکست که تقویتآناین جنگ بیش از . دست آورد
نها خود اسرائیل را بیشتر آسـیب ت ـ  ایران بود ضعیفتجنگی که براي 

جویانه و میانه را پذیرفته است کـه در آن   اهللا یک موضع آشتی نظر داخلی نیز، حزب
ها در درون گفتمان ملی این اطمینـان را داده اسـت کـه دسـتورکارش      به دیگر گروه

امـا ایـن موضـع همیشـه بـا مخالفـت      . واقعاً به اهداف لبنان محدود شـده اسـت  
عـ شـیخ ن براي مثال، . همراه بوده است امریکااي  دستورکار منطقه

امریکـا اعالم کرد که هرگونه برخورد اسـرائیل یـا    ـ  اهللا حزبدبیرکل 
موجـب آمیز ایران اشتباه بسـیار بزرگـی خواهـد بـود و      اي صلح

بـر ایـن اسـاس، اگـر یـک جبهـه       . (Lowe & Spencer, 2006: 27) شدیدي خواهد شـد 
یی در خاورمیانه به رهبري ایران و سـوریه در حـال شـکل   امریکا

اهللا در لبنان بخش مهمی از این جبهه است و لبنان روي خط گسل رویـارویی  
روشنی با شـروع جنـگ بـین حـزب     این مسئله به. قرار دارد امریکابین ایران و 

اهللا در جبهه کنونی با اسرائیل بازي  بخشی از نقشی که حزب. یل نشان داده شد
ست که در همکاري با سوریه و ایران مشخص ااي  براساس دستورکار منطقه 
 (Lowe & Spencer, 2006: 24).  
دیگر، پیروزي حماس در انتخابات که از نظر فکري به ایران نزدیک سوياز 

موجب افـزایش احسـاس   مایت ایران از جنبش نظامی بنیادگراي اسالمی، است و ح

  

 

و اردن سه متحد کلیدي 
هرگز یک دولت عربی در سـطح بسـیار گسـترده    پیشتر

اسرائیل را تقبیح نکرده بود
نظر بود که 

بوش بیشتر در 
این مسئله با آشکار

عربستان 
عربستان بسیار قوي بود

، ایران نهمقابل
عربش نیز سود 

دست آورد به
جنگی که براي 

نظر داخلی نیز، حزب
به دیگر گروه

واقعاً به اهداف لبنان محدود شـده اسـت  
دستورکار منطقه

دبیرکل 
اي صلح هسته

شدیدي خواهد شـد 
امریکاضد

اهللا در لبنان بخش مهمی از این جبهه است و لبنان روي خط گسل رویـارویی   حزب
بین ایران و 

یل نشان داده شداسرائ
 ،کند می
 شود می

از 
است و ح



از  پـس ین کشـوري بـود کـه    
 بـه پیروزي حماس به آن تبریک گفت و فوراً نماینده ارشد حماس را براي مالقـات  

هـاي خـود را بـه دولـت     
 50اعالم کرد که ایران 

اگر . خواهد کرد هدیه
هـاي   لفـه ؤباید گفت یکی از م

اگرچه برخـورداري ایـران از یـک    
امـا در شـرق    ،ایدئولوژي اسالمی و خاص در عراق نیـز قـدرت خـود را نشـان داد    

هـایی از   ولوژي شیعی بین ایران و بخـش 
عث پیروزي آن در مقابل 
ي بیشـتر ایـدئولوژي   

توان دالیلی کـه باعـث بهبـود    

تنهـا روابـط خـوبی بـا دولـت جدیـد       
افغانستان داشته است بلکه روز به روز نفوذش در این کشور درحـال افـزایش بـوده    

 امریکـا هـاي   رغم مخالفت
از مـدتی خـود    پـس دیگـر  

 ؛سازي در ایـن کشـور بـوده اسـت    
اي ایـران در ثبـات    نیاز به شناسـایی نقـش منطقـه   

هـاي سـازنده    بـر کمـک  
الملل تمرکز کند و ایران بازیگر کلیدي در این زمینه 

ده و نـه ممکـن   گران، توقف درگیري ایران در افغانستان نه سازن
چه دوست داشته باشد چه نه، ایران بـا وجـود زبـان فارسـی، تـاریخ،      

ین کشـوري بـود کـه    نخسـت ایـران  . استسوي ایران شده اسرائیل از 
پیروزي حماس به آن تبریک گفت و فوراً نماینده ارشد حماس را براي مالقـات  

هـاي خـود را بـه دولـت      کمک امریکاکه اتحادیه اروپا و  درحالی. تهران دعوت کرد
اعالم کرد که ایران  منوچهر متکی ،فلسطینی قطع کرده بودند، وزیر خارجه ایران

هدیهبه رهبري حماس  ،عنوان کمک به دولت جدید میلیون دالر به
باید گفت یکی از م ،بخواهیم این تحوالت را در قالب بخش نظري ببینیم

اگرچه برخـورداري ایـران از یـک    ، ستاولوژیکی ئاید منابع ،اشتناي د قدرت منطقه
ایدئولوژي اسالمی و خاص در عراق نیـز قـدرت خـود را نشـان داد    

ولوژي شیعی بین ایران و بخـش ئدلیل وجود اشتراك اید منطقه خاورمیانه به
عث پیروزي آن در مقابل با ،هاي ایران از این حزب اهللا، و حمایت حزب ویژه

ي بیشـتر ایـدئولوژي   تأثیرگـذار اي ایران و همچنـین   اسرائیل و ارتقاي جایگاه منطقه
  .ایران شد

  اي ایران در نظم جدید منطقه جمهوري اسالمی جایگاه
توان دالیلی کـه باعـث بهبـود     شده در طول این دوره می براساس رویدادهاي بررسی

  :ترتیب زیر ذکر کرد هاي ایران شده را ب وضعیت منطقه

  حذف طالبان
تنهـا روابـط خـوبی بـا دولـت جدیـد        دنبال حذف طالبان در افغانستان، ایـران نـه  

افغانستان داشته است بلکه روز به روز نفوذش در این کشور درحـال افـزایش بـوده    
رغم مخالفت بهحامد کرزاي  سو نفوذ ایران تا جایی بود که ازیک

دیگـر   سـوي روابط با ایران نشده اسـت و از   کاهشضر به 
سازي در ایـن کشـور بـوده اسـت     نیز مجبور به همکاري با ایران براي ثبات

نیاز به شناسـایی نقـش منطقـه    امریکابنابراین موفقیت استراتژي 
بـر کمـک   واي باشـد   افغانستان دارد که باید شامل یک رویکرد منطقه

الملل تمرکز کند و ایران بازیگر کلیدي در این زمینه  هاي همسایه و جامعه بین
گران، توقف درگیري ایران در افغانستان نه سازن از نظر تحلیل

چه دوست داشته باشد چه نه، ایران بـا وجـود زبـان فارسـی، تـاریخ،       امریکا
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اسرائیل از  تهدید
پیروزي حماس به آن تبریک گفت و فوراً نماینده ارشد حماس را براي مالقـات  

تهران دعوت کرد
فلسطینی قطع کرده بودند، وزیر خارجه ایران

میلیون دالر به
بخواهیم این تحوالت را در قالب بخش نظري ببینیم

قدرت منطقه
ایدئولوژي اسالمی و خاص در عراق نیـز قـدرت خـود را نشـان داد    

منطقه خاورمیانه به
ویژه لبنان به

اسرائیل و ارتقاي جایگاه منطقه
ایران شد

جایگاه
براساس رویدادهاي بررسی

وضعیت منطقه

حذف طالبان. 1
دنبال حذف طالبان در افغانستان، ایـران نـه   به

افغانستان داشته است بلکه روز به روز نفوذش در این کشور درحـال افـزایش بـوده    
نفوذ ایران تا جایی بود که ازیک. است

ضر به حا
نیز مجبور به همکاري با ایران براي ثبات امریکا

بنابراین موفقیت استراتژي 
افغانستان دارد که باید شامل یک رویکرد منطقه

هاي همسایه و جامعه بین دولت
از نظر تحلیل. است
امریکا. است
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بوده و خواهد  اي همیشه یک قدرت منطقه
 ،مـالونی از نظـر  . بر این، ایران بازیگر مهمی در بازسازي افغانستان اسـت 

اي  عنـوان یـک قـدرت منطقـه    
هاي گذشته براي انکار ایـن نقـش تنهـا تهـران را بـه اعمـال نفـوذ        

ایران اعـالم کـرده   . اي خود از طریق ابزارهاي کمتر مشروع تشویق کرده است
عامـل بـراي    است که هدفش در منطقه کمک به صلح و ثبات است و اینکه ایـن دو 

اي خاورمیانـه از زمـان جنـگ دوم جهـانی بـا رقابـت میـان ایـران و         
اي از  بـراي برتـري منطقـه   

کمـک نظـامی و    باها 
اي یـا   هاي خارجی براي جلوگیري از اینکه هیچ قدرت منطقه

بر منطقه مسلط نشود و همچنین عرضـه نفـت دچـار مشـکل نشـود،      
اي شـامل کشـورهاي   
طـور اساسـی بـه کشـورهاي     
طـور مـداوم باعـث افـول اعـراب و      

تواند در هستۀ  راحتی می
در منطقـه   امریکـا دیگر حضور نظامی 
که یک مقام اردنی  چنان

بـانفوذترین بـازیگران کنـونی    
پذیرش نقـش  نیز یکی از طرفداران 

عنوان یـک بـازیگر و   
در سـرنگونی دشـمنان ایـران در    

سیاسـی ایـران را   ـ   انرژي امنیتی
قوا در منطقه را به نفـع ایـران و بـه ضـرر متحـدان      

 ،نیز معتقـد اسـت   برژینسکی

همیشه یک قدرت منطقه ،جغرافیا، جمعیت، مذهب و منابع انرژي
بر این، ایران بازیگر مهمی در بازسازي افغانستان اسـت  عالوه

عنـوان یـک قـدرت منطقـه     با ایران باید این کشور را بههرگونه مدلی از درگیري 
هاي گذشته براي انکار ایـن نقـش تنهـا تهـران را بـه اعمـال نفـوذ         تالش. تأیید کند

اي خود از طریق ابزارهاي کمتر مشروع تشویق کرده است
است که هدفش در منطقه کمک به صلح و ثبات است و اینکه ایـن دو 

  .پیشرفت منطقه ضروري هستند

  قوا در منطقه حذف صدام حسین و برهم خوردن توازن
اي خاورمیانـه از زمـان جنـگ دوم جهـانی بـا رقابـت میـان ایـران و          سیستم منطقـه 

بـراي برتـري منطقـه   ) عمدتاً عراق، مصر، عربستان و سوریه(هاي عربی 
ها  این رقابت. د تعریف شده بودطریق تغییر توازن و متحدان خو

هاي خارجی براي جلوگیري از اینکه هیچ قدرت منطقه حمایت سیاسی قدرت
بر منطقه مسلط نشود و همچنین عرضـه نفـت دچـار مشـکل نشـود،       اي ایدئولوژي

اي شـامل کشـورهاي    تـوازن قـدرت منطقـه    ،از جنگ عراق پیشتا . شد حمایت می
طـور اساسـی بـه کشـورهاي      تـوازن بـه   ،از این جنـگ  پساما  ؛شد ران میعربی و ای

طـور مـداوم باعـث افـول اعـراب و       تاکنون بهاین جنگ . غیرعربی تغییر کرده است
راحتی می حذف دولت حائل عراق، ایران به با. ظهور ایران شده است

دیگر حضور نظامی  سوياز . خاورمیانه از لبنان تا غزه مانور دهد
چنان. تبدیل کرده است امریکااین توازن را به توازن میان ایران و 

بـانفوذترین بـازیگران کنـونی     امریکـا ـ  ایران و  ـ  یکند، دو بازیگر غیرعرب اشاره می
نیز یکی از طرفداران  گریسیک. (Wehrey et al., 2010: 17) منطقه هستند

عنوان یـک بـازیگر و    وي ضمن پذیرش ایران به. گو با ایران استو اي و گفت
در سـرنگونی دشـمنان ایـران در     امریکـا هاي  سیاست ،اي، معتقد است قدرت منطقه

انرژي امنیتی ـ  طالبان و صدام حسین ـ  شرق و غرب این کشور
قوا در منطقه را به نفـع ایـران و بـه ضـرر متحـدان      کرده و این امر توازن سنتی 

برژینسکی. هم زده است در جهان عرب و اسرائیل به امریکا

  

 

جغرافیا، جمعیت، مذهب و منابع انرژي
عالوه .بود

هرگونه مدلی از درگیري 
تأیید کند

اي خود از طریق ابزارهاي کمتر مشروع تشویق کرده است منطقه
است که هدفش در منطقه کمک به صلح و ثبات است و اینکه ایـن دو 

پیشرفت منطقه ضروري هستند

حذف صدام حسین و برهم خوردن توازن .2
سیستم منطقـه 

هاي عربی  قدرت
طریق تغییر توازن و متحدان خو

حمایت سیاسی قدرت
ایدئولوژي

حمایت می
عربی و ای

غیرعربی تغییر کرده است
ظهور ایران شده است

خاورمیانه از لبنان تا غزه مانور دهد
این توازن را به توازن میان ایران و 

اشاره می
منطقه هستند

اي و گفت منطقه
قدرت منطقه

شرق و غرب این کشور
کرده و این امر توازن سنتی آزاد 

امریکاسنتی 



نابودي عراق موجب شد تنها کشور عربی که قادر به ایستادن در برابر ایـران بـود از   
مخـالف  اي حذف شود و در نتیجـه ایـن کـار بـه نفـع پرشـورترین       

جنـگ موجـب شکسـت    
 اسـت  داشـته براي ایـران  

در گزارش کنفرانسی کـه توسـط جمعـی از اندیشـمندان     
ایـن  ارائه شده است،  

تاریخ خود قرار دارد، البته نه به 
. هـاي سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادي    

تنهـا   نـه  کنند، طور مکرر از افزایش حوزه نفوذشان صحبت می
در خاورمیانه بلکه همچنین در آسـیاي مرکـزي، و ایـران خواهـان شناسـایی نقـش       

بر روي همسایگان  امریکا

(http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_confreports/mideast_future.pdf, 2005

اهللا و جنـگ غـزه، موجـب تقویـت     
، خصـومت  1948وجـود آمـدن اسـرائیل در    

رویـارویی  . آویو بیشتر از هر عامل دیگري اعراب را متحده کرده اسـت 
هـاي کشـورهاي    با اسرائیل به طرز چشمگیري در خیابان

هزاران تظاهرکننده در چندین پایتخت کشـورهاي عربـی   
در واقـع،  . هـاي ایـران، بیـان کردنـد    

اهللا  مایـت از حـزب  راي ح
اند، اما سطح وسیع قربانیان غیرنظامی لبنان بـه ایـن تردیـد پایـان داده و     

اهللا،  هاي مردم در محکومیـت اسـرائیل و حمایـت از حـزب    
. اي ایـران تشـدید شـد   

هـاي   ایران را به تالش براي دستیابی به سالح
کنـد و آن را   که ایران مطلقـاً ایـن اتهامـات را رد مـی    

نابودي عراق موجب شد تنها کشور عربی که قادر به ایستادن در برابر ایـران بـود از   
اي حذف شود و در نتیجـه ایـن کـار بـه نفـع پرشـورترین        هاي منطقه

جنـگ موجـب شکسـت     ،تـوان گفـت   ی میژئوپلیتیکبا تعابیر . بوددر منطقه 
براي ایـران   يبسیار زیاد هايو دستاوردشده  امریکاخودخواسته براي 

در گزارش کنفرانسی کـه توسـط جمعـی از اندیشـمندان     ). 146: 1387 ،برژینسکی
 2020تا  2005ل براي بررسی روندهاي کنونی خاورمیانه از سا

تاریخ خود قرار دارد، البته نه به  »لحظۀ پروسی«ایران اکنون در  ،اندیشمندان معتقدند
هـاي سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادي     طلبی دلیل جاه طلبی نظامی، بلکه به دلیل توسعه

طور مکرر از افزایش حوزه نفوذشان صحبت می سیاستمداران ایرانی به
در خاورمیانه بلکه همچنین در آسـیاي مرکـزي، و ایـران خواهـان شناسـایی نقـش       

امریکا ـ  بنابراین رقابت ایران ؛ستامریکااي خود از سوي 
  است تأثیرگذارو آسیایی ایران 

http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_confreports/mideast_future.pdf, 2005). 

  روزه 22روزه و  33هاي  جنگ
اهللا و جنـگ غـزه، موجـب تقویـت      حـزب  2006هـاي   در شرق خاورمیانه نیز جنگ

وجـود آمـدن اسـرائیل در     از زمان به اوالً. جایگاه ایران شده است
آویو بیشتر از هر عامل دیگري اعراب را متحده کرده اسـت  نسبت به تل

با اسرائیل به طرز چشمگیري در خیابان ـه ایران  راهم به ـاهللا  
هزاران تظاهرکننده در چندین پایتخت کشـورهاي عربـی   . عربی عمومیت یافته است

هـاي ایـران، بیـان کردنـد     اهللا و رهبر آن و حمایـت  حمایتشان را از حزب
ـ  امریکامتحدان  راي حدر منطقه از قبیل مصر، اردن و عربستان ب

اند، اما سطح وسیع قربانیان غیرنظامی لبنان بـه ایـن تردیـد پایـان داده و      میل بوده
هاي مردم در محکومیـت اسـرائیل و حمایـت از حـزب     رهبران عرب نیز به توده

اي ایـران تشـدید شـد    بحث در مـورد توانـایی هسـته    2002از سال  ثانیاً. اند
ایران را به تالش براي دستیابی به سالح ـ  امریکاایت با هد ـهاي غربی  
که ایران مطلقـاً ایـن اتهامـات را رد مـی     درحالی ؛کنند اي متهم می

  

 

اي  جایگاه منطقه
جمهوري 
اسالمی ایران
در دهۀ اول قرن 

ویکم بیست
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نابودي عراق موجب شد تنها کشور عربی که قادر به ایستادن در برابر ایـران بـود از   
هاي منطقه بازي

در منطقه  امریکا
خودخواسته براي 

برژینسکی(
براي بررسی روندهاي کنونی خاورمیانه از سا

اندیشمندان معتقدند
دلیل توسعه

سیاستمداران ایرانی به
در خاورمیانه بلکه همچنین در آسـیاي مرکـزي، و ایـران خواهـان شناسـایی نقـش       

اي خود از سوي  منطقه
و آسیایی ایران  عرب

جنگ .3
در شرق خاورمیانه نیز جنگ

جایگاه ایران شده است
نسبت به تل

اهللا   حزب
عربی عمومیت یافته است

حمایتشان را از حزب
متحدان 

میل بوده بی
رهبران عرب نیز به توده

اند پیوسته
هاي غربی   قدرت
اي متهم می هسته



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
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انرژي اتمـی پرونـده    
هـاي   ا به شوراي امنیت سازمان ملل فرستاد، جایی که اعضـا بـر روي گزینـه   
 ـاهللا   اما، جنگ حزب

اي ایـران   از مسـائل هسـته  
عنـوان گزینـۀ ممکـن در    
رغم تخریب شدید زیربناهاي لبنـان  

اهللا کـه   مقاومـت حـزب  
مهـوري  دهد کـه تـا چـه انـدازه رویـارویی بـا ج      

عبـارت دیگـر، شـدت جنـگ بـین اسـرائیل و       
اي ایران  انگیزه تمرکز بر روي ابزارهاي دیپلماتیک را در مورد برنامه هسته

اسـرائیل و فلسـطین،   
اعتبـار شـده    ها بی ها و اسرائیلی

گرایان مذهبی  بلکه همچنین به حماس، جهاد اسالمی فلسطین و جنبش افراط
اند، قـدرت بخشـیده   

مـاس، بـه   هاي اجتمـاعی ح 
غـزه، قلقیلیـا و    اننـد 

 :Cordesman, 2009) پیروز شود

ایـن  حمالت هوایی اسرائیل به غزه منجر به انتقادات شدید جهان عـرب شـد و   
هـاي   رسـانه . اهللا ایـران و سـوریه دربرداشـت   
طـور مـداوم    هاي سـازمان ملـل نیـز بـه    

تنهـا باعـث    در نهایـت ایـن جنـگ نـه    
سـرائیل  از اسرائیل شد، بلکه حتی سازمان ملل اقـدامات ا 

  ها در منطقه سازي و افزایش نقش شیعیان و تضعیف جایگاه سنی
تنهـا در عـراق    اي نـه 

 المللی بینرئیس آژانس  2006در اوایل سال . داند آمیز می
ا به شوراي امنیت سازمان ملل فرستاد، جایی که اعضـا بـر روي گزینـه   

اما، جنگ حزب. اند هاي دیپلماتیک و اقتصادي بحث کرده تحریم انندمختلفی م
از مسـائل هسـته  را مسلط شد و توجهـات   المللی بیناسرائیل بر دیپلماسی 

عنـوان گزینـۀ ممکـن در     به نیروي نظامی بـه همیشه  امریکااسرائیل و  ثالثاً. دور کرد
رغم تخریب شدید زیربناهاي لبنـان   به. اند جه کردهاي ایران تو مقابل تأسیسات هسته

مقاومـت حـزب  . هاي اسرائیل را کند کرد اهللا پیشروي و قربانیان وسیع، حزب
دهد کـه تـا چـه انـدازه رویـارویی بـا ج       پشتیبانی چون ایران دارد نشان می
عبـارت دیگـر، شـدت جنـگ بـین اسـرائیل و        بـه  .اسالمی ایران سخت خواهد بـود 

انگیزه تمرکز بر روي ابزارهاي دیپلماتیک را در مورد برنامه هسته ،اهللا
  .بیشتر کرد

اسـرائیل و فلسـطین،    بـین  2000از سـال   هـا  درگیري دیگر، از شروع سوياز 
ها و اسرائیلی بسیاري از فلسطینیهاي صلح در چشم  تنها تالش

بلکه همچنین به حماس، جهاد اسالمی فلسطین و جنبش افراط
اند، قـدرت بخشـیده    بردن اسرائیل و ایجاد دولت فلسطینی کرده که دعوت به از بین

هاي اجتمـاعی ح  فساد و انشعاب در فتح و دولت فلسطین و برنامه
اننـد حماس اجازه داده است که در انتخابـات محلـی در منـاطقی م   

پیروز شود 2006نابلوس و انتخابات پارلمانی فلسطین در ژانویه 
حمالت هوایی اسرائیل به غزه منجر به انتقادات شدید جهان عـرب شـد و   

اهللا ایـران و سـوریه دربرداشـت    بمسئله نفع سیاسی براي حماس، حز
هاي سـازمان ملـل نیـز بـه     هاي حقوق بشري و آژانس اروپایی، سازمان

در نهایـت ایـن جنـگ نـه    . (Cordesman, 2009: 30) شروع به انتقاد کردند
از اسرائیل شد، بلکه حتی سازمان ملل اقـدامات ا  المللی بینافزایش انتقادات 

  .را جنایت جنگی تلقی کرد

سازي و افزایش نقش شیعیان و تضعیف جایگاه سنی دموکراسی
اي نـه  عراق، باال گرفتن نزاع فرقه 2003یکی از نتایج ناخواسته جنگ 

  

 

آمیز می صلح
ا به شوراي امنیت سازمان ملل فرستاد، جایی که اعضـا بـر روي گزینـه   ایران ر

مختلفی م
اسرائیل بر دیپلماسی 

دور کرد
مقابل تأسیسات هسته

و قربانیان وسیع، حزب
پشتیبانی چون ایران دارد نشان می
اسالمی ایران سخت خواهد بـود 

اهللا حزب
بیشتر کرد

از 
تنها تالش نه

بلکه همچنین به حماس، جهاد اسالمی فلسطین و جنبش افراط ،است
که دعوت به از بین

فساد و انشعاب در فتح و دولت فلسطین و برنامه. است
حماس اجازه داده است که در انتخابـات محلـی در منـاطقی م   

نابلوس و انتخابات پارلمانی فلسطین در ژانویه 
حمالت هوایی اسرائیل به غزه منجر به انتقادات شدید جهان عـرب شـد و   . (5

مسئله نفع سیاسی براي حماس، حز
اروپایی، سازمان

شروع به انتقاد کردند
افزایش انتقادات 

را جنایت جنگی تلقی کرد

دموکراسی .4
یکی از نتایج ناخواسته جنگ 



رهبـر سـنی در بغـداد سـرنگون شـد و ائـتالف       
در مقابـل، رهبـران   . شیعی همراه با ارتباط قوي با ایران جـاي آن را گرفـت  

سنی در مصر، اردن و عربستان ناامیدي خودشان را نسبت به ظهور قـدرت شـیعیان   
پیوندهاي دیرینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی بین مردم ایران و عـراق و  
مداري صدام حسـین در ایـران، و   
در نتیجه ارتباط برادرانه و نزدیک بین نخبگـان مـذهبی و سیاسـی ایـران و رهبـران      
اي از آنهـا در سـاختار   
اند، از عوامل اصلی نفوذ طبیعـی ایـران در عـراق    

تـوان بـه وعـده     در زمینـۀ نقـش بیشـتر شـیعیان در عـراق مـی      
 2010  مـی  در. در مـورد اعطـاي خودمختـاري بـه بصـره اشـاره کـرد       

کرسـی   14اش در انتخابات پارلمانی در بصره بـا  
قـانون  رتبه نخست را کسب کرد، اعالم کرد که اگر موفق به تأسـیس دولـت شـود،    

بصره یکی از ثروتمنـدترین  
ذخایر . هاي عراق و سومین آنها به لحاظ جمعیت پس از بغداد و موصل است

). 1389 ،پورسـعید ( درصد ذخایر نفتـی خاورمیانـه اسـت   
ه جنگ عـراق ایـن کشـور را بـه ایـران      
براي ایران دیگر وجـود  

اشـتباهات   نتیجـۀ تنهـا  
یـک مفسـر بحرینـی اشـاره     
اعراب تصمیم گرفتند از عراق دور بمانند و از این ناحیه فاصـله بگیرنـد و   

 هـاي عربـی   زیرا دولت
مشارکت در این جنگ، براي مواجهه با ایران تالش نکردند و 
دیگر در زمـان مـذاکره ایـران و    
نگرانی اعراب سنی از کاهش نقش خود در عراق بیش از پـیش  
ترین پیام سیاسی اجـالس  
این است که نقش اعراب در عراق در حال تمام شـدن  
ارزیـابی سـرویس ملـی    

رهبـر سـنی در بغـداد سـرنگون شـد و ائـتالف       . بلکه تقریباً در تمام خاورمیانه بود
شیعی همراه با ارتباط قوي با ایران جـاي آن را گرفـت  گسترده 

سنی در مصر، اردن و عربستان ناامیدي خودشان را نسبت به ظهور قـدرت شـیعیان   
پیوندهاي دیرینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی بین مردم ایران و عـراق و  . ابراز داشتند

مداري صدام حسـین در ایـران، و   ن عراقی شیعه و کرد در دوران زمااحضور معارض
در نتیجه ارتباط برادرانه و نزدیک بین نخبگـان مـذهبی و سیاسـی ایـران و رهبـران      

اي از آنهـا در سـاختار    مذهبی و سیاسی شیعی و کـرد در عـراق، کـه بخـش عمـده     
اند، از عوامل اصلی نفوذ طبیعـی ایـران در عـراق     دموکراتیک جدید به قدرت رسیده

در زمینـۀ نقـش بیشـتر شـیعیان در عـراق مـی      . شـود  محسوب مـی 
در مـورد اعطـاي خودمختـاري بـه بصـره اشـاره کـرد        المالکی

اش در انتخابات پارلمانی در بصره بـا   المالکی که فهرست انتخاباتی
رتبه نخست را کسب کرد، اعالم کرد که اگر موفق به تأسـیس دولـت شـود،    

بصره یکی از ثروتمنـدترین  . مربوط به خودمختاري منطقه بصره را امضا خواهد کرد
هاي عراق و سومین آنها به لحاظ جمعیت پس از بغداد و موصل است

درصد ذخایر نفتـی خاورمیانـه اسـت    20نفتی این استان حدود 
ه جنگ عـراق ایـن کشـور را بـه ایـران      ، وزیرخارجه عربستان گفت کسعودالفیصل

براي ایران دیگر وجـود   ،گوید که عراق عرب مقام دیگر اردنی می. تقدیم کرده است
تنهـا   دستاوردهاي ایران در عـراق را نـه   ،گران برخی تحلیل
یـک مفسـر بحرینـی اشـاره     . دانند غفلت خود اعراب می حاصلکه همچنین 

اعراب تصمیم گرفتند از عراق دور بمانند و از این ناحیه فاصـله بگیرنـد و   « 
زیرا دولت؛ »شد) فارس(در نتیجه ایران تبدیل به همسایه شمالی خلیج 

مشارکت در این جنگ، براي مواجهه با ایران تالش نکردند و  هبه علت عدم تمایل ب
دیگر در زمـان مـذاکره ایـران و     سوياز . دیی دیدنامریکااي  عنوان مسئله عراق را به

نگرانی اعراب سنی از کاهش نقش خود در عراق بیش از پـیش   ،بر سر عراق
ترین پیام سیاسی اجـالس   براي مثال، روزنامه عربی العرب العالمیه نوشت، مهم

این است که نقش اعراب در عراق در حال تمام شـدن   2007در سال  امریکا 
ارزیـابی سـرویس ملـی    . نگتن ارزشـی ندارنـد  یاست و اعراب در چشم مقامات واش
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بلکه تقریباً در تمام خاورمیانه بود
گسترده 

سنی در مصر، اردن و عربستان ناامیدي خودشان را نسبت به ظهور قـدرت شـیعیان   
ابراز داشتند

حضور معارض
در نتیجه ارتباط برادرانه و نزدیک بین نخبگـان مـذهبی و سیاسـی ایـران و رهبـران      

مذهبی و سیاسی شیعی و کـرد در عـراق، کـه بخـش عمـده     
دموکراتیک جدید به قدرت رسیده

محسوب مـی 
المالکی نوري
المالکی که فهرست انتخاباتی نوري

رتبه نخست را کسب کرد، اعالم کرد که اگر موفق به تأسـیس دولـت شـود،    
مربوط به خودمختاري منطقه بصره را امضا خواهد کرد

هاي عراق و سومین آنها به لحاظ جمعیت پس از بغداد و موصل است استان
نفتی این استان حدود 

سعودالفیصل
تقدیم کرده است

برخی تحلیل. ندارد
که همچنین  امریکا

 :کند می
در نتیجه ایران تبدیل به همسایه شمالی خلیج 

به علت عدم تمایل ب
عراق را به

بر سر عراق امریکا
براي مثال، روزنامه عربی العرب العالمیه نوشت، مهم ؛شد

 ـتهران  
است و اعراب در چشم مقامات واش
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اي  سـالح هسـته  دستیابی به 
در نهایـت  . را بیشتر کرد

هـاي عـرب را    نسبت به ایران در دولت اوبامـا بعضـی از دولـت   

گسـترش   دنبـال  بـه ارچوب طرح خاورمیانه بزرگ 
در مـورد   امریکـا سیاسـت  

سعود براي انجـام   آلدر خلیج فارس است، فشار بر 
و همچنـین   امریکـا انتقادات عربستان از 

در واقع گسترش دموکراسـی در  
مبـارزه بـا    سـویی از . 

هاي عربی دسـت بـه اصـالحات داخلـی بزننـد و      
سـازي و اصـالحات    دیگر با دموکراسی

یافت  هاي اقتدارگرا افزایش می
 هاي افراطـی بـر سـر   

  .شدت در زمینه انجام اصالحات نگران بوده است

از  پس. بود 21قرن  نخست
در ایـن  . ارچوبی نظري براي پیشبرد بهتر بحث پرداختیم

 ،اي ذکـر شـد   اي و الزامات یک قـدرت منطقـه  
در ایـن دوره  . بررسی کـردیم 

حـذف حکومـت طالبـان در افغانسـتان، سـقوط صـدام در عـراق و        
اهللا و اسـرائیل و   حـزب 

پیامدهاي آن براي ایران و همچنین روي کـار آمـدن دولـت جدیـد ترکیـه بـا یـک        
در انتهاي این بحث با اسـتفاده از بحـث نظـري    

، است ایران شده جمهوري اسالمی

دستیابی به بر اینکه ایران در تالش براي  زمان مبنیدر همین 
را بیشتر کرد امریکاي خود نزد تأثیرگذارنبوده، ترس اعراب از تضعیف 

نسبت به ایران در دولت اوبامـا بعضـی از دولـت    امریکاتغییر جهت 
  .بیشتر عصبی کرد

ارچوب طرح خاورمیانه بزرگ هدر چ امریکادیگر،  سوياز 
سیاسـت   .دموکراسی و اصالحات در کشورهاي عربی بوده اسـت 

در خلیج فارس است، فشار بر  امریکاعربستان، که متحد اصلی 
انتقادات عربستان از  وجباصالحات در داخل بود که این امر م

در واقع گسترش دموکراسـی در  . نگرانی هر دو کشور از انجام اصالحات بوده است
. مثابه یک شمشیر دولبـه عمـل کـرد    به امریکاسیاست خارجی 

هاي عربی دسـت بـه اصـالحات داخلـی بزننـد و       رژیمکرد که  تروریسم ایجاب می
دیگر با دموکراسی سويتندروهاي مذهبی را محدود کنند و از 

هاي اقتدارگرا افزایش می شدن اوضاع در رژیم احتمال از کنترل خارج 
هاي افراطـی بـر سـر    و ممکن بود قدرت از دست حاکمان فعلی خارج شود و گروه

شدت در زمینه انجام اصالحات نگران بوده است بنابراین، عربستان به ؛کار بیایند

  فرجام سخن
نخستاي ایران در دهه  موضوع این مقاله بررسی جایگاه منطقه

ارچوبی نظري براي پیشبرد بهتر بحث پرداختیمهذکر مسئله، ابتدا به ارائه چ
اي و الزامات یک قـدرت منطقـه   قدرت منطقههاي  ارچوب ویژگی

بررسی کـردیم  2010تا  2001سپس تحوالت منطقه را از ابتداي سال 
حـذف حکومـت طالبـان در افغانسـتان، سـقوط صـدام در عـراق و         انندتحوالتی م

حـزب  2006آفرینی شیعیان در حکومت جدید عـراق، جنـگ   
پیامدهاي آن براي ایران و همچنین روي کـار آمـدن دولـت جدیـد ترکیـه بـا یـک        

در انتهاي این بحث با اسـتفاده از بحـث نظـري    . سیاست خارجی جدید بررسی شد
جمهوري اسالمیبه ارائه دالیلی که منجر به تقویت جایگاه قدرتی 

    õ .پرداختیم

  

 

در همین  امریکا
نبوده، ترس اعراب از تضعیف 

تغییر جهت 
بیشتر عصبی کرد

از 
دموکراسی و اصالحات در کشورهاي عربی بوده اسـت 

عربستان، که متحد اصلی 
اصالحات در داخل بود که این امر م

نگرانی هر دو کشور از انجام اصالحات بوده است
سیاست خارجی 

تروریسم ایجاب می
تندروهاي مذهبی را محدود کنند و از 

 ،داخلی
و ممکن بود قدرت از دست حاکمان فعلی خارج شود و گروه

کار بیایند

فرجام سخن
موضوع این مقاله بررسی جایگاه منطقه

ذکر مسئله، ابتدا به ارائه چ
ارچوب ویژگیهچ

سپس تحوالت منطقه را از ابتداي سال 
تحوالتی م

آفرینی شیعیان در حکومت جدید عـراق، جنـگ    نقش
پیامدهاي آن براي ایران و همچنین روي کـار آمـدن دولـت جدیـد ترکیـه بـا یـک        

سیاست خارجی جدید بررسی شد
به ارائه دالیلی که منجر به تقویت جایگاه قدرتی 

پرداختیم
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