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 چکیده
های ای و سایر کشورهای عضو آن، باید به قدرتهای منطقهای علاوه بر قدرتقهدر یک نظام منط

ای را کنندهها نقش مؤثّر و تعیینبسا این قدرتای نیز توجّه داشته باشیم. چهگر فرا منطقهمداخله
قش باشد که نای ایفا نمایند. غرب آسیا نیز ازجملۀ این مناطق میتوانند در نظام امنیت منطقهمی

توجّه و مهم است. بدین منظور پژوهش دهی به تحوّلات آن، قابلای در شکلهای فرا منطقهقدرت
های فرا عنوان قدرتحاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آمریکا و انگلیس به

د؟ داشتن ۷338-۷388گر، چه نقشی در تحوّلات منطقۀ غرب آسیا، در برهۀ زمانی ای مداخلهمنطقه
گر منطقۀ غرب آسیا با افزایش های مداخلهپاسخ اوّلیه به سؤال مذکور بدین شرح است که قدرت

گری میان کشورهای منطقه، از طریق توازن سازی طرفین ذینفع در آن بحران، تنش، درگیری، نظامی
ن دارند. بدین تبع آن سوق دادن تحوّلات منطقه به نفع خودشاو به هاآنسعی در دامن زدن و تداوم بحر

ای، نقش های فرا منطقهها و متغیّر مداخلۀ قدرتشود با الگوی نظامترتیب در این پژوهش سعی می
 آمریکا و انگلستان را در تحوّلات منطقۀ غرب آسیا در برهۀ زمانی مذکور موردبررسی قرار دهیم.

 ، توازن سازی.گر، غرب آسیا، بحرانهای مداخلهای، قدرتنظام منطقه :هاکلید واژه
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 مقدمه

نوع روابط و مراودات میان کشورهای یک منطقه، نقش اساسی و مهمّی در نظام امنیت 

مجموعۀامنیتی، وقتی کشورهای یک منطقه تعریف و درک مشترکی از  یک ای دارد. درمنطقه

هم کنند، تا در کنار تهدید داشته باشند، به سمت تعامل و همکاری با یکدیگر سوق پیدا می

بتوانند نیازهای امنیتی خودشان را برطرف نمایند. پس  نیازهای امنیتی مشترک، یکی از 

باشد. این مجموعۀ کننده در نوع روابط میان کشورهای یک منطقه میترین متغیّرهای تعیینمهم

ار ای شود. در کننظام منطقهتواند در سطح یک نیاز باقی بماند و یا این که تبدیل بهامنیتی می

گیری نظام امنیت ای و همچنین سایر کشورهای عضو آن منطقه که در شکلهای منطقهقدرت

ای نیز در شکل دادن نظام امنیت های فرا منطقهتوانیم به نقش قدرتای نقش دارند، میمنطقه

کنیم. درواقع هرچقدر تشتّت و واگرایی میان کشورهای منطقه بیشتر باشد زمینه ای اشارهمنطقه

شود؛ چراکه در این شرایط با شکل دادن نظام های فرا منطقه نیز بیشتر میرای مداخلۀ قدرتب

 توانند منافع خودشان را تعقیب نمایند.ای مطابق خواست خود بهتر میامنیت منطقه

منطقۀ غرب آسیا نیز مجزّا از این داستان نیست. درواقع تشتّت و واگرایی که میان کشورهای 

های هویتی و فرهنگی متعارض، نبود اقتصاد مکمّل، عدم وجود ر ویژگیمنطقه به خاط

سالاری دینی و کشورهای عربی؛ پادشاهی(، نبود دغدغۀ های همگن سیاسی)ایران؛ مردمرژیم

ساز ای، وجود دارد زمینههای فرا منطقهقدرت با هاآنامنیتی مشترک و همچنین نوع روابط 

غرب آسیا بوده است. بدین ترتیب در این پژوهش سعی داریم ها در منطقۀ مداخلۀ این قدرت

 ۷338-۷388ای را در تحوّلات غرب آسیا در برهۀ زمانی های فرا منطقهتا نقش این قدرت

های منازعه آمیز و توانیم در سیاستموردبررسی قرار دهیم؟ پاسخ اوّلیۀ پژوهش حاضر را می

با افزایش تنش و درگیری میان کشورهای  ها دانست که سعی دارندتنش آلود این قدرت

ای شده و زمینه را برای سوق دادن ی منطقههاآنمنطقه موجب واگرایی و درنهایت تداوم بحر

 ای خود فراهم نمایند.تحوّلات به سمت اهداف منطقه

سو زمینه را برای حضور هرچه بیشتر کشورهای فرا واگرایی بیشتر کشورهای منطقه از یک

کند و از سوی دیگر، این کشورها از طریق اتّحاد و ائتلاف، اعطای فراهم میای منطقه
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گری و تنش منطقه های نظامی و همچنین خرید تجهیزات نظامی برشدّت نظامیپایگاه

توّجهی افزایند. بدین ترتیب امنیت و منافع ملّی کشورهای منطقه منوط به اعتمادسازی، بیمی

توانیم شاهد ست. در چنین شرایطی است که ما میهاآنان به امنیت وارداتی و وحدت می

 جمعی با حضور همۀ کشورهای منطقه باشیم. گیری یک نظام امنیت دستهشکل
الملل، ازجمله های روابط بینهایی که تاکنون صورت گرفته است یا با نظریهپژوهش   

موردبررسی قرارداده اند و یا این  ای راانگاری، مسائل منطقهنظریات رئالیسم، لیبرالیسم و سازه

که به رویکردهای ژئوپلیتیکی و همگرایی برای بررسی این تحوّلات توجّه داشتند. امّا نوآوری 

ویژه الگوی ای، بهکارگیری رویکردهای مطالعات منطقهتوانیم در بهپژوهش حاضر را می

ای )آمریکا های فرا منطقهخصوص بررسی نقش قدرتها در بررسی تحوّلات منطقه، و بهنظام

 بدانیم. ۷338-۷388و انگلیس( در تحوّلات غرب آسیا در برهۀ زمانی 

ها و متغیّر در این پژوهش ابتدا در مورد چارچوب نظری تحقیق که مربوط به الگوی نظام

تحلیلی بحث خواهد شد.  -ای است، با توجّه به روش توصیفیهای فرا منطقهمداخلۀ قدرت

های ای و قدرتهای منطقهپژوهش به وضعیت منطقۀ غرب آسیا؛ قدرت در بخش دوم

گر های دو بازیگر مهمّ مداخلهگیریپردازیم. در بخش سوم نوع نگاه و موضعگر میمداخله

های دهیم. در بخش چهارم نقش قدرتمنطقه یعنی آمریکا و انگلستان را موردبررسی قرار می

حرین، یمن و همچنین سایر مسائل مربوط به منطقه را گر را در بحران سوریه، بمداخله

ای غرب آسیا، باتوجّه به دهیم. در ادامه در مورد نوع نظام امنیت منطقهموردتوجّه قرار می

بندی کلّی ای صحبت خواهد شد. درنهایت یک جمعهای فرا منطقهگری قدرتمتغیّر مداخله

 منطقۀ غرب آسیا خواهیم داشت. گر در تحوّلاتهای مداخلهاز مباحث نقش قدرت

 چارچوب نظری

ای ها، ساختاری و همگرایی، از رویکردهای مطالعات منطقهرویکردهای ژئوپلیتیکی، نظام

دهند. باشند که هرکدام از این رویکردها، منطقه را از زاویۀ دید خود موردبررسی قرار میمی

وردبحث را تحلیل نماییم. ها موضوع مشود با رویکرد نظامدر این پژوهش سعی می
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پژوهشگران برای تعریف مناطق از معیارهایی چون؛ مجاورت و نزدیکی جغرافیایی، وابستگی 

درجۀ بالایی از  ای،منطقه نظام گیریشکل از منطقه کشورهای متقابل بین اعضا، خودآگاهی

(. ۹3: 8935، کنند)لیک و مورگانهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده میشباهت و قرابت

گیری مناطق مؤثّر هستند، متغیّرهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، قومی، آن چیزی که در شکل

باشند. همچنین نیازهای اقتصادی کشورهای زبانی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مذهبی و نژادی می

نظام ساز یک منطقه نیز از عوامل تأثیرگذار دیگری بر همکاری میان کشورهای منطقه و زمینه

(. پس هرچقدر متغیّرهای موجود در میان ۷۷۲-۷۷8: 8915باشند)جعفری ولدانی، ای میمنطقه

کشورهای یک منطقه شبیه هم باشند، همکاری بیشتر است و درمقابل، متغیّرهای متفاوت از 

 شوند. ای محسوب میعوامل واگرایی کشورهای یک منطقه در نظام منطقه

ه همکاری و واگرایی را در میان کشورها ی منطقه به دنبال دارد، نظام باتوجّه به این متغیّرها ک

 امنیتی الگوی و فردگرا امنیتی الگوی نوع گیرد. بر این اساس دوای نیز شکل میمنطقه

قوا، و الگوی امنیتی  موازنۀ و بازدارندگی بر مبتنی فردگرا امنیتی الگوی که دارد وجود گراجمع

باشند)طاهری و صادقی بکیانی، جمعی میت و سیستم امنیت دستهگرا مبتنی بر کنسرجمع

(. درواقع کشورهای یک منطقه با توجّه به واگرایی که در سیاست خارجی 55-5۹: 893۹

 هاآنخوددارند الگوی امنیتی موازنۀ قدرت و با توجّه به همکاری و همگرایی که در روابط 

جمعی های بزرگ( و یا سیستم امنیت دستهتوجود دارد الگوی امنیتی کنسرت )مشارکت قدر

گیرند. پس )مشارکت همۀ کشورهای منطقه(، جامعۀ امنیتی کثرت گرا و همگرا را در پیش می

 ای دارد.کننده را در نظام امنیت منطقهنقش تعیین هاآننوع روابط 

های ولتاز دید کانتوری و اشپیگل هر نظام تابع دارای سه بخش است. در بخش مرکزی که د

ای که کنند؛ دوم بخش حاشیهای بازی میای نقش مؤثّری را در سیاست منطقهبزرگ منطقه

ای داشته باشند؛ سوم بخش توانند در سیاست منطقهای نقش مؤثّری نمیکشورهای حاشیه

( که ۷۷3: 8915باشند )جعفری ولدانی، ای میهای فرا منطقهگر است که همان قدرتمداخله

: 891۹گر است )قاسمی، الملل با توجّه به همین قدرت مداخلهظام تابعه با نظام بینارتباط ن

که کشورهای منطقه قادر به حفظ ثبات و تعادل نباشند، ممکن است کنترل (. درصورتی888
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عنوان بخشی کنترلی در امور گر بهمنطقه، حالت سلسله مراتبی به خود بگیرد و بخش مداخله

های زیر برای حفظ یا تواند از شیوهگر مید. به همین دلیل قدرت مداخلهمنطقه دخالت نمای

جانبه یا مبتنی بر همکاری صورت یکهژمون گرایی به -8ای استفاده کند: تداوم نظم منطقه

توازن قوا که بین بازیگران  -9شده است ای تشکیلهای بزرگ منطقهکنسرت؛ از قدرت -۷

جمعی شامل امنیت دسته -۹گیرد؛ تر مداخله کننده شکل میگهای بزرای و یا قدرتمنطقه

گرای نظام امنیتی کثرت -5شود های بزرگ تعقیب میامنیت چندجانبه است که توسّط قدرت

ای، در این نظام امنیتی سطح تضاد و اختلاف میان کشورهای منطقه کم است )قاسمی، منطقه

ای در نظام گر فرامنطقههای مداخلهکه قدرتی(. پس وقت۹9-۹۹: 8911و قنبرلو،  813: 891۹

 کنند، ظهور یکی از پنج نظم مذکور ممکن خواهد بود. ای دخالت میمنطقه

ویژه آمریکا و انگلیس، در منطقه و نیز تا حدودی مداخلۀ ای، بههای فرا منطقهمداخلۀ قدرت

اقعیات منطقۀ غرب آسیا روسیه که بیشتر در جریان بحران سوریه نمود پیداکرده است، از و

ای های فرا منطقهای ناشی از دخالت قدرتهای منطقهباشد. بر این اساس با توجّه به نظممی

توان گفت که نظم منطقۀ غرب آسیا با توجّه به نظام توازن قوا است که این توازن قدرت می

و همچنین بین  ای)ایران و جریان مقاومت با عربستان و متّحدانش(بین بازیگران منطقه

های منطقه گر)آمریکا و انگلیس با روسیه( که عمدتاً با حمایت از قدرتهای مداخلهقدرت

گیرد. درواقع آمریکا و انگلیس، نقش موازنه گری را در برقراری توازن باشد، صورت میمی

 های این منطقه بر عهده دارند.بین قدرت

ا در برابر دشمن یا قدرت رقیب با افزایش قدرت، کنند تها تلاش میدر نظام توازن قوا دولت

های دیگر ها نسبت به دولتموازنه ایجاد کنند تا بدین ترتیب از تسلّط و نفوذ برخی دولت

هایی بتوانند بر قدرت خودشان بیفزایند یا که دولت یا دولتجلوگیری نمایند. درصورتی

زایش قدرت و نفوذ طرف مقابل شود. شرایط منطقه و تحوّلات آن به نحوی باشد که موجب اف

آورند چراکه این امکان وجود دارد کشوری که بر کشورهای دیگر به توازن سازی آن روی می

قدرت خودش افزوده است بخواهد خواست و ارادۀ خودش را بر دیگری تحمیل نماید 

فتار های عرب منطقه با تهاجمی خواندن ر(. بدین ترتیب دولت۹۷۲-۹۷5: 8915)طلایی، 
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ی نظامی، خرید تجهیزات هاآنگر سعی کردند با پیمهای مداخلهایران بر اساس القائات قدرت

های مردمی در کشورهای مختلف، برای مهار نقش، نفوذ و موازنه نظامی و سرکوب جنبش

 سازی ایران بر قدرت خودشان بیفزایند.

 روش پژوهش

ای در های فرا منطقهقش قدرتتحلیلی برای بررسی ن-دراین پژوهش از روش توصیفی

های های منطقه و انگیزهشود. بدین منظور که ابتدا ویژگیاستفاده می آسیاتحوّلات غرب 

در مورد  هاآنآمریکا و انگلیس در این منطقه را توصیف نموده و سپس به تحلیل نقش 

بر  اطّلاعات گردآوری پردازیم. روشمی ۷338-۷388ویژه در برهۀ زمانی تحوّلات منطقه به

 .باشدمی نویسنده هایتحلیل و اینترنتی هایسایت ی،هاآنکتابخ منابع از اسنادی شیوۀ پایۀ

 منطقة غرب آسیا

 حدّفاصل جنوب به شمال از و ایران و مصر حدّفاصل شرق به غرب منطقۀغرب آسیا، از

 قطر، کویت، اق،عر ترکیه، ایران، کشورهای شامل و دارد قرار عربستان جزیرۀشبه و ترکیه

 مصر، قبرس، سوریه، اردن، لبنان، فلسطین اشغالی، عربستان، عمان، یمن، بحرین، امارات،

بندی کلان از مناطق شامل مناطق است. سه تقسیم فلسطین خودگردان سرزمین و سودان

ه دستی وجود دارد که منطقۀ غرب آسیا همانند اوراسیا و بالکان، در گرومرکزی، میانی و پایین

گیرد که از ثبات سیاسی و توسعۀ اقتصادی چندانی برخوردار دستی قرار میمناطق پائین

ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئوکالچری و  (. اهّمیت۷۹: 8911جعفری ولدانی، )باشد نمی

 همواره و داشته المللیبین منطقۀ غرب آسیا موقعیتی که است شده باعث ژئواکونومیکی منطقه

این امر بر منازعات و کشمکش در منطقه افزوده است . باشد المللیبین وجّهاتت کانون در

چنانچه به گفتۀ بری بوزان، خاورمیانه همواره ساختاری کشمکش زا دارد و به همین دلیل ما 

 (. 3: 8935ها در این منطقه هستیم )دارابی و کاظمی، و تنش هاآنشاهد بیشترین بحر

ویج وهّابیت در ممالک اسلامی، برای کاهش نفوذ ایران و جریان های عربستان برای ترتلاش

باشد و به همین دلیل این کشور نسبت به هر بحرانی که در منطقه رخ مقاومت در منطقه می
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دهد با رویکرد تهاجمی سعی دارد با دخالت در آن، ضمن حفظ ثبات سیاسی، اهداف می

 مسابقۀ ها،(. این تعارضات و تنش83: 8939 ای خود را نیز پیش ببرد )حیدری موصلو،منطقه

داده است. درواقع تعارضاتی  گسترش را هاآن میان تهدید آن تبعبه کشورها و میان تسلیحاتی

رو ی داخلی که کشورهای منطقه با آن روبههاآنکه میان کشورهای منطقه وجود دارد و یا بحر

کند و درنتیجه قه گسترش پیدا میهستند، به نقطۀ اوج و تصاعد خود برسد در سطح منط

شود بحران از سطح اصطلاح گفته میشوند که بهکشورهای بیشتری درگیر آن بحران می

: 893۹گیری آن به سطح افقی گسترش پیداکرده است )قاسمی و پورجم، عمودی و اوج

ورها در هم اشاره کرد؛ چراکه این کش ایفرا منطقه هایقدرت (. در این جا باید به نقش833

 هاآنویژه در منطقۀ غرب آسیا، نقش مهمّی دارند. درواقع ای، بهی منطقههاآندامن زدن به بحر

تر کردنشان سعی در واگرایی هر چه بیشتر کشورهای منطقه و و پیچیده هاآنبا دخالت در بحر

 گری آن دارند. نظامی

که امنیت ساز باشد بیش از آنگر در منطقۀ غرب آسیا، های مداخلهبدین ترتیب حضور قدرت

دهد. کشورهای های واگرایی را میان کشورهای منطقه افزایش میتهدید زا است و مؤلّفه

ای را حفظ و یا گر بتوانند توازن منطقههای مداخلهمنطقه سعی دارند تا با دخالت دادن قدرت

گری آمریکا و انگلیس هبه نفع خویش پیش ببرند. تا زمانی که امنیت وارداتی ناشی از مداخل

گیری در منطقه وجود دارد، همکاری میان کشورهای منطقه محدودشده و زمینه را برای شکل

(. چنانچه در بحران سوریه به دلیل 893۲کند )نور علی وند، تنش میان کشورها فراهم می

 تر شدن بحران سوریه بودیم.ای شاهد پیچیدههای فرا منطقهدخالت قدرت

 گر به غرب آسیاهای مداخلهتنگاه قدر

 افزوده بزرگ هایقدرت حّساسیت بر آسیا غرب ژئواکونومیکی ژئوپلیتیکی و هایویژگی

 چنانچه سعی دارند منافع خودشان را دنبال نمایند. گراییها با مداخلهاین قدرت و است

ی و پورجم، است )قاسم شدهتبدیل ای غرب آسیامنطقه نظم در رایج امری به گراییمداخله

درصد از گاز جهان را در خود  53درصد از نفت خام و  8۹(. غرب آسیا بیش از 33: 893۹
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یافته است و برای توسعۀ صنعت که اقتصاد این کشورها توسعهداده است و ازآن جاییجای

خود به انرژی )نفت و گاز( احتیاج دارند، درنتیجه بااهمّیت یافتن غرب آسیا به مداخله در آن 

فارس به خاطر قیمت ارزان و دسترسی (. درواقع نفت خلیج93: 8918پردازند )آریایی نیا، می

باشد های آمریکا و همچنین انگلیس برای حضور در منطقه میآسان، ازجمله فاکتورها و انگیزه

 عظیم خاطر وجود ذخایر در غرب آسیا به (. بدین ترتیب13: 8935)چمنکار و صمصامی، 

باشد و به همین دلیل توجّه اسرائیل مهم می حضور مصرف و عظیم بازار گاز، و نفت

 . ای را برای مداخله در این منطقه جلب نموده استهای فرا منطقهقدرت

 آمریکا

 منابع کنترل اسرائیل، و اعراب صلح تحقّق دنبال اهدافی چون؛ به سرد جنگ از بعد آمریکا

 جانبۀ ایران تبدیل شد،حال حاضر به مهار یک عراق که در و ایران دوگانۀ مهار انرژی،

 منطقه، در مدّتطولانی نظامی حضور فارس،خلیج منطقۀ کشورهای با دوجانبه قراردادهای

 بخش برای اقتصادی بازار ساختن فراهم کشتارجمعی و هایسلاح و تروریسم با مبارزه

پاشی شوروی، آمریکا درواقع پس از فرو. (888: 891۹باشد )محمدی، آمریکا می تجاری

های کشتارجمعی تغییر تهدیدات را از کمونیسم به تروریسم، بنیادگرایی اسلامی و اشاعۀ سلاح

داد و از طریق طرح خاورمیانۀ بزرگ سعی در دموکراتیک کردن کشورهای منطقه و مقابله با 

کرد با طرح سپتامبر، آمریکا سعی  88این تهدیدات را داشته است. هرچند که بعد از حادثۀ 

بپردازد و  هاآنخاورمیانۀ بزرگ به دموکراتیک سازی کشورهای منطقه و وابستگی متقابل بین 

با الگوی لیبرالی بخواهد نظم را ایجاد کند. ولی در عمل با فراخواندن کشورهای منطقه در 

ستی سازی روابطشان با اسرائیل و فروش تجهیزات نظامی، به ارائه الگوی رئالیناتو، عادی

 ای )توازن قدرت( پرداخته است.امنیت منطقه

ترین چالشی که علیه منافع آمریکا وجود دارد، ایران و محور مقاومت است ازنظر آمریکا مهم

های راهبردی آمریکا و به همین دلیل انزوای ایران و کاهش نفوذ آن در منطقه ازجمله سیاست

المللی خود در سطح نظام های بیناهش هزینهکه آمریکا خواستار کدر منطقه است. ازآن جایی
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ای اهدافش را پیش ببرد. در این میان وظیفۀ الملل است سعی دارد با کمک متّحدان منطقهبین

ای آمریکا قرارگرفته و آمریکا با درگیری مستقیم با ایران و متّحدانش، بر عهدۀ متّحدان منطقه

 هاآنسعی در حمایت از  هاآنانی اطّلاعاتی به ها و فروش تسلیحاتی، پشتیبشکل دادن ائتلاف

استریت وال»شود. بنا بر گزارش روزنامۀ عنوان ناتوی عربی یاد میرا دارد. طرحی که از آن به

گیری آن بین دولت ترامپ، عربستان و امارات صورت ، اقدامات اوّلیه برای شکل«ژورنال

 (.9/8/893۲رسانی راه دانا، ندند)شبکه اطلاعپیوگرفته و احتمالاً مصر و اردن نیز به آن می

 در ترامپ دولت که کرد فاش ژورنال استریتوال آمریکایی روزنامۀ 8935 سال ماهبهمنر د

 مذکور دهند. ائتلاف تشکیل نظامی ائتلاف یک هاآن تا است خود عربی متّحدان با مذاکره حال

که کشورها ی عضو با تهدید مواجه است؛ یعنی وقتی ناتو به شبیه عربی، کشورهای برای

 همبستگی ایجاد پیمان این شوند، کشورهای دیگر باید علیه آن تهدید وارد عمل شوند. هدف

باشد )خبرگزاری می آن ایمنطقه نفوذ از جلوگیری و ایران برابر در عربی کشورهای میان

ت قدرت فرا (. همچنین آمریکا با طرح ناتوی عربی سعی دارد حمای98/۷/893۲فارس، 

ای چون روسیه را از ایران دور کند تا به انزوای هر چه بیشتر ایران بپردازد. درواقع منطقه

 شود. چنین مداخله جویی موجبات واگرایی و تنش هرچه بیشتر کشورهای منطقه می

 انگلستان

أثیر مستقیمی تواند تثباتی و ناامنی در خاورمیانه و شمال آفریقا میاز منظر دولت انگلستان، بی

بر امنیت ملّی و امنیت شهروندان آن کشور داشته باشد. درواقع ازنظر انگلیس مداخلۀ 

ثباتی، درگیری و کشورهای در حال هایی همچون بیزودهنگام و مقابلۀ اصولی با چالش

 بلر (. تونی8933کند )منفرد، فروپاشی، تهدیدات پیش روی امنیت ملّی انگلستان را خنثی می

 این در جهان انرژی از اعظمی بخش -8: کندیت غرب آسیا را در چهار نکته مطرح میاهمّ

 دارد جهانی اقتصاد ثبات و نفت قیمت روی ایکنندهتعیین تأثیر منطقه و این دارد قرار منطقه

 اروپا بر  منطقه این در ثباتیبی هرگونه و شودمی محسوب اروپا ورودی دروازۀ خاورمیانه -۷

 دارد، قرار ایتالیا و اسپانیا مجاورت در که آفریقا، شمال در ثباتیبی موجب و گذاردمی تأثیر
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 با است و غربی دموکراسی دارای چراکه است مهم غرب برای اسرائیل سرنوشت -9 شودمی

کند و معتقد را مطرح می سیاست و دین بحث ۹- است و شراکت دارای اروپایی کشورهای

باشد )تونی بلر، می دین از ناشی دارد، وجود خاورمیانه در هک مشکلاتی است بخش عمدۀ

کند؛ (. درواقع انگلستان برای تأمین منافع مذکور خود از الگوی کنترل و مهار استفاده می۷38۹

یعنی برای مهار کشورهایی چون ایران و جریان مقاومت سعی در ثبات سیاسی کشورهای 

های حقوق بشری سیاست انگلستان در تضاد باسیاستاقتدارگرای منطقه دارد. هرچند که این 

 او قرار داشته باشد.

پایگاه نظامی در بحرین برپا کرد که  این حاکی از راهبرد  ۷38۹سال در سال  ۹5انگلستان بعد از 

جدید انگلیس در قبال منطقه است و سعی دارد که بتواند نقش فعّال و مؤثّری را در منطقه و نظام 

از خروجش از اتّحادیۀاروپا داشته باشد. سفیر پیشین بریتانیا در سازمان ملل متّحد  الملل بعدبین

فارس انگیزه اصلی برای افزایش حضور سوی خلیجاعلام کرد که بازداشتن پیشروی داعش به

بیش از چهارصد میلیون پوند نفت خام از خاورمیانه  ۷38۷نظامی بریتانیا در منطقه است. در سال 

شده است )نورعلی وند، کنندۀ گاز طبیعی بریتانیا تبدیلترین تأمینانیا شد و قطر مهموارد بریت

 منطقۀ به بریتانیا: »گفت فارسخلیج همکاری شورای نشست در خود سخنان در (. ترزامی893۹

 کشورهای با خود دیرینۀ دوستی و امنیتی تعهّدات چارچوب همین در و است بازگشته فارسخلیج

 هر از بیش انگلیس اکنون»داد:  وی ادامه. «کرد خواهد تقویت و تحکیم را فارسخلیج حوزۀ عرب

همچنین . «است کرده اعزام فارسخلیج منطقۀ به نظامی نیروی و هواپیما جنگی، ناو دیگر زمان

 میلیارد سه از بیش داریم قصد که است دلیل همین به ماست؛ امنیت فارس،خلیج امنیت»گفت: 

)نورعلی  «کنیم گذاریسرمایه منطقه این در سخت قدرت تقویت برای آینده دهۀ یک طیّ پوند

 شکل را ایمنطقه نظم منطقه کشورهای کمک با تا دارد سعی انگلیس ترتیب بدین. (893۲وند، 

  .باشد هاآن اهداف با متناسب که دهد

است و به همین دلیل  یامنیت اساساً  منطقه تحوّلات به نسبت انگلیس آمریکا و طورکلّی نگاهبه

 مقالۀ کامرون دیوید و اوباما باراک ۷388 مه ۷۹ توجّه باشند. دربی هاآنتوانند نسبت به نمی

 ایستاد نخواهیم کنار ما»کردند:  خاطرنشان آن در و کردند منتشر تایمز روزنامۀ در را مشترکی
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 از ما اگرچه شود، سرکوب  خمپاره آتش ها وگلوله ها،بمب رگبار زیر مردم یهاآنآرم تا

. نماید ایجاب چنین یکجا ما هایارزش و منافع که زمانی امّا داریم، اکراه زور از استفاده

 مجلس دفاعی برگزیدۀ کمیتۀ همچنین بر اساس گزارش«. شویم عمل وارد داریم مسئولیت

 خود امنیت مینتض وجویجست در سّنتی طوربه بریتانیا آن با که اصلی ابزار» انگلستان عوام

 مالی و سیاسی سرمایۀ متشابهی میزان کشور این و جمعی، رویکرد یک از است عبارت بوده

 سعی (. انگلستان8933)منفرد، «است نموده جمعی امنیت گوناگون ابزارهای حفظ صرف را

کشورهای هم سود همچون  با قوی ارتباطات کمک با و المللیبین نهادهای دارد از طریق

های خود که نتیجۀ آن ه دغدغۀ امنیتی مشترکی دارند در راستای تعقیب سیاستک آمریکا

 ثباتی و تداوم بحران در غرب آسیا نیست، حرکت کنند. چیزی جز بی

 ی منطقة غرب آسیاهاآنبحر

 موجود وضع حفظ سیاست به کشورها گرایش در توانیممی را موازنۀ قدرت در اساسی اصل

 به و برسد برتری و قدرت به کشور یک که شوند آن از مانع تا رنددا سعی کشورهایی بدانیم.

 تغییر موازنه این پردازند؛ چراکه این اعتقاد وجود دارد که اگرمی آن با مقابله به دلیل همین

دارند توازن  سعی کشورها دلیل همین به و داشت خواهد دنبال به را ثباتیبی و جنگ کند،

های با قدرت اتّحادها و هات خود و همچنین از طریق ائتلافقدرت را از طریق افزایش قدر

آمریکا و انگلیس با تأکید بر سه مقولۀ رادیکالیسم  .(8939نمایند)متّقی،  ای حفظفرا منطقه

اسلامی، تروریسم و تسلیحات کشتارجمعی و ایجاد تصویری غیرواقعی از ایران سعی دارند 

عنوان تهدید شکل علیه جریان مقاومت و ایران را به المللیگیری اجماع بینهای شکلزمینه

(. برای مقابله با این تهدیدات است که کشورهای منطقه سیاست 83۷: 893۹دهند)عراقی، 

های (. بدین ترتیب قدرت۷۷: 893۲گیرند)محمدی و فرهادی، موازنۀ قدرت را در پیش می

ای خود را در برابر م سود منطقهای با کمک این ابزارها سعی دارند کشورهای هفرا منطقه

ایران و جریان مقاومت قرار دهند. بر این اساس توازن قدرت بین ایران و کشورهای منطقه با 

 شود.گرفته و در حال حاضر هم مدیریت میای شکلهای فرا منطقهموازنه گری قدرت
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دیگر از  سو و ایران از سویاسرائیل از یک-چگونگی ایجاد توازن بین محور آمریکا

ای در وضعیت کنونی است. تلاش برای به دست گرفتن زمام موضوعات مهم رقابت منطقه

ای های منطقهامور تحوّلات در کشورهایی مانند بحرین، سوریه و یمن ازجملۀ این رقابت

شود؛ چنانچه در سوریه از معارضین بشار اسد و در بحرین و یمن از محسوب می

هایی که در سوریه وجود دارد کنند. این جنگ و درگیریایت میهای اقتدارگرا حمحکومت

ها بندیهایی را در منطقه شکل دهد. قرار گرفتن کشورها در این دستهبندیباعث شد که دسته

(. زمینه را 893۷شده است )علائی،  هاآنها و واگرایی میان ضمن این که موجب افزایش تنش

فراهم نموده و موجب  هاآنای در این بحرمنطقههای فرا برای دخالت و حضور قدرت

دار حمایت شده است. هرچند که  این بازیگران، داعیه هاآنو تداوم  هاآنتر شدن بحرپیچیده

را در منطقه پیاده  هاآنخواهند های غربی هستند و میاز دموکراسی و حقوق بشر و ارزش

گیرند. طرف منافع را می هاآنایجاد شود،  تضادّی« ارزش»و « منافع»کنند ولی هرکجا که بین 

طوری که در بحران یمن و بحرین شاهد آن هستیم آمریکا و انگلیس با کمک متّحدان همان

کنند تا از این طریق ضمن جلوگیری از های اقتدارگرا حمایت میای خودشان از رژیممنطقه

ن، سعی دارند تا مانع از سرایت این مطالبات و جنبش مردمی به کشورهای هم سود خودشا

 برهم خوردن موازنۀ قدرت در منطقه به نفع ایران و جریان مقاومت شوند.

 ۳۰۰۲حمله به عراق در سال 

 در سعی« خاورمیانۀبزرگ» طرح کردن مطرح با سپتامبر 88 تروریستی حادثۀ از آمریکا بعد

 کردن دموکراتیک دنبال به متروریس با مبارزه بهانۀ با که است داشته را خاورمیانه در مداخله

است)آرایی  بوده مقاومت جریان و ایران و عراق چون هاییقدرت تضعیف و منطقه کشورهای

عنوان درواقع انگلیس به قرارداد. هدف مورد را صدام دورۀ عراق دلیل همین به (۷3: 8918نیا، 

عراق در  علیه رنتیجهد و کرد تلقّی خود به حمله را آمریکا علیه تروریستی اقدام ناتو عضو

تا با حمایت از جریان موردنظر خود  داشتند سعی و عربستان شد. ایران جنگ وارد ۷339سال 
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 مطلوب و موردنظر که گروههای شیعیان این که بتوانند قدرت را در عراق به دست آورند، تا

 (. 9۷۹: 8913رسیدند )نادری نسب،  قدرت به بودند، ایران

 در قدرت موازنۀ تغییر با»نویسد: می خاورمیانۀجدید عنوان تحت ایدرمقاله ریچارد هاس

 لبنان، در اللهحزب پیروزی عراق و در شیعی عنصر آمدن وجود به و فارسخلیج و خاورمیانه

 و فارسخلیج حوزۀ عرب کشورهای ترس این و است آغازشده آمریکا قدرت افول

های (. همچنین سیاست9۷۲: 8913دری نسب، )نا «است برانگیخته را عرب سنّی اقتدارگرایان

گیری سیاست خارجی کشورهای عرب منطقه مؤثّر ایران هراسی غرب و اسرائیل نیز در جهت

دیر یا زود »گوید: بوده است. شیمون پرز در مورد اتّحاد ایران و عراق دوران پسا صدام می

پیوستن عراق به ایران و «. وردبیند که ایران سعی دارد همۀ خاورمیانه را به چنگ آجهان می

افزایش تقویت جریان مقاومت بر روابط ایران و عربستان تأثیر گذاشت )نیاکوئی و ستوده، 

منطقه،  دیگر کشورهای برای باشد الگویی یک توانستمی اتّفاق (؛ چراکه این83۷: 893۹

توانستند نگرانی دادند، میرا شیعیان تشکیل می هاآنچنانچه کشورهایی که اکثریت جمعیت 

طوری که در منطقه و تغییر توازن قدرت شوند. همان هاآنایجاد کنند و باعث تغییر نقش 

 هایدر چنین شرایطی همکاری نقش عراق در منطقه از دشمن ایران به متّحد ایران تبدیل شد.

ریق گرفت تا از این ط شکل ناتو اعضای و فارسخلیج همکاری شورای کشورهای میان امنیتی

 بتوانند مانع از نفوذ ایران در منطقه شوند.

 بیداری اسلامی

 صورت هادولت یعنی کلاسیک بازیگران سطح در قدرت موازنۀ اسلامی، بیداری از پیش تا

 چنانچه هستیم. تحوّلات منطقه در عطفی نقطۀ شاهد اسلامی بیدای شروع با گرفت. ولیمی

ای مردمی شرایط جدیدی را در منطقه ایجاد کرده هو این خیزش شده ترپیچیده قدرت موازنۀ

 هاییدولت نقش و داخلی سیاست هایپویایی بر مبتنی موازنه دراین برهۀ زمانی است. محور

های آمریکا، ( که تا قبل از این تحوّلات، در منظومۀ سیاست83۹: 893۹باشد )عراقی، می

ین شرایطی موجب افزایش قدرت و نفوذ قرار داشتند. چن هاآنای انگلستان و متّحدان منطقه
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ای (. براین اساس موازنه کردن ایران و مهار نقش منطقه1۹۲: 8938ایران درمنطقه شد)علائی، 

(. 1۹-15: 8935های مردمی در منطقه شدّت یافته است )سیفی و پورحسن، آن بعد از خیزش

ای در تحوّلات ای و منطقهههای فرا منطقچنانچه مهار ایران، نقش مهمّی در استراتژی قدرت

 یمن و سوریه شاهد آن هستیم. غرب آسیا دارد که در نمونۀ بحرین،

 . بحران بحرین و یمن1

در جریان بیداری اسلامی موج اعتراضات به بحرین و یمن رسید و مردم این دو کشور علیه 

توانست شیعیان دولت اقتدارگرای خود اعتراضاتی را انجام دادند. این جنبش مردمی چون می

را به قدرت برساند باعث شد که عربستان علیه این قیام مردمی واکنش نشان دهد. چنانچه 

عملیات نظامی علیه یمن انجام داد که تا به امروز هم ادامه دارد. در  ۷385عربستان در مارس 

تان این جنگ کشورهایی چون قطر، بحرین، امارات و کویت از عربستان حمایت کردند. عربس

سو امکان سعودی معتقد است اگر تحولات بحرین و یمن به نفع مردم تحقّق پیدا کند از یک

های مردمی به سایر کشورهای منطقه و همچنین عربستان وجود دارد.از سوی تسرّی خیزش

شود. به افزاید و موجب برهم خوردن موازنۀ نیروها در منطقه میدیگر بر حوزۀ نفوذ ایران می

های مردمی را سرکوب کند تا ضمن ل عربستان سعی دارد باقدرت نظامی، جنبشهمین دلی

ایجاد جایگاهی برای خود در منطقه بتواند قدرت ایران را مهار کند و مانع از تکرار شدن 

 هاآن(. این بحر889-88۹: 8939تجربۀ عراق در این دو کشور شود )میرزائی و دیگران، 

دهد. چنانکه این تضادّ کار منطقه را نشان میمقاومت ومحافظهدرواقع تضادّ منافع دو جریان 

 شده است هاآنمنافع، عامل تشدید و لاینحل ماندن بحر

های ایران در منطقه و آمریکا و انگلیس سعی دارند با ایران هراسی، تهاجمی خواندن سیاست

یق بتوانند به مهار گری، کشورهای منطقه را حول عربستان گرد هم بیاورند و از این طرشیعه

های نظامی در ی نظامی، ساخت پایگاههاآنایران و موازنه سازی بپردازند. همچنین با انعقاد پیم

ای خودشان سعی دارند ضمن کشورهای منطقه و فروش تجهیزات نظامی به متّحدان منطقه

د؛ چراکه های اقتدارگرا، علیه ایران و جریان مقاومت موازنه سازی کننثبات سیاسی رژیم



 838                 انگلستان و تحولّات منطقۀ غرب آسیا –آمریکا 

تبع آن منافع شود و بههرگونه تغییر رژیم موجب برهم خوردن توازن قدرت در منطقه می

 گیرد.ای نیز تحت تأثیر قرار میهای فرا منطقهقدرت

 بحران سوریه

توانیم در زیرمجموعۀ بیداری اسلامی قرار بحرانی را که امروزه سوریه با آن درگیراست، نمی

گیرد. عنوان یکی از مسائل منطقه موردبررسی قرار میر این پژوهش بهدهیم و به همین دلیل د

به سوریه رسید و مردم سوری نسبت به حکومت بشار  ۷388موج اعتراضات مردمی در سال 

رفته این اعتراضات اسد اعتراض کردند و خواستار اصلاحاتی در حکومت شدند. ولی رفته

شده است و بعد تروریستی بودن آن برای ارجنشان داده است که از حالت مردمی بودنش خ

مردم سوریه و کشورهای دیگر ثابت شد. بحران سوریه فرصتی را برای کشورهای منطقه که با 

ای و ایدئولوژیکی داشتند، فراهم کرده بود تا با دخالت در آن بحران های منطقههم رقابت

، ایران با ائتلاف آمریکا، عربستان، بتوانند اهداف خودشان را تأمین نمایند. در بحران سوریه

ها سعی داشتند تا با ساقط کردن حکومت بشار اسد، رو شد. درواقع اینترکیه و اسرائیل روبه

ای آن سوق دهند)دارابی و توازن قدرت را به نفع خودشان و به ضرر ایران و متّحدان منطقه

 (. 8۹: 8935کاظمی، 

یم است و تمایل دارد حکومتی به قدرت برسد که به موضع ترکیه نسبت به سوریه، تغییر رژ

پردازد و های تروریستی داعش میتر باشد و به همین دلیل به حمایت از گروهترکیه نزدیک

نظامیان کُرد شروع به مداخله در خاک گاهی هم با بهانۀ مبارزه با این گروه تروریستی و شبه

(. ۲9۹: 8939بیند)نجات، امنیت کشور خود میها را تهدیدی علیه کند؛ چراکه اینسوریه می

خواهد بشار اسد کنار برود تا بتواند سوریه را از جبهۀ مقاومت خارج نماید تا اسرائیل هم می

وسیله ضمن این که بتواند حضور ایران را در منطقه محدود کند، یک حاشیۀ امنی را هم بدین

ا رهبری عربستان سعودی در پی آن برای خود ایجاد نماید. کشورهای عربی منطقه هم ب

هستند که بتوانند موازنۀ منطقه را با تغییر رژیم سوریه به نفع خودشان سوق دهند. به همین 

تروریستی داعش سعی در این موازنه سازی دارند. رهبران -دلیل با حمایت از جریان تکفیری
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تواند به تضعیف یسعودی بر این باورند که روی کار آمدن یک رژیم دوست در سوریه م

مارس بینجامد و همچنین قدرت شیعیان عراق را که به جمهوری اسلامی ایران  1جریان 

و حیدری موصلو و  835-83۲: 893۹نزدیک هستند، محدود نماید )نیاکوئی و ستوده، 

که خارج کردن سوریه از محور مقاومت، تضعیف (. بدین ترتیب ازآن جایی8۹: 8939دیگران، 

طورکلّی جریان مقاومت، انزوای ایران و موازنه سازی با آن را به دنبال دارد، و بهالله حزب

 ای خود برای پیشبرد آن حمایت کنند.باعث شد که آمریکا و انگلیس از متّحدان منطقه

 از حمایت دلیل همین به و داندمی خود استراتژیک عمق را سوریه ایران اسلامی جمهوری

ایران و جریان  ایمنطقه قدرت افول معنای به سوریه سقوط است. مهم ایران برای سوریه

 ایران با که افتدمی کسانی دست به سوریه اسد، بشار از بعد بود؛چراکه خواهد مقاومت

این امر بر دامنۀ نفوذ جریان مقاومت در منطقه تأثیر منفی خواهد  کرد و نخواهند همکاری

یب حمایت از سوریه به معنای حمایت از (. بدین ترت۲۹1-۲53: 8939گذاشت )نجات، 

جریان مقاومت خواهد بود که این امر بر نفوذ و قدرت بازدارندگی ایران در منطقه خواهد 

گر افزود. درواقع این امر توانایی موازنه سازی ایران را در برابر عربستان و متّحدان مداخله

کنیم که ی دیگر منطقه اشاره میهاآندهد. در ادامه به برخی از بحرای آن نشان میفرامنطقه

 نادیده بگیریم. هاآنتوانیم در ای را نمیگر فرا منطقههای مداخلهنقش قدرت

 سایر مسائل منطقةغرب آسیا

عنوان باشد که آمریکا همواره آن را بهای ایران یکی از مسائل منطقۀ غرب آسیا میمسئلۀ هسته

ان هراسی سعی دارد تا اهداف خودش را پیش ببرد. کند و با ایریک تهدید جدّی مطرح می

توانیم در رفتار کشورهای منطقه نیز مشاهده نماییم. برخی از تأثیر ایران هراسی را می

 که عربستان بود گفته ایران ایهسته برنامۀ مورد کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی در

ندارد. همچنین  توجیهی هیچ ایران اتاقدام این و است ایران ایهسته هایفعالیت نگران

بگیرد )نادری  را ایران ایهسته فعّالیت خواستند تا آمریکا جلوی آمریکا کشورهای عربی از

ترسیدند که گر و همچنین کشورهای منطقه میهای مداخلهدرواقع قدرت. (99۷: 8913نسب، 
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ای به نفع زن قدرت منطقهای دست پیدا کند؛ چراکه در این صورت، تواایران به قدرت هسته

های فراملّی نقش مؤثّری را در نوع کرد و به همین دلیل در این مسئله نیز قدرتایران تغییر می

های ایفا کردند.چنانکه با شروع تحریمتعاملات و روابط ایران و سایر کشورهای منطقه 

ید و فروش نفت اوپک ها شرکت کرد و میزان تولگسترده علیه ایران، عربستان در این تحریم

را افزایش داد و با کاهش قیمت نفت، سعی در مضیقه قرار دادن ایران داشت. درواقع روابط 

فشار قرار مبتنی بر انرژی آمریکا و عربستان از طریق فروش نفت، نوعی کنترل، مهار و تحت

و  ستانعرب (. همچنین83-88: 8939دادن جمهوری اسلامی ایران بوده است )حیدری موصلو، 

ای و خرید فرامنطقه گرهای مداخلهقدرت های نظامی بهسایر کشورهای عربی با اعطای پایگاه

سعی داشته است تا بتواند هراس  هاآنهای تسلیحاتی از نامهتجهیزات نظامی و انعقاد موافقت

ان ای از ایرهای فرا منطقهامنیتی خودش را نسبت به تهدید ایران، که با القائات قدرت

  (.8۲9: 8939ایجادشده بود، دفع نمایند )میرزائی و دیگران، 

که به عادی شدن روابط کشورهای منطقه با اسرائیل اشاره دارد، « نقشۀ راه»درجریان طرح 

( 891۲جمعی منطقه نماید )قربان پور، آمریکا سعی دارد تا اسرائیل را وارد سیستم امنیت دسته

الله شد روزه که موجب پیروزی حزبرا موازنه کنند. جنگ شش تا از این طریق بتوانند ایران

نگرانی عربستان در مورد قدرت و نفوذ شیعیان و ایران را به دنبال داشته است. همچنین در 

جریان حملۀ اسرائیل به غزه، عربستان سعودی سکوت کرد و حّتی ازاین وضعیت هم راضی 

نشینی کند و به سمت مقاومت عقب بوده است؛ چراکه تمایل داشت حماس از جریان

گر خواستار های مداخلهگردان و فتح برود. در جریان صلح خاورمیانه قدرت تشکیلات خود

( که 89۷: 893۹باشند )عراقی، الله و حماس برای تأمین امنیت اسرائیل میخلع سلاح حزب

تحقّق این امر موجب  این امر تضعیف قدرت و نفوذ ایران در منطقه را به دنبال خواهد داشت.

های های مقابل ایران خواهد شد. بدین ترتیب قدرتبرهم خوردن توازن قدرت به نفع طرف

ای ای آنان، با خلع سلاح جریان مقاومت، کاهش نفوذ و نقش منطقهگر و متّحدان منطقهمداخله

 کنند.ایران را دنبال می
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 نفوذ. است شدهتبدیل ایفرا منطقه ایهقدرت حضور برای ایعرصه به طورکلّی غرب آسیابه

 الگوی. باشدمی غرب آسیا شدۀشناخته هایویژگی از یکی خارجی هایقدرت مداخلۀ و

 هاآنآفریقا، تلاش  منطقه و شمال مسلمان کشورهای علیه متّحدانش و آمریکا مداخله، تهاجم

نوعی  برقراری جهت در تلاش و مقاومت هراسی، برای تضعیف جریان مقاومت، موج بیگانه

است تا مانع از برتری طرف مقابل شود. در مقابل جریان مقاومت  آورده وجود به را موازنه

پردازد )غلامی و پور اسماعیلی، می هاآناسلامی با محوریت ایران نیز به موازنه سازی با 

منطقه (. بدین ترتیب امروزه کشورهای عرب 8۷۲، 893۷؛ عباسی و دیگران، ۷3۲-۷35: 8939

های گر، سعی در موازنۀ جریان مقاومت دارند و قدرتهای مداخلهبا موج ایران هراسی قدرت

 کنند. برای حفظ این توازن قدرت حمایت می هاآنای نیز از فرا منطقه

 نظام امنیت منطقة غرب آسیا

 بر مبتنی انۀفردگرای امنیتی الگوی گیرند،می کار منطقۀغرب آسیا به کشورهای که امنیتی الگوی

 باشد، داشته وجود کشورها میان مشترکی منافع اگر باشد. چنانکهمی بازدارندگی و موازنۀقوا

 را گرایانهجمع امنیت گرفتن، قرار هم کنار در با تا کندمی فراهم کشورها برای جدّی انگیزۀ

نطقۀغرب (. بدین ترتیب معمّای امینت م۹1: 893۹نمایند)طاهری و صادقی بکیانی،  دنبال

ای گیری نظام امنیت منطقهباشد که این امر مانع از شکلآسیا مبتنی بر مسابقۀ تسلیحاتی می

جامع در این منطقه شده است. کشورهای منطقه برای حفظ بازدارندگی و ممانعت از سیطرۀ 

های باشند. همچنین قدرتیک قدرت بر منطقه به دنبال افزایش توان نظامی خودشان می

ی نظامی، فروش تجهیزات نظامی و... کمک هاآنگر نیز به متّحدان خود در قالب پیممداخله

 همکاری شورای با آن ارتباط برقراری و ناتو (. حضور18: 893۹کنند )قاسمی و پورجم، می

، مذاکرات ترامپ و متّحدان عربی برای شکل ۷331 آوریل ۷۹ در ناتو فارس، اجلاسخلیج

 (.158: 8938توانیم نمونه این امر بدانیم )علائی، ، می۷38۲سال  دادن به ناتوی عربی در

درواقع هروقت توازن قدرت در منطقه مورد تهدید قرار گیرد، آمریکا همراه با دیگر متّحدان 

 عراق جنگ خاطر به آمریکا 8333 سال در شود. چنانکهمی عمل وارد ویژه انگلستان،خود، به



 835                 انگلستان و تحولّات منطقۀ غرب آسیا –آمریکا 

 ۷339 سال در. دوباره ایجاد کند را رفتهموازنۀ ازدست بتواند تا کرد حمله عراق به کویت علیه

 دلیل همین به و بود درخطر عراق مجدّد توان افزایش خاطر به منطقه در قدرت موازنۀ نیز

همچنین زمانی که شیعیان در عراق به قدرت  .شوندائتلاف غربی علیه عراق وارد جنگ می

کرد، سیاست مهار و انزوای ایران را در پیش گرفتند  رسیدند و موازنه به سمت ایران سنگینی

: 893۹ای خودشان پرداختند)طاهری و صادقی بکیانی، و به حمایت گسترده از متّحدان منطقه

ترین مانع برقراری امنیت و ایجاد (. درواقع حضور آمریکا و انگلیس در منطقه خود بزرگ83

قطعی و مؤثّر خودشان را در وجود  سیستم امنیت در منطقه است. چراکه لازمۀ حضور

(. 898: 8913بینند)جمیره، اختلاف، تنش، حتّی وجود جنگ دائمی بین کشورهای منطقه می

اعتمادی، تنش و ای موج بیهای فرا منطقهجویانۀ قدرتهای مداخلهبدین ترتیب سیاست

گیری نظام امنیت دهد که این امر مانع از شکلواگرایی میان کشورهای منطقه را افزایش می

 شود. ای بومی حاصل از مشارکت کشورهای منطقه میمنطقه

های تسلیحاتی نامهتوانیم در موافقتیکدیگر را می به نسبت منطقه کشورهای اعتمادیبی اوج

ای های فرا منطقهگری قدرتقدرتی که با مداخله موازنۀ درواقع راهبرد ببینیم. هاآن

 تا ۷338 هایسال بین. شده است صفر جمع حاصل با بازی دنش غالب موجب گرفته،شکل

 عمان دلار، میلیون 9833 کویت دلار، میلیون 8۹33 تسلیحاتی عراق هاینامهموافقت ۷383

 دلار میلیون ۲33 یمن و دلار میلیون 85833 امارات دلار، میلیون 8333 قطر دلار، میلیون 8۹33

 83۹33 امارات دلار، میلیون 89133 حدود آمریکا با نعربستا تسلیحاتی نامۀموافقت که بوده

 بوده دلار میلیون 933 روسیه و ایران هاینامهموافقت و دلار میلیون 5۲33 عراق و دلار میلیون

های تسلیحاتی ایران در نامههمچنین کلّ موافقت. (13: 893۹است )طاهری و صادقی بکیانی، 

های تسلیحاتی عربستان در نامهدلار و کلّ موافقت میلیون 83۷۲5، ۷331-۷385های طیّ سال

(. این 85: 8935میلیون دلار بوده است )دارابی و کاظمی،  183۷3برهۀ زمانی مذکور 

های تسلیحاتی نشان از تلاش کشورها برای افزایش قدرت خود و مهار نقش نامهموافقت

 دیگری دارد.
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که در  گر راهای مداخلهقدرت ای؛ راهبردنطقهم بازیگران بین این سیستم با افزایش اختلافات

پی افزایش تنش، درگیری، واگرایی میان کشورهای منطقه و تداوم بحران است، تقویت 

های یکدیگر، نفوذ ایران را کند. آمریکا، انگلیس و عربستان سعی دارند با استفاده از ظرفیتمی

گر در منطقه های مداخلهاز سوی قدرت در منطقه کاهش دهند. امروزه عربستان نقش نیابتی را

های طلبیکند و سعی دارد که ایران را موازنه نماید و مانع از رشد قدرت و توسعهایفا می

توان گفت کشورهای منطقه تا زمانی که نیاز جریان مقاومت در منطقه شود. بدین ترتیب می

توانیم شاهد سمیت نشناسند، نمیامنیتی مشترکی پیدا نکنند و سهم یکدیگر را در منطقه به ر

ای بومی باشیم که با مشارکت همۀ کشورهای منطقه و بدون گیری نظام امنیت منطقهشکل

 ای دنبال شود. های فرا منطقهدخالت قدرت
 

 نتیجه

انکار است. ای در تحوّلات منطقۀ غرب آسیا غیرقابلگر فرا منطقههای مداخلهنقش قدرت

ای های فرامنطقهپژوهش موردبررسی قرار گرفت، متغیّر مداخلۀ قدرتطوری که در این همان

کننده و مؤثّر در نوع روابط میان کشورهای منطقه و ها، یکی از عوامل تعییندر الگوی نظام

ای در منطقۀ های فرامنطقهای، غرب آسیا بوده است. چنانکه قدرتویژه نظام امنیت منطقهبه

اند که این امر تا حدود زیادی به خود و واگرایی میان کشورها بوده ثباتی، تنشمذکور عامل بی

 انسجام از ایمنطقه نظام منطقه و نوع روابط میان کشورهای آن بستگی دارد. درواقع هراندازه

 آن ای درگر فرامنطقههای مداخلهقدرت مداخلۀ میزان همان به باشند برخوردار بیشتری درونی

 حوادث و مسائل در بزرگ هایقدرت مداخلۀ علل از ن ترتیب یکیبدی. یافت خواهد کاهش

منطقه بدانیم که باعث شد این  واحدهای بین همکاری و تنش در عدم باید را غرب آسیا

 ای بروند.های فرامنطقهکشورها به دلیل عدم نیاز امنیتی مشترک به سمت قدرت

گر، منوط به های مداخلهعنوان قدرتای، بههای فرا منطقهگری قدرتپایان دادن به مداخله

اعتمادسازی، انسجام و وحدت و همچنین درک یکسان از عوامل ناامنی و تهدید میان 

باشد که این مهم باید از طریق توسعۀ اقتصاد مکمّل کشورهای منطقه و کشورهای منطقه می
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گیری کلتوانیم شاهد شهای حاصل از آن صورت گیرد. در چنین شرایط ما میهمکاری

گری توانند بدون مداخلهای باشیم که همۀ کشورهای منطقه میالگوی بومی نظام امنیت منطقه

ای، امنیت خود و دیگری را در بازی با حاصل جمع مثبت در منطقه های فرا منطقهقدرت

 تأمین نمایند.
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 منابع

 قابل دسترسی در. 9/8/893۲رسانی راه دانا، ، شبکه اطلاع«ایآمریکا و برجام منطقه»

http://www.dana.ir/news/1069278. 

، خبرگزاری فارس، «از سوی ترامپ در عربستان« ناتو عربی»زنی درباره اعلام تشکیل گمانه»

 .http://www.farsnews.com. قابل دسترسی در98/۷/893۲

برابر ای: هویت گرایی در های منطقهتحول رهیافت موازنه قدرت در نظم»ابراهیم متّقی، 

 .http://www.basirat.ir    . قابل دسترسی در۷1/8/8939، بصیرت،  «ساختارگرایی

فصلنامة مطالعات ، «راهبردهای آمریکا در طرح خاورمیانۀ بزرگ»(، 8918آریایی نیا، مسعود )

 .9آمریکاشناسی، شمارۀ -اسرائیل شناسی ای:منطقه

 In Office of Tony  قابل دسترسی در« سخنرانی تونی بلر در مورد خاورمیانه»تونی بلر،

Blair, Office of 2014, 23 Wednesday, Apr the Quartet Representative. 

فصلنامة اطّلاعات ، «ایهای نظری در مطالعات منطقهدیدگاه» (،8915جعفری ولدانی، اصغر )

 .۷۷۹و  ۷۷9، شمارۀ اقتصادی-سیاسی

 انتشاراتپژوهشکدۀ: تهران .خاورمیانه در نازعاتم و هاچالش (،8911ولدانی، اصغر ) جعفری

 اوّل. چاپ راهبردی، مطالعات

 فصلنامة، «فارسحضور آمریکا در خلیج»(، 8935چمنکار، محمدجعفر و صمصامی، ابراهیم)

 ، شمارۀ اول.فارستخصصی مطالعات خلیج

. قابل دسترسی 893۷، «ایوضعیت ایران در محیط امنیت منطقه»حسین علایی، 

 .http;//www.hajij.com/fa/artichesرد

(، 8939حیدری موصلو، طهمورث، جعفری سیریزی، حسین و شیخیانی، عبدالمهدی)

فصلنامة مطالعات ، «فارس)ایران و عربستان( بعد از انقلاب اسلامیای خلیجهای منطقهرقابت»

 .۷، شمارۀ فارسخلیج
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و موازنۀ قدرت در سیاست خارجی ایران بحران تقابل »(، 8935دارابی، وحید و کاظمی، حامد)

 .85، شمارۀ فصلنامة پژوهش ملل، «و عربستان سعودی

، «رویکرد انگلستان در قبال تحولات خاورمیانه عربی و شمال آفریقا»سید قاسم منفرد، 

 .http://www.isrjournals.com/en/middle-east-farsi     . قابل دسترسی در۷5/1/8933

سازی عربستان جانبه و ائتلافهمهموازنۀ »(، 8935و پورحسن، ناصر)سیفی، عبدالمجید 

 .۷۲، شمارۀ المللیفصلنامة تحقیقات سیاسی و بین، «سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران

 یاستراتژ» ،(8938اصغر) یعل ،یداراب یمحمدرضا و محمد دیس ،یموسو د؛یحم ،یصالح

، ۹، شماره ۷دوره  ،یاسیفصلنامه راهبرد س، «فارس جیخل یبزرگ در قبال انرژ یهاقدرت

 .859-893بهار، صص 

های امنیتی بر امنیت تأثیر ساخت مجموعه»(، 893۹طاهری، ابراهیم و صادقی بکیانی، امین )

 .39، شمارۀ فصلنامة سیاست دفاعی، «ایمنطقه

قه ای پایدار در منطضرورت برقراری یک نظام امنیت منطقه»(، 8915طلایی، فرهاد )

جمعی تضمینی برای های امنیتی ممکن برای این منطقه: امنیت دستهفارس و بررسی نظامخلیج

المللی مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین، «فارسصلح و امنیت پایدار در منطقۀ خلیج

 المللی.، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینفارسخلیج

نظریۀ موازنه تهدید: دلایل »(، 893۷سارا )عباسی، مجید، حبیبی، سید مهدی و پارسا، 

فصلنامة ، «گیری و گسترش اسلام سیاسی و مقاومت اسلامی در خاورمیانهساختاری شکل

 .۷۹، شمارۀ رهیافت انقلاب اسلامی

الله لبنان در امنیت منطقۀ غرب آسیا)خاورمیانه( با تأکید نقش حزب»(، 893۹عراقی، عبدالله )

 .39، شمارۀ فصلنامة سیاست دفاعی، «مهوری اسلامی ایرانبر حمایت و پشتیبانی ج

های مردمی در تحلیل تغییرات موازنۀقوا در خاورمیانه در پی قیام»(، 8938علائی، حسین)

 .۹، شمارۀ فصلنامة سیاست خارجی،  «کشورهای عربی
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پایگاه ، «های آمریکا در فلسطینای ایران در پرتو سیاستامنیت منطقه»علیرضا قربان پور، 

 .http://basirat.ir. قابل دسترسی در9/۷/891۲خبری بصیرت، 

، «جنگ ایران و عراق از دیدگاه موازنۀ قوا»(، 8939غلامی، طهمورث و پور اسماعیلی، نجمه )

 .1۲، شمارۀ فصلنامة سیاست دفاعی

، «المللای در سیاست بینطرح مفهومی و نظری مطالعات منطقه»(، 891۹قاسمی، فرهاد )

 .۲8، شمارۀ صلنامة دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانف

ای مسابقۀ تسلیحاتی، ثبات راهبردی و نظم منطقه»(، 893۹قاسمی، فرهاد و پورجم، بهاره )

 .33، شمارۀ فصلنامة سیاست دفاعی، «خاورمیانه

 هیلبعث عراق ع میجنگ رژ یواکاو» ،(8938) احمدرضا ،یدیو توح نیافش گجه،ین یقشلاق

 ز،یی، پا 9، شماره ۹، دوره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، «از منظر حقوق بشردوستانه رانیا

 .8۷3-835صص 

 .۹۲، شمارۀ فصلنامة مطالعات راهبردی، «ایمفهوم و ماهیت قدرت منطقه»(، 8911قنبرلو، عبدالله)

، جهان نوینای؛ امنیت سازی در های منطقهنظم(، 8935لیک، دیوید و مورگان، پاتریک)

 ترجمۀ سید جلال دهقانی فیروزآبادی، چاپ سوم، تهران:پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

های جهانی و تأثیر آن بر منطقه استراتژی قدرت»(، 891۹محمدی، حمیدرضا )

 نامه.، ویژهفصلنامة ژئوپلیتیک، «خاورمیانه)تأکید بر استراتژی آمریکا(

تغییر و تحول سیاست خارجی عربستان سعودی »، (893۲محمدی، فاطمه و فرهادی، فرشید)

، حقوق و فصلنامة مطالعات علوم سیاسی، («8313-۷38۹نسبت به جمهوری اسلامی ایران)

 فقه، شمارۀ اوّل.

و نقش  یفارس در هندسه قدرت نظام جهان جیخل» ،(8938)یملالو، عل میمسعود و قد ،یمطلب

-93، بهار، صص ۹، شماره ۷دوره  ،یاسیرد سفصلنامه راهب، «در آن یفرامنطقه ا یهاقدرت

۲3. 
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تأثیر تحولات بیداری »(، 8939میرزائی، جلال، حمایتیان، احسان و خواجوئی، محمدحسن)

های سیاسی فصلنامة پژوهش، «اسلامی بر روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

 .88، شمارۀ جهان اسلام

، «روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان در منطقههای چالش»(، 8913نادری نسب، پرویز )

 .89، شمارۀ فصلنامة سیاست

راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال »(، 8939نجات، سید علی)

 .888، شمارۀ فصلنامة سیاست خارجی، «بحران سوریه

دی علیه انقلاب اسلامی ماهیت عربستان سعو»(، 893۹اصغر )نیاکوئی، سید امیر و ستوده، علی

 شمارۀ اوّل.،پژوهشنامة انقلاب اسلامی، «ایران در منازعات سوریه و عراق

، اندیشکده «ی اگلیس؛ از استقلال تا وابستگی آمریکاهاآنسیاست خاورمی»یاسر نور علی وند، 

 .http://wwww.tabyincenter.ir  . قابل دسترسی در98/۷/893۹راهبردی تبیین 

، ایرنا؛ «راهبرد پسابرگزیتی انگلیس و پیامدهای آن برای منطقه و ایران»ی وند، یاسر نورعل

 .http://article.irna.ir . قابل دسترسی در۲/۷/893۲خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 

http://article.irna.ir/




 

 


