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 بسمه تعالی

 

 خاورمیانه و روابط بین الملل

 مفهوم خاورمیانه
 آلفرد ماهان مورخ آمریکائی اصطالح خاورمیانه را بکار برد.منظور ماهان از خاورمیانه  1902اولین بار در سال 

اطراف خلیج فارس بود.چون از قاره اروپا به این منطقه نگریسته می شد و نه خـاور نزدیـک بـود و نـه خـاور      
خاورمیانه سخن می گوئیم منظورمان منطقه اي است دور،به همین علت آن را خاور میانه نامیدند.اما امروز که از 

 کشور می باشد که این کشورها عبارتند از: 22شامل جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا که شامل 
 عـراق  -9ترکیـه   -8بحـرین   -7ایران  -6فلسطین اشغالی  -5اسرائیل  -4امارات  -3اردن  -2سوریه  -1 

 تـونس  -18الجزایر  -17یمن  -16مصر  -15لبنان  -14 کویت -13قطر  -12عربستان  -11عمان  -10
 سودان -21مراکش  -20لیبی  -19 

برخی از نویسندگان افغانستان،قبرس،سومالی و موریتانی را نیز جز خاورمیانه می دانند اما این دسـته در اقلیـت   
 هستند.

از نظـر بریتانیـا آسـیاي     این کشورها براي هند غرب حساب می شوند یا منطقه غربی،براي روس ها جنـوب و 
 مرکزي(شرق دریاچه خزر) و قفقاز(غرب دریاچه خزر) هم بخشی از خاورمیانه است.

گروههاي قومی و زبانی متعددي در این منطقه زندگی می کنند ماننـد عـرب هـا،ترك هـا،بلوچ هـا،ایرانی هـا،       
 کردها،بربرها ،عاشوري ها و یهودي ها در این منطقه زندگی می کنند.

درصـد از   10لیبی،تونس و مراکش را شمال آفریقا می خوانند نه خاورمیانه اما به هر حـال ایـن منطقـه     برخی
وسعت زمین را به خود اختصاص می دهد.ایران،ترکیه و مصر نیمی از جمعیت خاورمیانه را در خود جـاي داده  

 500این جمعیت به  2025ال میلیون نفر جمعیت دارند که تا س 400کشور اصلی خاورمیانه بالغ بر  16اند.
میلیون نفر می رسد.نرخ رشد جمعیت در این منطقه باالست اما تفاوت ها هم بسیار است.براي مثال نرخ رشـد  

 22درصد می باشد.جهان عـرب شـامل    1/4درصد می باشد اما در کشوري مثل یمن  1/1جمعیت در تونس 
بی صحبت می کنند.در مراکش و الجزایر زبان بربري درصد ساکنان این منطقه به زبان عر 57کشور است.حدود 

 ٪3درصد مردم منطقـه مسـلمان،حدود    93رواج دارد و در عراق،سوریه،ایران و ترکیه زبان کردي وجود دارد.
 مذهب هاي قبیله اي به ویژه در سودان هستند. ٪3یهودي و  ٪2مسیحی،

سوریه،لبنان،ترکیه و شرق عربستان اقلیـت مهمـی    در ایران،عراق و یمن شیعیان در اکثریت هستند و شیعیان در
محسوب می شوند.خود شیعیان چند فرقه هستند.عثنی عشري،زیدي،علوي،دروزي و اسـماعیلی کـه بیشـتر در    
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 سوریه و لبنان و اسرائیل متمرکز هستند.
 ر روز زنـدگی  دالر د 2مردم این منطقه با کمتـر از   ٪ 20یعنی  شکاف درآمد سرانه در این کشورها زیاد است.

اما کشورهائی مانند امارات،قطر،کویت و عربستان بخاطر فروش نفـت و سـرمایه گـذاري هـاي زیـر       می کنند.
 ساختی رشد قابل توجهی داشته اند.

*سرمایه گذاري در هر کشوري تابع قوانین،سیاست خارجی،تساهل و مدارا،پرستیژ و گزارش هـاي معتبـر مـی    
 باشد*

، 48،بحـرین  41،امـارات  36اسـت،قطر   16ص هاي توسعه انسانی) اسرائیل در رتبه (شاخ HDIمثالً از نظر 
 .84و عمان  76،ایران 64،لیبی 72،لبنان 57،عربستان 54کویت 

قـوانین و   -4اثرگـذاري دولـت    -3ثبـات سیاسـی    -2ریسک امنیتی  -1*شاخص هاي یک سرمایه گذاري: 
امور مـالی و ریسـک زیـر     -9بازار کار  -8مالیاتی  سیاست -7تجارت خارجی  -6اقتصاد کالن  -5مقررات 

 ساختاري*
بر اساس تز مکیندر،منطقه اوراسیا محور سیاست جهان است،زیرا این هالل استراتژیک دور از دسترس قـدرت  
هاي دریایی است و خاورمیانه در قلب اوراسیاست و اگر کشوري از طریق نیروي زمینی بر ایـن منطقـه مسـلط    

 جهانی برقرار خواهد کرد. شود،امپراطوري
سیاست سد نفوذ کمونیسم در دوران جنگ سرد به منظور جلوگیري از نفوذ شوروي به منطقه مورد نظر مکیندر 

 بر همین اساس بود.
اسپایکمن در جنگ جهانی دوم از اهمیت استراتژیک حاشیه هاي هالل مذکور سخن می گوید و آن را ریملنـد  

 ه قاره و خاور دور می شود.می نامد که عمدتاً شامل شب
کوهن از خاورمیانه بطور مشخص مصر،سودان و لیبی به عنوان کمربند شکننده این منطقه نام می برد.منطقـه اي  

 که دولت هاي آن در حال کش مکشند.
شوروي در زمان جنگ سرد به منابع انرژي خاورمیانه توجه چندانی نداشت (به ایـن دلیـل کـه سـرزمین خـود      

 گاز و نفت است)اولویت آن جلوگیري از ایجاد پایگاه هاي نظامی نزدیک به مرزهاي خود بود. سرشار از
آمریکا از دیرباز صادر کننده عمده کاال به منطقه خاورمیانه بود و با فرانسه،انگلستان،آلمان و حتی چین و ژاپـن  

لبته در دوران جنگ سرد آمریکا نیز درصد نفت وارداتی آمریکا از خاورمیانه تامین می شود.ا 20رقابت می کرد.
ادامه  1958که تا سال  1955در صدد جلوگیري از نفوذ شوروي در خاورمیانه بود.مانند پیمان بغداد در سال 

کـه بریتانیـا    1971داشت.این پیمان بعد از خروج عراق از آن به پیمان سیتو تغییر داده شد.پیمان سیتو تا سـال  
ز خاورمیانه را دارد ادامه داشت.پس از خـروج بریتانیـا، آمریکـا جـایگزین او در     اعالم نمود قصد خارج شدن ا
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منطقه گردید.پس از این سیاست دو ستونه نیکسون با محوریت ایران و عربستان شکل گرفت و تا انقالب ایران 
 ادامه داشت.

 5/5یهـودي در جهـان    میلیـون  14سیاست دوم آمریکا در منطقه حمایت از اسرائیل در منطقه است.از تعـداد  
میلیون در فلسطین هستند.در آمریکا یهودي ها بیشتر در ایالـت هـاي میـامی،نیویورك،     5/7میلیون در امریکا و 

کالیفرنیا و فیالدلفیا حضور دارند.اینان در دانشگاه ها حضور پر رنگی داشته و در شکل دادن بـه سیاسـت ملـی    
.مهم ترین نهـاد یهـودي هـاي آمریکا،آیپک(کمیتـه روابـط آمریکـا و       آمریکا به نفع اسرائیل ایفاي نقش می کنند

تاسیس گردید.(بحث و نظر استاد:طرح این موضوع که آمریکا تحت تسلط  1951اسرائیل)نام دارد که در سال 
اسرائیل قرار دارد و تمامی سیاست هاي آمریکا به وسیله اسرائیل مشخص می شود غلط است.درست است کـه  

موثر و زیادي در آمریکا دارد اما این آمریکاست که از وجود اسرائیل در منطقه استفاده مـی نمایـد    اسرائیل نفوذ
 در کل می توان گفت اسرائیل ایالت خاورمیانه اي آمریکاست)

 1979محور سوم حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه،انقالب اسالمی ایران است که موجب شد آمریکا از سال 
و تعیین کننده اي در منطقه داشته باشد.فاصله کشور آمریکا از این منطقه باعث شده آمریکـا   به بعد حضور موثر

پایگاه هاي نظامی و لجستیک زیادي در منطقه ایجاد کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي کنـدي، آمریکـا   
دارد.بـه عنـوان    پایگاه زمینی،دریایی،هوایی و جاسوسی در خارج از مرزهاي خـود  800در حال حاضر حدود 

هزار نظـامی آمریکـایی مـی     140میلیون و  1پایگاه دارد که شامل  737کشور خارجی آمریکا  130مثال در 
هـزار   300هـزار تفنـگ دار دریـایی و     130هزار نیروي دریـایی   310هزار سرباز نیروي زمینی  400شود.(

هزار در خاوردور و مابقی در نقاط دیگر  90هزار در خاورمیانه  200هزار نظامی در اروپا  120خدمه دریایی 
پایگاه نظامی دارد).(بحث و نظـر اسـتاد: در خصـوص مثـال عـراق و       55جهان به ویژه آفریقا.آمریکا در عراق 

سپتامبر عده اي اعتقاد دارند که این حادثه به وسیله خود آمریکا طراحـی   11سپتامبر.در مورد حادثه  11حادثه 
سی شواهد و اتفاقات می توان گفت که این موضوع عمال نمـی توانـد وجـود خـارجی     و اجرا شده است،با برر

داشته باشد.با بررسی وضعیت اقتصادي آمریکا بعد از این حادثه و مهم تـر از همـه از بـین رفـتن پرسـتیژ بـین       
مله به عـراق  المللی آمریکا هیچ عقل سالمی دست به این اقدام نمی زند.عده اي اعتقاد دارند که آمریکا براي ح

و افغانستان نیاز به بهانه داشت اما تجربه و تاریخ نشان داده است که آمریکا براي حضـور در کشـورهاي دیگـر    
نیاز به بهانه ندارد و اگر بهانه اي هم الزم داشته باشد از بهانه اي کم هزینه استفاده می نماید نه اینکه اقتصـاد و  

به عراق دو موضوع را بایـد دقـت داشـت و آن توفیـق اولیـه در       سیاست خود را فلج نماید.در خصوص حمله
شکست دادن عراق و شکست ثانویه در حفظ امنیت در این کشور است.آمریکائی ها باتوجه به قـدرت هـوایی   
خود توانستند سریع ارتش صدام را شکست دهند اما بخاطر نبود انگیزه و مسـائل ایـدئولوژي در بـین نظامیـان     
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اق نتوانست ثبات در عراق را ایجاد نماید.عده اي باور دارند که سود آمریکا در بی ثباتی عـراق  پیاده اش در عر
است که این موضوع نیز نمی تواند درست باشد زیرا آمریکا به عنوان ایجاد دموکراسی در عـراق پـاي در انجـا    

ن الملـل خدشـه دار شـده و    گذاشت و وقتی نتوانست این فرآیند را در عراق بوجود اورد،وجه اش در نظام بـی 
 همچنین هزینه هاي حضورش در عراق را ده چندان می کند.)   

 *بررسی اوضاع سوریه: (بحث کالسی و نظرات استاد)
 بی کفایتی و ناتوانی دولت بشار اسد در سرکوب اعتراضات -1
 نبود چرخش نخبگان و اصالحات سیاسی در سوریه -2
 منطقه جهت از بین بردن خط مقاومت (ایران،سوریه حزب اهللا)برنامه و سیاست هاي آمریکا در  -3
 تاثیر بازیگران منطقه اي که شامل ایران ترکیه قطر و عربستان می باشند. -4
نقش مالی عربستان و ارسال تروریست به سوریه به جهت برپایی دولت وهابی،سلفی.عربستان احساس می  -5

اینکه جایگاه خود را در عراق از دست داد،قصد جابجایی قدرت در کند نقشش در منطقه کمرنگ شده و بعد از 
 سوریه را دارد.

بنظر کارل براون خاورمیانه هرچند منطقه اي نفوذ پذیر است و در معرض دخالت و کنترل خارجی است اما در 
قدرت هاي بزرگ  برابر وابستگی ها مقاومت می کند.دو عامل مهم بی ثباتی در خاورمیانه نیز عبارتند از مداخله

از گذشته تا کنون و ماهیت قدرت در نظام بین الملل کـه همـواره خواهـان جـذب و جلـب منـافع متـراکم در        
 اي محدود است.منطقه

 قلمرو می شد: 4خاورمیانه در جنگ جهانی اول شامل 
 ن داشتند.قلمروهاي قبیله اي شامل قبیله هاي یک جا نشین،کوچ نشین که زبان و قوم عشیره اي یکسا -1
 کشورهاي مستقل که با اجراي قانون اخذ مالیات،ایجاد ارتش و تمرکز در تصمیم گیري اداره می شدند. -2
قلمروهاي امپراطوري مثل امپراطوري کالسیک ایران،بین النهرین،مصر و امپراطوري هـاي جدیـد تـر مثـل      -3

 عثمانی و صفوي.
 راکشقلمروهاي مستعمراتی مانند الجزایر،لیبی و م -4

 در جواب این سوال که دلیل مستعد بودن خاورمیانه براي شکل گیري امپراطوري چه بوده است می توان گفت:
 از نظر اقلیمی و جغرافیائی این منطقه،منطقه اي هموار و فاقد مانع پیشروي بوده است. -1
اسـت،زیرا جمعیـت در    هیچ نقطه اي و منطقه اي در خاورمیانه مستعد تمرکز منابع قـدرت سیاسـی نبـوده    -2

 منطقه همواره پراکنده بوده است.
 مجاورت با اروپا و آسیا و رویارویی با امپراطوري هاي دیگر مثل یونان و روم. -3
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 عوامل درون ساختی منازعه در کشورهاي خاورمیانه:
شـاهی و  عدم توسعه مفهوم دولت ملت در کشورهاي خاورمیانه و ادامـه رسـوبات نظـام امپراطـوري و پاد     -1

 گرایش هاي قبیله اي و عشیذه اي در منطقه از گذشته و تفاوت کشورهاي منطقه با هم از همین نظر.
تقدم منافع فردي بر منافع ملی در میان رهبران این منـاطق کـه منجـر بـه ضـعف سـاختارهاي اجتمـاعی و         -2

حکومت هاي بـزرگ امـا ضـعیف    عمومی شده،امنیت ملی به امنیت حکام تقلیل یافته و جامعه ضعیف در برابر 
 شده است.

 عقب ماندگی ها و ناهماهنگی در ساختار اقتصادي کشورهاي منطقه. -3
 درصد نفت جهان در آن است. 60پیامدهاي وجود دولت هاي وابسته به نفت در منطقه اي که 

 اسی.وابسته بودن به معامالت و نواسانات بین المللی و عدم ثبات و پایداري اقتصادي و سی -1
جدایی دولت از ملت و عدم نیاز به ملت: دولتی که نیاز به مالیات نداشته و با تکیه بر درآمدهاي نفتی اداره  -2

شود،به ملت پاسخگو نیست،از این جهت نفت ضد دموکراسی است.همچنین ملتی که دستش در جیـب دولـت   
 ماید.باشد عزت نفس خود را از دست داده و نمی تواند نقش خود را ایفا ن

 بی رقیب بودن دولت،در حالی که دولت نباید رقیب باشد بلکه باید ناظر و سیاست گذار باشد. -3
تولید اپوزیسیون،دولت هاي نفتی به علت هاي باال در درون خود مخالف پروري مـی نمایـد و همـواره در     -4

 درون دولت کسانی هستند که با سیاست ها و خط مشی ها مخالفت می کنند.
فوذ پذیري از دولت هاي بزرگ: کشورهاي نفتی خواسته و ناخواسته از سیاست هاي قدرت هـاي بـزرگ   ن -5

متاثر می شوند،زیرا خریدارن نفت این کشورها،همین کشورهاي بزرگ و صنعتی هستند و تحـت بـازي خریـد    
 این قدرت ها قرار می گیرند.

حدود در دولت: دست یابی دولت بر درآمدهاي فساد دولتی به علت تمرکز منابع ثروت در دست عده اي م -6
نفتی فراوان موجب فساد اقتصادي دولتمردان شده و سیستم دولتی را آلوده می نماید و آلودگی فرد نیـز تحـت   

 تاثیر ساختار دولت نفتی است. (ماننده پدیده بابک زنجانی)
 آمارهائی درباره خاورمیانه

 450عربستان بـا   -2میلیارد دالر درآمد ملی  794ترکیه با  -1از:قدرت بزرگ اقتصادي خاورمیانه عبارتند  3
 میلیارد دالر. 400میلیارد دالر و ایران با 

هـزار   32هـزار دالر و قبـرس    45هزار دالر کویت با  55هزار دالر،امارات با  93از نظر درآمد سرانه،قطر با 
 دالر درآمد سرانه در رده هاي اول هستند.

ذخـایر نفـت    3/2ج فارس یعنی بحرین،ایران،عراق،کویت،عمان،قطر،امارات و عربسـتان، کشورهاي حاشیه خلی
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 جهان و نصف تولید جهانی را در اختیار دارند.
آمریکاست،اما بحرین برابر با یک ناحیه کوچک در آمریکاسـت.درخاورمیانه کشـوري بـا     3/1مساحت سودان 

هـزار دالر   25وجود دارد.کشوري با درآمد سرانه  هزار نفري هم 700میلیون جمعیت وجود داشته،کشور  75
 دالر باشد نیز وجود دارد. 400در خاورمیانه موجود است،کشوري که درامد سرانه آن تنها 
میلیون جمعیت هستند یعنی نصف جمعیـت شـهر    8پنج کشور بحرین،کویت،عمان،قطر و امارات جمعاً داراي 

 قاهره و برابر با شب خواب هاي شهر تهران.
درصد درآمد جهـان   90درصد جمعیت جهان عرب را تشکیل می دهند اما  10کشورهاي حاشیه خلیج فارس 

 عرب در اختیار آنهاست.
مشکل آب در خاورمیانه جدي اسـت،رودهاي مثـل دجلـه و فـرات،رود اردن و نیـل همـواره مسـتعد مناقشـه         

 مدیترانه آسیب پذیر است.است.دسترسی اردن و عراق به آب محدود است و دسترسی اسرائیل به 
) خودمختاري فسلطین و غـزه  PPPیکی از پایین ترین درآمدهاي سرانه در خاورمیانه بر اساس قدرت خرید (

 38هـزار دالر و امـارات    35هزار دالر کویـت   86دالر می باشد در حالی که قطر  1100است که در حدود 
 هزار دالر درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید دارند.

 )2012حث کالسی استاد درباره عربستان: (مقاله خانوم کارن الیوت هاوس نشر ب
در عربستان بر زنان مردان حکم می رانند و بر مردان ا...، عربستان جامعه اي است محصور در دیوارهـاي بلنـد   

ابتکار  احکام بی چون و چراي شرع،استبداد راي شیوخ و سنت مزاحم.سیطره این سه عامل باعث می شود توان
حکومت ال سـعود را تشـکیل    1932نوآوري،ریسک و اعتماد به نفس به شدت پایین بیاید.عبدالعزیز در سال 

داد و ثروت نفت،آیین بنیاد گراي وهابیت و تولیت اماکن مقدس منجر به حفظ این رژیم سیاسی شده است.این 
 7میلیـون جمعیـت و    19است.کشوري با عوامل دو نهاد سلطنت و نهاد دین وهابی گري را نیز تقویت نموده 

هزار مسـجد در عربسـتان وجـود دارد کـه      70هزار شاهزاده که همه از فرزندان و نوادگان عبدالعزیز می باشند.
پایگاه قدرت وهابیت می باشد.همه مسئولیت هـاي حکومـت اعـم از اقتصادي،سیاسـی و اجتمـاعی در اختیـار       

توان گفت عربستان یک موسسه اسالمی آل سعود است یا یک شرکت  خاندان آل سعود قرار دارد،در نتیجه می
اسالمی خانوادگی.یک پدر بر همه وجود زندگی دخترش احاطه دارد تا وقتـی کـه او را در اختیـار سـلطه گـر      
دیگري به نام شوهر می سپارد.هم آل سعود و هم وهابیت کامالً بر سیستم اموزشی در عربسـتان مسـلط انـد.در    

چ گاه بی سوادي مسئله زشتی نبوده است.مبناي اموزش در عربستان،خواندن و حفـظ کـردن قـرآن    عربستان هی
درصـد   60درصد جوانان بی کار و  40درصد مردم در عربستان زیر فقر زندگی می کنند و  40است.بیشتر از 

 تیره و تار.انان صاحب خانه نیستند.یک آبگیر راکد را مجسم کنید،نام آن عربستان سعودي است با آبی 
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تا پایان جنگ جهانی اول میدان رقابت قدرت هاي اروپـایی بـوده اسـت بـه ویـژه       18خاورمیانه از اواخر قرن 
کشورهاي حوزه حالل خضیب (اردن،اسرائیل،فلسطین،سوریه،لبنان و عراق).مسئله اصلی قدرت هـاي اروپـایی   

دون برهم خوردن تـوازن قـوا، امپراطـوري    این عبارت بود،سوال شرقی؟این سوال می پرسید چگونه می توان ب
عثمانی را تجزیه کرد.قبل از جنگ اول جهانی یک بار در نبرد کریمه،روسیه به امپراطوري عثمانی چشـم طمـع   

) و بـا معاهـده   1856دوخت ولی با اتحاد فرانسه و بریتانیا و عثمانی شکست سنگینی به روس ها وارد شـد ( 
ارضی عثمانی در کریمه به رسمیت شناخته شد.به علت گسـتردگی منطقـه   پاریس جنگ خاتمه یافت و تمامیت 

خاورمیانه از آناتولی تا افغانستان موارد اصحکاك منافع و رویاروي قدرت هاي بزرگ فراوان بوده است.سیاست 
ر باشد کالسیک بریتانیا،صیانت از کشور هند بود،از این رو لندن مایل بود که روسیه همواره در دریاي سیاه درگی

و ایران و افغانستان نیز نقش حائل را بین روسیه و هند را ایفا کنند. اما بعد از فروپاشی روسیه تـزاري در سـال   
و استقالل هند و پاکستان در چند دهه بعد،سیاست بازي بزرگ بصورت خاموش استمرار یافت.به ویژه  1917

از نبردهـاي نیابتی.بعـد از جنـگ جهـانی     با شروع جنگ سرد و در سـالهاي پـس از جنـگ جهـانی دوم و آغـ     
 سوال: 3دوم،مسئله شرق براي غربی ها به مسئله غرب براي شرقی ها تبدیل شد،با مطرح شدن این 

 آیا براي پیشرفت باید از غرب تقلید و پیروي کرد؟ -1
 ش بود؟آیا براي پیشرفت باید با غرب مقابله و مقاومت کرد و به دنبال استقالل و بازگشت به خوی -2
 آیا براي رویارویی با برخی قدرت هاي بزرگ باید با بعضی دیگر متحد شد؟ -3

کشورهاي قدرتمند در قبال خاورمیانه سیاست چند جانبه داشتند،زیرا اقتضاي این منطقه چنین است.آمریکا نیـز  
منطقـه و در   پس از جنگ سرد دچار این معظل و مشکل شده است و بعید است بتواند هژمونی خود را بر کـل 

همه ابعاد تثبیت کند.از جمال عبدالناصر پرسیدند چرا اجازه نمی دهی نظام چند حزبی در مصر برقـرار شـود.او   
در جواب گفت: اگر چنین کنم یک حزب را بریتانیـا،دیگري را فرانسـه،یکی را شـوروي و دیگـري را آمریکـا      

بـین روسـیه و انگلسـتان     1319و  1307ر سـال  کنترل خواهد کرد.مثال دیگر تقسیم ایران به مناطق نفـوذ د 
مرداد با مشارکت آمریکا و انگلیس در ایران و سـرنگونی دولـت مردمـی و توسـعه      28بود.مثال دیگر کودتاي 

گراي مصدق بود.کودتائی که گرایش هاي ضد آمریکائی و ضـد انگلیسـی و مفـاهیمی ماننـد شـیطان بـزرگ و       
 سیاسی ایران وارد کرد. شعارهاي نه شرقی و نه غربی در فرهنگ

 سابقه فرانسه در خاورمیانه
کشورهاي تونس،مصر و الجزایر در خاورمیانه مستعمره فرانسه بودند و تنها در همسایگی این کشورها لیبی بود 
که مستعمره ایتالیا محسوب می شد.سیاست فرانسه با لشگر کشی ناپلئون به مصر شروع شـد و در اواخـر قـرن    

 انقالب با سه هدف عمده ادامه یافت که این اهداف عبارتند بودند از:هیجدهم بعد از 
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 رویکرد فرهنگی براي مدرنیزاسیون جهان عرب -1
 بهره برداري سیاسی در داخل فرانسه -2
 رقابت با دیگر قدرت هاي استعماري بویژه بریتانیا -3

یانـه بعـد از جنـگ جهـانی اول     ):مبناي جغرافیاي سیاسی جدید خاورمSwkes Picoقرارداد سایکس پیکو (
مبنـاي   1917است و نقشه خاورمیانه امروزي،محصول عمل به این قرارداد است و اعالمیه بالفور نیز در سـال  

پایـان عصـر رقابـت    1956سال بعد شد. اما سال  40تاسیس اسرائیل و قائله ي فلسطینی ها و اسرائیلی ها در 
ر این سال ملی شد و اتحاد لندن و پاریس براي لشگر کشی به این کانال بریتانیا با فرانسه شد زیرا کانال سوئز د

 علیه دولت مصر شکست خورد و این منطقه به محل رقابت مسکو و واشنگتن تبدیل گردید.
فرانسه در دوران امپراطوري عثمانی هم با حمایت از مسیحیان شرقی،روابط دوستانه اي با عثمانی ها داشـتند و  

السیون میان آنها منعقد بود.فرانسوي ها در خاورمیانه خود را مامور تمـدن سـازي مـی دانسـتند و     قرارداد کاپیتا
حضورشان را بابت اشغال،استعمار و استثمار نمی دانستند.آنها خود را مجري سیاست شبیه سـازي یـا همگـون    

(مغـرب شـامل    سازي می دانستند اما امروز هم کشورهاي ذي حق تقـدم سیاسـت هـاي فرانسـه را در مغـرب     
کشورهاي مراکش،تونس و الجزایر است) به رسمیت نمی شناسـند.اما فرانسـه تـالش مـی کنـد در مجمـوع از       
سیاست هاي اتحادیه اروپا درباره آفریقا تبعیت کند.البته دخالت نظامی فرانسه در آفریقاي مرکزي و کشور مالی 

د در آفریقا نقش ژاندارم قائل هسـتند و حضـور   در سال هاي اخیر نشان می دهد فرانسوي ها همچنان براي خو
با ایران،حساسیت فرانسه به تحـوالت سـوریه در سـه سـال اخیر،مشـارکت       5+ 1پر رنگ فرانسه در مذاکرات 

از هزینه هاي تشکیالت خود گردان فلسطین در قالب اتحادیه اروپا نشـان مـی دهـد     ٪60فرانسه در پرداخت 
 رمیانه و منافع خود در این منطقه دارد.فرانسه همچنان نیم نگاهی به خاو

 بریتانیا و خاورمیانه 
 مرحله انجام شده است: 4فروپاشی امپراتوري شرقی بریتانیا در 

در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم بریتانیا مایل بود تمرکز استعماري خـود را از هنـد بـه کـل خاورمیانـه       -1
نطقه در راستاي منافع خود بپردازد.ارنست بوین وزیرخارجه گسترش دهد و به بازسازي اجتماعی و اقتصادي م

معتقد بود بریتانیا باید جاه طلبی هاي امپریالیسـتی گذشـته خـود را کنـار      1951تا  1945بریتانیا در سالهاي 
بگذارد و به اعراب و ایران به عنوان شرکاي واقعی خود بنگرد.آنتونی ایدن وزیرخارجه و نخست وزیـر بعـدي   

 ا نیز چنین رویکردي داشت و حتی معتقد بود نمی توان در این حوزه لزوماً با آمریکا هماهنگ بود.بریتانی
و حمله بریتانیا و فرانسه به مصر،نشان  1956همانطور که قبالً توضیح داده شد بحران کانال سوئز در سال  -2

رانسه و اسرائیل به مصر با تصور اینکـه  داد آمریکا دست برتري درخاورمیانه دارد.بعد از حمله مشترك بریتانیا،ف
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آمریکا دخالت نخواهد کرد و دست کم موافق این حمله است و جمال عبدالناصـر رئـیس جمهـور مصـر ادب     
خواهد شد.اما در واکنش غیرقابل انتظار آمریکا و شوروي هم صدا شدند.شوروي به روءساي جمهور فرانسه و 

طع نشود لندن و پاریس را مورد حمله اتمی قرار خواهد داد.آیزنهاور رئیس بریتانیا اولتیماتوم داد اگر مخاصمه ق
جمهور آمریکا به جان فاستر داالس دستور داد اسرائیل را تحریم کند.با فشار آمریکا و تهدید شوروي و دخالت 

مروزه سازمان ملل متحد قطعنامه آتش بس صادر شد هرچند دموکرات هاي آمریکا موافق این موضوع نبودنـد.ا 
هم برخی از آمریکائیان می گویند اوباما و هیگل وزیر دفاع او که از پیروان آیزنهاور هستند باید مانند آن روزها 
عمل کنند،یعنی استقالل عمل آمریکا را بر منافع اسرائیل ترجیح دهند. در جمع بندي مرحله دو می توان گفـت  

تا بریتانیا یک شکسـت بـزرگ را در خاورمیانـه متحمـل     واقعه کانال سوئز و کنش هاي پیرامون آن موجب شد 
 شود.

قدرت روبه افزایش آمریکا در خاورمیانه،قدرت کالسیک بریتانیا در خاورمیانه را در سـایه قـرار داد.تـالش     -3
براي اعاده قدرت و حیثیت بریتانیا چندان موفق نبود.از جمله هارورد  60هاي سیاست مردان بریتانیایی در دهه 

بسیار تالش کرد شکست کانال سوئز را جبران کنـد   1957تا  1963یالن نخست وزیر بریتانیا بین سال مک م
 و روابط واشنگتن و اسرائیل را با میانجی گري بهبود بخشد اما چندان موفق نبود.

 مرحله شکست سیاست هاي بریتانیا در خاورمیانه در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم در اواخـر  3در پی  -4
شاهد فروپاشی جاه طلبی هاي بریتانیا و خروج این کشور  1971تا  1967یعنی از  70و اوایل دهه  60دهه 

 از شرق کانال سوئز هستیم.
اگر مقداري عمیق تر و تاریخی تر به مسئله نگاه کنیم در می یابیم سه اتفـاق نقـش محـوري در شـکل گیـري      

 عبارتند از: رویداد 3مراحل چهارگانه مذکور داشتند که این 
 1956و بحران کانال سوئز در سال  1882اشغال مصر در سال  -1 

 مسئله نفت ایران و نهضت ملی نفت و ضد استعماري مصدق -2
 1948و شکل گیري اسرائیل در سال  1917اعالمیه بالفور در  -3 

از توان بریتانیاست،ضمن اینکه اتلی،نخست وزیر بریتانیا معتقد بود هزینه هاي حضور مداوم در خاورمیانه فراتر 
سیاست هاي گذشته نیز پاسخگو و کارآمد نیست.از این رو بریتانیا معتقد بود باید برخی پایگاه هاي استراتژیک 
خود را در جبل الطارق تا قبرس،خلیج عدن تا سنگاپور را حفظ کند ولی از مناطق پر هزینـه و کـم فایـده مثـل     

کند.هرچند محافظه کاران بریتانیایی معتقد بودند انگلیس نباید بـا خـروج از    شرق آفریقا و سومالی عقب نشینی
دهه اخیر در خاورمیانه یـک   3مانند بلژیک تقلیل یابد اما در عمل بریتانیا در  3خاورمیانه به یک قدرت درجه 

 قدرت درجه دوم بوده است.
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 سیاست بریتانیا در قبال مصر
سیک نژادپرستانه خود برتر بین که در نظرات افرادي مانند رویـارد کیـپ   بریتانیایی ها بر اساس یک نگرش کال

لینگ دیده می شود معتقد بودند نژادهاي پست تر یعنی مردم خاورمیانه مـی تواننـد بـا کمـک بریتانیـا و سـایر       
 1883کشورهاي غربی تحت سرپرستی و قیمومیت آنها رشد و پیشرفت کنند.بر همین اساس انگلستان از سال 

نیز از نظرات حاکم انگلیسی مصر در اصالح  20قرن  50به مصر حکومت می کرد و تا  اواخر دهه  1907 تا
نظام اداري،مالی و کشاورزي الهام گرفته می شد.سرمایلز لم سون حاکم دیگر انگلیسی مصـر نیـز ماننـد حـاکم     

وم داد که یا دولتـی بـه ریاسـت    به ملک فاروق پادشاه مصر اولتیمات 1942قبلی فکر می کرد،زمانی که در سال 
نحاص پاشا از حزب وفط تشکیل دهد یا استعفا نماید.زیرا پاشا در زمان جنگ به بریتانیـا خـدماتی داده بـود و    
لندن باید جبران می کرد.در این سیاست ها و رفتارهاي استثماري و استعماري بریتانیا مردم مصر به ویژه افسران 

ورد.این سیاست ها در خود بریتانیا نیز مخالفانی داشـت کـه معتقـد بودنـد دوران     جوان و ملی گرا را به خشم آ
حاکمیت سرنیزه هاي انگلستان پایان یافته است و مـردم انگلسـتان بـه جنـگ هـاي طـوالنی در مسـتعمرات و        

هـا مـدافع ایـن سیاسـت بودنـد.جمال       WIGسرکوب مخالفان رضایت نمی دهند.به ویـژه حـزب کـارگر یـا     
با مشارکت شوروي و با گرایش به شرق،توازن قوا را در منطقه به نفع شرق تغییر داد.آمریکـا نیـز در    عبدالناصر

مقابل از اعطاي وام ساخت سد آسوان به مصر خودداري کرد.دکترین آیزنهاور نیز در تهیج ناصر در گرایش بـه  
بود که منجر به بیـداري جنـبش   نیز رویداد مهمی  1958شرق موثر بود.انقالب ضد انگلیسی در عراق در سال 

 هاي ضد استعماري و ضد انگلیسی در لبنان و اردن شد.
 سیاست بریتانیا در قبال فلسطین

سیاست بریتانیا در قبال فلسیطن ایجاد دولتی دو ملیتی بود نه تقسیم فلسطین و ارائـه ضـمانت هـاي سیاسـی و     
نوامبر  29کانادا و آفریقاي جنوبی هم داشت.اما در  مذهبی به اعراب و یهودیان.انگلستان چنین تجربه اي را در

به تصویب مجمع سازمان ملل رسید و انگلسـتان بعـد از    181طرح تقسیم فلسطین در قطعنامه شماره  1947
خاك فلسطین را ترك کرد و دولـت یهـود در    1948سال قیمومیت بر فلسطین را از دست داد و در سال  25

سال اخیر به حاکمیت خـود اسـتمرار    60د همه موانع و مشکالت توانست در همین روز تشکیل شد و با وجو
 بخشد.

 سیاست بریتانیا در قبال ایران
انگلستان و آمریکا درباره ایران و ملی شدن صنعت نفت ابتدا رویکردهاي متفـاوتی داشـتند امـا در ایـن مسـئله      

ان به یک رژیـم کمونیسـتی وجـود دارد.    اشتراك نظر داشتند که با وجود دولت دکتر مصدق امکان چرخش ایر
تفاوت رویکرد این بود که بریتانیا سابقه دیرینه دخالت در مسائل ایران و استعمار غیر مستقیم داشت به ویژه که 
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نفت ایران از سوي لندن چپاول می شد.مردم نیز نگرش منفی و بدبینانه اي به سیاست هاي انگلـیس داشـتند و   
از چشم انگلیس می دیدند.اما آمریکا در ایران و هیچ کجاي جهان سابقه استعمارگري همه بدبختی هاي خود را 

نداشته بلکه خود زمانی مستعمره انگلستان بود.از این رو نگرش مثبتی به واشنگتن وجود داشت.به همـین دلیـل   
مبنـی   1933د حتی مصدق هم نسبت به آمریکا نگاه مثبتی داشت هرچند وي کامالً ضد انگلیسی بود و قـراردا 

بر بهره برداري از نفت ایران توسط شرکت ایران و انگلستان را غیر قانونی می دانست در حـالی کـه انگلسـتان    
مدعی بود چون آنها نفت ایران را کشف و استخراج کرده انـد ایرانـی هـا حـق بهـره بـرداري مسـتقل از آن را        

موفق شود ملی گرایان در سراسر جهان درصـدد   ندارند.آنها می پنداشتند اگر مصدق در ملی شدن صنعت نفت
لغو امتیازات انگلستان برخواهند آمد.از این رو نقشه کودتا طراحی شد و با همکاري سازمان سیا اجرا و دولـت  
دکتر مصدق سرنگون شد.انگلستان براي جلب مشارکت آمریکـا در کودتـا از حربـه کـومنیزم هراسـی اسـتفاده       

استمرار دولت مصدق،کمونیست ها و حـزب تـوده بـر ایـران مسـلط خواهنـد        کرد.یعنی مدعی شد در صورت
شد.مسامحه مصدق با رفتارها و مواضع حزب توده نیز شاهدي بر این ادعا بود به همین خاطر خیلی از تحلیـل  

و  گران معتقدند مصدق بین انتخاب ناسیونالیزم،استقالل و دموکراسی نتوانست توازن برقرار کنـد و ناسـیونالیزم  
 استقالل را قربانی دموکراسی کرد.

مانند گذشته نبود.هرچند با چراغ خاموش و زیر پوستی ادامـه   1971نفوذ و تاثیرگذاري انگلستان بعد از سال 
یافت.براي مثال بر اساس برخی آمارها یک سوم پس انداز خارجی کشورهاي خاورمیانـه در انگلسـتان سـپرده    

 1974امی انگلستان بـه خاورمیانـه اسـت.اما در حـالی کـه تـا سـال        درصد صادرات نظ50گذاري شده است.
 14درصد نفت خود را از این منطقه تامین می کرد اما بعد از کشف نفـت در دریـاي شـمال بـه      75انگلستان 

درصد تنزل یافت.اما همراهی انگلستان با آمریکا در جنگ دوم و سوم خلیج فارس نشـان مـی دهـد انگلسـتان     
 رمیانه حضور دارد و چشم طمع از این منطقه نبریده است.همچنان در خاو

ارائه الگوي مدیریتی در امارات از نوع انگلیسی هم نشان دهنده دغدغه خاطر لندن نسبت به مردم خاورمیانـه و  
همراه کردن آنها با سیاست هاي خود است.همچنین پخش برنامه هاي بی بی سی به زبان هاي فارسی و عربـی  

ده نیز از همین سیاست چراغ خاموش حکایت می کند که حتی به نظـر مـی رسـد ایـن سیاسـت      به شکل گستر
بریتانیا تاثیرگذاري بیشتر از سیاست تهاجمی آمریکا در منطقه داشته باشد.براي مثال برخی مطالعات نشـان مـی   

شـبکه صـداي    دهد بینندگان شبکه هاي فارسی زبان انگلیسی مانند بی بـی سـی و مـن و تـو بسـیار بیشـتر از      
 آمریکاست و هجمه فرهنگی و سیاسی این شبکه ها بنیادي تر است.

 نقش کشور هاي قدرتمند و سیاست بین الملل در انقالب ایران (بحث کالسی)
 در این مورد سه دیدگاه وجود دارد:
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ب نداشـته  دیدگاه رادیکال انقالبی:کسانی که معتقدند سیاست قدرت هاي بزرگ هیچ نقشی در فرآیند انقال -1
است و انقالب اسالمی در تمام مراحل خود مستقل از سیاست هاي بین المللی و به پشتوانه مـردم و نیروهـاي   
مذهبی بوده است و اعتقاد به نقش قدرت هاي خارجی در فرآیند انقالب را ناقض مردمـی بـودن انقـالب مـی     

 دانند.
عتقدند انقالب اسالمی با طراحی و حمایت و مدیریت نگاه سلطنت طلبان و بازماندگان رژیم پهلوي: اینها م -2

قدرت هاي جهانی بر ایران تحمیل شد و تغییر رژیم سلطنت خواسته قدرت هاي بزرگ مخصوصاً آمریکا بـوده  
 و مردمی بودن انقالب را زیر سوال می برند.فرح پهلوي و اردشیر زاهدي از این دسته اند.

ظام بین الملل ایجاب می کند قدرت هاي بزرگ نسبت به تحوالت بزرگ و نگاه علمی و واقع بینانه: منطق ن -3
مهم موضع و سیاست معینی داشته باشند.از این رو قدرت هاي بزرگ متحد استراتژیک رژیـم پهلـوي بودنـد و    

و بعـد از   57شـهرویر   17زمانی که امید به استمرار رژیم پهلوي وجود داشت از شاه حمایت می کردند اما از 
گیر شدن انقالب و تضعیف روز به روز اقتدار حاکمیت،قدرت هاي بزرگ با ترجیح منافع خود بر حاکمیـت  فرا

پهلوي،سیاست متفاوتی را اتخاذ کردند که هر چه بود دیگر حمایت بی چون و چـرا از رژیـم سـلطنت نبـود و     
 ظاهراً این سیاست در کنفرانس گوادولوپ اتخاذ گردید.

 اورمیانهسیاست آمریکا در قبال خ
بعد از جنگ جهانی دوم سیاست آمریکا جلوگیري از نفوذ کمونیسم و شوروي در خاورمیانه بود.همچنین تامین 
دسترسی به نفت و حفظ بقاي دولت اسرائیلی در فلسطین.در حالی که تا قبل از جنگ جهـانی دوم آمریکـا بـه    

سط شرکت هاي آمریکائی کشـف شـده   تو 1930خاورمیانه توجه جدي نداشت.هرچند نفت عربستان در دهه 
 بود.سر فصل هاي سیاست آمریکا در خاورمیانه عبارتند از:

 حق اسرائیل براي بقا و حیات -1
 صیانت از مرزهاي رسمی کشورهاي خاورمیانه -2
 استعمار زدایی -3
 مخالفت با مداخله انگلیس و فرانسه به ویژه در کانال سوئز -4
 حمایت از استقالل الجزایر -5
 توجه به تامین نفت در خلیج فارس -6

 60بین آمریکا و اسرائیل هیچ اتحاد نوشته شده اي وجود ندارد اما عمالً آمریکا مهم تـرین حـامی اسـرائیل در    
هري ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا بخـاطر بـه رسـمیت شـناخت فـوري       1948سال اخیر است.در سال 

تقادات جرج مارشال وزیر امورخارجه که معتقد بود نبایـد متحـد دولتـی    اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفت.مانند ان
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شوند که مورد تنفر همسایگان خود است.عده اي دیگر از مخالفان این سیاست این اتحـاد را موجـب تحریـک    
اعراب براي اتحاد با مسکو می دانستند.علی رغم این مخالفت ها در عمل یهودیان آمریکا با البی گري سـازمان  

فته و قدرت و توان مالی و رسانه اي توانستند،سیاست هاي آمریکا را به نفع اسرائیل سامان دهند.در این راستا یا
برخی از آمریکائی ها معتقدند اسرائیل تنها دولت پیشرو و مترقی در خاورمیانه است که توسط حکومـت هـاي   

سی و لیبرالیسـم بایـد از اسـرائیل حمایـت     ارتجاعی محاصره شده  و آمریکا به عنوان بزرگ ترین حامی دموکرا
 کند.

 دوره در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم دسته بندي کرد: 5سیاست هاي خاورمیانه اي آمریکا را می توان در
: که مبتنی بر سیاست مهار شوروي و کمونیسم و حل مناقشات منطقه اي است که مربوط 1967تا  1947 -1

ن،آیزنهاور،کندي و جانسون) می باشد.در این دوره آمریکا در خاورمیانـه و در  رئیس جمهور آمریکا( تروم 4به 
عضو نـاتو شـد و شـرکت     1952فضاي جنگ سرد به شدت نگران ایران و ترکیه بود.از این رو ترکیه در سال 

در ایران  هاي نفتی نیز در ایران سرمایه گذاري وسیعی کردند.همچنین ایران نیز اجازه داد نظام اطالعاتی آمریکا
 مستقر شود.

: این دوره بیشتر بر حل مناقشات اعراب و اسرائیل متمرکز بـود.همچنین آمریکـا در ایـن    1979تا  1967 -2
دوره تالش کرد نقش ژاندارمی خاورمیانه را به ایران،اسرائیل و عربستان بطور متوازن واگذار کند.زیرا از جنـگ  

 ژاندارم جهانی باشد.ویتنام آموخته بود که آمریکا نمی تواند 
 -2مهار کمونیزم و تضـعیف کمـونیزم    -1: این دوران مبتنی است بر مهار دوجانبه،یعنی 1990تا 1979 -3

مهار انقالب اسالمی ایران و اسالم سیاسی.مهم ترین سیاست آمریکا در این دوران استمرار و طوالنی تـر شـدن   
وجانبه ایران و عراق بـوده و همچنـین دلیـل حضـور     جنگ ایران و عراق است که این سیاست براي تضعیف د

و در پی برخی موفقیت هـاي   1365آمریکا در خلیج فارس را نیز توجیح می کند،بگونه اي که آمریکا از سال 
نظامی ایران عمالً وارد جنگ با ایران می شود.تالش براي ناکام گذاشتن اسالم سیاسی و مدل حکومت اسـالمی  

 و مردم ساالري دینی از سیاست هاي دیگر آمریکا در این دهه بود. از نوع جمهوري اسالمی
: دوره چهارم سیاست آمریکا در خاورمیانه تالش براي ایجاد هژمونی مطلق و نظم نـوین  2000تا  1990 -4

جهانی و ادعاي رهبري جهانی بوده است.یعنی در دوره بوش پدر،بوش پسـر و کلینتـون.این سیاسـت بـا بـروز      
ران هاي جهانی منطقه اي روز به روز تضعیف تر شد و با قدرت یابی القاعده و طالبان در منطقه به برخی از بح

 سپتامبر بود. 11شکست انجامید و نقطه پایان این سیاست واقعه 
سپتامبر: در این دوره آمریکا موقعیت خود در جهان را از رهبري بالمنازع به رهبري ائتالف  11دوره بعد از  -5

انی تقلیل داد و سیاست یکجانبـه گرایـی آمریکـا بـه سیاسـت ائـتالف متحـدین آمریکـا تبـدیل شـد.           هاي جه
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 (مثال،براي جنگ علیه عراق و افغانستان با کشورهاي فرانسه،کانادا،استرالیا و ... ائتالف نمود).
مریکائی معرفی نماید.در آمریکا در دوران کندي،انقالب سفید را به ایران تحمیل کرد تا ایران را مدلی از توسعه آ

عین حال آمریکا در صدد جلوگیري از اسرائیل براي رسیدن به سالح هسته اي بود.زیرا اسرائیل تنهـا کشـوري   
را امضـا   MPTبود که راکتور هسته اي براي تولید پولوتونیم در اختیار داشت.کندي از بن گوریان خواست که 

کند و تحت نظارت آژانس باشد اما بن گوریان نپذیرفت.اما لوي اشکول نخست وزیر بعدي اسرائیل بطور نسبی 
پذیرفت،که دیمونا بازرسی شود البته بجز زیر زمین پایگاه،که بعدها مشخص شد اسرائیل در همـان زیـر زمـین    

مصر نیز فشار آوردند که توسعه موشـک   مشغول ساخت بمب اتم بود.در همین حال کندي و سپس جانسون بر
هاي دور برد را متوقف کند.جنگ ویتنام نیز باعث کاهش توجه و حضور آمریکا در خاورمیانه شـد.اما بـا آغـاز    

روزه،دور جدیدي از سیاسـت خاورمیانـه اي آمریکـا شـروع شـد کـه        6موسوم به جنگ  1967جنگ ژوئن 
رائیل و عربستان.در این دوران رخداد هاي مهمـی در خاورمیانـه   کشورهاي کلیدي آن عبارت بودند از ایران،اس

معـروف بـه جنـگ     1973در اردن بـین مـردم فلسـطین و دولـت اردن،جنـگ       1970شکل گرفـت (جنـگ   
و در پـی آن   1979،انقالب اسالمی ایران در 1973،شوك نفتی در سال 1978رمضان،جنگ داخلی لبنان در 

م خاورمیانه،آمریکا مجـدداً بـه اسـرائیل نزدیـک شـد بـه گونـه اي کـه از         شوك نفتی دوم) در این دهه پر تالط
( شامل صحراي سـینا،کرانه غربـی رود اردن،نـوار غـزه و بلنـدي هـاي        1967تصرفات اسرائیل در پی جنگ 

جوالن در سوریه) حمایت کرد به گونه اي که عرب ها دیگر فکر حمله به اسرائیل را نکنند و از سوي حمایـت  
با ایران در دوره محمدرضا شاه،سیاست محوري آمریکا در خاورمیانـه بود.هرچنـد در وزارت خارجـه    و اتحاد 

آمریکا این سیاست ها مخالفان جدي داشت،زیرا این مخالفـان نگـران بودنـد اعـراب کشـورهاي عربـی متحـد        
ن و برژنیسـکی  شوروي شوند.اختالفات ویلیام راجرز و کسینجر بر سر سیاست اعراب و اسرائیل و سایروس و

از نمونه هاي این دست اختالفات می باشند.بعد از انقالب اسـالمی در ایران،نگرانـی آمریکـا متوجـه عربسـتان      
شد.امنیت عربستان و تامین نفت عربستان دل مشغولی اصلی واشنگتن بود زیـرا یک،چهـارم نفـت مـورد نیـاز      

ـ  ر صـلح) در همـین دوره ارائـه شـد.در ایـن طـرح       آمریکا را عربستان تامین می کند.طرح راجرز،(زمین در براب
اسرائیل در اضاي  به رسمیت شناخته شدن به وسیله اعراب سرزمین هاي اشغالی مصر،اردن و سـوریه را پـس   
دهد.اما کسینجر با این طرح مخالف بود زیرا از زاویه جنگ سرد به مسائل خاورمیانه نگاه می کرد و معتقد بـود  

است که مصر از بلوك شرق خارج شده باشد.انقالب اسالمی در ایران نیز شوك بزرگـی  این معامله زمانی مفید 
به سیاست خـارجی آمریکـا در خاورمیانـه وارد کرد،بـه حـدي کـه شکسـت کـارتر در آزادي گروگـان هـاي           
آمریکایی،موجب شکست او در رقابت هاي انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوري آمریکـا شـد.در همـین حـین     

انستان از سوي شوروي نیز بر نگرانی هاي آمریکا افزود زیرا امنیت خلیج فارس از نظر آمریکـائی هـا   اشغال افغ
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در معرض خطر قرار گرفته بود،ضمن اینکه آمریکائی ها امیدوار بودنـد افغانسـتان بـه ویتنـام شـوروي تبـدیل       
ي زور علیه هر قدرت متخاصم شود.در این وضعیت نامطلوب براي آمریکا کارتر،دکترین خود مبتنی بر بکارگیر

(نیروي واکنش سریع) آمریکا نیز در همین  RDFکه قصد تسلط بر منابع خلیج فارس را داشته باشد،اعالم کرد.
،اسرائیل و عربستان به سرمایه هاي استراتژیک آمریکـا  1980چارچوب شکل گرفت.در شرایط جدید در دهه 

با پایان جنگ سرد و هجوم صدام به کویت،احیـاي رونـد    1990در خاورمیانه علیه ایران تبدیل شدند.در دهه 
صلح بین اعراب و اسرائیل در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت.از سویی بوش پدر توانست،اتحاد 
و اعتالفی علیه صدام ایجاد کند و هزینه هاي جنگ را نیز کشورهاي خلیج فارس پرداختند.در این جنگ امریکا 

نفر تلفات داد اما عراق را به دشت درهم کوبید و اگر نگرانی از روي کـار آمدن،شـیعیان پـس از     200کمتر از 
 صدام نبود،شاید همان موقع کار صدام را یکسره می کرد.

برگزار شد،زمانی که اسحاق شامیر نخست وزیـر   1991اما کنفرانس مادرید براي حل مسئله فلسطین در سال 
ار بود.پس از او و با بر سرکار آمدن اسحاق رابین قرارداد اسلو امضا شد و امتیازات افراطی حزب لیکود بر سر ک

اندکی به فلسطینی ها داده شد.اما رابین به اتهام خیانت به ملت یهود در قرارداد اسلو توسط ایگاله امیر،یکـی از  
هم ادامـه یافت.بـا قـوت     در دوره کلینتون 96و  93،95افراطیون یهود کشته شد. این مذاکرات در سال هاي 

گرفتن مقاومت اسالمی و انتفاضه هاي فلسطینی،نتانیاهو سرکار امد که از مخالفان سرسخت سازش با فلسطینی 
 ها بود.بعد از او ایهود باراك بر سرکار آمد که او نیز در روند صلح چندان موفق نبود.

لـیج فـارس و رونـد صـلح اعـراب و اسـرائیل       بعد از پایان قرن بیست،آمریکا همچنان روي دو مسئله امنیت خ
متمرکز است. همچنین می توان گفت،آمریکا در مجموع توانسته است اسـتراتژي هـاي(حفظ اسـرائیل و تـامین     
نفت) خود را در خاورمیانه تحقق بخشد.همچنین در دوران جنگ سرد نیز توانست جلوي شوروي و گسـترش  

جنگ توانست انقـالب اسـالمی را مهـار کنـد و متحـدانش را تـوان       کمونیزم را بگیرد و با حمایت از صدام در 
ببخشد.اما در حوزه دموکراسی،حقوق بشر و فرهنگ آمریکا کارنامه درخشانی در خاورمیانه نداشـته اسـت،زیرا   
متحد اصلی  حکومت هاي ارتجاعی است و با کشورهاي مردم ساالري مثـل ایـران در سـتیز اسـت،در مسـئله      

دو سویه و ناعادالنـه دخالـت و داوري مـی کنـد کـه نمونـه بـارز آن در حمـالت شـیمیائی          حقوق بشر کامالً 
صدام،تحریم هاي ظالمانه علیه ایران در چند سال اخیر و سکوت در برابر نقض حقوق اولیه بشـر در عربسـتان   

یش را بـه  است.در مسئله فرهنگ نیز آمریکا نتوانسته تحت عنوان جهانی شـدن ارزش هـاي لیبرالـی و آمریکـائ    
صورت فراگیر و بدون مقاومت در خاورمیانه تثبیت کند.بگونه اي که در یک دهه اخیر جنـبش هـا و جریانـات    

 اسالمی ضد آمریکائی و ضد عربی جان تازه اي در خاورمیانه گرفته اند.  
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