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 چکیده

ای نایین شا ه اسات ااه ا  آن باا رنایان نظام        هاای رربای وارد مرهلاه   نظم خاورمیانه در معنای متعارف آن به دنباال نااآرامی  

ساوی    دربرگیرنا ه ا  طیفای ا  ریامال    متاثرر یک الیات   رنیانبهمیان، نظم مذایر شید. در این های رربی یاد میپساناآرامی

باشن . تاا آنااا ااه باه مینایت نیشاتار       ج اگانه نیا من  تحلیل و تفحص می طیربه هاآناه هر یک ا   استفروملی تا فراملی 

گیاری نظام مایرد بحا      در جهات  ایالهظاه مقابال  ریتثرالمللی های با یگران بزرگ بینهضیر و سیاست ،هانر ارتباط دارد

گیری نظمی خیدجیش در منوقاه  با یگران مذایر با جانب اری ا  متح ان استراتژیک خید مانع شکل اهطیریبهداشته است. 

ااه   است سؤالان . مقاله هانر با رلم به متکثر بیدن ابعاد نظم خاورمیانه در دوره یاد ش ه صرفاً به دنبال پاسخگییی به این بیده

 آنچاه های رربای و هایادم مارتبا باا     ، روسیه و اتحادیه اروپا نسبت به ناآرامیمتح هایاالتالملل: رفتار سه با یگر بزرگ بین

بر نظم خاورمیانه برجا نهاده است؟ در این راستا فرض بر آن است اه تغییر و تحیالت خاورمیاناه در دوره پساا نااآرامی     تثریری

-محایا باین   تاثریرات ای و های منوقههای ای ئیلیژیک، رقابتجامعه، اشمکش-مختلف )همبسته دولت ا  ریامل متثرررربی 

آین . با تیجاه باه مالهظاات    می هساببهدر این مامیره  تثریرگذارالملل بخشی و در این میان با یگران رم ه بین استالملل( 

های رربی و هیادم آتی مارتبا  میرد اشاره نسبت به ناآرامی رفتار سیاسی سه با یگر فیق در نیشتار پیش رو سعی خیاه  ش 

 الملل میرد بررسی قرار گیرد.شناسی تاریخی روابا بینالملل نظریه جامعهبا آن در چارچیب الیه بین
 

.های بزرگالملل، ناآرامی رربی، خاورمیانه، ق رتنظم فرادولتی، محیا بین :یکلیدواژگان 
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Abstract 

Following the Arab Uprisings, the concept of the Middle East order refers to the post-

uprising system. Meanwhile, there are various sub-national and super-national factors 

are involved and each of which must be individually analyzed. The physical presence 

and regional policies of the international great powers such as the US, Russia and the 

EU significantly affect the new system. These actors prevent any indigenous regional 

system from taking shape. Despite the plural aspects of the Middle East system within 

the mentioned era, the present research only aims to explain the impact of the behavior 

of the US, Russia and the EU towards the Arab Uprisings and its aftermath on the 

regional order. So, the hypothesis is that changing in the post-Arab uprisings era is 

affected by diverse factors (state-society complex, Ideological conflicts, regional 

rivalries and implication of international setting) and in this context the key powers are 

effective parts in this premise. Thus, this essay tries to bring the political behaviors of 

United States, Russia, and the European Union towards Arab uprisings and its 

implications under scrutiny through the international layer of the Historical Sociology of 

International Relations (HSIR) as the current article theoretical framework.  
 

Keywords: Super-national order, International milieu, Arab uprising, Middle East, Key 

powers.   

 

 مقدمه

 هاا آنتاابعی ا  قا رت درونای     المللبینها ا / بر محیا دولت یرگذاریتثریا  یریرپذیتثر طیرالیبه

های نعیف در دوره الملل نیز گیاه آن است دولتآی . در این بستر چنانچه تاریخ روابا بینمی هساببه
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 ان . در اینا  محیا بیرونی یا با یگران الی ی بیده متثررهای بزرگ استعماری به دلیل وابستگی به ق رت

مینیت میرد موالعه در نیشتار هانار در هار    رنیانبهمیان نکته قابل تیجه آن است اه منوقه خاورمیانه 

پذیرفتاه   ریتثرالملل باش  ا  آن بر محیا بین تثریرگذاردو دوره استعماری و پسا استعماری بیش ا  آن اه 

 ه )ایران، رربستان سعیدی و ترایه(با یگران رم  استثناءبههای مذایر است. ا  منظر سیاسی تمامی دولت

هاای  سااختار هکایمتی دولات    ارتباطدراینان . تیسا با یگران استعماری )بریتانیا و فرانسه( شکل گرفته

ای در دوره پسا جنگ جهاانی دوم  سا ی اصالهات درونی و مشارات در نظم منوقهمیرد بح  در پیاده

. ا  دی گاه اقتصادی نیز رلیرغم اق امات (Gelvin, 2015, p. 155)المللی بیده است ا  با یگران بین متثرر

 هااااای انقالباااای منوقااااه خاورمیانااااه در چااااارچیب سیاساااات  صاااایرت پذیرفتااااه تیسااااا دولاااات

برای ممانعت ا  صادرات میاد اولیه با قیمت پایین به اشیرهای صانعتی   1سا ی جایگزین وارداتصنعتی

های گزاف ا  اشیرهای مذایر در یاد اولیه صادراتی با قیمتو خری  ااالهای تیلی  ش ه بر پایه همان م

به دنبال افزایش ش ی  قیمت نفت  1970دهه  اوایل، اما ا  (Hariri, 2013)دوره پس ا  جنگ جهانی دوم 

 اقتصااد   در سااختار هاای اقتصاادی نایلیبرال    در چاارچیب سیاسات   متحا ه ایاالتتغییراتی اساسی تیسا 

 متح هایاالتالملل به نظام اقتصاد بین ا پیشبیشیست اه ا  یک سی بار  وابستگی الملل به وقیت پیبین

-دولات  ا جملهها امریکا گردی  و در شکل نتیاه فرری اق ام مذایر میجب وابستگی ش ی  سایر دولت

 .(Hinnebusch, 2012, p. 26)  یگردج ی   یاقتصادالملل های خاورمیانه به نظام بین

الملال( ااه جناگ و انقاالب را     شناسی تاریخ روابا باین ب نظری مقاله هانر )جامعهبر پایه چارچی

گیاری خاورمیاناه ج یا  در    دان  نظم خاورمیانه ا   مان شکلالمللی میسرآغا  نظم ج ی  در ررصه بین

یگر تیان به پنج دوره مازا ا  یک های رربی را میدوره پس ا  جنگ جهانی اول تا پیش ا  برو  ناآرامی

الملل های سیاسی نعیف معویف به محیا بینگیری نظامشکل الف( دوره اول: شر  تقسیم نمید:این به 

های انقالبی خیاهاان مح ودساا ی نقاش باین    ظهیر دولت ب( دوره دوم:؛ (1918-1952در خاورمیانه )

 برابار نظاام  ا   هنا  یفزاپاذیری  ج( دوره سایم: آسایب  ؛ (1952-1967ای خاورمیاناه ) الملل در نظم منوقاه 

 یریرپاذ یتثرد( دوره چهاارم:  ؛ (1967-1991های بازرگ ) الملل و وابستگی به ق رتاقتصادی ج ی  بین

_______________________________________________________________ 

1- Import Substitute Industrialization (ISI) 
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هاا( دوره  ؛ (1991-2003امریکاا )  متحا ه ایااالت الملل معویف به قوبیات  خاورمیانه ا  تحیالت نظام بین

 (.2003-2011واقعی ق رت ) الملل و هرات منوقه به سمت میا نهبین یقوبتکپنام: افیل نظم 

ا   متاثرر  نایری باه ای خاورمیاناه در طایل یاک سا ه اخیار      گاردد نظام منوقاه   مشااه ه مای   گینههمان

به پ ی ه نظام   1چنانچه ا  منظر نهادگرایی تاریخی ارتباطدراینالملل بیده است. محیا بین وانفعاالتفعل

های ای در شکل دادن به برآین  خا و مشیجستهفراملی نگریسته شید اه نهادها و میرام سیاسی نقش بر

باا تیجاه باه     دیگار ربارتبه؛ نیست پذیرامکانج ایی نظم فراملی ا  بستر مربیطه  اهطیریبهآتی دارن ، 

الملل در تحیالت خاورمیانه طی س ه اخیار تبیاین تغییارات منوقاه در دوره پساا نااآرامی       نقش محیا بین

المللای اامال نخیاها  باید. اگار بخایاهیم نظام خاورمیاناه پساا          ن بزرگ بینب ون تیجه به رفتار با یگرا

ای پیش ا  دوره مایرد بحا    الملل بنگریم تیجه به نظم منوقهناآرامی رربی را ا  پشت رینک محیا بین

 یرا نظم مذایر در بون دوره پیشین شکل گرفت و شرایا و مقتضیات دوره مذایر ؛ است ناپذیراجتناب

 هااااای ررباااای ا  یااااک ساااای یاااار و ورود بااااه دوره ج یاااا  را فااااراهم نمااااید. ناااااآرامی مینااااه تغی

گیری اتحااد مقا ع رربای باه رهباری      شکل اهطیریبهای را وارد مرهله نیینی نمید؛ های منوقهرقابت

های مستقل قور، تش ی  رقابت باین  اق امات و سیاست واسوهبهرربستان سعیدی، شکاف در جهان ررب 

ای، ظهایر تقابال نیاابتی در منااطت مختلاف      ق رت فائقه منوقاه  رنیانبهان برای ظاهر ش ن ایران و رربست

های ایاران و رربساتان، تغییار جایگااه هییات فروملای در نردباان        خاورمیانه نظیر سیریه و یمن بین دولت

می، جبهه های تن رو اسالمی نظیر دولت اسالگرایی و ظهیر جریاندر پیشش فرقه هییتی معادالت منوقه

میانع ارراب و اسرائیل باا ها ف تقابال باا ایاران انقالبای و        ا پیشبیشنزدیکی  درنهایتو  النصره و ...

ای این اشایر بخشای ا  تغییارات مناسابات منوقاه در دوره      منوقه تثریرگذاریمح ودسا ی دامنه نفیذ و 

 ایگیناه باه اآرامی رربی شرایا را در دوره پسا ن متح هایاالت. ا  سییی دیگر تقابل روسیه و استج ی  

در  هاا آنسااله   45الملل یادآور رقابات  رقم  ده است اه تقابل مذایر برای اارشناسان هی ه روابا بین

 انا  برخای ا  ظهایر جناگ سارد ج یا  ساخن باه میاان آورده         ااه طایری باه دوره جناگ سارد اسات؛    

(Malashenko, 2013, p. 9). 

_______________________________________________________________ 

1- Historical Institutionalism 
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الملل و با یگران آفرینی محیا بینا  دو منظر اقتصادی و سیاسی به نقشدر این راستا چنانچه بخیاهیم 

ها رم ه به تحیالت میرد بح  بنگریم بای  به این نکته تیجه شید اه ادغام گریزناپذیر تمامی دولت

فشارهای پی ا و پنهان نظام اقتصادی لیبرال )به  واسوهبههای خاورمیانه در اقتصاد جهانی دولت ا جمله

الملل گردی ه است. ا  ررصه بین هاآن یریرپذیتثر( در طیل نیم قرن اخیر میجب متح هایاالتاین گی نم

در برو   تثریرگذاریکی ا  ریامل  2008-9های بر این اساع اگر راید اقتصاد جهانی را در طیل سال

 314م، افزایش خاص در اشیرهای غیر نفتی خاورمیانه ب انی طیربهدر اشیرهای رربی و  ناآرامی

 ,Winckler, 2013)دالر  145تا  35 یاا  بشکه 2003-2008ساله درص ی قیمت نفت در طیل دوره پنج

pp.72-3) نبیده است. این  ریتثریبای با یگران رم تاً نفتی خاورمیانه های منوقهطلبیدر افزایش میل جاه

راید بزرگ اقتصادی در  واسوهبهت منوقه الملل در تغییر و تحیالرون  در انار ااهش نقش محیا بین

های ای در نظم پسا ناآرامی خاورمیانه نسبت به نظمآفرینی با یگران منوقهدوره مذایر بار  افزایش نقش

، تغییر استراتژی امریکا نسبت به خاورمیانه طی دوره هشت ساله ریاست هالبااینپیشین بیده است. 

آسای ها به تحیالت خاورمیانه و جریان میج سیلشت ق رتمن  روع(، با گ2008-2016جمهیری اوباما )

در نظم  تثریرگذارهای درگیر در ناآرامی به سیی اشیرهای رضی اتحادیه اروپا ا  ریامل مهاجران دولت

المللی نسبت به ، استراتژی و سیاست با یگران رم ه بیندیگرربارتبه؛ گرددج ی  خاورمیانه محسیب می

باش . با ا  دیگر ابعاد نظم پسا ناآرامی خاورمیانه می هاآنوقایع منوقه بر منافع  ریتثرپسا ناآرامی و  خاورمیانه

ای خاورمیانه در آن بر تحیالت ج ی  منوقه ریتثرالملل و تیجه به اهمیت تعامل بین خاورمیانه و محیا بین

ه، ابت ا تینیحاتی در خصیص نظریه های آتی پس ا  اشاره به ادبیات پژوهشی میجید در این هی بخش

چارچیب نظری میرد استفاده در مقاله هانر ارائه خیاه   رنیانبهالملل شناسی تاریخی روابا بینجامعه

های رربی میانع ش  و سپس با بیان تینیحاتی میجز در خصیص نظم خاورمیانه در دوره پیش ا  ناآرامی

در  تثریرگذارالمللی و سه با یگر بزرگ بین رنیانبهاتحادیه اروپا  امریکا، روسیه و متح هایاالتو اق امات 

 .مازا میرد بررسی قرار خیاه  گرفت طیربهتحیالت خاورمیانه پسا ناآرامی 

 پیشینه پژوهش

گذرد اتب و مقاالت فراوانی در این هی ه نگاشاته  های رربی میسال اخیر اه ا  ناآرامی 7در طیل 

های رربی ناه تنهاا جهاان رارب را در طایل      رس  ناآرامیت. در این رابوه به نظر میو روانه با ار ش ه اس

های مرتبا با موالعات سیاست ارراب را نیاز دساتخیش تغییار    نمیده بلکه پژوهش متثررچن  سال گذشته 

ایان رویا اد باه آوردگااهی بارای ارباات صاحت         ااه طایری باه . (Valbjørn, 2015, p.74)اارده اسات   
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های رربی به ما نشان داد اه برخای  ناآرامی دیگرربارتبه؛ نظریات سیاسی تب یل ش ه است رویکردها و

ای ها نیساتن  و صارفاً در مایرد نمیناه    ا  نظریات مور  در رالم سیاست قابل تعمیم به سایر مناطت و نمینه

ای ا  وقایع در پاره و هتی پذیر و قابل استفاده هستن تیجیهخاص ااربرد دارن ؛ برخی ا  نظریات ق یمی 

آراار باه    طایرالی باه  نیا  به طر  رویکردهای نیین برای تحلیل شرایا در محیا بیرون محسیع اسات. 

های رربی اه در ارتباط با مینیت اناینی  های فارسی و انگلیسی پیرامین ناآرامینگارش درآم ه به  بان

 گردن :به سه بخش ذیل تقسیم میباش  و تیسا میلفان میرد بررسی قرار گرفته است تحقیت می

 های رربی و موالعات توبیقی خاورمیانهناآرامی -الف

 ( 2011Reinoud& Hudson, 2011; Heydemann ,) 1پذیری خیداامگی( انعواف1-الف

 (Grand, 2014Stepan & Linz, 2013 ;) 2سا ی( دمیاراسی2-الف

 ( oorsaeid, 2012Pimbar, 2014; S& Gorbani Sheikhneshin) 3( بی اری اسالمی3-الف 

 (Goldstone, 2011; Göcer Akder, 2013)های رربی های انقالب و قیامشناسی نظریهگینه -ب

 های رربیالملل و خاورمیانه پس ا  ناآرامینظریه روابا بین -ج

 (Fürtig, 2014) ( تیجه به وقایع خاص و شناسایی اشیرهای برن ه و با ن ه منوقه1-ج

 (Haass, 2013) استفاده ا  ربارت خاورمیانه ج ی ( 2-ج

 ,Khoury) ( با گشت به گذشته، جنگ سرد رربی ج ی  و اشمکش بر سار تصااهب سایریه   3-ج

2013; Ryan, 2012) 

الملال خاورمیاناه در   هسب موالعات صیرت پذیرفته پیرامین ادبیات تیلیا ی در های ه رواباا باین     

های رربی و هایادم  الملل نسبت به ناآرامیفتار با یگران بزرگ بین، تاانین به ر2011دوره پس ا  سال 

مازا و در یک قالب الی تیجه نش ه است. بر این اساع مقاله هانر قصا  دارد   طیربهآتی مرتبا با آن 

هاای  ، روسیه و اتحادیه اروپاا در رابواه باا نااآرامی    متح هایاالتالملل: های سه با یگر بزرگ بینسیاست

 ای را میرد بررسی قرار ده .بر مناسبات منوقه هاآن ریتثر رربی و

 المللشناسی تاریخی روابط بینالملل جامعهالیه بین :چارچوب نظری

_______________________________________________________________ 

1- Authoritarian Resilience 

2- Democratization 

3- Islamic Awakening 
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الملال  در های ه رواباا باین    1های با تاابی نظریه ا جملهالملل شناسی تاریخی روابا بیننظریه جامعه

گردد. دلیال طار  ایان نظریاه باه      جنگ سرد با  میبه دوره پسا  هاآنگردد اه ظهیر ج ی محسیب می

هاای  م رن، ساختارگرایی و ...( واانشای باه نارساایی نظریاه    های با تابی )انتقادی، پستمانن  سایر نظریه

های الی برخالف نظریه طیربهالمللی طی دوره مذایر بید. الملل در تیجیه تحیالت بینغالب روابا بین

 لملال ااه ا  منظار ساول تحلیال واها  و تیجاه باه یاک رامال خایاه غریازه            اجریان اصالی رواباا باین   

 پردا نا ، نظریاه   انگااری( باه مینایت نظام فراملای مای      گرایی(، اقتصاد )لیبرالیسم( یا هییت )ساا ه )واقع

الملل بر این باور است اه نظم میرد بح  اه رو  الی سیاست و قیار  شناسی تاریخی روابا بینجامعه

واها های   اگرچاه گیارد. بار ایان اسااع،     در بستر اجتماری شاکل مای   ،باش الملل میمعه بینبا ی در جا

ا  هی  چگینگی ارتباط بین جامعاه   هاآنسیاسی با یگران اصلی نظم فرادولتی هستن  اما ایفیت درونی 

هاا در دو  ها با دیگر با یگران، سا گاری و تضاد هییتی با سایر دولات و دولت، رابوه ای ئیلیژیک دولت

تنیا گی اقتصاادی   المللی و در نهایت ونعیت اقتصادی یک با یگر با تیجه به درهمای و بینسول منوقه

الملل طی نیم قرن گذشته در تعیین نظم فراملی تاریرگاذار اسات. بار ایان اسااع ا       اشیرها در سول بین

گاردد ااه باه    جهی محسایب مای  الملل نظم فراملی پ ی ه چن  وشناسی تاریخی روابا بیندی گاه جامعه

 بن ی ارد:تیان آن را به پنج رامل تقسیممنظیر در برگیری تمامی سوی  می

باا یگر فراملای ا     رنایان باه است اه تعیین انن ه میزان انساام دولت  "جامعه-همبسته دولت" -اول

دولت ها    دیگربارتربه؛ باش های فعال در سول فرو ملی میها و گروهیک سی و نماین ه تمامی جریان

گردد. بر این اساع هر ان ا ه رابوه بین یک دولت با محایا  واصل دو محیا داخل و خارج محسیب می

داخلی خید مستحکم و مبتنی بر ارتماد دوجانبه باش  آن دولت ا  پشتیانه همایتی ال م در محیا فراملای  

و جامعاه مربیطاه یاک ساییه و باه گفتاه       برخیردار خیاه  بید. در نقوه مقابل چنانچه رابوه باین دولات   

پاذیر  بر پایه ق رت استب ادی باش  دولت میرد بح  نعیف و نسبت به محایا بیرونای آسایب    کلمانیما

-های سنتی دولت ب ان اشااره شا ه اسات رابواه دولات     خیاه  بید. در این شکل ا  ق رت اه در نظریه

گیناه پایگااهی در جامعاه    ن اساع دولت هیچشید. بر ایجامعه در چارچیب منا ره صفر و یک دی ه می

-ن ارد و اوامر خید را ا  طریت اارگزاران و یا با تکیه بر طبقه اشرافیت )ف رالیسم سر مینی( اجرایی مای 

_______________________________________________________________ 

4- Reflectivism Theories 
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 ان . نیت دیگر، ق رت  یرساختاری است اه به ظرفیت دولت برای نفیذ در جامعه م نی و اجرای اامل 

 .  (Maan, 2003, pp. 53-64)مربیطه اشاره دارد های سیاسی در سراسر قلمرو تصمیم

هاای  پیین  دهن ه افراد، نهادها و با یگران در سوی  مختلف الیاه  رنیانبه "ساختار اجتماعی" -دوم

ای در تکیین نظم فراملی دارد. به بیان ساده سااختار اجتمااری، تشاکیالت اجتمااری     هییتی نقش برجسته

باشا . در ساول   ا  اق امات بشری تعیین انن ه آن نیز مای  یریرپذیتثرم الگیمن  در جامعه است اه رلیرغ

اقتصادی )برای مثال ساختار طبقاتی(، نهادهای اجتماری -ساختار اجتماری نظام قشربن ی اجتماری 1االن

باه صایرت سااختار شابکه      2های بزرگ اجتماری است. در ساول میاناه  یا دیگر روابا الگیمن  بین گروه

نیاز شاامل هناارهاایی     3 نا ؛ در ساول خارد   ها را به یک یگر پیین  میاه افراد یا سا ماناجتماری است 

ده . با تیجه به چنا  بعا ی بایدن نظام فراملای،      ها را درون نظام اجتماری شکل میاست اه رفتار انسان

درون  ای وتیانن  سوی  مختلف جیامع )جهانی و منوقاه ساختارهای اجتماری به ویژه در سول االن می

دولت( را به یک یگر متصل انن  و ابزاری برای تحلیل رویا ادهای سیاسای باشان . ایان سااختارها فارد،       

 ن . اصال سااختار اجتمااری باا     دولت، منوقه و جهان را درون یک مفهیم اجتماری به یک یگر پیین  می

لگیهای خااص ارتباطاات   رفتار انسان همیاره درگیر ا اهطیریبههقیقت جهان اجتماری در پیین  است؛ 

 . (Hobson et al., 2010)گیرد شکل می هاآنباش  و تیسا می –بافت جامعه  رنیانبه -اجتماری 

در تبیاین و تحلیال    تثریرگاذار در دو برداشت سیاسی و اقتصادی ا  دیگر ریامال   "المللبین" -سیم

ت بر سااختار ااالن هااام بار نظاام      الملل داللگردد. ا  منظر سیاسی ربارت بیننظم فراملی محسیب می

شین . این در هالی اسات ااه   تعیین می 4هاهای الی ی یا ابر ق رتالملل دارد اه بعضاً تیسا ق رتبین

 ای نیاز  هاای منوقاه  و رژیام  5ربارت مذایر با تیجه به فحیای واژه میرد نظر در معناای باا یگران رما ه   

-تمامی  میجیدیات  دربرگیرن هالملل با آن اه ، واژه بیندیگرترباربه؛ تیان  میرد استفاده قرار گیردمی

الملال دارد ااه تصامیمات    خاص داللت بر با یگران بزرگ در ررصه بین طیربهباش  اما های فراملی می

تصمیم بریتانیاا و فرانساه    ارتباطدراینبسزایی در هیادم و تحیالت در سول جهان دارن .  تثریرات هاآن

_______________________________________________________________ 

 Macro 

Meso 

Micro 

Superpowers 

Protagonists 
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 تثریرگاذار ای ا  نقاش  های امپراتیری رثماانی در پایاان جناگ جهاانی اول نمیناه     م سر مینمبنی بر تقسی

در پایاان   متحا ه ایااالت المللی در سرنیشت دیگر مناطت است. ا  دیا گاه اقتصاادی   با یگران بزرگ بین

آن جنگ جهانی دوم انفرانسی با رنیان برتین وود  در نیهمشایر امریکا برگزار نمید ااه ها ف اصالی    

های رظیم ناشی ا  جناگ در چاارچیب )ساا مان(    نمن اتخاذ تصمیمات واه  در  مینه ترمیم نابسامانی

 المللاای در دوره پااس ا  جنااگ بااید. در ایاان انفاارانس     ملاال متحاا  تاا وین مقااررات اقتصاااد بااین    

الملل در نو تیسعه برای سا مان هی اقتصاد بی میترمیالمللنیبالمللی پیل و بانک گیری صن وق بینشکل

دوره پس ا  جنگ جهانی دوم به تصییب رسی . رالوه بر این، دالر امریکاا و لیاره اساترلینگ بریتانیاا در     

 اوایال پس ا  افزایش سرسام آور قیمت نفت خاام در   .انار ذخیره طال مبنای سرمایه گذاری قرار گرفت

محیر  رنیانبهغربی، ایاالت متح ه ها به ویژه اشیرهای پذیری دولتدهه هفتاد میالدی و افزایش آسیب

هاایی نماید ااه میجاب تغییار سااختار       سا ی برناماه اصلی اقتصاد لیبرالی جهان در آن دوره اق ام به پیاده

امریکاا   1973میالدی گردی . در این ارتباط پاس ا  شاین نفتای ساال      80الملل در طیل دهه اقتصاد بین

 را اجرایی ارد. ایااالت متحا ه در ایان رونا  قصا  داشات ا        پذیری دالر به طالبرنامه ممانعت ا  تب یل

 طریت انترل ررصه و تقانای دالر، نمن جایگزینی پایل ملای خاید باه جاای طاال، انتارل امایر ماالی          

الملل را به ت ریج ا  نهادهای پیلی و مالی فعال در سول ملی و یا نهادهای وابسته باه ساا مان ملال باه     بین

 دایی ا  با ارهای ستریت نییییرن و لن ن منتقل سا د. در این چارچیب، مقرراتبا ارهای بیرع وال ا

با ارهاای ماالی تیساا ایااالت متحا ه نقواه روفای در گساترش          های معمایل ا  سرمایه و هذف انترل

 .    (Harvey, 2005, pp. 5-39)داری مالی در دهه آتی بید سرمایه

هاای ج یا    الملال و نقواه آغاا  دوره   ی دوگانه نظام باین  میتیرها رنیانبه "انقالب و جنگ -چهارم

 تیجااه بااه انقااالب و جنااگ در بررساای وقااایع    طاایرالیبااه (.Lawson, 2011)گردناا  محساایب ماای

الملل اسات؛. شاای  ایان گفتاه اغاراق      شناسی تاریخی روابا بینالملل ا  میرام فرد هالی ی در جامعهبین

الملال اسات اماا در اناار آن انقاالب نیاز چالشای        باا باین  گیاری رشاته روا  نباش  اه جنگ بار  شاکل 

هاای انقاالب و نا     پییاایی  ااه طایری باه باش ؛ الملل میسیستماتیک برای الگیهای میجید در نظم بین

المللی، م اخله و جنگ ارتباط تنگاتنگی دارنا . صارف نظار ا  آراار     انقالب با فرآین های اشمکش بین

دار های بزرگ طلیعهها و جنگه به نیشتار هانر ارتباط دارد، انقالبمخرب جنگ و انقالب، تا آناا ا

 و جناگ ررصاه    انا . یکای ا  دالیال بارو  انقاالب     لملال بایده  اهای اجتماری ج ی ی در روابا بیننظم

هاا دارای ارارات   شید و این شیرشالملل است اه میجب طغیان و ناآرامی در هی ه ملی اشیرها میبین
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 "الملال باین  -ملای -الملال باین "المللی هستن . این ونعیت  نایاره رلیات   ای یا بینیا منوقهجانبی بر مح

الملل شکل دانست اه در بون بینهایی میها را پ ی ه.  هالی ی انقالب(Halliday, 2002)شید نامی ه می

 الملل هستن . ای بر آرایش نظم بینسا ن ه تثریراتگیرن  و بر این اساع دارای می

یکی ا  ابعاد اصلی و جازء الینفاک هیاات     "تغییر"الملل شناسی تاریخی روابا بیندر جامعه -پنام

گردد اه بیش ا  آن اه بر آم ه ا  یک اتفااق باشا  ناشای ا  یاک فرآینا       اجتماری بشری محسیب می

جامعاه   سیاسی یا اقتصادی یاک  تاریخی است. به ربارت دیگر وقایع سیاسی اه میجب تغییر در ونعیت

شین  صرفاً یک اتفاق ساده نیستن  بلکه بخشی ا  یک فرآین  اجتماری پیچی ه در بستر تاریخ محسیب می

گردن  اه ا  گذشته آغا  ش ه است و تا آین ه ادامه دارد. در این نگرش  ن گی بشر تابع یک قارا ه  می

باش . در این تصاییر باا آن   می های گسسته تاریخاست اه رامل اتصال دوره 1رمیمی به نام اصل انباشت

پییستگی در هال هرات است اما دساتاوردهای دو نسال باه    -اه هیات بشر انعکاسی ا  دوگانه گسست

جهت تغییر در ساختارهای اجتماری در طیل تاریخ یکسان نیست. بر این اساع، دو نکته بایستی ما  نظار   

اری با یگران در سوی  مختلف )افراد، دولات و  ناپذیر بیدن روابا اجتمرلیرغم اجتناب -قرار گیرد: اول

 ...( با تیجه به تغییر ساختارهای اجتماری ایفیت و محتایای ارتباطاات در طایل  ماان دساتخیش تحایل       

هاای  با آن اه امکان شباهت دوره -ها دائمی نخیاهن  بید. دومها و دشمنیگردد؛ ا  این منظر دوستیمی

م ربات ساختارهای اجتماری ا  یک سی و منحصر بایدن دساتاوردهای   متفاوت تاریخی وجید دارد اما ر 

اجتماری در هر دوره ا  سییی دیگر مانع ا  تکرار تااریخ خیاها  باید؛ در ایان چاارچیب تغییار جایهره        

آی . با تیجه به تینیحات ارائه ش ه پیرامین ریامل شکل دهن ه به نظم فراملی می هساببههیات بشری 

الملال بار   سیاسی نظام بین ریتثرالملل در ادامه سعی خیاه  ش  شناسی تاریخی روابا بینا  دی گاه جامعه

 ساه باا یگر رما ه     رنایان باه نظم خاورمیانه پسا ناآرامی با تمراز بر رفتار امریکا، روسیه و اتحادیاه اروپاا   

 المللی میرد بررسی قرار گیرد.   بین
 های عربیآرامیای خاورمیانه در دوره پیش از نانظم منطقه

الملال در تحایالت منوقاه ارتبااط دارد نظام      تا آناایی اه به مینیت مقاله هانر و نقش محیا بین

و محایر   2هاای رربای متکای بار دو بلاین قا رت صالل امریکاایی        خاورمیانه در دوره پیش ا  نااآرامی 

_______________________________________________________________ 

1- Accumulation Principle 

2- Pax Americana 
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ری اسالمی ایران )با یگر المللی( و دومی جمهی)با یگر بین متح هایاالتاولی  رأعبید اه در  1مقاومت

های مذایر نیاز قابال برداشات    . چنانچه ا  نام گروه(Hinnebusch, 2014, p. 10)ای( قرار داشتن  منوقه

ررب منوقه نظیر رربساتان، مصار، اردن، در اناار    اارهای محافظهاست، جریان اول اه متشکل ا  دولت

نماید؛  امریکاا در منوقاه را دنباال مای     متحا ه یااالت اسا ی نظم مولایب  اسرائیل و قور و ترایه بید پیاده

اهلل لبناان، راراق در دوره نخسات و یاری نایری      جریان رقیب ااه متشاکل ا  سایریه، هازب     اهدرهالی

ارد. اسالمی در برابر اسرائیل را جستای می-های رربیالمالکی بید مقابله با بلین رقیب و انساام دولت

و قور با آن اه ا  هی  تبعیت ا  الگیهای لیبرالی هیات و اشاترااات  های ترایه شایان ذار است دولت

فلسوین میانع متفاوتی  مسئلهآم ن  لیکن در خصیص می هساببهمنافع در  مره بلین صلل امریکایی 

های مذایر را در انار جریان ا  فلسوین دولت هاآنهمایت مادی و سیاسی  اهطیریبهرا دنبال اردن ؛ 

 داد. با تیجه به تینیحات میجز بیان ش ه در خصیص مختصات نظم خاورمیانه در دورهر میمقاومت قرا

الملل )امریکاا، روسایه و اتحادیاه    های رربی در این بخش به واانش سه با یگر رم ه بینپیش ا  ناآرامی

 .    آن بر نظم منوقه میرد بح  پرداخته خیاه  ش  ریتثرهای رربی و اروپا( نسبت به ناآرامی

 امریکا متحدهایاالت

 ای آن بایسااتی در چااارچیب هاای ررباای و نتااایج منوقاه  بررسای میانااع امریکااا نسابت بااه ناااآرامی  

های االن سیاست خارجی این اشیر در خاورمیانه صیرت گیرد. مایج ارتراناات هنگاامی    گیریجهت

ریکا در دوماین ساال ا  اولاین    خاورمیانه را فرا گرفت اه باران اوباما چهل و چهارمین رئیس جمهیر ام

اان ی ای هازب دمایارات در    رنیانبهدوره ریاست جمهیری خید قرار داشت. اوباما در هالی تیانست 

های جناگ طلباناه جایرج دبلیای. بایش      پیرو  شید اه جامعه امریکا ا  سیاست 2008رقابت انتخابی سال 

بایش در   "جناگ رلیاه تارور   "تراتژی ( نارانای باید. اسا   2000-2008رئیس جمهیر پیشین این اشایر ) 

( گشت و بنا بر گزارشات 2003( و رراق )2001خاورمیانه متضمن دو جنگ طیالنی م ت در افغانستان )

. این در هالی اسات ااه   (Belasco, 2014, p. 5) تریلیین دالر هزینه برای این اشیر به همراه داشت 6/1

اقتصاد لیبرالی جهان در دوره پس ا  جنگ جهانی دوم و  معمار نظام رنیانبهامریکا  2008-9های در سال

اارشناساان   اگرچاه دچار راید شا ی  اقتصاادی گردیا .     1973نظام نئیلیبرالی در دوره پسا شین نفتی 

اننا  اماا   یا تضادهای درونی نظام لیبرال تفسیر مای  2های بلن  م ت تغییرشرایا مذایر را در بستر چرخه
_______________________________________________________________ 

3- Axis of Resistance 

1-Kondratiev Wave 
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هاای فایق اسات؛    نشان داد تصایر جامعاه امریکاا مخاالف نگارش      2008بات سال پیرو ی اوباما در انتخا

های مارتبا باا آن در بارو  بحاران     ای بیش و هزینها  دی  جامعه امریکا سیاست خاورمیانه دیگرربارتبه

های بیش ا  یک سی و را م  نبید. بر این اساع فشارهای اقتصادی ناشی ا  برنامه ریتثریباقتصادی امریکا 

گارای افراطای ا    هاای اساالم  یفقیت وی در دستیابی به اه اف ا  پیش ارالم ش ه مبنی بر انها ام گاروه  م

خاارجی امریکاا در منوقاه     سییی دیگر، هکیمت ج ی  این اشیر را به سامت تا یا  نظار در سیاسات    

چارچیب . سیاست خارجی امریکا در دوره میرد بح  در (Brands, 2017, p. 105) سیق داد خاورمیانه

 ق رت جهانی در هال رش  بید. رنیانبهبیشتر معویف به چین  1استراتژی چرخش به سمت آسیا

آم  اه بذل تیجاه بیشاتر باه آن و    می هساببهای در دستگاه سیاست خارجی اوباما شرق دور منوقه

یاه  داشات. ا  ایان   به همراه خ متح هایاالتافزایش ارتباط با با یگران در این منوقه منافع بیشتری برای 

میجب هضایر غیار مساتقیم در     2000ها و دستاوردهای امریکا در خاورمیانه طی دهه منظر محاسبه هزینه

دولت ج ی  امریکاا نسابت باه دولات پیشاین       اگرچهمنوقه یاد ش ه و تمراز بر منوقه پاسیفیک گردی . 

هاای  هاای دولات  در امتا اد سیاسات   خیاهان تمراز امتر بر منوقه خاورمیانه بید اما اساتراتژی الای آن  

 -2البتاه ا  راه دور  -یعنی هفظ آرامش و تیا ن ق رت در خاورمیانه به نفع شاراای اساتراتژیک   ،گذشته

هاای پیشاین ایان اشایر     ای دولات هاای منوقاه  ، دولت ج ی  نمن وفاداری به برنامهدیگرربارتبه؛ بید

های رربی در شرایوی نه ن اشت؛ بر این اساع، ناآرامیمشخصاً تمایلی به م اخله مستقیم در امیر خاورمیا

ای به وقیت پییست اه دستگاه سیاست خارجی این اشیر در هاال تا وین و گاذار باه اساتراتژی منوقاه      

 هاا  ج ی  بید. ا  ایان منظار میاناع مابهم و نامشاخص ایان اشایر ها اقل در مراهال ابتا ایی نااآرامی           

ا سیاست خارجی اوباما را در دوره میرد بح  منفعال و متنااق    آور نیست. منتق ان داخلی امریکتعاب

اجتماری هااام بار جامعاه    -شرایا اقتصادی واسوهبه. چرا اه ا  یک سی (Kissinger, 2016)خیانن  می

در  متحا ه ایااالت هاای مخاالف مناافع    امریکا قادر به اناام اق امات با دارن ه در برابر با یگران و جریاان 

-برای مثال رابوه نزدیک باا رژیام   -ای ذاتاً متضاد این اشیر ا  سییی دیگر منافع خاورمیانهمنوقه نبید و 

 باراا  گردیاا  تااا اسااتراتژی   -هااای دمیاراتیااک در منوقااه  هااای ررباای و ادرااای همایاات ا  جریااان 

 ای دولت ج ی  امریکا در خاورمیانه متناق  به نظر برس .    منوقه

_______________________________________________________________ 

1 Pivot to Asia 

Offshore 
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ای امریکا در خاورمیانه پسا جنگ جهانی دوم مبتنی بر دو پایه هفاظ  محیر سیاست منوقه طیرالیبه

میجیدیت اسرائیل و تسلا بر جریان منابع نفتی منوقه بیده اسات. بارای دساتیابی باه اها اف فایق، ایان        

 واساوه باه های منوقه برقرار نمیده است و ا  سییی دیگار  اشیر ا  یک سی روابوی دوستانه با ااثر رژیم

دهای باه نظام خاورمیاناه در راساتای اها اف       های نظامی خیاهان جهات لی و استقرار پایگاههای مامشیق

رس  استراتژی اصلی امریکاا بارای خاورمیاناه پساا     باش . با تیجه به تینیحات فیق، به نظر میمذایر می

کااری  رام و نزدیکی بیشتر به رربستان سعیدی و شیرای هم طیربهناآرامی تقییت بلین صلل امریکایی 

ستین اصلی بلین یاد ش ه باش ؛ چرا اه با سقیط مبارن و تب یل مصر به ق رت  رنیانبهخلیج )فارع( 

ایای در دوره پساا نااآرامی ا  ساییی     باا یگر منوقاه   رنیانبهدرجه دوم خاورمیانه ا  یک سی و ظهیر قور 

ش ه است. بر این اساع،  دیگر میجب افزایش فزآین ه نقش رربستان و شیرای مذایر در نظم خاورمیانه

 در خاورمیانه خیاه  بید.  متح هایاالتای های منوقههفظ بلین مذایر متضمن ت اوم استراتژی

های مصار در مراهال ابتا ایی هماراه باا      با آن اه واانش دستگاه سیاست خارجی امریکا  به ناآرامی

ین قارار گرفات و خیاهاان اجارای     باید اماا باا گساترش دامناه ارتراناات در اناار معترنا         ریتثخابهام و 

اصالهات سیاسی تیسا مبارن گردی . با تیجه باه رابواه نزدیاک مصار و اسارائیل در دوره مباارن و       

جایگاه این اشیر در بلین صلل امریکایی، بیورفی ارتش در تحیالت داخلی و سقیط دولت در فاصاله  

اماا  ؛  اقل در مراهل ابت ایی انقالب مصر بیدها بیانگر ر م م اخله امریکا ه مانی ان ن ا  آغا  ناآرامی

اقتصادی امریکا مانع اصلی استقالل این اشیر در دوره پس ا  -های نظامیوابستگی ش ی  مصر به امک

بارای هفاظ ایان     1979اسرائیل در ساال  -انقالب گردی .  دولت امریکا بع  ا  انعقاد تیافقنامه صلل مصر

میلیین امک اقتصاادی( باه مصار اماک      200امک نظامی و  3/1امل میلیارد دالر )ش 5/1تیافت ساالنه 

. همایت مالی مذایر ابزار فشار امریکا در مصر جهت سایق دادن سیاسات   (Sharp, 2013, p. 9)ان  می

پاس ا  ایدتاای نظاامی جایالی      ااه طایری بهای امریکا است. خارجی این اشیر به سیی اه اف منوقه

 امک میرد بح  در انگره امریکا مور  ش .   هایی مبنی بر قوع مزمه 2013

ابازار   رنایان باه المللی غیر مستقیم امریکا در نهادهای پیلی و مالی بین تیان ا   نقشرالوه بر این، می

المسلمین های منوقه در م ار اه اف مربیطه نام برد. پس ا  پیرو ی محم  مرسی نامزد اخیانهفظ دولت

( بع  ا  سقیط مبارن، دولت ج ی  با تیجه 2012دمیاراتیک این اشیر )  در اولین و آخرین انتخابات

 های اقتصاادی ناشای ا  دوره انقاالب و باه منظایر جباران اساری شا ی  بیدجاه ا  صان وق           به خسارت

 8/4باه   2011میلیارد دالری تصاییب شا ه ایان اشایر در ساال       2/3المللی پیل درخیاست نمید وام بین
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اما درخیاست مذایر تا سقیط دولت مرسی مساکیت مانا ؛ پاس ا  ایدتاای     ؛ یاب  میلیارد دالر افزایش

میلیارد دالری رربستان، اییت و امارات متح ه رربای باه    12امک مالی   واسوهبه 2013نظامی جیالی 

 2015پیگیری درخیاست یاد ش ه برای م تی متیقاف شا  اماا در ساال      (Bishara , 2013, p.272)مصر 

المللی پیل مور  گردی . چنانچه مشاه ه گردی  با آن اه دولت امریکا در جریاان  ق بینما د در صن و

ها همایت خید را ا  ارترانات دمیاراتیک مردم مصر ارالم ارد اماا وابساتگی شا ی  مصار باه      ناآرامی

بارای   مستقیم و غیر مستقیم این اشیر در مصر پسا ناآرامی بید. های مالی امریکا بار  ارمال نفیذامک

طرهی مبنی بر قوع پرداخت اماک ماالی ساالیانه باه مصار در سانای        2013نمینه پس ا  ایدتای نظامی 

میافت نااام مان . در این راستا دولات اوباماا    یرأ 13مخالف و  یرأ  83با  درنهایتامریکا مور  ش  اه 

ات آ اد در این اشیر اه برآم ه ا  انتخاب-تصاهب ق رت تیسا نظامیان و بران ا ی هکیمت مرسی را 

ارااده  "دانست و ب تر ا  آن جان اری و یر خارجه وقت امریکا ایدتای میرد بحا  را  ایدتا نمی -بید

 .  (Gordon & Fahim, 2013)در مصر خیان   "دمیاراسی

های رربی به انا ا ه نااآرامی بحارین اهمیات     شای  این جمله اغراق نباش  اه در هیچ یک ا  ناآرمی

ملمایع و مشاخص نگردیا . در     متحا ه ایااالت ای به نفع بلین صلل امریکایی برای ه منوقههفظ میا ن

های بحرین، رربستان سعیدی با استناد به بع  نظامی پیمان شیرای همکاری خلیج )فاارع(  جریان ناآرامی

ماید.  اق ام به ارزام نیرو به بحرین برای سرایب ارترانات دمیاراتیک این اشایر ن  2011مارع  14در 

با آن اه واشینگتن سه هفته پیش ا  هضایر نیروهاای ساعیدی در ایان اشایر، مناماه را در        ارتباطدراین

خصیص سرایب معترنین تیسا نیروهای نظامی میرد انتقاد قارار داد اماا در پاساخ باه اقا ام رربساتان       

میت ربات رژیم بحرین برای بیانگر اه متح هایاالتصرفاً به نق  غیر مستقیم این اق ام بسن ه ارد. واانش 

خاص رربستان  طیربههای سیاسی شیرای مذایر و ای آن با اولییتاین اشیر و همسییی سیاست منوقه

. چرا ااه مقار   (Selim, 2013, pp.108-9)سعیدی در خصیص مینیرات مرتبا با امنیت خاورمیانه بید 

یی ایان اشایر در خلایج فاارع، دریاای      اه مسئیل نیاروی دریاا  -فرمان هی ناوگان پنام دریایی امریکا 

، دیگار رباارت باه ؛ در بحارین قارار دارد   -اهمر، دریای رربی و ساهل شرقی افریقا تا جنایب انیاا اسات   

باش . میاناع  نیروی دریای ناوگان پنام مسئیل اجرای الیه تصمیمات متخذه واشینگن در خاورمیانه می

ای دوگانه در قبال تحیالت منوقه بید بلکه نشان داد در تقابل فیق، نه تنها بیانگر استفاده امریکا ا  معیاره

ای این اشیر بارای دولتماردان امریکاا گزیناه دوم ا  الییات باه       بین جریانات دمیاراتیک و منافع منوقه

 مراتب باالتری برخیردار است.  
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در اساتراتژی   ایهمالهظا قابال میزبانی ا  نیروی دریایی امریکا ا  جایگاه  واسوهبهبحرین  اهدرهالی

رسا   به نظار مای   ارتباطدراینای دارد. ای امریکا برخیردار است اما یمن در این برنامه نقشی هاشیهمنوقه

ها واگذار های امریکا با تیجه به نفیذ تاریخی رربستان در این اشیر به سعیدیهمسی نمیدن یمن با برنامه

های دمیاراتیک رربستان و امریکا ا  گسترش جنبش هایهای رربی دولتش ه است. در جریان ناآرامی

الشعات های آ ادیخیاهانه مردم یمن تحتدر این اشیر غافلگیر ش ن  چرا اه در گزارشات غربی هرات

گرای افراطی قرار داشت. با تا اوم ارتراناات   های اسالمنقش دولت این اشیر در انترل و انه ام گروه

اق ام  متح هایاالتیج )فارع( به رهبری رربستان و با همایت نمنی در اشیر یمن، شیرای همکاری خل

آمیز ق رت ا  رلی رب اهلل صالل به جانشاینش رب رباه منصایر هاادی     گری برای انتقال مسالمتبه میانای

 ناااآرامی همساای بااا   . در ایاان راسااتا میانااع امریکااا در قبااال یماان پسااا  (Zyck, 2014, p. 1)نمااید 

هار دو   ااه طایری باه های شایرای همکااری خلایج )فاارع( باید.      و دیگر پادشاهیهای رربستان سیاست

راام و   طایر باه گارا  های تروریستی اسالمخیاهان به ق رت رسی ن یک دولت ق رتمن  برای انترل گروه

 خاص هستن .  طیربهمهار جریان اقلیت شیعی متمایل به ایران 

ای صر، بحرین و یمن( نشان دهن ه استراتژی منوقهبا آن اه میانع امریکا در قبال اشیرهای فیق )م

این اشیر در نظم ج ی  خاورمیانه بید اما هیچ یک به ان ا ه سیریه نتیانست تصاییری گییاا و اامال ا     

در دوره ریاست جمهیری باران اوباما ارائه ده . چرا ااه ا  یاک سای     متح هایاالتای استراتژی منوقه

های خاورمیانه داشت و ا  سییی دیگر امریکا برای درگیری بیشتر در تنشهای داخلی نشان ا  مح ودیت

نقش غیر مستقیم این اشیر را در هفظ تیا ن ق رت به نفع بلین صلل امریکایی ا  طریت باا  گذاشاتن   

دست شراای استراتژیک این اشیر در بلین یاد ش ه جهت تاهیز یا آمی ش نظامی مخاالفین اسا  باه    

هاای  در سیریه پسا ناآرامی بای  در بساتر محا ودیت   متح هایاالت، سیاست دیگربارتربه؛ تصییر اشی 

داخلی آن برای هضیر نظامی در سیریه و در راستای استراتژی الی امریکا مبنی بر تغییر/افزایش میا ناه  

استان  ق رت به نفع بلین صلل امریکایی تفسیر شید. همله میشکی امریکا به پایگاه هیایی الشعیرات در

و همچنین همله مشترن هیایی امریکاا،   2017همص پس ا  همله شیمیایی محله خان شیخین در اپریل 

تنهاا   2018بریتانیا و فرانسه به همص و دمشت در واانش به همله شیمیایی دوما در غیطه شرقی در اپریل 

 بید.  متح هاالتایخاص  طیربهاشیرهای همله انن ه و  1اق اماتی تبلیغاتی برای نمایش ق رت

_______________________________________________________________ 

1- Power Projection 
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این  ا پیشبیشمیالدی و نزدیکی  90پس ا  شکست مذاارات صلل سیریه با اسرائیل در اواخر دهه 

( استراتژی تهاجمی امریکا نسابت باه ایان اشایر     2000اشیر با ایران ا   مان روی اار آم ن بشار اس  )

( سایریه را در  2002مریکاا ) جیرج بیش در سخنرانی ساالیانه خاید در انگاره ا    اهطیریبهش ت یافت 

مقابلاه شاید. باا آن ااه      هاا آننامیا  ااه بایساتی باا      1شمالی و ایبا محیر شارارت انار ایران، رراق، اره

ای را نسبت به سیریه بشار اس  دنبال نماید و ساعی   گیرانهمیانع سخت 2000در طیل دهه  متح هایاالت

های جیالن تیسا اسارائیل ا  یاک سای و    غال بلن یداشت نفیذ این اشیر را در لبنان ااهش ده  اما اش

اهلل لبنان ا  سییی دیگر مانع تغییر رابوه سایریه باا امریکاا باید. پاس ا  گساترش       همایت سیریه ا  هزب

های رربی به سیریه دولت اوباما بی میل به جایگزینی اس  با یک هکیمت سا شکار و نزدیک به ناآرامی

اه سقیط اس  نه تنها پال ارتبااطی باین ایاران و دیگار باا یگران محایر         بلین صلل امریکایی نبید. چرا

ای ایران بلکه دامنه نفیذ منوقه ،نمیداهلل لبنان، هماع و جهاد اسالمی فلسوین( را قوع میمقاومت )هزب

ان ا  دیپلماسی ساخت. در چشممح ود می -ویژه پس ا  تیافت اتمی این اشیر با پنج بعالوه یک هب –را 

 طایر باه اوباما اجرای این مهم بر ره ه شراای استراتژیک امریکا یعنی ارضاء بلاین صالل امریکاایی و    

هااای رضاای شاایرای همکاااری خلاایج )فااارع( قاارار داشاات.  خاااص رربسااتان سااعیدی و دیگاار دولاات 

خالف در انتقال تسلیحات باقیمان ه ا   مان ییگسالوی سابت به نیروهای م متح هایاالتنقش  ارتباطدراین

هکیمت اس  در سیریه با پشتیبانی مالی رربستان سعیدی بیانگر همایت پنهان امریکا ا  میاناع شاراای   

 .(Gelvin, 2015, p. 161)خید در منوقه بید 

خیدداری دولت امریکا ا  هضیر گسترده نظامی در سیریه و واانش ج ی به استفاده طرف/طرفین 

برای م اخله بیشتر در  متح هایاالتات شیمیایی نشان داد اه درگیر در جنگ داخلی این اشیر ا  تسلیح

میاجاه اسات. ایان در هاالی اسات ااه        ایمالهظاه قابال های داخلی خاورمیانه پسا ناآرامی با مح ودیت

هاای خاید صاراهتًا اراالم داشات ااه اساتفاده ا         ساخنرانی رئیس جمهایر اوباماا در یکای ا      ا اینپیش

گردد و وااانش شا ی  امریکاا را باه     تسلیحات شیمیایی در جنگ یاد ش ه خا قرمز امریکا محسیب می

پیشای ا  هات تصاریل شا ه در     پس ا  اربات این مینیت، وی باا چشام   اهدرهالیدنبال خیاه  داشت. 

هت همله به دیگر اشیرها به منظیر مقابله باا خوارات امنیتای    قانین اساسی امریکا برای رئیس جمهیر ج

معویف به منافع ملی این اشیر و تفیی  این هت به انگره رمالً نشان داد اه امریکا تیان یا تمایل برای 

_______________________________________________________________ 

Axis of Evil 
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های خاورمیانه را نا ارد. در دوره ریاسات جمهایری تراماز نیاز صارف پرتااب        ورود ما د به درگیری

 ه  مانی دور ا  یک یگر نشان ا  ر م تمایل امریکا به هضیر مستقیم در صاحنه  تع ادی میشک در دو با

ای مربیطاه ا  راه دور  های خاورمیانه و ایفاء نقش در راستای منافع الی خاید و شاراای منوقاه   درگیری

ر ای بارای افازایش دامناه نفایذ خاید د     باش . در نتیاه، میانع امریکا رالوه بر تشایع با یگران منوقهمی

دیپلماسی چاالن روسیه،  اهطیریبهخاورمیانه راه را برای هضیر بیشتر روسیه در منوقه همیار ساخت. 

المللی و انه ام نهاایی ذخیاره تسالیحات شایمیایی متقارا       دولت اس  را به ص ور مای  برای با رسی بین

-اورمیانه را وارد مرهلاه ای خآفرینی آن در منا رات داخلی سیریه نظم منوقهارد. هضیر روسیه و نقش

 .(Richard, 2014, p. 40)انن  ای تا ه نمید اه برخی ا  آن با رنیان اهیاء جنگ سرد یاد می
 

 فدراسیون روسیه

ارد اه این وقایع راملی بینی میدر اشیرهای رربی امتر اارشناسی پیش در آغا  گسترش ناآرامی

تایان ادراا نماید ااه هضایر      نه باش . ا  این هی ، مای آفرینی ما د روسیه در منوقه خاورمیابرای نقش

 ای داشاته بلکاه نظام    شگرف بار مناسابات منوقاه    تثریریهای انینی خاورمیانه نه تنها روسیه در درگیری

الشعات ای تحتهای منوقهآفرینی با یگران بزرگ در  یر نظامالملل را نیز ا  هی  دامنه رقابت و نقشبین

امریکاا در خاورمیاناه طای دوره پساا جناگ سارد دامناه         متح هایاالتگسترش هضیر قرار داده است. با 

آفرینای باا یگران   الملال نیاز ماانع نقاش    هضیر روسیه در منوقه به ش ت ااهش یافت و شرایا نیین بین

های رقیاب شا . بار ایان اسااع، روسایه در دوره تقریباًا        ای به پشتیانه ق رت با دارن گی ابرق رتمنوقه

باا   ایمالهظاه قابال اقتصاادی  -هاای رربای ارتبااط سیاسای    ساله پایان جنگ سرد تاا بارو  نااآرامی   بیست 

 هاای مایرد بحا  شارایا را بارای با گشات ایان اشایر باه رواباا           اشیرهای رربی ن اشت اما ناآرامی

ت الملل منوقه فراهم ساخت. دولت روسیه خاورمیاناه را باه ماننا  ساایر منااطت ا  پشات منشایر رقابا        بین

های رربی ها اقل در مراهال   ان . در این بستر، ناآرامیتاریخی و بزرگ این اشیر با امریکا مشاه ه می

و با ه ف مح ودسا ی دامناه   متح هایاالتای ا  وقایع بید اه تیسا ابت ایی ا  دی  مفسران روسی دامنه

هاای رربای   م نتایج ناآرامیرس  برای فهنفیذ روسیه صیرت گرفت. با تیجه به تینیحات فیق به نظر می

هاای ماذایر در وهلاه اول بایساتی آن را در چاارچیب      بر منافع روسیه و واانش این اشایر باه نااآرامی   

 قرار داد.           متح هایاالتالمللی بین روسیه و رقابت بین

 با پایان جنگ سرد تقابال ایا ئیلیژیک باین شایروی )پایگااه جریاان ماراسیسام جهاانی( و         اگرچه

 رنایان باه اما تقابل ژئیپلیتیکی بین روسیه ) ،الملل( به پایان رسی امریکا )راهبر ان یشه لیبرالی در سول بین
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واانش روسیه به گساترش   اهطیریبهوارم اتحاد جماهیر شیروی( و امریکا همچنان ادامه داشته دارد؛ 

( 2008یالت منوقه اوستیای جنایبی ) رام و تح طیربههای شیروی سابت دامنه جغرافیایی ناتی به جمهیری

( نشان دهنا ه نگرانای ایان اشایر ا  مح ودساا ی      2014ااراین و الحاق اریمه ) مسئلهیا در دوره اخیر 

، در دوره پساا جناگ سارد باین روسایه و امریکاا تقابال        دیگار رباارت باه ؛ باشا  دامنه ژئیپلتیکی خید می

 ,Pintescu)است  ر سر گسترش دامنه نفیذ ژئیپلیتیکببیشتر  هاآنای ئیلیژیک وجید ن ارد بلکه رقابت 

2016, pp. 379-82) مینه ج ایی  "های رنگیانقالب"امریکا در چارچیب  متح هایاالت 1990. در دهه 

به شایروی ساابت    ا اینپیشاین اشیرها  اهدرهالی ؛های اروپای شرقی ا  روسیه را فراهم ساختاشیر

 "برنامه ترویج دمیاراسای "استراتژی دیگری را با رنیان  2000امریکا در دهه وابسته بیدن . در این راستا 

غیر مستقیم با منافع روسیه در ارتباط بید. ا  دی گاه   طیربهدر منوقه خاورمیانه در دستیر اار قرار داد اه 

نااگیار  ای تارباه مخارب و   تاا انا ا ه   2012اه خید نیز به هنگام انتقال ق رت در ساال   -نخبگان روسی

نظمای، درگیاری اجتمااری و ا  دسات رفاتن      این برناماه صارفاً باه بای     -برنامه ترویج دمیاراسی را دارن 

یکپااارچگی هاامیاات دولاات منااار خیاهاا  شاا . در ایاان چااارچیب، باارای دولتمااردان روساای لیباارال  

در دمیاراسی مترادف با بی نظمی نیست. مفهیم دمیاراسی در شاکل راالی آن مباین دولتای اسات ااه       

جیامع پسا صنعتی غرب شکل گرفته است جایی اه پایه فرهنگ سیاسی مبتنی بار اجماات اسات. بار ایان      

 -اساع، برنامه ترویج دمیاراسی نه تنها در خاورمیاناه بلکاه در روسایه نیاز ااه وارم فرهناگ تااریخی       

میت، جنگ باش  و تالش برای اجرای آن منار به فروپاشی هااسیاسی متفاوت است غیر قابل درن می

 . (Dannreuther, 2015, p. 90)و هرج و مرج خیاه  ش  

اه در باال میرد اشاره قرار گرفات در دوره پاس ا  جناگ سارد جهاان رارب در های ه         گینههمان

ا  وقاایع   متاثرر ای داشت و این اشیر به دلیل فاصله جغرافیایی امتار  الملل روسیه نقش هاشیهروابا بین

نظام ای ئیلیژیک هاام و تقابل باا   واسوهبهاورمیانه رم تاً رربی دولت ایران اشیرهای ررب بید. در خ

الملل در دوره پسا جنگ سرد و سیریه به جهت میزبانی پایگاه دریاایی  تنها قوب نظام بین رنیانبهامریکا 

 ؛ آینمی هساببهروسیه در طرطیع اه با مان ه ا  دوران شیروی سابت است شراای سیاسی این اشیر 

باشا . بناا بار  آماار و اطالراات      ا  نظر اقتصادی نیز ترایه ا  شراای قابل مالهظاه روسایه در منوقاه مای    

میلیارد دالر پس ا  چین و آلماان سایمین صاادر     7/14با صادراتی به میزان  2014میجید، روسیه در سال 

های رربی در تاینس  رامی. بر این اساع، شروت ناآ(OEC, 2014)گردد انن ه ااال به ترایه محسیب می

ایان اشایر تحات ریاسات جمهایری       ااه طایری بهو مصر با واانش خاص دولت روسیه همراه نگردی  
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های اقت ار گرا همایت نمید ( ا  ارترانات سیاسی جیامع رربی در برابر هکیمت2008-2011م ودف )

اماا  ؛ شیرهای درگیر سخن گفات و به مانن  امریکا و اتحادیه اروپا بر لزوم اجرای اصالهات سیاسی در ا

ممتنع این  یرأهای رربی به ای ناشی ا  ناآرامیبرانگیخته ش ن هساسیت روسیه نسبت به تحیالت منوقه

در خصایص لیبای و اشای ه شا ن مایج       1973اشیر در شیرای امنیت سا مان ملال متحا  باه قوعناماه     

 گردد. های رربی به سیریه با  میناآرامی

را در میرد لیبی به تصاییب رساان  ااه متضامن دخالات       1973 ی امنیت قوعنامهشیرا 2011در سال 

میجب سرنگینی رژیم قذافی گردی . دیمیتری ما ودف رئایس    درنهایتنظامی ناتی در این اشیر بید و 

مبنای بار اااهش     2010در ساال   متحا ه ایاالتبا  1جمهیر وقت روسیه به پشتیانه  امضاء پیمان استارت نی

ای دو اشیر و به امی  پذیرش روسیه در سا مان تااارت جهاانی باه قوعناماه مایرد      ات هستههام تسلیح

. این در هالی است ویتالی چیراین نماین ه وقات روسایه در ساا مان    (Ibid, p. 82)ممتنع داد  یرأبح  

تنع مم یرأرا ارائه نمید.  1973ملل نمن هش ار در خصیص م اخله نظامی غرب پیشنهاد وتیی قوعنامه 

ای همله ناتی در همایات ا  مخاالفیین قاذافی وارد مرهلاه     واسوهبههای لیبی را روسیه ا  یک سی ناآرامی

هاای سیاسای   نیین ساخت اه سراناام به سقیط دولت اناامی  و ا  سییی دیگر به افزایش ق رت جریان

بای بیدنا . ا  دیا     داخل روسیه منار ش  اه مخالف میافقت ایان اشایر باا م اخلاه نظاامی غارب در لی      

های سیاسی مخالف درون روسیه بهار رربی فرصت را بارای غارب فاراهم نماید تاا در چاارچیب       جریان

م اخله بشر دوستانه به تغییر رژیم بپردا د. بر این اساع، م اخله غرب در لیبی نمن برانگیختن هساسیت 

یاسات ایان اشایر در خاورمیاناه     المللی روسیه میجب تغییر و تهاجمی شا ن س ن  غربی در مناسبت بین

هاای رربای در اناار    گردی . مسئیلین سیاست خارجی روسیه با قرار دادن میانع امریکا نسبت به ناآرامی

ا  طریت  متح هایاالتبه این نتیاه رسی ن  اه  2000ای این اشیر در خاورمیانه طی دهه رفتارهای منوقه

رراق در دوران ص ام، لیبی در  مان قاذافی و ... باه دنباال     پیمان روسیه نظیرتغییر رژیم در اشیرهای هم

 مح ود نمیدن نفیذ ژئیپلیتیکی ان ن این اشیر در خاورمیانه است. 

در این راستا هفظ دولت اس  برای روسیه به جهت اهیاء هس ابرق رتی این اشیر در برابر غارب و  

ل قا رت در روسایه و انتخااب ماا د     خاص امریکا به مینایری هیثیتای با ل شا . پاس ا  انتقاا       طیربه

ا  چراغ سبز ما ودف   متثرر( اه تا ان ا ه  یادی 2012رئیس جمهیر این اشیر ) رنیانبهوالدیمیر پیتین 

_______________________________________________________________ 

1- New START Treaty 
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ای پسا ناآرامی خاورمیاناه ورود نماید. صارف    به م اخله نظامی ناتی در لیبی بید روسیه به معادالت منوقه

هاای امنیتای ناشای ا     آفرینای روسایه در اشایر سایریه، دغ غاه     های ژئیپلتیک برای نقاش نظر ا  انگیزه

های اسالمی افراطی در این اشایر ا   تضعیف دولت مرازی در سیریه و افزایش هضیر و فعالیت جریان

گاردد. ایان مینایت ا     دیگر دالیل ورود روسیه در بحران سیریه و همایت ا  دولت اس  محسایب مای  

درصا  ا  اال    12چارا ااه مسالمانان     ،ن روسیه هاائز اهمیات اسات   منظر هفظ ربات داخلی در ف راسیی

دهن ؛ جمعیت چن ین ایاالت این اشیر ا  چچن و داغستان در شامال قفقاا    جمعیت اشیر را تشکل می

هاا نفار ا    تا تاتارستان و بشکرتستان در هاشیه رود ولگا رم تاً مسلمان نشین هستن . رالوه بر این، میلیاین 

ا   ایمالهظاه قابال ان  اه هام آسیای مرازی و آذربایاان به روسیه مهاجرات اردهاشیرهای مسلمان 

هاای اورال تاا   سنتی مناطت غیر مسلمان نشاین روسایه، ا  اایه    طیربهباشن ؛ مهاجرین غیر قانینی می هاآن

ان و نیاروی ااار ا  ا بکساتان، تاجیکسات     رنایان باه شرق دور، در فصل اار میزبان مسالمانانی هساتن  ااه    

رسانن . در این رابوه ور ه بیعت شبه نظامیان مسالمان فعاال   هم میهقرقیزستان در مناطت یاد ش ه هضیر ب

تیان  بارا  گساترش ایا ئیلیژی رادیکاال در سراسار      در قفقا  شمالی، به دولت اسالمی رراق و شام می

 .   (Trenin, 2016)ایااد ناامنی پای ار در این اشیر گردد  درنهایتروسیه و 

 طایر باه های سیریه و هفظ دولات اسا  در تقابال غارب و     با آن اه میانع روسیه نسبت به ناآرامی

های دیپلماتیاک،  قرار دارد اما در مراهل ابت ایی نقش روسیه بیشتر در شکل همایت متح هایاالتخاص 

فین درگیاری در  گیاری طار  های مستشاری بید. پاس ا  ارباات بهاره   های نظامی و ارزام گروهارائه امک

، دساتگاه دیپلماسای   2013جنگ داخلی سیریه ا  تسلیحات شیمیایی بارای تغییار نتیااه نبارد در تابساتان      

روسیه با مشاه ه تردی  امریکا برای همله ا  پیش ارالم ش ه به سیریه ابتکار رمل را در دسات گرفات و   

در مراهال آتای، باا افازایش اماک       ناظر در فرآین  انها ام تسالیحات سایریه وارد میا ان شا .      رنیانبه

های مخالف دولت در سیریه و تغییر میا نه داخلی به نفع مخاالفین اسا ، روسایه    اشیرهای هامی جریان

گرای افراطی و های اسالمیابی گروهپس ا  درخیاست دولت اس  و با آگاهی ا  خورات ناشی ا  ق رت

اق ام به م اخلاه مساتقیم    2015در خاورمیانه در سپتامبر همچنین با اطمینان ا  میانع انفعالی دولت اوباما 

هضایر نظاامی روسایه در ایان اشایر بارا         اگرچه. (Abouaoun, 2015)نظامی در جنگ سیریه نمید 

ها باه ایان   تغییر میا نه جنگ به نفع دولت گردی  اما روع درنهایتهای مخالفین و گسست نیار پیرو ی

نیسات.   پاذیر امکاان ای آن ه ب ون همکاری امریکا و شراای منوقهامر واقف هستن  اه هل مشکل سیری

 2014رلیرغم تقابل ش ی  دو اشیردر خصیص ااراین و الحاق جزیاره اریماه تیساا روسایه در ساال      
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اااراین قارار نگرفات. سیاسات      مسائله الشعات های این اشیر و امریکا در خصیص سیریه تحتهمکاری

ای ایان اشایر در دوره پساا جناگ سارد پایاان       نه تنها به انازوای منوقاه   روسیه در خاورمیانه پسا ناآرامی

الملل فاراهم نماید. در   با یگر رم ه در ررصه بین رنیانبهها بخشی  بلکه  مینه را برای ظهیر ما د روع

ای روسیه در دوره میرد بح  منشیر چن  بع ی است اه ا  مهاار  رس  سیاست منوقهاین راستا به نظر می

هاای دوسات در منوقاه، هضایر نظاامی در      گرایاان افراطای تاا همایات ا  دولات     ش ق رت اسالمو ااه

 گیرد.خاورمیانه و ... را در بر می
 

 اتحادیه اروپا 

با نزدیکای باه رربساتان و شایرای همکااری خلایج )فاارع( باه دنباال اساتفاده ا             متح هایاالتاگر 

هاای  نفع بلین صلل امریکایی بید و روسایه نیاز نااآرامی    های رربی برای تغییر نظم خاورمیانه بهناآرامی

های میرد رربی را فرصتی برای هضیر ما د در خاورمیانه دی  اما واانش اتحادیه اروپا نسبت به ناآرامی

ای آن در طیل دو دهه گذشته به نظار  های منوقهالی سیاست گیریبح  تا ان ا ه  یادی در ادامه جهت

، در رفتار اتحادیه اروپا نسبت به تحیالت خاورمیاناه و شامال افریقاا نایری رباات      یگردربارتبه؛ رس می

گرایانه اتحادیه تفسیر نمید؛ این مهم ا  تیان آن را در چارچیب سیاست رملشید اه میرفتاری دی ه می

ذایر به یک سی ناشی ا  ساختار ق رت در اتحادیه اروپا است و ا  سییی دیگر ریشه در نگرش اتحادیه م

دولت ا  سراسر  27المللی متشکل ا  دیگر مناطت ا   اویه تاریخ اروپا دارد. اتحادیه اروپا یک سا مان بین

اقتصادی متفاوت هستن . در این اتحادیاه ا  یاک   -های سیاسیباش  اه ارضاء آن دارای ظرفیتاروپا می

الملال  م ه در هی ه سیاسات و اقتصااد باین   سی ارضایی مانن  آلمان و فرانسه قرار دارن  اه ا  با یگران ر

گردن  و ا  سییی دیگر اشیری چین یینان وجاید دارد ااه اقتصااد ایان اشایر در آساتانه       محسیب می

المللی و دیگر ارضاء ق رتمن  اتحادیه اروپا اسات. تصاییر فایق    نهادهای بین فروپاشی و وابسته به امک

هاای  های اروپایی است اه تفاوت ظرفیتمتاانس ا  دولتبیانگر آن است اه اتحادیه مذایر ترایبی نا

دستیابی باه   اهطیریبهالملل گردی ه است. در سول بین تثریرگذارآفرینی منسام و یاد ش ه مانع ا  نقش

 ا جملاه المللای  دیا گاه تماامی ارضااء نسابت باه رویا ادهای مختلاف باین         دربرگیرنا ه راهکار جامع و 

 . (Bremberg, 2016, p. 433) غیر ممکن بلکه بسیار دشیار خیاه  بیدهای رربی اگر نه ناآرامی

با نگاهی به تاریخ اروپا مشخص خیاه  ش  اه رفتار سیاسی امرو  اتحادیه اروپا تا ان ا ه  یاادی بار   

پیشرفت در های ه اقتصاادی بارا      اهطیریبهآم ه ا  تاربه تاریخی این قاره در تیسعه اقتصادی است. 

معه ا  دولت و انعکاع آن بر هی ه سیاست در شکل پاساخگییی نهااد دولات، مهاار قا رت      استقالل جا
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لاام گسسته نهادهای هکیمتی، نارورت اهتارام باه هقایق انساانی و ... در قااره سابز گردیا . در ایان          

های فرهنگی و ای ئیلیژیک سایر ملل ا  پشات لناز اروپاا    چارچیب اتحادیه اروپا با نادی ه گرفتن تفاوت

اقتصااد را   مؤلفاه ا  تارباه تااریخی اروپاا     متاثرر نگارد. اتحادیاه مایرد بحا      به دیگر مناطت می 1حیریم

های خاورمیانه و شمال افریقاا  دولت ا جملهالملل ها در ررصه بیندر تغییر رفتار دولت تثریرگذاررنصری 

تشاییت و تنبیاه( در های ه    ) چمااق ، ا  دی  سیاستم اران اروپایی سیاست هییج و دیگرربارتبه؛ دان می

المللای مایرد اساتفاده    های منوقه خیاه داخلی یا باین دهی به رفتار سیاسی دولتتیان  در جهتاقتصاد می

اتحادیه اروپاا در خاورمیاناه    مؤررآفرینی رس  ریامل فیق مانع ا  نقشقرار گیرد. در این رابوه به نظر می

ای اتحادیه اروپا در دوره قبل و ا  ر م تغییر سیاست منوقه برخی صحبت اهطیریبهپسا ناآرامی گردی  

 .(Pace, 2014, p. 969)انن  های میرد بح  میبع  ا  برو  ناآرامی

های پیشاین ایان نهااد و بار     های رربی در ادامه سیاستواانش اتحادیه اروپا نسبت به ناآرامی اگرچه

های منوقه قارار داشات اماا اساتراتژی ماذایر      تار دولتهای اقتصادی برای تغییر رفپایه استفاده ا  مشیق

تایان آن را وااانش خااص    های پیشین این نهاد باید ااه مای   هایی هر چن  میجز با سیاستی تفاوتادار

های اتحادیه اروپا نسبت به خاورمیانه و شمال افریقا بر سیاست طیرالیبههای رربی نامی . اروپا به ناآرامی

میجید )در ایتاه م ت( و اجرای اصالهات سیاسی )در بلن  ما ت( قارار دارد.    سر دو راهی هفظ ونع

تنگناهای اساسی اتحادیه اروپا در هی ه سیاست خارجی اه در باال میرد اشاره قرار گرفت در انار منافع 

ای نهاد مزبیر میجب قربانی نمیدن اصالهات سیاسی در جهت هفظ ونع میجید بایده اسات. باا    منوقه

ه همسایگی قاره اروپا با منوقه خاورمیانه و شمال افریقا و وابستگی ش ی  آن باه مناابع  یار  مینای     تیجه ب

هاای  منوقه میرد بح  منافع اصلی اروپا در خاورمیانه ربات سیاسی، هفظ جریان انرژی، مقابله با دغ غاه 

های رربی رابوه برو  ناآرامیباش . در این گرایان، مهار میج مهاجرت ا  منوقه میامنیتی مربیط به اسالم

ها اااترین اشاتین مسائیل وقات     های دوگانه اتحادیه بید. در مراهل ابت ایی ناآرامیصحنه تقابل سیاست

های اقت ارگرای بن رلی و مباارن  ( پس ا  سقیط هکیمت2009-2014سیاست خارجی و امنیتی اروپا )

هاای انتقاالی ارتراناات    تحادیاه باا دولات   در تینس و مصر هضیر یافت و نمن ارالم مراتب همراهی ا

دیپلمات چکی و رضای امیسایین    2اما استفانی فیول ؛قرار داد  ییتثدمیاراتیک جیامع یاد ش ه را میرد 

_______________________________________________________________ 

1 - Eurocentrism 

2- Stefan Fule 
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اتحادیه اروپا بایا  شکسات   "در پارلمان اروپا صراهتاً ارالم داشت اه  1با نگری سیاست همسایگی اروپا

ر هی ه خاورمیانه و شمال افریقا بپذیرد. اروپا به ان ا ه ااافی در  اش دهای منوقهخید را در میرد سیاست

های دمیاراتیک در منوقه فعال نبیده است. خیلی ا  ما بر این باور بیدیم ااه  دفات ا  هقیق بشر و جریان

 . (Burke, 2013, p. 1) "های اقت ارگرا متضمن ربات در منوقه بیدن رژیم

اقا ام باه    3و امیسایین اروپاایی   2اروپا یعنی سرویس اق ام خارجی دو نهاد اتحادیه  2011در مارع 

در خصایص همساایگان    "مشارات برای دمیاراسی و سهیم ش ن در میفقیات "انتشار مستن ی با رنیان 

های مالی به اشیرهای منوقه و دسترسی بیشتر به با ارهای اتحادیه جنیبی نمیدن  اه صراهتاً ارائه امک

اقتصادی اردن . در این رابوه اشاتین در ساخنرانی   -های اصالهات سیاسیجرای برنامهاروپا را منیط به ا

ماهیانه خید در پارلمان اروپا نمن تاای  بر تمایزگذاری بیشتر بین اشیرها، استراتژی ج ی  اروپا مبتنای  

 ااه طایری باه ؛ (p.Völkel, 2014 , 263) را اراالم نماید   4"بیشتر برای بیشتر و امتر برای امتر"بر اصل 

گرایای، پاساخگییی، دمیاراسای رمیات و     ه ف ج ی  اتحادیه نه دیکته نتاایج بلکاه همایات ا  اثارت    

ای اتحادیه اروپا بید م ری بر طرف نمیدن نقایص سیاست منوقه نیریبهمیفقیت مشترن بید. طر  فیق 

هاای خاورمیاناه و   تهای خید را منیط به اق امات بیشاتر دولا  نگری پیشین، امکاه با دور ش ن ا  ال

اقتصادی ارد. در انار برنامه فیق، نهادهای یاد شا ه )سارویس   -شمال افریقا در هی ه اصالهات سیاسی

نسخه ج ی  سیاست همسایگی اروپا را منتشر نمیدن  اه  2011اق ام خارجی و امیسیین اروپایی( در می 

 ار اقتصاادی در اشایرهای شاریک    این سن  نیز نسبت به نسخه پیشین بر دمیاراسای رمیات و رشا  پایا    

هاای مشاترن مراتاب    ا  چاالش  المللای بایدن برخای   تمراز داشت. در این نسخه اتحادیه با اشاره به باین 

آمادگی خید را برای همایت ا  اشیرهای منوقه به صیرت ج اگاناه و بار پایاه ریامال ساه گاناه پایل،        

 .Wouters & Duquet, 2013, p)ت، ارالم نمید معروف گش "ام"ارتقاء جایگاه و با ار اه به برنامه سه 

های فیق، اتحادیه اروپاا باه دنباال افازایش ظرفیات دیپلماتیاک بارای همکااری در         . رالوه بر طر (244

 ای بید. های مختلف منوقههی ه

_______________________________________________________________ 

1- European Neighborhood policy (ENP) 
1- European External Action Service 

2- European Commission 

3- More for More and Less for Less 
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ای ایان  های رربی در امت اد استراتژی منوقهشید واانش اتحادیه اروپا به ناآرامیچنانچه مشاه ه می

ساا ی  های اقتصادی باه دامناه پیااده   اد قرار داشت و تنها تفاوت آن نسبت به قبل مشروط نمیدن امکنه

 تایان در مساتن ات و   هاای یااد شا ه را مای    بخاش رما ه طار     ااه طایری باه های اصالهات باید.  برنامه

راستا نساخه  های میرد بح  مالهظه ارد. در این های اتحادیه در دوره پیش ا  برو  ناآرامیگیریمینع

ای برآینا ی ا  وقاایع پساا    منتشار گردیا  تاا انا ا ه     2015ج ی  سیاست همسایگی اروپا نیز اه در ساال  

رسا  اتحادیاه   های امنیتی اتحادیه نظیر بحران پناهاییان بید. باه نظار مای   ا  دغ غه متثررناآرامی منوقه و 

 ارتبااط دراینبر تحیالت منوقه ن ارد.  ذاریتثریرگهای اقتصادی ابزار دیگری برای اروپا به استثناء مشیق

دانا   آن را فاقا  ابعااد ال م تنبیهای مای     "بیشتر بارای بیشاتر  "یکی ا  مقامات اتحادیه نمن انتقاد ا  اصل 

(Bremberg, 2016, p. 433)     پاسخ منفعالنه، به ربارتی ر م واانش، اتحادیه اروپاا باه ایدتاای نظاامی .

هایی های اتخاذی نهاد میرد بح  صرفاً نیشته( نشان داد اه سیاست2013رلیه هکیمت مرسی در مصر )

هاای  روی ااغذ بیدن  اه نمید بیرونی ن اشتن ؛ راله بار ایان، اساتفاده ا  رویکردهاای مبتنای بار مشایق       

های اتحادیه در اشیرهای فاق  دولت اارآم  نظیر رراق، سایریه،  ابزار پیشبرد سیاست رنیانبهاقتصادی 

رسا  تارا  تاااری مثبات اتحادیاه اروپاا باا        .. فاق  دستاوردهای مولیب بایده اسات. باه نظار مای     لیبی و .

آنقا ر   -میلیارد ییرو باید  4/83معادل  2014اه برای نمینه در سال -اشیرهای خاورمیانه و شمال افریقا 

  ا  ونعیت های منوقه است بایبرای نهاد میرد بح  هائز اهمیت است اه اگر خیاهان همکاری با رژیم

 های سیاسی معویف سا د. پیشی ان  و تیجه خید را به دیگر هی هدمیاراسی در خاورمیانه چشم

 گیرینتیجه

ا  نظاام   متاثرر هاای پیشاین خاورمیاناه تاا انا ا ه  یاادی       با آن اه نظم پسا ناآرامی رربی به مانن  نظم

ای روسایه و امریکاا در دوره مایرد بحا      اما افازایش تقابال منوقاه    ،باش الملل میاقتصادی بین -سیاسی

چنا    واساوه بهمیجب با گشت شرایا جنگ سرد به خاورمیانه ش ه است. در این راستا نظم پسا ناآرامی 

های پیشین منوقاه  امریکا( نسبت به نظم-رربستان، روسیه-سنی، ایران-های تقابلی )شیعیالیه بیدن جریان

هاا،  درص ی قیمات نفات خاام در دوره پایش ا  نااآرامی      300 افزایش بیش ا  طیرالیبهمتفاوت است. 

و  2008-9هاای  ااهش واردات نفت ا  سیی اشیرهای اروپایی به جهت رااید بازرگ اقتصاادی ساال    

تیان ا  وقاایع  افیل صنعت تیریسم در اشیرهای غیر نفتی خاورمیانه در دوره پسا ناآرامی را می درنهایت

هاای نیاابتی ا    لل بر نظم ج ی  منوقه دانست ااه نامن برافاروختن جناگ    المنظام اقتصاد بین تثریرگذار

راام و تضاعیف اقتصاادی     طایر باه سیی با یگران بزرگ منوقه بار  ااهش رشا  اقتصاادی خاورمیاناه    

 خاص گردی .  طیربههای غیر نفتی دولت
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ادالت منوقاه ا   بار معا   هاآن تثریرگذاریها در خاورمیانه و اما ا  دی گاه سیاسی هضیر ما د روع

های ژئایپلتیکی باین روسایه و امریکاا     باش  اه آن را بای  در بستر رقابتترین ابعاد نظم ج ی  میبرجسته

ای امریکا در دوره ریاست جمهیری اوباما  و هتی ترامز مبتنای بار   میرد تیجه قرار داد. استراتژی منوقه

یارن قا رت ا  راه دور در خاورمیاناه باه نفاع     ای و همچنین هفاظ تا  ر م ورود مستقیم به منا رات منوقه

ای تراماز در مایرد خاورمیاناه هماراه     بلین صلل امریکایی بیده است. با این تفاوت اه سیاست منوقاه 

های مخالف رونا  ماذایر   سعی در مقابله با جریان نیریبهباش . در این راستا امریکا هیاهیی تبلیغاتی می

، تغییر رژیم متح هایاالتای و جهانی های منوقهاما تالقی استراتژی؛ ردای خید داا  طریت شراای منوقه

هاای ژئایپلتیکی امریکاا باه های ه      های رربی و گسترش رقابتپیمان روسیه در سر میندر اشیرهای هم

خاص ااراین، به برانگیخته شا ن اهساساات نا      طیربهالمنافع و های مشترننفیذ روسیه در جمهیری

همله ناتی به لیبی و سقیط رژیم قذافی در ادبیاات   اهطیریبهاناامی .  هاآنها و واانش عامریکایی رو

، واقعه مذایر نمن مهیا نمیدن فضای دیگرربارتبه؛ گرددالملل به بی اری خرع تیصیف میروابا بین

رای هضایر   میناه را با   2012داخلی روسیه برای انتقال ق رت به جریان مخالف غرب در انتخاباات ساال   

آمیز نباش  اه بارای  روسیه در جنگ داخلی سیریه فراهم ساخت. در این راستا شای  بیان این جمله اغراق

 ، دولااات روسااایه در دوره پساااا نااااآرامی باااه  1990اولاااین باااار پاااس ا  فروپاشااای بلاااین شااارق در  

جهات اصالی نظام     ااه طایری باه در خاورمیانه ب ل گردی ه است  تثریرگذارالمللی ترین با یگر بیناصلی

 باش . ای تا ان ا ه  یادی منیط به تصمیمات و اق امات این اشیر میمنوقه

نقش با یگران رما ه   تثریرگذاریرس  سرنیشت نهایی سیریه در دوره پسا دارش رلیرغم به نظر می

منیط به  گیری تغییر و تحیالت آتی تا ان ا ه  یادیای )ایران، ترایه و رربستان سعیدی( در جهتمنوقه

گیاری میا ناه واقعای قا رت در     تصمیمات امریکا و روسایه اسات. رقابات روسایه و امریکاا ماانع شاکل       

، رلیارغم نقاش برجساته    دیگار رباارت باه ؛ ای استخاورمیانه و تعیین تکلیف ونعیت آن در سول منوقه

تازیاه سایریه،    ای در ونعیت انینی خاورمیانه هل بحران انینی منوقه  در شکلبا یگران رم ه منوقه

ابقاء اس  یا ت اوم هکیمت وی در مح وده سر مینی سیریه در دوره پیش ا  جنگ وابسته به تیافات باین   

هاای روسایه و امریکاا در خصایص منا راات      همکااری  ارتبااط درایان باشا .  مای  متحا ه ایاالتروسیه و 

یالت ااراین و الحااق اریماه   خاورمیانه و مازا نمیدن این مینیت ا  تقابل جهانی دو اشیر به ویژه تح

های ررب دارد. سن  این در خاورمیانه و نزدیکی آن با دولت متح هایاالتنشان ا  تیجه روسیه به جایگاه 



 1398، بهار و تابستان 2، شماره 7، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                                       130 

ادرا ر م واانش روسیه به همالت میشکی هر چن  مح ود امریکا در طیل یک سال گذشاته باه خاان    

سیریه است.
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