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خاورمیانهجدید در

تهرانآزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه الملدانشیار روابط بین-کیهان برزگردکتر 
شهید بهشتی، دانشگاه الملوابط بینراستاد -عبدالعلی قوامدکتر 
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه الملدانشیار روابط بین-مهدي ذاکریاندکتر 
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه الملروابط بینآموختهدانش-حافظ موسويسید دکتر 
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چکیده

اخیر جهان عرب موجب تشدیدهاي و خیزش2001سپتامبر 11پایان جنگ سرد و وقوع حوادثی نظیرواقعه 
بازیگران مستقل در عنوان بهایران، عربستان سعودي و ترکیه خاورمیانه نظیراي هرقابت میان قدرتهاي منطق

تأثیردنبال بررسی هبپژوهش گردیده است. این اي هچهارچوب استراتژي اتحاد و ائتالف با قدرتهاي منطق
اي خاورمیانه با استفاده از مفاهیم و مفروضات اخیر جهان عرب بر موازنه قوا میان قدرتهاي منطقههاي خیزش

یلی و همچنین روش تحلیل محتوا میتحل-و روش توصیفی)تهاجمی و تدافعی(یی نوکالسیک گراواقعیه نظر
اخیر جهان عرب موجب تشدید رقابت میان قدرتهاي هاي که خیزشدهدمیاین پژوهش نشان هاي . یافتهدباش

، سو محور شیعی ایرانه است. در یکسنی گردید-گرایی یا تقابل جریانات شیعهخاورمیانه در شکل فرقهاي همنطق
، ماراتا، اهللا لبنان با پوشش حمایتی روسیه و در سوي دیگر محور سنی عربستان سعوديسوریه و حزب،عراق

قرار دارند. البته با برکناري محمد مرسی از قدرت و به حاشیه رانده شدن آمریکابا پوشش حمایتی قطر و ترکیه
شاهد شکاف در محور سنی و جدا شدن ترکیه و قطر از این محور و نزدیک ،صرالمسلمین در مجریان اخوان

. توافقات میان ایران، روسیه و ترکیه در اجالس آستانه و تهران را باشیممیشدن مواضع ترکیه به ایران و روسیه 
.در این راستا تحلیل نمودتوان می

.ايي منطقهموازنه قوا،گرایییی، دموکراسی، فرقهگراتحوالت اخیر جهان عرب، اسالمکلیدي:هايواژه
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مقدمه-1
داشتن موقعیت ممتاز جغرافیایی، منابع غنی انرژي و تنوع قومی و مذهبی دلیلبهمنطقه خاورمیانه 

اي بوده است. تا قبل از جنگ جهانی اول منطقهو فراايهمواره صحنه رقابت قدرتهاي منطقه
بازیگران مستقل براي عنوان بهرهبران جریان شیعه و سنی وان عنبهایران و حکومت عثمانی 

با یکدیگر در حال رقابت بودند. پس از جنگ جهانی اول و اي هدستیابی به موقعیت برتر منطق
فروپاشی حکومت عثمانی نقشه سیاسی خاورمیانه دچار تغییرات اساسی گردید و منطقه 

تقسیم گردید. در دوران بین دو جنگ جهانی قدرتهاي خاورمیانه میان کشورهاي بریتانیا و فرانسه
انه نداشتند و منطقه خاورمیاي منطقهنظیر ایران، عربستان سعودي و مصر نقش مستقل اي همنطق

بیشتر زیر سلطه بریتانیا بود. پس از جنگ جهانی دوم و حاکمیت نظام دو قطبی و جنگ سرد 
هن بریتانیا گردید. در این دوره نیز قدرتهاي منطقجدید جایگزیاي هقدرت منطقعنوان بهآمریکا

ري ایفا نمی کردند و مجاي هنظیر ایران، عربستان سعودي، ترکیه و مصر نقش مستقل منطقاي 
عنوان هبو شوروي سابق بودند. کشورهاي ایران، عربستان سعودي و ترکیه آمریکاسیاستهاي 

آمدند. البته حساب میمتحد شرق بهان عنوبهمتحد غرب و کشورهاي مصر، سوریه و عراق 
ژاندارم عنوان بهکشورهاي ایران و عربستان سعودي در چهارچوب دکترین دو ستونی نیکسون 

کردند. در دوران جنگ سرد کشورهاي مصر و عربستان سعودي در دهه منطقه ایفاي نقش می
هایی براي ایفاي الشت1990و رژیم صهیونیستی در دهه 1980، ایران و عراق در دهه 1960

همراه نداشته است. در اي بهداشتند که نتیجهاي هنقش مستقل و دستیابی به جایگاه برتر منطق
اي هفرامنطقتنهایی و بدون حمایت قدرتهاي بهاي منطقهکدام از قدرتهاي حقیقت، تاکنون هیچ

ابق و فروپاشی شوروي سدست یایند. پایان جنگ سرداي هبه جایگاه برتر منطقاندنتوانسته
نظیر ایران، ترکیه و عربستان سعودي نقش مستقل اي هفضایی فراهم نمود تا قدرتهاي منطق

:Furtig, 2014(ایفا نماینداي منطقه 23(.
اي هپس از جنگ سرد کشورهاي ایران و ترکیه تالش نمودند تا با ایفاي نقش مستقل منطق

2001سپتامبر 11یاي مرکزي و قفقاز افزایش دهند. حادثه نفوذ سیاسی و اقتصادي خود را در آس
به افغانستان و عراق و فروپاشی رژیم صدام، روي کار آمدن حکومت شیعی در آمریکاو حمله 
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میان قدرتهاي اي هآغاز رقابت و موازنه منطقتوان میایران را اي هعراق و افزایش قدرت منطق
,Barzegar & et al(دورآحسابو عربستان سعودي بهمنطقه خاورمیانه نظیر ایران، ترکیه 

گرایی تا با تشدید فرقهاندهر چند، طی این دوره عربستان سعودي و ترکیه تالش نموده).2016
همراه صدام را محدود نمایند، اما اقدامات آنها نتایج قابل توجهی بهازنفوذ ایران در عراق پس

ان در ایراي هتوجه نفوذ ایران در عراق و ارتقاي جایگاه منطقنداشته است و شاهد افزایش قابل
نظیر اي هاخیر جهان عرب فرصتی فراهم نمود تا قدرتهاي منطقهاي خیزشایم.خاورمیانه بوده

سلفی و تروریستی مخالف هاي گرایی و حمایت از گروهعربستان سعودي و ترکیه با تشدید فرقه
جلوي نفوذ اي هسوریه و عراق تالش نمایند تا با ایجاد موازنه منطقطرفدار ایران در هاي رژیم

:Abdo, 2017(ایران در خاورمیانه را بگیرند . سیاست خارجی کارآمد ایران در ائتالف ایران )75
و امضاي برجام و در نتیجه 5+1با روسیه و همزمان به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با کشورهاي 

رهاي غربی در مبارزه با تروریسم پس از بحران سوریه و عراق موجب افزایش تعامل با کشو
گرایی نتواند به عربستان سعودي و ترکیه با محوریت تشدید فرقهاي هگردید که سیاست منطق

و تغییر در رویکرد این کشور در آمریکانتیجه برسد. البته با روي کار آمدن دونالد ترامپ در 
ما شاهد نزدیکی بیشتر مواضع ها ا بر روي ایران و تشدید تحریمقبال ایران و افزایش فشاره

به موازنه ایجاد شده از سوي دقصد دارایم. این مقاله ایران، ترکیه و روسیه در قبال سوریه بوده
در خاورمیانه پس از گرایی فرقهعربستان سعودي و ترکیه از طریق تشدید اي هقدرتهاي منطق

. دناشی از آن بپردازاي هو فرامنطقاي همنطقهاي و اتحادها و ائتالفاخیر جهان عربهاي خیزش

تحقیقروش -2
همچنین تحلیل محتوا استفاده وها سازي دادهتحلیلی و مدل-در این پژوهش از روش توصیفی

. سوال پژوهش این است که باشدمیاي هکتابخانبه شیوهشده است. روش گردآوري اطالعات 
در خاورمیانه داشته است؟ فرضیه پژوهشاي هي بر موازنه منطقتأثیرجهان عرب چه تحوالت اخیر 

موازنه ،سنی-در شکل شیعهگرایی فرقهاخیر جهان عرب با تشدید هاي این است که خیزشنیز
منطقه خاورمیانه نظیر ایران و عربستان سعودي را تشدید نموده است.قوا میان قدرتهاي
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مبانی نظري -3
امنیت محور بودن ماهیت آن و اینکه دلیلبهچوب نظري مورد استفاده در این کار پژوهشی چهار

آورند نظریه حساب میخاورمیانه افزایش نفوذ دیگري را تهدیدي براي خود بهاي هقدرتهاي منطق
کالسیک یی نوگراواقع. نظریه باشدمییی تهاجمی و تدافعی گراواقعیک یا یی نوکالسگراواقع

با پوشش کلیه سطوح تحلیل و همچنین برخورداري از مفاهیم موازنه قوا و موازنه تهدید به 
سنی با محوریت ایران و عربستان سعودي -تقابل و موازنه میان دو محور شیعهتواند میخوبی 

کشورهاي ایران، اي منطقهگیري سیاست خارجی و گذار بر شکلتأثیررا تبیین نمایند. عوامل 
و ها برداشتان در هر سه سطح خرد (طور همزمهبتوان میعربستان سعودي و ترکیه را 

و عناصر هامؤلفهو احزاب حاکم در کشور) میانی (ها رهبران و نخبگان، گروههاي دیدگاه
و مداخله قدرتهاي المللبینالزامات و فشارهاي ناشی از نظام گذار بر قدرت ملی) و کالن (تأثیر

) بررسی نمود.آمریکانظیر روسیه و اي هفرامنطق
گسترش نفوذ دنبالبهآنها یابدیان تهاجمی معتقدند که وقتی قدرت دولتها افزایش میگراواقع

ات آنها شکل روند. این توانمندي داخلی دولتها است که به نیخود در خارج از مرزهایشان می
که نفوذ خود را به حداکثر برساند کند میالش ت،شود. هنگامی که دولتی قدرتمندتر میدهدمی

کنند میگیرندگان دولتها تصور که تصمیمو محیط پیرامونی خود را کنترل نماید. بنابراین زمانی
سازي نفوذ را که توانمندي نسبی آنها افزایش یافته است، راهبردهاي تهاجمی با هدف بیشینه

فعی معتقدند که تالش کشورها جهت افزایش مداوم و بییان تداگراواقعاما دنبال خواهند کرد.
همراه نخواهد آورد بلکه موجب ایجاد احساس نگرانی شان نه تنها براي آنها امنیت بهرویه قدرت

شود. آنها بر اهمیت و تهدید از سوي سایر کشورها و برقراري موازنه در برابر قدرت تهدیدگر می
کند. از نظر آنها تهدید عبارت است از ترکیبی میتأکیدازنه قوا جاي موجایگزینی موازنه تهدید به

ات تجاوزکارانه احتمالی دولتها. نظامی، نزدیکی جغرافیایی و نیهاي از قدرت تهاجمی، توانمندي
تنها میزان قدرت نیست بلکه برداشت آنها از ،در نتیجه آنچه در روابط میان دولتها مهم است

د است. ممکن است دولتی قدرتمند باشد اما براي سایر دولتها تهدید نباشد. تهدیعنوان بهیکدیگر 
زنند که تهدید فوري براي منافع آنها بهدست به موازنه میییدولتها در برابر آن دسته از دولتها
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یند.حساب آ

پژوهشهاي یافته-4
ارگرا و ناکارآمد اقتدهاي اخیر جهان عرب نتیجه نارضایتی مردم از حکومتهاي خیزش-1

می، اندشهروندانشان را نداشتههاي نیازمنديتأمینوابسته به قدرتهاي استعماري که توانایی 
:Lesch, 2011(باشد اجتماعی هاي جدید نظیر اینترنت و شبکههاي در این میان رسانه.)35

انسجام اجتماعی ماندهی اجتماعی و همچنین افزایش میزان زو سانقش مهمی در آگاهی بخشی
اخیر جهان عرب را هاي گران خیزشکه  بسیاري از تحلیل. تا آنجایی اندو بسیج مردمی داشته

:Brever, 2012(اندیتري و فیس بوکی نامیدهتوهاي انقالب 7(.
گیري مورد نیاز براي شکلهاي سازي و عدم وجود زیرساختملت-طی نشدن فرایند دولت-2

وجود هآمیز قدرت در منطقه خاورمیانه موجب گردید که فرصت بو انتقال مسالمتجامعه مدنی 
اخیر جهان عرب از دست هاي آمده براي گذار منطقه خاورمیانه به دموکراسی پس از خیزش

، با وجود کهطوريبه).Ghavam, 2009: 8(برود و شاهد بازگشت به اقتدارگرایی باشیم
ان گراینظر میان اسالمرا در کشورهاي مصر و تونس، بروز اختالفاقتدارگهاي فروپاشی رژیم

المسلمین به رهبري محمد مرسی و دیگر گروههاي درگیر در اعتراضات بر سر تدوین اخوان
و بازگشت نظامیان به قدرت آمیز به دموکراسیقانون اساسی موجب ناکامی فرایند گذار مسالمت

,Rutherford(گردید 2013: 27(.
نظیر عربستان سعودي و ترکیه در جلوگیري از توسعه نفوذ ایران اي هناکامی قدرتهاي منطق-3

به افغانستان و عراق و آمریکاو حمله 2001سپتامبر 11در منطقه خاورمیانه پس از حادثه 
اخیر جهان هاي صدام موجب گردید که آنها پس از خیزشزاافزایش حضور ایران در عراق پس

و مخالفان رژیم اسد در تروریستی و تکفیريهاي و حمایت از گروهگرایی فرقهشدید عرب با ت
با هدف محدود نمودن نفوذ اي هسمت ایجاد موازنه قدرت منطقسوریه و داعش در عراق به

:Christopher, 2015ایران پیش بروند (اي همنطق 23(.
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،ايهمنطقحفظ موازنه قواي هاي زینهبا طوالنی شدن بحران در سوریه و عراق و افزایش ه-4
ايهرو مخالف رژیم اسد با تغییر در سیاست منطقگرایان میانهکشور طرفدار اسالمعنوان بهترکیه 

کشورهاي اي هسیاست منطقکهطوريبهخود به سمت تعامل با روسیه و ایران پیش رفته است. 
رو و یان میانهگرااسالمهد شکاف میان ترکیه و قطر از عربستان سعودي فاصله گرفت و ما شا

) توافقات ایران، روسیه و ترکیه در Ayoob, 2012:84افراطی محور سنی موازنه بوده ایم. (
.)Astana Declaration(آستانه وتهران را در این راستا تحلیل نمودهاي اجالس

تی در سیاست خواهان به ریاست دونالد ترامپ موجب تغییراروي کار آمدن جمهوري-5
جهان عرب گردید. در دوران ریاست هاي در قبال منطقه خاورمیانه پس از خیزشآمریکاخارجی 

مبتنی بر حداقل درگیري در مسائل خاورمیانه و آمریکاجمهوري باراك اوباما سیاست خارجی 
د هوري دونالتعامل با کلیه قدرتهاي منطقه خاورمیانه از جمله ایران بود. اما در دوران ریاست جم

اي هدر راستاي حمایت از رژیم صهیونستی و متحدان عرب منطقآمریکاترامپ سیاست خارجی 
از برجام و تشدید آمریکاخروج ایران در خاورمیانه است.اي هخود و محدود نمودن نفوذ منطق

:Schmierer, 2016تحلیل نمود(توان میبر علیه ایران را در این راستا ها نمودن تحریم 5(.
اخیر جهان عرب مبتنی هاي سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه خاورمیانه پس از خیزش-6

داخلی جهان عرب در کشورهاي مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین هاي بر عدم مداخله در بحران
گرایی افراطی و تروریسم براي امنیت بوده است. اما نگرانی روسیه از تهدیدات ناشی از اسالم

نفوذ سنتی روسیه در هاي در حوزهآمریکاداخلی روسیه و ضرورت محدود نمودن نفوذ 
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خاورمیانه نظیر سوریه و عراق موجب گردید که این کشور با حمایت از رژیم اسد در سوریه 
:Trenin, 2016(تري ایفا نماید ورمیانه نقش فعالدر منطقه خا 3(.

تجزیه و تحلیل-5
اراي اشتراکاتی مانند: اسالمی بودن، خود جوش بودن و نداشتن رهبري جهان عرب دهاي خیزش

مشخص از سوي نخبگان و حضور تمامی گروهها و طبقات اجتماعی بوده است. تاکنون مطالعات 
جهان عرب انجام شده است که به سه بخش علل هاي فراوانی در زمینه علل و ماهیت خیزش

اقتصادي هاي . گروه اول وضعیت نامناسب شاخصشوندمیاقتصادي، اجتماعی و سیاسی تقسیم 
اخیر جهان عرب هاي نظیر فقر، بیکاري، تورم و بحران مواد غذایی را علت وقوع خیزش

اجتماعی ملتهاي منطقه درهاي . گروه دوم عوامل اجتماعی نظیر باال رفتن سطح آگاهیانددانسته
ر اجتماعی دهاي جدید مانند اینترنت و شبکهي هانتیجه جهانی شدن ارتباطات و نقش رسانه

اخیر هاي آگاهی بخشی به مردم و ساماندهی و ایجاد انسجام اجتماعی را علت وقوع خیزش
اخیر جهان عرب یا ناتوانی هاي . گروه سوم به علل سیاسی خیزشاندجهان عرب دانسته

هاي شهروندان، وجود یازمندينتأمیندر اقتدارگرا و نا کارآمد جهان عربهاي حکومت
سیاسی داخلی مختلف نظیر کارآمدي، مشروعیت، جانشینی و هویت و همچنین هاي بحران

رکیبی تها. این پژوهشاندپرداختهاي منطقهعرب به قدرتهاي فرااقتدارگراي هاي وابستگی رژیم
.اندنستهاخیر جهان عرب داهاي اجتماعی را علت اصلی خیزش-ل سیاسیواماز ع

اخیر جهان عرب نیز دو رویکرد وجود دارد. گروهی بر ماهیت هاي در رابطه با ماهیت خیزش
میتأکیداخیر جهان عرب هاي خواهانه خیزشگرایانه و گروه دیگر بر ماهیت دموکراسیاسالم

سد اخیر جهان عرب را تالش براي کنار گذاشتن حکومتهاي فاهاي نمایند. گروه اول خیزش
جهان عرب و حاکم نمودن قوانین شریعت و بازگشت به ارزشهاي اصیل اسالمی و در نتیجه 

ي اخیر جهان عرب را الهام گرفته از آراهاي . آنها خیزشاندبرقراري عدالت اجتماعی دانسته
متفکران اسالمی مانند: حسن البنا، سید جمال، محمد عبده، سید قطب، ابن تیتمه، ابوالعلی 

حاکمیت نهایی از آن خدا است و مردم ،دانند. از نظر این گروهدي، کواکبی و نائینی میمودو
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:Abrar Moaser, 2018(باشندمیمسئول نظارت بر پیاده شدن قوانین الهی از سوي دولت 

گرایان به دو دسته افراطی مشروعیت نظام در رضایت مردم و انطباق با شریعت است. اسالم.)2
تغییر دنبالبهکه ها یان افراطی نظیر: القاعده و سلفیگرااسالم). الفشوندمیتقسیم رو و میانه

المسلمین رو نظیر: اخوانگرایان میانهاسالم)و بباشندمیرژیم و انتقال قدرت از طریق خشونت 
ر اخیهاي . گروه دوم خیزشدنباشمیانتقال مسالمت آمیز قدرت دنبالبهکهو جماعت اسالمی

11در منطقه خاورمیانه پس از حادثه آمریکاجهان عرب را ادامه سیاست توسعه دموکراسی
و آغاز مرحله جدیدي از گذار دموکراتیک و حاکمیت دموکراسی در منطقه 2001سپتامبر 

:Snider, 2011(اننددخاورمیانه می با وجود تالشهاي صورت گرفته براي ورود از نظر آنها.)49
گیري جامعه مدنی عدم شکلدلیلبهکنون خاورمیانه، کشورهاي این منطقه تاه منطقه دموکراسی ب

آمیز قدرت یا موفق به طی نمودن مراحل گذار به دموکراسی ساختهاي انتقال مسالمتو زیر
گیري رژیم دموکراتیک و پس از آن در مرحله تحکیم و استقرار آن یا در مرحله شکلاندنشده

. روند تحوالت در مصرو روي کار اندشده و دوباره به اقتدارگرایی باز گشتهبا مشکل مواجه 
تحلیل نمود. آنها مهمترین موانع توان میدر این راستا توان میآمدن و برکناري محمد مرسی را 

جاي سازي بهبه دسته موانع خارجی نظیر سیاست ثباتورود دموکراسی به منطقه خاورمیانه را
موانع فرهنگی و اجتماعی یا اسالمو موانع داخلی نظیر اي هي قدرتهاي فرامنطقسازدموکراسی

وجود جریانات اسالممعتقدنداین پژوهشنگارندگان دانند. میگراییگرایی افراطی و قومیت
نظیر عربستان سعودي از چنین اي هحمایت برخی از قدرتهاي منطقگري وگرایی افراطی و سلفی

اخیر جهان عرب در هاي مهمترین علت ناکامی خیزش، گراییفرقهین تشدید جریاناتی و همچن
است.آمیز گذار دموکراتیک طی نمودن موفقیت
نظیر عربستان سعودي و ترکیه با اي ههاي منطقتاخیر جهان عرب قدرهاي پس از خیزش

نحو قابل مالحظهبه2001سپتامبر 11ایران که پس از واقعه اي ههدف محدود نمودن نفوذ منطق
تروریستی و تکفیري در کشورهاي سوریه و عراق هاي اي افزایش یافته بود، با حمایت از گروه

:Edward, 2017سنی درمنطقه خاورمیانه را تشدید نمودند (-و تنش میان  شیعهگرایی فرقه

اخوانهايحزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبري رجب طیب اردوغان که یکی از شاخه. )148
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ترکیه با حمایت از محمد اي ه، تالش نمود تا در راستاي ارتقاي جایگاه منطقباشدمیالمسلمین 
جدید در منطقه ایفاي نقش نماید و ترکیه را هاي مرسی رهبر اخوان در مصر در ایجاد حکوت

ز االگوي دموکراسی اسالمی در منطقه مطرح نماید. عربستان سعودي نیز با حمایت عنوان به
برکناري حکومت بشار اسد در سوریه و حکومت شیعی در عراق و دنبالبهسلفی هاي گروه

جلوگیري از توسعه نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه بوده است.
، عراق، در یک سو محور شیعه متشکل از ایران،جدید ایجاد شدهاي همنطقيدر موازنه قوا

ه و در سوي دیگر محور سنی متشکل از عربستان سوریه و حزب اهللا لبنان با حمایت روسی
گران قرار داشت. بسیاري از تحلیلآمریکاقطر و ترکیه با حمایت ، امارات متحده عربی، سعودي

اندمیان ایران و عربستان سعودي را یک جنگ سرد در سطح منطقه دانستهاي همنطقموازنه قواي 
ده نموده است. البته با برکناري محمد مرسی و تضعیف یک ابزار استفاعنوان بهگرایی فرقهکه از 

محور سنی در سوریه و عراق کشورهاي طرفدار هاي در مصر ناکامیالمسلمینجریان اخوان
و ما شاهد اندسمت تعامل با محور شیعی و روسیه پیش رفتهرو نظیر ترکیه و قطر بهاسالم میانه

ایم. توافقات ایران ترکیه رو در محور سنی بودهی و میانهگرایی افراطشکاف میان طرفداران اسالم
:Palacoura, 2013و روسیه در آستانه و تهران در این راستا قابل بررسی است ( 75(.

خاورمیانه  نظیر اي هاخیر جهان عرب فرصتی فراهم نمود تا قدرتهاي منطقهاي خیزش
تروریستی هاي یت از جریانات و گروهو حماگرایی فرقهعربستان سعودي و ترکیه با تشدید 

:Walt, 1990ایران را محدود نمایند (اي هگرا افراطی نفوذ منطقاسالم که پس از طوريهب.)5
تکفیريهاي داخلی سوریه عربستان سعودي و ترکیه با حمایت و تجهیز گروههاي ناآرامی

. عربستان سعودي روند تقویت تا رژیم اسد را ساقط نماینددمخالف رژیم اسد تالش نمودن
ساب حخود بهاي هایران در دهه اخیر را تهدیدي براي منافع و امتیت ملی و منطقاي هجایگاه منطق

ی با آن مقابله نمود. این در حالی است که المللبینو اي هآورد که باید از طریق اجماع منطقمی
کمک اي هبه صلح و امنیت منطقتواند میدر مقابله با تروریسم اي هتعامل میان قدرتهاي منطق

اخیر جهان عرب هاي پس از خیزشاي هقابل توجه موازنه قوا منطقهاي یکی از ویژگینماید.
تروریستی و تکفیري مورد حمایت عربستان سعودي و هاي نقش بازیگران غیر دولتی یا گروه
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جهان هاي نه قوا پس از خیزش. محور اصلی موازباشدمیترکیه در منازعات سوریه و عراق 
در سطح منطقه خاورمیانه در کشورهاي بحرین، یمن، سوریه و عراق گرایی فرقهعرب تشدید 
:Gause, 2014بوده است ( رو یان میانهگرااسالمدر محور سنی با وجود اینکه ترکیه از .)4
محافظه کار هاي و سرنگونی حکومتاي هتغییر نظم موجود منطقدنبالبهکرد و حمایت می

دنبالهبیان افراطی حمایت می نمود و گرااسالماقتدارگراي عرب بود با عربستان سعودي که از 
اقتدارگراي عرب بود، در کنار یکدیگر قرار گرفتند هاي حفظ نظم موجود و تثبیت حکومت

)Aras, 2017:57( .المسلمین حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه که ریشه آن به جریان اخوان
رو در منطقه ي میانهگرااسالمگردد با حمایت از حکومت محمد مرسی در مصر و جریانات بر می

، تالش باشدمیخاورمیانه که یکی از مصادیق آن پذیرش طارق الهاشمی رهبر اخوان در عراق 
طرح الگویی موفق براي حکومتهاي جدید منطقه معنوان بهنموده است تا مدل حکومتی ترکیه را 

:Atasoy, 2011نماید( یان گرااسالماما سرنگونی حکومت محمد مرسی در مصر، شکست .)86
,Fuller(اش گردیدايهبه اهداف منطقدر انتخابات تونس موجب ناکامی ترکیه در دستیابی 

2014: 25(.

عنوان بهروسیه اي هفرامنطقاي، قدرتهاي در کنار موازنه ایجاد شده توسط بازیگران منطقه
و آمریکابر خالف .اندمتحد محور سنی ایفاي نقش نمودهعنوان بهآمریکامتحد محور شیعی و 

مردمی در کشورهاي تونس و مصر هاي روسیه کشورهاي اروپایی با وجود حمایت از خیزش
. تنها پس از وقوع حوادث تروریستی در کشورهاي اروپایی اندسیاست فعالی در پیش نگرفته

سوریه و عراق محدود نمودن ورود پناهجویان به اروپا هاي ست اتحادیه اروپا در قبال بحرانسیا
و اسکان دادن آنها در مناطق امن در کشورهاي خود بوده است. نگرانی کشورهاي اروپایی از 



138 1397، پاییزژئوپلیتیک ـ سال چهاردهم، شماره سومفصلنامه_________________________

اي هتروریسم و بحران پناهجویان موجب گردیده است که آنها با همکاري روسیه و قدرتهاي منطق
اخیر جهان هاي پس از خیزشبحران سوریه باشند.به پایان دادن دنبالبهایران و ترکیه نظیر

نها . شاید تاندو روسیه سیاست خارجی متفاوتی در قبال منطقه خاورمیانه داشتهآمریکاعرب 
و روسیه در منطقه خاورمیانه نابودي داعش بوده آمریکانقطه اشتراك میان سیاست خارجی 

گیري داعش در منطقه خاورمیانه میرا علت قدرتآمریکابته نخبگان روسیه سیاستهاي است. ال
دانند. 

)الف:به دو دورهتوان میاخیر جهان عرب را هاي در قبال خیزشآمریکاسیاست خارجی 
حاکمیت جمهوري خواهان به ریاست دونالد )ب،به ریاست باراك اوباماها حاکمیت دموکرات

در دوران ریاست اوباما بر عدم مداخله گسترده آمریکانمود. سیاست خارجی ترامپ تقسیم
تهدید دلیلبهاخیر جهان عرب در منطقه خاورمیانه هاي ناشی از خیزشهاي در بحرانآمریکا

مانند ایران در چهارچوب برجام اي هو تعامل با قدرتهاي منطقآمریکاغیرمستقیم براي منافع 
طور گسترده دخالت میهخاورمیانه بهاي تنها زمانی در بحرانآمریکان اساس مبتنی بود. بر ای

ت در دوران ریاسآمریکاباشد. اما سیاست خارجی آمریکابراي منافع نمود که تهدیدي مستقیم
خود به رهبري عربستان سعودي و محدود نمودن اي هاز متحدان منطقآمریکاترامپ بر حمایت 

ن در خاورمیانه و کاهش تعامل با ایران در چهارچوب برجام مبتنی بود.ایرااي هنفوذ منطق
پس از روي کار آمدن آمریکااندبر خالف کشورهاي اروپایی که به برجام پایبند بوده

دونالد ترامپ.اندخواهان به ریاست دونالد ترامپ خواستار تجدید نظر در برجام بودهجمهوري
رئیس جمهور عنوان بهاش و هم پس از رسیدن به قدرت رزات انتخاباتیمباهاي هم در سخنرانی

اي هبوده و به تقویت جایگاه و قدرت منطقآمریکاتوافقی که به ضرر عنوان بهاز  برجام آمریکا
تهدیدي براي عنوان بهایران کمک نموده است، یاد کرده است. او بر ضرورت بازنگري در برجام 

نموده است. خروج تأکیدقه خاورمیانه و شروع دور جدید مذاکرات با ایران در منطآمریکامنافع 
مود. در این راستا تحلیل نتوان میو افزایش فشار بر ایران را ها از برجام و تشدید تحریمآمریکا

ر، مصهاي سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه خاورمیانه مبتنی بر عدم مداخله در بحران
مناطق نفوذ سنتی روسیه عنوان بهن و بحرین و مداخله در بحران سوریه و عراق تونس، لیبی، یم
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و سوریه،عراق،در منطقه خاورمیانه و کمک به حفظ رزیم بشار اسد با کمک محور شیعه ایران
جهان هاي خود خیزشهاي گیريوزیر امورخارجه روسیه در موضعاهللا لبنان بوده است.حزب

ین و یمن را یک موضوع داخلی دانسته است، اما در بحران سوریه نقش عرب در کشورهاي بحر
فعالی ایفا نموده است. مهمترین دالیل مداخله روسیه در سوریه و عراق یکی نگرانی از گسترش 

خطر افتادن امنیت یی افراطی به داخل خاك روسیه در منطقه قفقاز و بهگرااسالمتروریسم و 
در مناطق نفوذ سنتی روسیه و تقویتآمریکاري از توسعه نفوذ جلوگییگريداخلی روسیه و د

زنی روسیه در بحران افزایش قدرت چانهو در نهایت روسیه در خاورمیانه اي هجایگاه منطق
مداخله روسیه در بحران سوریه و عراق موجب ایجاد موازنه برعلیه ترکیه و .باشدمیاوکراین

در خاورمیانه گردید. روسیه اي منطقهعیت آینده نظم تر شدن وضعربستان سعودي و پیچیده
بازسازيهاي به فرصتتوان می. در این راستا باشدمیداراي منافع قابل توجهی در سوریه و عراق 

از پایان جنگ براي شرکتهاي روسی، وجود پایگاه دائمی نیروهاي روسیه در بندر سوریه پس
در اویلکوك، شرکت روسی2015نمود. در سال طرطوس و حمیم در دریاي مدیترانه اشاره

میلیارد دالري براي اکتشاف منابع نفتی 6میلیارد تسلیحات به عراق، قرارداد 1,6قبال فروش 
با این کشور امضا نمود. را عراق 

گیرينتیجه-6
ه دثبوده است. حااي هو فرامنطقاي همنطقه خاورمیانه همواره صحنه رقابت میان قدرتهاي منطق

آن فروپاشی رژیم صدام و روي دنبالبهبه افغانستان و عراق و آمریکاو حمله 2001سپتامبر 11
به سود ایران و شکلاي ههم خوردن موازنه منطقکار آمدن حکومت شیعه در عراق موجب به

انجام شده از سوي عربستان سعودي و ترکیه براي هاي گیري هالل شیعی گردید. با وجود تالش
هاي ایران، آنها نتوانستند نفوذ ایران را محدود نمایند. خیزشاي هجلوگیري از توسعه نفوذ منطق

ستی تروریهاي جهان عرب فرصتی فراهم نمود تا عربستان سعودي و ترکیه با حمایت از گروه
و تکفیري منطقه و فروپاشی حکوت بشار اسد در سوریه و حکومت شیعه در عراق و تشدید 

ایران را بگیرند. اما موازنه ایجاد شده از سوي ایران از طریق اي هجلوي نفوذ منطقرایی گفرقه
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در بحران سوریه و عراق در دوران ریاست جمهوري آمریکاائتالف با روسیه، عدم مداخله جدي 
ايهاوباما و شکست داعش در سوریه و عراق موجب ناکامی عربستان سعودي در موازنه منطق

به ریاست جمهوري ترامپ از عربستان سعودي و آمریکابا وجود حمایت کهطوريبهگردید. 
اي هبا هدف محدود نمودن نفوذ منطقها امارات و خروج این کشور از برجام و تشدید تحریم

رسد نظر میبهایم.بودهاي هبا ترکیه و روسیه در موازنه منطقایران، ما شاهد افزایش تعامل ایران
سو و قدرتهاي نظیر ایران و ترکیه از یکاي هزایش تعامل میان قدرتهاي منطقکه بدون اف

میپذیر نپایان دادن به بحران سوریه امکانآمریکانظیر روسیه، کشورهاي اروپایی واي هفرامنطق
. باشد

قدردانی-7
عات هاي علمی و مطالدانند از اساتید و پژوهشگران مرکز پژوهشالزم میبرخود نگارندگان 

حقوق دانشکدهمحترماساتید آقاي دکتر اسداهللا اطهري و همچنینبویژه استراتژیک خاورمیانه 
و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران سپاسگزاري نمایند.
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