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م امنيتي خاورميانه دهي به نظاي در شکلهاي منطقهبررسي نقش قدرت

 (2011تا  2003)
 

 يژوهشير يژوهشکده مطالعات فناوري، ت ران، ايران - مهدي جوکاردکتر 

 ايران ت ران، دانشياه ت ران، ،يامنطقهمطالعات دانشيار گروه  - دکتر  هاره سازمند
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18/03/1399تاريخ پذيرش:                         09/11/1397تاريخ دريافم: 
 چكيده

دهي و مديريت هاي خارجي رنج برده و اين مداخالت نقا مهمي در شکلخاورميانه همواره از مداخالت قدرت

ي، پس از حمله است. با وجود تداوم مداخالت خارج اي داشتهالگوهاي نظم امنيتي در اين مجموعه امنيتي منطقه

هاي ، شاهد وقوع تحوالتي در اين منطقه هستيم که موجب افزايا توان بازيگري قدرت2003آمريکا به عراق در سال 

ها در معادالت سياسي و امنيتي در خاورميانه شده است. به همين دليل، سرنگوني کننده آناي و نقا تعيينمنطقه

ثر از آن، از اين زمان متأي در تحوالت امنيتي خاورميانه تبديل شد که به نقطه عطف مهم 2003صدام حسين در سال 

شود چرخد. بنابراين پرسشي که مطرح مياي ميهاي منطقهغالب تحوالت امنيتي منطقه حول محور بازيگران و قدرت

اند؟ ي عربي داشتههاتا زمان خيزش 2003اي چه نقشي در نظم امنيتي خاورميانه از سال هاي منطقهاين است که قدرت

هم خوردن نظام توزيع قدرت در آمريکا به عراق موجب به 2003در پاسخ به اين پرسا بايد گفت، حمله سال 

دهي به توازن قدرت جديد در منطقه شد. در پژوها اي در شکلهاي منطقهخاورميانه و برجسته شدن نقا قدرت

اي و منابع اينترنتي ها، از روش کتابخانهو براي گردآوري دادهتحليلي -پيا رو براي اثبات فرضيه، از روش توصيفي

 استفاده شده است.
 

 .اي، حمله آمريکا به عراق، موازنه قدرتهاي منطقهخاورميانه، نظم امنيتي، قدرت کليدي:هايواژه
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 مقدمه .1

ت داخلي و ها و مقابله با تهديداکارهايي جهت مديريت بحرانوگيري سازنظم امنيتي و شکل

ها در مجموعه امنيتي خاورميانه بوده است. از نخستين ترين چالاخارجي، همواره از مهم

دهي گر خارجي نقشي برجسته در شکلگيري اين مجموعه امنيتي، عامل مداخلههاي شکلسال

به ساختار امنيتي خاورميانه داشته است. عالوه بر اين، ساختار توزيع قدرت در اين مجموعه 

اي است که قدرت بين بازيگران مختلف توزيع شده و همواره چندين قدرت منيتي به گونها

اي با يکديگر رقابت ميجويي منطقهاي در خاورميانه وجود داشته است که براي برتريمنطقه

اي همراه با هاي منطقهاي رقيب و ناپايدار بودن بلوک بنديهاي منطقهاند. وجود قدرتکرده

گسترده عامل خارجي، مانعي جدي بر سر راه تثبيت نظام توازن قوايِ با سازوکارهاي مداخالت 

اي فراگير براي افزايا گيري نهادهاي منطقهها و شکلمناسب در جهت مديريت بحران

ها، در اين منطقه بوده است. به همين دليل، کشمکا و جنگ به ويژگي اصلي مجموعه همکاري

 شده است. امنيتي خاورميانه تبديل 

دهي و مديريت نظم امنيتي در خاورميانه کننده در شکلثيراتي تعيينأهرچند مداخالت خارجي ت

گيري اين مجموعه امنيتي داشته و دارند، اما پس از حمله آمريکا به عراق در سال از زمان شکل

ها تاي از سوي قدرهاي منطقهو سقوط حزب بعث در اين کشور، شاهد تقويت پويايي 2003

 و سياسي ساختار تنها نه و بازيگران منطقه در خاورميانه هستيم. سرنگوني حزب بعث در عراق

 خاورميانه گستره کل آن پيامدهاي دامنه بلکه کرد، تغيير را دستخوش کشور اين اجتماعي بافت

ليل، به همين د .است کرده اساسي تغييراتي دستخوش نيز را منطقه امنيتي نظم و گرفته بر در را

رود. از اين سال شاهد نقطه عطفي مهم در تحوالت امنيتي اين منطقه به شمار مي 2003سال 

اي در خاورميانه هاي منطقهتغييرات بنيادين در ساختار امنيتي منطقه و افزايا تحرکات قدرت

 رو در صدد بررسيبراي پيشبرد اهداف امنيتي خود در گستره اين منطقه هستيم. در پژوها پيا

، 2011هاي عربي در سال تا آغاز خيزش 2003هاي پس از تحوالت امنيتي در خاورميانه در سال

اي هاي منطقههستيم. بنابراين، پرسشي که در صدد پاسخگويي به آن هستيم اين است که: قدرت

آمريکا به  2003هاي پس از حمله سال دهي به نظم امنيتي خاورميانه در سالچه نقشي در شکل
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 اند؟هاي عربي، داشتهق تا آغاز خيزشعرا

آمريکا  2003اي که در پاسخ به پرسا پژوها مطرح شده است اين است که: حمله سال فرضيه

به عراق موجب به هم خوردن ساختار توزيع قدرت در خاورميانه به سود ايران و در نتيجه، 

دهي به توازن قدرت ي شکلاي براي مهار ايران و تالش براهاي منطقهبرجسته شدن نقا قدرت

 جديد در منطقه شد. 

 روش تحقيق .2

تحليلي براي اثبات فرضيه استفاده شده است. گردآوري -در اين مقاله از روش تحقيق توصيفي

 اي و استفاده از منابع اينترنتي صورت گرفته است. مطالب نيز بر مبناي روش هاي کتابخانه

 چارچوب نظري .3

دهي به نظم امنيتي يک مجموعه امنيتي اي در شکلهاي منطقهرتاين پژوها بر نقا قد

اي و تعيين رفتاري که از هاي منطقهاي متمرکز است. بر اين مبنا و براي شناسايي قدرتمنطقه

از گذارد، در اين پژوها ها بر روي نتايج تاثير ميطريق آن، قدرت و عملکرد اين قدرت

و  نگرسوليا که توسط رابرت استوارت يتيو ساختار امن يامنطقه يهابه نام قدرت يچارچوب

 يتي)نظم امنوابسته پژوها ريبهتر متغ حيفهم و توض يبرا مطرح شده است زريفر کي در

حمله آمريکا )مستقل ريمتغ راتيثأثر از تأآن مت راتيي( و تغ2011تا  2003هاي طي سال انهيخاورم

ارچوب نظري مورد استفاده در اين پژوها بر پيوند چ .شودياستفاده م ،(2003به عراق در سال 

اي براي خود تعريف هاي منطقهنقشي که قدرت ،سه عنصر تکيه دارد: ساختار مجموعه امنيتي

اي. ترکيب اين سه عنصر با يکديگر هاي منطقهگيري سياست خارجي قدرتکنند و جهتمي

محور، نظم محور، نظم قدرتز: نظم هژمونيآورد که عبارتند اپنج نوع نظم امنيتي را به وجود مي

 (. Stewart-ingersoll and frazier, 2013:30)قاعده محور، و نظم بي محور، نظم همگرا کنسرت

 ايساختار منطقه .3-1

اي داراي سه عنصر ساختاري است: مرزهاي جغرافيايي يک ساختار يک مجموعه امنيتي منطقه

-Stewart)ايي مجموعه امنيتي منطقهبندقطباي، و نيتي منطقهاي، اعضاي يک مجموعه اممنطقه

ingersoll and Frazier,2013:77.)  عالوه بر اين، مجموعه امنيتي در برگيرنده الگوهاي دوستي
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و دشمني در يک منطقه جغرافيايي است که داراي ويژگي مشترکي همچون حوزه تمدني يا 

اين امر براي شناخت پيوندهاي امنيتي  (.Buzan and waever, 2009: 55)فرهنگ مشترک هستند

اي درون يک مجموعه امنيتي مفيد فايده است. نکته ديگر، عضويت قدرت هاي بزرگ برون منطقه

هاي در يک مجموعه امنيتي است. در اين زمينه بايد به اين نکته توجه داشت که اگرچه قدرت

هايي خارج از ها را بايد دولترند، اما آناي داي در مجموعه امنيتي منطقهاعمدهبزرگ نقا 

مجموعه امنيتي به حساب آورد، چرا که با وجود داشتن تعامل با ساير اعضاي منطقه جايگاه 

ها عضو منطقه شناخته متفاوتي نسبت به اعضاي داخلي دارند و از نظر اعضا، اين قدرت

  (.Stewart-ingersoll and Frazier,2012:46)شوندنمي

 ايهاي منطقهنقش .3-2

اي بر عهده هاي منطقهچارچوب پژوها، نقشي است که قدرت دهندهليتشکدومين عنصر 

شود. رهبري تعريف مي  3و پشتيباني  2، پاسباني 1ها در قالب سه نقا رهبريگيرند. اين نقامي

يابي به تعريف کرد: تسهيل همکاري يا پذيرش اهداف مشترک و وسايل دست گونهاينتوان را مي

پاسباني، تالش براي حفظ و يا تثبيت نظم اين اهداف در ميان اعضاي يک گروه در نظم امنيتي. 

تواند شامل بازدارندگي در مقابل نظم موجود و يا فراهم ها ميامنيتي موجود است. اين تالش

ت که کردن منابع و تجهيزات الزم براي تثبيت امنيت منطقه باشد. پاسباني نقشي مديريتي اس

توجه اصلي آن به تهديدات امنيتي بالفعل از داخل منطقه و تالش براي مديريت اين تهديدات 

اي وظيفه اي نيز بدين معناست که قدرت منطقه. پشتيباني منطقهدر چهارچوب نظم موجود است

ه ي خارج از منطقه بر عهدهاهيرودفاع از منطقه و مديريت روابط نظم امنيتي را با کنشگران و 

 (.Stewart-ingersoll and Frazier,2013:189-121)دارد
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2.Custodianship  
3.Protection 
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 گيري سياست خارجيجهت .3-3

هاي يک دولت در تشکيل و حفظ نظم امنيتي است که تمايل، گرايا و يا اولويت ،گيريجهت

يي در مقابل گراجانبهک، ي 2در مقابل تجديدنظر طلبي  1در سه قالب اصلي حفظ وضع موجود

مجموع اين سه متغير تعيين  شود. گرايانه در مقابل واکنشي تعريف مي، و کناگراييچندجانبه

اي در هاي منطقهاي و نقا قدرتکننده نوع نظم امنيتي حاکم بر يک مجموعه امنيتي منطقه

 دهي و يا تغيير اين نظم امنيتي است.  شکل

 هاي پژوهشيافته .4

 به بعد( 2003مجموعه امنيتي خاورميانه ) اي درهاي منطقهبندي و تعيين قدرتشاخص.1-4

مسئله نيز به  ي در آن دشوار است. اينبندقطبخاورميانه از جمله مناطقي است که تعيين دقيق 

ها، در نها آهاي آن و همچنين، اختالف در ميزان توانمنديساختار اين مجموعه و تنوع قدرت

سه کشور  . با وجود اين،گردديم بازاي، هاي منطقهها در ايفاي نقاکنار خواست اين قدرت

وتر از ديگر هاي مادي در دو دهه اخير، پيشرايران، عربستان و ترکيه به لحاظ مجموع توانمندي

اي اصلي در خاورميانه به هاي منطقهتوان قدرتکشورهاي منطقه بوده و اين سه کشور را مي

ترين دهد مهمنيز نشان مي 2003از  هاي بعدشمار آورد. بررسي تحوالت خاورميانه در سال

ي به مراتب ها نقشاند و آنتحوالت امنيتي اين منطقه حول محور اين سه کشور رخ داده

 . اندداشتههاي منطقه در اين تحوالت امنيتي نسبت به ديگر قدرت رگذارتريتأث

 حمله آمريكا به عراق و سرنگوني صدام حسين.4-2

-ترين تحول سياسيتوان مهمک آمريکا و بريتانيا به عراق را مينيروهاي مشتر 2003حمله سال 

آن همچنان  هاي پس از پايان جنگ سرد به شمار آورد که پيامدهايامنيتي در خاورميانه در سال

 دامنگير منطقه است. 
 اي حمله آمريكا به عراقپيامدهاي منطقه.4-2-1

است خارجي جورج بوش، پيامدهايي به هاي تيم سيبينيحمله آمريکا به عراق بر خالف پيا

                                                           

1.Status quo 

2.Revisionist  
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سرنگوني صدام پس از ها پيا رفت. آن شده ينيبايپدنبال داشت که در جهت عکس اهداف 

اي اي و فرا منطقههاي منطقهقدرتهاي سياسي داخلي و رقابت خواهي ميان جريانسهم ،حسين

قه تبديل، و درگيري هاي براي تصاحب موقعيت برتر، به الگوي غالب روابط ميان کشورهاي منط

 اي در همه سطوح تشديد شد. منطقه
 تضعيف عراق و تبديل آن به عرصه نفوذ ايران.4-2-2

آمريکا به عراق در پي داشت  2003ترين پيامدهايي که حمله سال شايد بتوان گفت از جمله مهم

. عراق که تا پيا از اين و ساختار امنيتي خاورميانه را تغيير داد، افزايا نفوذ ايران در عراق بود

ي اعرصه، اکنون به رفتيمبه عنوان دشمن شماره يک جمهوري اسالمي ايران در منطقه به شمار 

 ياز زمان فروپاشاي ايران تبديل شده و قدرت به اکثريت شيعيان رسيده بود. براي نفوذ منطقه

گرفته سو در عراق شکلاين نخستين بار بود که يک دولت هم ،دولت عراق يريگو شکل يعثمان

اين کشور قدرت را به دست  عهيشهاي ضد ايراني نداشت، بلکه اکثريت بود که نه تنها سياست

جمهوري اسالمي  مسئوالنها در ايران زندگي و با گرفته بودند که بسياري از رهبران آن سال

تين دولت شيعي عراق و تشکيل نخس 2005ايران همکاري کرده بودند. انتخابات پارلماني سال 

 در اين کشور نقطه عطف اين روابط بود. 
 ايهاي منطقهلبنان عرصه کشمكش .4-2-3

اي که دامنه به لبنان نيز سرايت کرد؛ به گونهمتحده به عراق تهاجم اياالتاي پيامدهاي منطقه

 قلبدر لبنان . مذهبي لبنان را نيز درگير کرد-رقابت قدرت در سطح منطقه، ساختار قومي

ي زيادي از تحوالت ريرپذيتأثمذهبي و قومي آن -به دليل ساختار سياسيواقع شده و  انهيخاورم

ترين اي دارد. بر اين اساس، لبنان نخستين قرباني تحوالت جديد در خاورميانه بود. مهممنطقه

رويدادهايي که در اين دوره در لبنان رخ داد، ترور رفيق حريري و اخراج نيروهاي سوري از 

 روزه بود.  33لبنان؛ و جنگ 
 ترور رفيق حريري و اخراج سوريه از لبنان. 4-2-3-1

لبنان، در اين کشور حضور داشته و نقا  1975نيروهاي سوري از بعد از آغاز جنگ داخلي 

مهمي در تقويت مواضع شيعيان در لبنان داشتند. به همين دليل، يکي از اقداماتي که رقباي 
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انجام دادند، فشار بر سوريه براي خروج از لبنان بود  2003هاي پس  از الاي ايران در سمنطقه

(Hirst,2010:307) دليل اصلي اين فشارها، حضور سوريه در جبهه ايران بود. عربستان سعودي .

به عنوان سردمدار کشورهاي مخالف حضور نيروهاي سوري در لبنان، خواهان قطع روابط سوريه 

، بهانه الزم را براي اخراج 2005وزير وقت لبنان در سال يق حريري، نخستبا ايران بود. ترور رف

نيروهاي سوري از لبنان فراهم کرد. به همين دليل بالفاصله پس از ترور حريري، سوريه متهم 

المللي مجبور به خروج نخست اين ترور معرفي شد و در پي آن، نيروهاي سوري تحت فشار بين

 از لبنان شدند. 
 روزه و کاهش ضريب امنيتي اسرائيل 33جنگ .4-2-3-2

بود که به جنگ  2006اهلل در ژوئيه اوج فشارها در لبنان، حمله اسرائيل به مواضع نيروهاي حزب 

به دنبال ربوده شدن دو نظامي اسرائيلي توسط نيروهاي و  2006در ژوئيه  روزه مشهور شد. 33

شدت و  .زميني و دريايي گسترده عليه لبنان کـرد اهلل، اسـرائيل اقـدام بـه تهاجم هوايي،حزب

 گران و ناظرانگستره واکنا اسرائيل به دستگيري دو سرباز اسرائيلي، تعجب بسياري از تحليل

که  گونههمانجنگ به بهانه آزادي سربازان اسرائيلي آغاز شد، اما را به همراه داشـت. 

کرد. ي را دنبال ميترگستردهاين جنگ اهداف  هاي بعدي حاميان اسرائيل نشان داد،يريگموضع

درد »ي، جنگ لبنان را اظهارنظردر اين راستا، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه وقت آمريکا در 

محکوميت ها در خاورميانه جديد خواند و از مصر، عربستان و اردن به خاطر اقدام آن«  1زايمان

 انيجنگ مگران نيز معتقدند بسياري از تحليل .(Ottaway et al,2008)اهلل تقدير کردآشکار حزب

، بلکه بايد آن را در نظر گرفت يلياسرائ-يجنگ عرب کيبه عنوان  دياهلل  را نباو حزب لياسرائ

طلبي هالل شيعي از اولين برخورد ميان ايران و اسرائيل به شمار آورد که در مقابله با گسترش

ناکامي اسرائيل  .(Susser,2007)رو منطقه رخ دادورهاي ميانهسوي ايران و تهديدات آن براي کش

در دستيابي به اهداف خود نه تنها بازدارندگي اين کشور را متزلزل ساخت، بلکه مقاومت را به 

اهلل به نوعي الگوي همچنين، حزب. الگويي مناسب براي ايستادگي در مقابل اسرائيل تبديل کرد

 (.mazaheri and Ahmadzadeh,2005:7)رهاي منطقه تبديل شديان ديگر کشومقاومت براي شيع

                                                           

1.Birth Pangs 
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اهلل به ايران و تقويت عالوه بر اين، اين جنگ موجب نزديکي و وابستگي بيا از پيا حزب

 روابط ايران و سوريه شد. 

 عربستان و ساختار امنيتي جديد در خاورميانه.4-3

 2003قوط صدام حسين در سال از نظر مقامات سعودي، وضعيت امنيتي جديدي که بعد از س

هايي است که عربستان آن را تهديدي براي امنيت ملي و همه مؤلفه دربردارندهايجاد شد، 

، از 2003کند. اين کشور از قبل از حمله آمريکا به عراق در سال اي خود تعريف ميمنطقه

ز آغاز حمله به عراق، ، يعني يک ماه قبل ا2003مخالفان اين حمله بود. در اين راستا در فوريه 

الفيصل، وزير امور خارجه وقت عربستان در مخالفت با حمله به عراق به جورج بوش  صعود

کند هشدار داد که سرنگوني صدام يک مسئله را حل و پنج مشکل ديگر درست مي

(Naderinasab,2010:326 .)ها، با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال عالوه بر اين

در ترکيه، اين کشور سياست گرايا به خاورميانه را در دستور کار خود قرارداد. از اين  2002

سياسي  خألزمان، ترکيه به دنبال تقويت حضور خود در خاورميانه بود. حمله آمريکا به عراق و 

 ناشي از آن فضا را بر ورود ترکيه فراهم کرد. 

. داديميط امنيتي پيرامون خود را شکل ها، ادراک عربستان نسبت به تحوالت محاين نگراني

سه مؤلفه تغيير توازن قدرت به سود ايران،  دربردارندهادراک عربستان نسبت به تحوالت عراق 

افزايا قدرت سياسي شيعيان، و خطرات ناشي از روي کار آمدن يک دولت دموکراتيک در 

 همسايگي اين کشور بود. 
 ه سود ايرانحذف عراق و تغيير توازن قدرت ب.4-3-1

قدرت  موازنههاي ترين پيامد حذف رژيم بعث در عراق براي عربستان، حذف يکي از قطبمهم

فارس به سود ايران بود. تا پيا از اين و از جنگ جهاني دوم به بعد، نحوه توزيع  در خليج

ان که تو گرفتيمي شامل ايران، عراق و عربستان را در بر ضلعاي يک نظام سه قدرت منطقه

ريخت  به همها گرفته بود. اما با حذف عراق، اين توزيع قدرت اي را از آنبرتري جويي منطقه

(Aghaei and Ahmadiyan,2010:16)هاي داخلي شده و از . از اين زمان، عراق درگير بحران

 دگاهياز د (.Sazmand and Joukar,2016:162)اي کنار رفته استچرخه رقابت هاي منطقه
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ي در ساختار اگستردهبرنده حمله به عراق بود که توانسته بود به نفوذ  نيتربزرگايران  عربستان،

به هژموني  يابيدست ايران از نفوذ در عراق،هدف سياسي اين کشور دست يابد. از ديد اين کشور، 

-Al-Shaiji 2008:105)اي استمنطقه صحنه گردانو  زيربرنامه کيشدن به  ليو تبد ايمنطقه

06) . 

 قدرت گرفتن شيعيان .4-3-2

هاي عربستان مربوط به قدرت گرفتن شيعيان در عراق و نگراني از آنچه يکي ديگر از نگراني 

شود، است. نخستين بار پادشاه اردن از اصطالح هالل شيعي نام برده مي  1به عنوان هالل شيعي

براي نشان دادن خطر ايران در در تالش  2004استفاده کرد. ملک عبداهلل، پادشاه اردن در سال 

 (. Wehrey et al,2010:22)ال ايجاد هالل شيعي در منطقه استمنطقه، اعالم کرد که ايران به دنب

ي جهان از آنجا که عربستان همواره سعي دارد نقا رهبري را در سطح منطقه، جهان عرب و حت

اي هايا دهد، دگرگونياسالم ايفا کند و تأثيرگذاري خود را در عرصه سياست خارجي افز

اي اين کشور اهميتي ههاي منطقي شيعيان در عراق از منظر اهداف و اولويتابيقدرتعمده چون 

، به همين دليل، پس از تشکيل دولت در عراق (.Aghaei and Ahmadiyan,2010:14)بسيار دارد

به رسميت  عي کرد ازعربستان با ناديده گرفتن اين دولت و عدم برقراري ارتباط رسمي با آن، س

راردادن قشناختن دولت جديد عراق سر باز زند. عربستان همچنين اعالم کرد که از در اختيار 

و از  (Naderinasab,2010:327)هاي اقتصادي به دولت عراق خودداري خواهد کردوام و کمک

 بازگشايي سفارتا در عراق خودداري کرد. 
 عراق گيري يک دولت دموکراتيک درشكل.4-3-3

تان نگراني عربس عالوه بر نگراني از افزايا نفوذ ايران و قدرت گرفتن جريانات شيعي در عراق،

دولتي  ياسيس موکراتيک در مرزهاي خود داشت. قدرتدگيري يک دولت جدي درباره شکل

در  نساختار سياسي و شيعيابر  يينويتأثيرات دوم توانستمي در عراق عهيش دموکراتيک و

ر که از نظ داشته باشد فارس خليج يهمکار يعضو شورا يکشورها ريو سا يسعودعربستان 

 . (Korany,2010:37)هستند يسنخانداني  يهاميتحت سلطه رژ يو اقتصاد يو اجتماع ياسيس
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 ورود ترکيه به معادالت امنيتي خاورميانه.4-4

، ترکيه است. از زمان 2003هاي پس از اي در خاورميانه در سالهاي منطقهيکي ديگر از قدرت

، سياست خارجي ترکيه دچار يک تغيير 2002روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 

تغيير   1يي به سمت رهيافت جديد عمق استراتژيکگراغربپارادايميک شد و از سياست سنتي 

راموني هدف اين استراتژي اين بود که ترکيه بر همه مناطق پي (.Ehteshami,2014:38)جهت داد

: امروز ديگويمخود نفوذ داشته باشد. در اين راستا، احمد داود اغلو، وزير خارجه وقت ترکيه 

ي، اهيترکما بايد همان نفوذ عثماني را در خاورميانه داشته باشيم؛ با اين تفاوت که به جاي سرباز 

ه ديدگاه داود بر پاي (.Rasouli and Iman,2015:12)حضور داشته باشد آنجاکاالهاي ترک در 

اي است که خاورميانه اغلو، ترکيه به دليل موقعيت جغرافيايي خود داراي چندين هويت منطقه

ها است. بنابراين ترکيه هر چه بيشتر بايد در معادالت خاورميانه ورود پيدا ترين آناز جمله مهم

ان شرقي خود در پيا ه همسايگاز اين زمان، دولت جديد ترکيه رويکرد ليبرالي را نسبت ب کند. 

هـاي مهمـي خـاورميانه بـه دليل داشتن پتانسيلاز ديد داود اغلو،  (.D’Alema,2017:2-3)گرفت

ترکيـه  و بايد مورد توجه دولت تـرکيه قـرار گـيرد مصرف بزرگو بازارهاي  نفتي چـون منابع

شـي از وابسـتگي متقابـل هاي ناهمسايگان است، چرا که ضرورت با مناسبات بهبود بهناچـار 

هاي ميان کند. به همين دليل، کمتر درگير رقابتضروري ميفزاينده اتـخاذ چـنين سياستي را 

کرد نقا يک قدرت ميانجي را ايفا کند و در تحوالت منطقه سعي مي شديمايران و عربستان 
(Harrison,2018:9 .) 

 منطقههاي ترکيه و ايفاي نقش ميانجي در بحران. 4-4-1

 نسبتاًبا همه کشورهاي خاورميانه و حتي با اسرائيل روابط  باًيتقرترکيه تنها کشور منطقه بود که 

اي به عنوان ميانجي عمل کند هاي منطقهتوانست در بسياري از درگيريخوبي داشت و مي

(Barkey,2011:3.) ود هاي بعد از ورهايي که اين کشور در سالبه همين دليل، يکي از نقا

اي بود. آنکارا بارها هاي منطقهي در بحرانگريانجيمجدي به خاورميانه براي خود تعريف کرد، 

ترين موضوعاتي که ترکيه به عنوان در اختالفات پديد آمده به عنوان ميانجي وارد شده است. مهم

                                                           

1.Strategic Depth 
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ئيل و سوريه، ها ورود پيدا کرد عبارت بودند از: مسئله فلسطين، صلح اسرااي به آنميانجي منطقه

 اي ايران، و صلح در لبنان. برنامه هسته
 مسئله فلسطين .4-4-2

تا پيا از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه، ترکيه يکي از شرکاي اصلي اسرائيل در 

 1996ي نزديک بود که طرفين در سال ااندازهخاورميانه بود. در اين دوران، روابط دو کشور به 

امضا کردند. با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه و گرايشات  پيمان امنيتي دوجانبه

جديد ترکيه  مرداندولتاين حزب، روابط ترکيه با اسرائيل نيز دچار تعديل شد.  انهيگرااسالم

که تالش داشتند حضور خود در خاورميانه را تقويت کنند نگران اين بودند که ارتباطات عميق 

ها شود. به همين دليل، در کنار افزايا است خارجي جديد آنمانع از موفقيت سي لياسرائبا 

هاي اسرائيل در قبال مسئله فلسطين، تالش کردند با ايفاي نقا انتقادات نسبت به سياست

ي صلح ميان دو طرف امتحان کنند. در اصل، ترکيه با برقرارگرايانه، شانس خود را براي ميانجي

اي که تا حدودي مشروعيت آن رهبري خود در منطقه حمايت از فلسطين به دنبال تحقق نقا

  (.Ajorlou and Mahmoodi,2013:198)آيد، بوديت از فلسطين به دست ميبا حما

هاي گروه اسالم گراي از سوي ديگر، از آنجايي که حزب عدالت و توسعه خود را از شاخه

آيد، ترکيه سياست مار ميو سازمان حماس نيز يک گروه اخواني به ش دانديمالمسلمين اخوان

ي و اسيس ندآيفر کيواردکردن حماس به  هيموضع ترکنزديکي به حماس را در پيا گرفت. 

بود.  ليبس در مقابل لغو محاصره غزه توسط اسرائآتا يمتقاعد کردن حماس برا آن، هدف

 کيابط نزدرو جاديو ا يعمل يهابرداشتن گام را به بود که حماس نينقطه ا نيسهم آنکارا در ا

در ديدارهايي که ميان مقامات اسرائيلي  (.Aras,2009:11)زديبرانگ ينيفلسط يهاجناح انيدر م

و اسرائيل را فراهم کند. اما حمله  نيفلسطو ترک برگزار شد، ترکيه تالش کرد شرايط صلح 

 ها را با شکست مواجه کرد. اسرائيل به نوار غزه همه اين تالش 2008سال 
 اسرائيل و سوريه صلح .4-4-3

گذاري زيادي روي به بعد روابط خود با سوريه را تقويت کرده و سرمايه 2004ترکيه که از سال  

سوريه به عنوان دروازه ورود به جهان عرب انجام داده بود، به دنبال اين بود که اختالفات سوريه 
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ا، سوريه و اسرائيل با فصل و بين دو طرف صلح برقرار کند. در اين راستوو اسرائيل را حل

در  (.Daneshniya and Hashemi:2015:52)يه چهار دوره مذاکره انجام دادندي ترکگريانجيم

کردند. هدف هاي خود را مطرح ميو دغدغه هاخواسته، طرفين ميرمستقيغگوهاي وطي اين گفت

مايندگان اسرائيل هاي دو طرف و فراهم کردن زمينه ديدار مستقيم نترکيه نزديک کردن ديدگاه

و سوريه بود. هم دولت سوريه و هم دولت اسرائيل موافق برقراري صلح بودند و نفس پذيرش 

تمايل به صلح از سوي هر دو طرف درگيري بود. اما بدبيني  دييتأي ترکيه به معناي گريانجيم

، 2008سال اسرائيل به نوار غزه در  رمنتظرهيغحاکم بر فضاي رواني دو طرف همراه با حمله 

 مانع از پيشرفت روند مذاکرات شد.
 اي ايرانترکيه و برنامه هسته .4-4-4

کرد به عنوان ميانجي ميان ايران اي ايران سومين موضوعي بود که ترکيه تالش ميبرنامه هسته 

اي ايران به عنوان فرصتي طاليي براي هاي غربي، ايفاي نقا کند. ترکيه به مسئله هستهو طرف

اي به متحدان غربي دادن قدرت نرم و توان بازيگري خود به عنوان يک قدرت مهم منطقهنشان 

ديپلماسي ميان ايران و آمريکا و متحدان  کنندهليتسهکرد و خواهان ايفاي نقا خود، نگاه مي

بيانيه تهران که با  (.Ajorlou and Mahmoodi,2013:205)اي ايران بوددرباره برنامه هستهغربي 

هاي بيشتر ضد ايران در سال ار عمل ترکيه و برزيل و با هدف ممانعت از اعمال تحريمابتک

در باره موضوع گرايانه آنکارا به امضا رسيد، نمونه بارزي از ديپلماسي فعال و ميانجي 2010

. در اين ميان، زماني که پرونده ايران به شوراي امنيت (Aghaei Joobani,2018)اي ايران بودهسته

که به عضويت  2010زمان ملل متحد ارجاع داده شد، ترکيه از مخالفان اين اقدام بود و در سال سا

غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل در آمده بود، با قطعنامه تحريمي عليه ايران مخالفت کرد 
(Hajimineh,2014:63 .) 

 ترکيه و حضور در عراق جديد .4-4-5

روابط خود با دولت جديد عراق را نيز بهبود بخشد. حمله  ها، ترکيه سعي کردعالوه بر اين

آمريکا به عراق موجب نگراني جدي ترکيه در خصوص آينده عراق و مسئله کردي شده بود. 

ترکيه نگران اين بود که کردها از وضعيت جديد عراق در راستاي خودمختاري و در نهايت، 
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ها کمک کند. اين نگراني به در اين راه به آن استقالل خود از عراق استفاده کنند و آمريکا نيز

ويژه به دليل اختالفات ترکيه با آمريکا بر سر عدم واگذاري پايگاه اينجرليک به آمريکا براي 

بر  ،هيچ رويدادي بيشتر از جنگ عراق ،نظرانصاحب دهيبه عقحمله به عراق، افزايا يافته بود. 

باعث شده بود  اين مسئله (.vaezei,2008:60)ته اسـتتأثير مخرب نداش مريکاآو  روابط ترکيه

ترکيه در اوايل، نگاه مثبتي به تحوالت عراق نداشته باشد. اما به تدريج سعي کرد براي ايجاد 

گيري تهديداتي که از ناحيه عراق جديد ممکن جاي پايي در عراق جديد و جلوگيري از شکل

ق جديد را بهبود ببخشد. بر اين اساس، ترکيه بود دامن ترکيه را بگيرد، روابط خود با عرا

 2007پيوندهاي اقتصادي خود با اين کشور را تقويت کرد و مراودات تجاري دو کشور در سال 

به بغداد سفر کرد. اهميت اين  2008ميليارد دالر رسيد. همچنين، اردوغان در جوالي  2.8به 

کشورهاي همسايه عراق به اين کشور  سفر در اين بود که دومين سفر يک رئيس دولت از ميان

 (. Blanchard et al,2008:15)رفتيمبه شمار  2003بعد از 

مسئله ديگري که به تقويت نفوذ ترکيه در عراق کمک کرد، بهبود روابط با اقليم خودمختار 

کردستان عراق بود. تا پيا از اين، ترکيه از مخالفين اصلي اعطاي خودمختاري به کردها در 

وب قانون اساسي عراق بود. به همين دليل، ترکيه تنها کشوري بود که به امضاي قانون چارچ

ها به موادي از قانون بود که اختيارات اساسي موقت عراق اعتراض کرد. اعتراض ترک

اما در يک چرخا  (.Ajorlou and Mahmoodi,2013:195)داديماي به کردهاي عراق العادهفوق

، ترکيه روابط خود با اقليم خودمختار کردستان عراق را تغيير داد و 2008ي در سال ادرجه 180

 (. Barkey,2011:2)به سمت بهبود روابط حرکت کرد

 اي آمريكا و نظم نوين منطقه.4-5

، 2003هاي بعد از در تحوالت امنيتي خاورميانه طي سال رگذاريتأثاي ترين قدرت فرا منطقهمهم

. در واقع، علت اصلي تغيير و تحوالت امنيتي در خاورميانه طي اين متحده آمريکا استاياالت

هاي ترين قدرتها، حمله آمريکا به عراق بود. به همين دليل، آمريکا را بايد در زمره مهمسال

اي که در اين به شمار آورد. نکته 2003هاي بعد از در ساختار امنيتي خاورميانه در سال رگذاريتأث

هاي پس از سقوط رژيم نظر داشت اين است که، تمام اقدامات آمريکا در سالرابطه بايد در 
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)شامل سوريه، تحت حمايت ايران ايبعث در عراق حول محور مقابله با ايران و محور منطقه

. از ديد آمريکا، ايران کشوري غيرهمسو است که هژموني ديچرخيماهلل لبنان و حماس( حزب

، 2003تحوالت بعد از  (.Mohseni et al,1398:159)چالا مي کشد و منطقه اي آن را بهجهاني 

اي ايران را افزايا داده بود. بنابراين، آمريکا به دنبال اين بود که توازن قدرتي که بعد توان مقابله

 بود را باز گرداند.  خورده همبهاز حمله به عراق به سود ايران 

ها عبارت بودند از: بازگرداندن ثبات به عراق و سالمسائل اصلي آمريکا در خاورميانه در اين  

اي ايران. مقابله با نفوذ ايران در اين کشور، حضور سوريه در لبنان، مسئله فلسطين، و برنامه هسته

. حضور سوريه در لبنان موجب تقويت ديچرخيمدر واقع همه اين مسائل حول محور ايران 

ده بود و تداوم مسئله فلسطين همراهي متحدان محور شيعي و تضعيف محور سني و مسيحي ش

 ,Ottaway et al)کردين کشور را با مشکل مواجه مياي اهاي منطقهعرب آمريکا با سياست

2008:4  .) 

 ايتالش براي ايجاد ثبات در عراق و بازگرداندن آن به توازن منطقه. 4-5-1

فق از دموکراسي در منطقه، پس از هدف آمريکا مبني بر تبديل عراق به يک الگوي مو رغميعل

گونه دچار  ومرجهرجفروپاشي ساختار سياسي حزب بعث و انحالل ارتا، عراق به وضعيتي 

. دولت موقت نيز توان مديريت سر برآوردندهاي مسلح در گوشه و کنار کشور شد و گروه

اي حضور کشورهاي هاي فضا را برثباتيهاي مسلح را نداشت. اين بيتحوالت و مقابله با گروه

ترين کشوري که در اي در عراق و مداخله در امور داخلي اين کشور فراهم کرده بود. مهممنطقه

، ديديماين ميان مورد توجه آمريکا قرار داشت و آن را تهديدي براي منافع خود و متحدانا 

ويت دولت مرکزي ايران بود. در واقع، يکي از اهداف اصلي آمريکا براي حفظ ثبات در عراق، تق

 قابلروي آمريکا اين بود که طرحي منسجم و چالا پيا نيتربزرگدر مقابل نفوذ ايران بود. 

براي بازگرداندن ثبات به عراق نداشت و اقدامات اين کشور بيشتر متناظر بر تحوالت و  اجرا

يعه، سني و مذهبي ش-هاي مسلح بود. وجود سه گروه قوميهاي ناشي از اقدامات گروهناآرامي

، رقابت قدرت ميان هاگروههاي سياسي مختلف در درون هر کدام از اين کرد در عراق و طيف

ي متعارض هر گروه از هاخواستهها، و هاي سياسي و مذهبي ميان آنها، اختالف ديدگاهآن



1621399 پاييزوم، سدهم، شماره شانز فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

 آمريکا و از دولت مرکزي عراق مانع از اجراي هرگونه طرح سياسي انسجام بخا براي بازگشت

 Ottaway et)روي آمريکا در عراق بودترين چالا پيا. اين مسئله مهمشديمثبات به عراق 

al, 2008: 6 .) 

 اي ايران و تالش براي به انزوا کشاندن آن پرونده هسته .4-5-2

ترين اقدامات اي ايران و ايجاد اجماع جهاني عليه آن، از جمله مهمامنيتي کردن پرونده هسته

بوده است. اعمال فشارهاي  2003هاي بعد از اي ايران در سالمقابله با قدرت منطقه آمريکا براي

اي ايران را شوراي امنيت سازمان المللي انرژي اتمي پرونده هستهآمريکا باعث شد آژانس بين

( را 1737)ن شورا اولين قطعنامه تحريمي خودنيز اي 2006دسامبر  2ملل متحد ارجاع دهد. در 

کرد همه اقدامات الزم براي جلوگيري ها درخواست ميان تصويب کرد که در آن از دولتعليه اير

هايي که از عرضه مستقيم و يا غيرمستقيم، فروش يا انتقال مواد، تجهيزات، کاال و فناوري

به ايران کمک سنگين  آبي مرتبط به هاتيفعالي و يا سازيغنتوانست به فناوري مرتبط با مي

هاي به دنبال اين قطعنامه، قطعنامه (.Esmaeili and Janseez,2016:160-161)جام دهندکند، را ان

ي اقتصادي عليه ايران، به دنبال اعمال فشار بر اين هاميتحرديگري نيز صادر شدند که با اعمال 

 کشور بودند. 
 اعمال فشار بر سوريه براي خروج از لبنان .4-5-3

اين دوران، حضور ارتا اين کشور در لبنان و ارتباط آن با مشکل اصلي آمريکا با سوريه در 

ايران بود. به همين دليل، دولت بوش در راستاي طرح خاورميانه جديد خود، سوريه را نيز در 

کنار عراق و ايران، در محور شرارت قرار داده بود. هدف اصلي آمريکا اين بود که با اخراج 

اهلل و ايران قطع شود. در واقع، ن کشور با حزبنيروهاي سوري از لبنان، ارتباطات اي

لبنان  در  دولت طرفدار غرب کياز لبنان خارج شود،  هياگر سورمعتقد بودند که  کاراننومحافظه

در صورت انزواي سوريه و و  ودش ليمعاهده صلح با اسرائ کگيري يمنجر به شکل تواندمي

بر اين اساس،  .(Hirst,2010:297)پاشديرومفبه سرعت  هيسور ميرژ کاها منافع اقتصادي آن،

 امضا کرد که خواستار قاطع تيرا با اکثر ياحهيو مجلس سنا ال کاخ سفيد، 2003در دسامبر 

اين  يارض تيو تمام ياسياستقالل س ت،يکامل به حاکم يابيدست يبرا لبنان دادن به اشغال انيپا
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 يشورا نيز، 2004در سپتامبر لبنان، شد. از  يخارج يروهايو همه ن کشور و خروج ارتا سوريه

)عمدتاً فرانسه( صادر متحده و اروپاا تحت فشار اياالتر 1559سازمان ملل متحد قطعنامه  تيامن

پس از  خود را خلع سالح کند. نيزاهلل و حزب خارج شود خواست تا از لبنان هيکرد و از سور

مصر  ،متحده، فرانسهبا اياالت کيتباط نزدکه به ار نخست وزير وقت لبنان، ،يريحر قيرف ترور

آنچه در عراق پس از  نيتالش کرد ب آمريکادولت ، شديمشناخته  فارسخليج يهانينشخيو ش

سوريه » محور شعارهاي آن که ي موجود در لبنان،اهو اعتراضرخ داد  نيصدام حس يفروپاش

مين دليل، فشارها براي خروج سوريه به ه(. Hirst,2010:307)برقرار کندبود، ارتباط « خارج شو

 از لبنان افزايا يافت که در نهايت منجر به اجبار سوريه براي خروج نيروهايا از لبنان شد. 

ي در روابط ايران و اشهيرزا و ترين موضوعات تناعالوه بر مسائل گفته شده، يکي از مهم 

گيري گفتمان جهاني پي آن شکل و در 2001سپتامبر  11آمريکا، موضوع اسرائيل است. حوادث 

يي راديکال گرااسالمي مشترک آمريکا و اسرائيل در برابر ريگجبههمبارزه با تروريسم، باعث شد 

تقويت شود. رويکرد دوستانه دولت بوش نسبت به اسرائيل به قدري پررنگ بود که در انتخابات 

حزب ليکود از بوش از جمله در در آمريکا، اکثريت جامعه اسرائيل  2004رياست جمهوري سال 

هاي پس از سقوط هاي دو طرف در سالهمکاري (.Ghanbarlou,2008:148)کردندحمايت مي

اهلل عيان شد. روزه عليه حزب سهوترين تجلي آن در جنگ سيصدام حسين، تقويت شد که مهم

 وقت اسرائيلوزير ، نخستاولمرتايهود بوش و  2006 يدر ماه م ،هاگزارشبر اساس برخي 

و  رانيا گسترش طلبي يسازيخنث را برخود اقدامات توافق کردند رو  در در يک ديدار رو

از حمله خود را  تي، بوش حمااين ديداردر . متمرکز کنند ،اهلل و حماسفشار بر حزب ايافزا

 يبرا يزيرمهبرنا هيبه اولمرت داده شد که از ژانو يچراغ سبز جهيدر نت اهلل اعالم کرد وبه حزب

کرد، بلکه تنها اهلل نه تنها اسرائيل را از حمله محافظت ميحذف حزب حمله را آغاز کرده بود.

 Esmaeili)، از بين مي روددارديم بازنيرويي که در لبنان اسرائيل را از تسلط بر کل اين کشور 

and Janseez,2016:161.) 
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 تجزيه و تحليل .5

دهي به اي در شکلهاي منطقهف اين پژوها، ارزيابي نقا قدرتگونه که گفته شد، هدهمان

هاي است. در اين بخا با تکيه بر مولفه 2011تا  2003هاي بين نظم امنيتي در خاورميانه در سال

گيري سياست خارجي سه قدرت اصلي دهنده به چارچوب نظري، به ارزيابي نقا و جهتشکل

رکيه، به عنوان نيروي متحرکه اصلي تحوالت امنيتي منطقه از خاورميانه يعني ايران، عربستان و ت

 شود. به بعد، پرداخته مي 2003سال 

 هانقش.5-1

کنند؛ رهبري، اي را ايفا مياي سه نوع نقا منطقههاي منطقهگونه که گفته شد، قدرتهمان

ظم امنيتي خاورميانه پاسداري و پشتيباني. در ادامه به ارزيابي نقا ايران، عربستان و ترکيه در ن

 پردازيم.مي 2011تا  2033هاي در سال
 اي ايرانارزيابي نقش منطقه .5-1-1

اي در ثيرگذارترين بازيگر منطقهأترين و تهاي پس از حمله آمريکا به عراق، ايران به مهمدر سال

ها اين سال اي خود را گسترش دهد. بر اين اساس، درخاورميانه تبديل شد و توانست نفوذ منطقه

اي شيعي از هاي مقاومت شيعي را در راستاي ايجاد يک بلوک منطقهايران نقا رهبر جريان

افغانستان تا لبنان براي خود تعريف کرده بود. از سوي ديگر، ايران تالش داشت آمريکا را در 

ميانه هاي خاورگير کند تا مانع از تحميل نظم مورد نظر اين کشور در قالب طرحعراق زمين

اي را نيز در مقابل مداخله بزرگ و خاورميانه جديد شود. بنابراين، همزمان نقا پشتيبان منطقه

آمريکا در منطقه برعهده داشت. عالوه بر اين، مقابله با جريان سني به رهبري عربستان به ويژه 

نقا يک پاسبان در لبنان و مقابله با پيشروي اسرائيل در فلسطين و لبنان، موجب شده بود ايران 

کار عربي به رهبري عربستان و همچنين اسرائيل، ايفا اي را نيز در تقابل با محور محافظهمنطقه

، ايران همزمان هر سه نقا رهبري، پاسباني و 2011تا  2003هاي بين کند. بنابراين، در سال

 . کرداي را مطابق تعريف خود از نظم مطلوب امنيتي، ايفا ميپشتيباني منطقه
 اي عربستانارزيابي نقش منطقه .5-1-2

هاي پس از حمله آمريکا به عراق، ترين پيروز تحوالت خاورميانه در سالبا توجه به اينکه بزرگ
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اي و مذهبي عربستان در سطح منطقه ترين رقيب منطقهجمهوري اسالمي ايران بود و ايران مهم

تمام تالش عربستان بر مقابله با  2003ز هاي بعد ارود، در سالو جهان اسالم به شمار مي

گيري يک محور شيعي در سطح منطقه قرار گرفته بود. بر اي ايران و شکلگسترش نفوذ منطقه

اي را با محوريت کشورهاي سني عليه ايران اين اساس، اين کشور تالش کرد يک ائتالف منطقه

اي عربستان، ترين نقا منطقهمهم شکل دهد و خود رهبري آن را برعهده بگيرد. در اين راستا،

اي ضد ايراني بود. از سوي ديگر، با توجه به اينکه از نظر عربستان، هاي منطقهرهبري جريان

روند، اي در خاورميانه به شمار ميترين تهديد عليه نظم منطقههاي شيعي مهمايران و جنبا

ايران براي تغيير نظم امنيتي موجود، ايفا اي را نيز عليه تالش بنابراين همزمان نقا پاسبان منطقه

 کرد.  مي
 اي ترکيهارزيابي نقش منطقه .5-1-3

حمله آمريکا به عراق فرصت مناسبي در اختيار ترکيه قرار داد تا از اين طريق سياست چرخا 

طلبي کردها در عراق، حساسيت ترکيه به شرق را به پيا ببرد. همزمان، مقابله با تهديد استقالل

سبت به تحوالت خاورميانه را افزايا داده و حضور بيشتر ترکيه در خاورميانه و به ويژه در ن

کرد. با توجه به سياست گردش به شرق حزب عدالت و توسعه و تحوالت عراق را توجيه مي

ها ترکيه طلبي کردهاي عراق بر امنيت ملي اين کشور، در اين سالنگراني از پيامدهاي استقالل

شت با پيشبرد اهداف اقتصادي خود در خاورميانه، پيوندهاي اقتصادي با ديگر کشورهاي تالش دا

منطقه را در راستاي منافع خود افزايا داده و بر اين اساس، حضور خود را در خاورميانه پايدار 

کرد. هاي منطقه ايفا مياي را در قالب حل و فصل بحرانسازد. ترکيه همچين نقا ميانجي منطقه

توان در قالب تالش را مي 2011تا  2003هاي بين اي ترکيه در سالاين اساس، نقا منطقهبر 

 ترکيه براي ايفاي نقا رهبري توسعه اقتصادي در خاورميانه تفسير کرد. 

 گيري سياست خارجيجهت .5-2

اي است دهي به نظم امنيتي منطقهاي در شکلهاي منطقهگيري سياست مکمل نقا قدرتجهت

گرا يا واکنشي بودن جانبه يا چندجانبه بودن و کنادر قالب حفظ يا تغيير وضع موجود، يککه 

گيري سياست خارجي ايران، عربستان و ترکيه در نظم شود. در ادامه به ارزيابي جهتتعريف مي
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 پردازيم. مي 2011تا  2003هاي امنيتي خاورميانه در سال
 ي ايرانگيري سياست خارجارزيابي جهت .5-2-1

همانگونه که گفته شد، پس از اينکه خالء قدرت در عراق شکل گرفت و عراق به عنوان يکي 

اي ايران فراهم شد. بر هاي توازن قواي منطقه اي به حاشيه رفت، فضا براي رشد منطقهاز پايه

ت اي و با تکيه بر حمايت از دولهمين اساس، ايران با در پيا گرفتن يک سياست فعال منطقه

هاي شيعي منطقه و به ويژه حزب اهلل لبنان، تالش کرد نظم امنيتي شيعي عراق، سوريه و جنبا

گيري سياست خارجي ايران طي هاي خود تغيير دهد. بنابراين، جهتمنطقه را بر پايه خواسته

گرايانه، با تکيه بر تغيير وضع موجود گيري کناتوان يک جهترا مي 2011تا  2003هاي سال

 گرايي ارزيابي کرد.مبتني بر چندجانبهو 
 گيري سياست خارجي عربستانارزيابي جهت .5-2-2

اي ايران بود. به همين دليل، سياست ها، مهار نفوذ منطقههدف اصلي عربستان در اين سال

عربستان در اين دوره بر حفظ توزيع قدرت موجود و جلوگيري از تغيير قواعد حاکم بر آن 

هاي اوليه پس از حمله آمريکا به عراق ر اين راستا، اقدامات عربستان در سالمتمرکز بود. د

واکنشي در مقابل تغيير و تحوالت امنيتي محيط پيرامون خود بود، اما در ادامه و با کسب حمايت 

هاي عرب منطقه به همراه آمريکا و اسرائيل، عربستان نه تنها ابتکار عمل را در دست ديگر دولت

اي ايران اي براي مقابله با نفوذ منطقهگرايانه و فعال منطقهه سمت يک سياست کناگرفت و ب

اي و جهاني را به ويژه در رابطه با تحوالت حرکت کرد، بلکه در اين راستا توانست اجماعي منطقه

 اي ايجاد و در برابر ايران به صورتي چندجانبه عمل کند.  لبنان و امنيتي کردن پرونده هسته
 گيري سياست خارجي ترکيهارزيابي جهت .5-2-3

ورود ترکيه به تحوالت خاورميانه از همان ابتدا بر تاکيد بر رويکرد اقتصادي و گسترش پيوندهاي 

اي در اقتصادي با کشورهاي منطقه استوار بود. به همين دليل، يک سياست خارجي فعال منطقه

فظ ثبات در منطقه دارد، ترکيه نقا يک پيا گرفت و از آنجايي که رشد اقتصاي نياز به ح

گرايي در سطح منطقه ايفا کرد. بر اين اساس، اي را با تاکيد بر گسترش چندجانبهميانجي منطقه

هاي منطقه، ثبات را بر منطقه حاکم ترين بحرانفصل مهموگري در حلترکيه تالش کرد با ميانجي
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د و ساختارهاي امنيتي حاکم بر منطقه بود. به کند. از سوي ديگر، حفظ ثبات نيازمند حفظ قواع

همين دليل، ترکيه نيز يک سياست حافظ وضع موجود، با پذيرش تغييرات آرام و پايدار، در 

را  2011تا  2003هاي گيري سياست خارجي ترکيه طي سالپيا گرفته بود. بنابراين، جهت

و حافظ وضع موجود همراه با گرايي گرايانه، متکي بر چندجانبهتوان يک سياست کنامي

 پذيرش تغييرات آرام و پايدار، ارزيابي کرد.  

 گيرينتيجه .6

و پيامدهاي پس از آن تغييرات مهمي در ساختار امنيتي  2003حمله آمريکا به عراق در سال 

ثباتي و کشمکا در گستره خاورميانه شد. با حذف کرد و موجب گسترش بي جاديا انهيخاورم

ي هاهيپاساختار توزيع قدرت در منطقه به هم خورد و عراق به عنوان يکي از  صدام حسين،

اصلي موازنه قوا در منطقه دچار فروپاشي سياسي شد. تا پيا از اين، موازنه قدرت در خاورميانه 

تحت تاثير مداخالت آمريکا، به عنوان عامل مداخله گر خارجي، در وضعيتي بسته و ناپايدار 

کرد و عليه عراق و ايران اعمال مي 1990ست مهار دوجانبه که آمريکا در دهه قرار داشت. سيا

هاي اين کشور از اسرائيل، عربستان و ديگر کشورهاي عرب متحد آمريکا توازن همزمان، حمايت

هاي قدرت آفريني مستقل قطبقدرت در خاورميانه را تحت تاثير قرار داده بود و مانع از نقا

شد. اما حمله به عراق اين ساختار را بر هم زد. از اين زمان شاهد افزايا نقا در اين منطقه مي

 اي در تحوالت امنيتي منطقه هستيم. هاي منطقهثيرگذاري قدرتأو ت

در اين راستا، با سرنگوني نظام سياسي حزب بعث در عراق و اتفاقاتي که متعاقب آن در محيط 

اي اين کشور فراهم شد. ايران به خوبي توانست از طقهپيرامون ايران رخ داد، فضا براي خيز من

ي کند و گستره ژئوپلتيکي خود برداربهرهاي خود ها در راستاي گسترش نفوذ منطقهاين ظرفيت

اي کشورهاي هاي منطقهيابي ايران، شاهد افزايا تالشرا به درياي مديترانه برساند. با قدرت

ائيل و آمريکا براي ايجاد موازنه در برابر ايران هستيم. عربي به رهبري عربستان و همچنين اسر

آمريکا به عراق از سوي عربستان  2003هاي پس از حمله سال بر اين اساس، اقداماتي که در سال

ي ابيقدرتاي ايران، به همراه آمريکا پيگيري شد، همگي پاسخي بود به و ديگر رقباي منطقه

کننده ديگري در برجسته ورود ترکيه به اين چرخه نيز عامل تعيينايران و تالش براي مقابله با آن. 
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گيري موازنه دهي به ساختار امنيتي در خاورميانه و شکلاي در شکلهاي منطقهشدن نقا قدرت

قدرت حول محور ايران، عربستان و ترکيه بود. در واقع، خيز ايران براي تقويت توان و نفوذ 

اي آن براي جلوگيري از اين خيز، مشخصه اصلي و متحدان منطقهاي خود و تالش آمريکا منطقه

 بود.  2011تا  2003هاي بين نظم امنيتي خاورميانه طي سال

 قدرداني .7

دانم از زحمات با توجه به اينکه اين مقاله استخراجي از رساله دکتري مي باشد، بر خود الزم مي

 ه را بر عهده داشتند تشکر و قدرداني کنم. دکتر بهاره سازمند، که زحمت راهنمايي اين رسال
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