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  تربيت مدرس دانشگاه ،جغرافياي سياسي  دكتري دانش آموخته ـلينه بالغي

  اد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتآز دانشگاه ،جغرافياي سياسي دانشيار ـ عزت اله عزتي

   دانشيار جغرافياي سياسي، استاد مدعو دانشگاه تربيت مدرس  ـ پيروز مجتهد زاده
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  چكيده

شايد تنها  و منطقه اي،و جهاني بازيگراندخالت   پيچيده ترين الگوهاياسرائيلي، يكي از  -تنش فلسطيني، لبناني

 دهه طي متداد يافتنشبه دليل ا  هاي برون رفت از آندخالت و راه  شيوه هايباشد كه در آن  ييهااز تنشه نمون

 بقا و سرنوشت حقتنشي بر سر ،. چرا كه اين تنشاستبوده  و ناكارآمد متعدد  انآن اجرايهاي طوالني و دشواري 

ي هاي تاريخي و مطالعهتوان بر اساس تجربهها ميدشواري اين اما با وجوداست.  هويت ملتهاي فلسطيني و لبناني

حاصل كردن ها جهت التروشني براي اين دخ خصيصه هاي مكاني و جايگاه ژئوپليتيكي اين مناطق مباني نسبتا

  نظر افكنيم.  اناهداف آن و ها بازيگران اصلي شيوه تا بر خواهدشدسعي  در اين نوشتار كرد. يك الگو ارائه

  چرا بحران ساحل شرقى مديترانه  تا به حال قابل حل نبوده است؟  -١پرسش اصلي مقاله اين است كه 

  برخوردار است ؟ مداخله بازيكران جهاني ومنطقه اي از چه فرايند و الگويي  -٢

  ها چگونه است ؟هاي مكاني نمونهي بازيگران و خصيصهي الگوي مداخلهرابطه-٣  

غرب.  هاي متداول، به دو بخش تقسيم خواهيم كرد؛ اردوگاه شرق و اردوگاههمچنين بازيگران را بر پايه نامگذاري

ارائه  بازي قدرت ز شبكه ارتباطاتدر اين خصوص، تصويري ا ي موجودهاتالش كرديم با استناد بر برداشت

و پس از آن به تحوالت بين المللي در اوايل قرن  كردهدهيم كه در آن به شكلي گذرا نگاهي كلي به تاريخ بحران 

بيست و يكم كه در آن آشكارا از خواست بين المللي و به خصوص آمريكا براي ساخت خاورميانه بزرگ و جديد 

  .سخن گفته شد، خواهيم پرداخت

  .الگوهاي مداخله -اسرائيلي -بحران زئوپليتيكي فلسطيني، لبناني مديترانه، ساحل شرقي كليدي: هايهواژ
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  مقدمه-١

ه به ك ١٩١٨و  ١٩١٤، همانگونه كه سال هاي است مورود به قرن بيست و يك  سال ١٩٩٠سال 

 قراراست آنودر پي  گاوج گيري آمريكا و روسيه به عنوان قدرت هاي بزر وجنگ جهاني دوم 

شت يا موازنه ژئوپل شهرت يافت  سرد)كه به دوره جنگ (Hafeznia, 2005:119تيكيموازنه وح

   سال هاي ورود به قرن بيستم بود. ،منتهي شد

. پس از آن خود سري آمريكا شد فرو پاشي دچار در اواخر دهه هشتاد اتحاد جماهير شوروي 

الملل در حقيقت پليس بين ان حامي دموكراسي يامور جهان و مطرح كردن خود به عنوا در اداره

ــتفاده از ابزارهاي ــازمان تجارت جهاني و كنترل ناتو، صــندوق بين نچو يبا اس المللي پول، س

شد. آمريكا تالش كرد ها و ملتدولت حياتار بر ذثيرگأشماري ديگر از نهادهاي ت  تاها آغاز 

دوره ي جنگ سرد دور از دسترس بودند نظير آسياي مركزي كه در  قدرت خود را بر مواضعي

اشاره شطرنج بزرگ  در كتاب  برژينسكيآنطور كه  يطره بر اين كشورهاس دتثبيت كن ،اعمال و

ـــتكه مي توان آن جهتاز مي كند  ـــد كه  س  قدرتتواند با بمانع از ظهور ناگهاني قدرتي باش

  جهاني آمريكا رقابت كند، براي اين كشور حائز اهميت است.   

شي  رو،همين  از شورهايي كه زمينه ايفاي چنين نق در مقابله رااياالت متحده تالش كرد براي ك

(بويژه در و موانعي  اتايجاد كند. اما برخي از تغييري تيكيهاي ژئوپلدارند، بحران برتري آنبا 

ا با آمريكا براي تثبيت نظام جديد جهاني ر طرحبه آنها اشــاره خواهد شــد،  كه بعداًخاورميانه) 

شانه سال چالش مواجه كرد. ن شغال عراق توسط آمريكا در  و  ٢٠٠٣هاي اين تغييرات از زمان ا

شورگرايي يكجانبه صميم به جنگ  و ناديده گرفتن نهادهاي بين اين ك المللي و پس از آن در ت

شمن در  شورهاي هم پيمان و د شكار ك سابقه يدور راندن آ ستقيم نظامي بر  م سلط م براي ت

زير سلطه استراتژيك اياالت  و مسائل منطقه كشورها در نتيجه قرار گرفتن وت ز منابع نفيكي ا

ـــان دادمتحده  ,Claireميشـــودتيك به منابع مرتبط يبحران ژئوپل نهاييعد بُ اگرچه. ، خود رانش

ســياســت هاي چند بعدي و  ضــرورتاً حاوياما اين هدف  آمريكايي و جهاني .)(11-25 :2002

نزاع هايي با شـــكل هاي بوده كه موجب  منافع ملي خودبراي تأمين شـــورها گاهي متناقض ك

ــابقهدر درون منظومه فمختل ــتهاي گوناكوني در يك ي مس ــياس ــده، در حاليكه س ي مزبور  ش

فرايند استراتژيك و در خصوص كشورها اتخاذ ميگردد كه به تناسب تفاوتها و ارزشهاي مكاني 
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ــرائيلي  يا  -توان به  موقعيت لبنان در نبرد عربي ين زمينه مي.دراتوان آنها را تحليل نمودمي اس

شاره كرد.ايران بر ي اقتصادي و محاصرهتحميل جنگ  ها از دخالت يتيكيهاي ژئوپلدر بحران ا

مختلف در ســطوح  بازيگران). به اين معني كه (Hafeznia, 2005:130اســتحي ســطچندنوع 

ـــطوح مختلف داليل خاص  كنند.ر آن دخالت ميو د بودهمتعددي با بحران در ارتباط  تعدد س

به ســاحل شــرقى مديترانه در ســطوح مختلف بحران  كشــورهادرگير شــدن اين  خود را دارد

  كه به آن اشاره خواهد شد. صورت مي گيرد يداليل

و منطقه بر سياست جهاني  ىتاثيرات چه مديترانه يشرق ساحل بحرانحال سؤاالت اين است كه 

ي مورد نظر مداخله بازيگران فرامنطقه اي و جهاني در منطقهوموجب ود بجا ميگذارداز خاي 

شود، وايا اين رقابت  شدن راه براي قدرتهاي محلي  جهانيمى  سطح باال و باز  كاهش توانهاي 

را در پي خواهد داشت كه ناكار آمدي يكسونگري قدرتهاي جهاني در اعمال قدرت  ايومنطقه

-ي كوچك محلي بازخواني درگفتمان نظم جهاني (تغيير پارادايم ژئوپليتيكيدر مقابل قدرتها

  را در پي خواهد داشت. ژئواستراتژيكي)

 
  روش تحقيق-٢

صيفيروش تحقيق  ست -در اين پژوهش تو ضوع مورد  ،تحليلي ا با توجه به ماهيت و نوع مو

ـــمطالعه، گردآوري اطالعات بر مبناي روش كتابخانه ـــاس، اي انجام گرفته اس ت. بر همين اس

  ها و آزمون فرضيات به عنوان معيار و مالك بررسيِ قرار گرفته است.تجزيه و تحليل يافته
  

  مباحث نظري-٣

سياسي  شينه تاريخى خاورميانه اين اصطالح يك مفهوم  جغرافيايي بوده كه از  -با نگاهى به پي

ستان و از در متون سياسي مطرح شده است. خاورميانه از شر ١٩ابتداي قرن  ق به ايران و افغان

  . )(Mir Heydar, 2006:97-82غرب مصر و سودان را شامل مي گردد

ــمال آفريقا و جنوب اروپا اســت، با  ييدرياي مديترانه، دريا    ــيا و ش ــده در غرب آس واقع ش

ـــاحت نابراين، يكي از بزرگترين  .مربع يون كيلومترميل ٩٦٥،٠٠٠ مس  در جهان يآب هايتودهب

بخشــي از اقيانوس اطلس بشــمار مياييد كه از طريق تنگه جبل شــناســي زميناز لحاظ ، اســت
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سياه از طريق تنگه داردانل  ارتباط داردالطارق  با ان  سوئزبه درياي  به درياي  و از طريق كانال 

 يكه ط ييشرفتهايبشمار ميايد پرين خطوط دريايي از دوران باستان از مهم  سرخ ارتباط دارد و

ــار يافتهزارا ــاير نقاط انتش ــده بود، به س ــال در خاورميانه حاصــل ش هالل ، براي نمونه .ن س

ال بيش از ميالد در سنج هزار پها را اموخته بودند، بلكه در ياهان ودانهگخصيب نه تنها كاشت 

شها ياي كوهي، نتايج كاربرد برخپك چدهات كو شت براي افزايش  يرو صول به مجديد ك ح

شتند،گمينمايش  سي، برنامهيبياري، فلزكارآ ذا س يسازمانده ريزي و، خط نوي ضا،  يسيا ف

سند راه يافت، در سه هء بينگبودند كه از اين منطقه به درهء نيل، جل يوريهايآنو النهرين ودرهء 

شيني در خاورميانه  سياسي بچارپغاز شده ويكآهزار سال بيش از ميالد، شهر ن  ياسابقه يكي 

  ،  ) (Mir Heydar,2006:72يوسته بودپبه وقوع 

شــخص حقيقي يا   وجود دارند، جه  ســياســي انبازيگرســياســي جمله از  در اين يكپارچكي

ست گرفتن  سب و درد سمي براي ك سمي يا غير ر صورت ر حقوقى مرئي وغير مرئى كه به 

ـــتيابي به اهداف مورد نظر خود و نيز  ـــت هاي قدرت و به كار بردن آنها در جهت دس فرص

شتن صر قدرت به عنوان ابزار كنديرقبا از كنترل قدرت تالش م بازدا سي به عن سيا  . بازيگران 

مانمتكي بوده و  به آر يدن  ـــ هت رس كار ها، خواســـتآن را در ج به  هداف خود  ها و ا

ندمي عث ,2005:218Hafeznia(گير با يك بحران  ) و مدن  عه و  "يا ، ١ژئوپليتيكيبوجود ا ناز م

شورها و گروههاي مت شمكش ك سي ك سيا سر كنترل و  -شكل  سي بر  سيا ضايي و بازيگران  ف

ــرف يك يا چند ارزش و عامل جغرافيايي  ــمه "تص ــرچش ها و انواع در اين منطقه . بحرانها س

مختلف داشـــته و از لحاظ كاركردي منجر به خروج ســـيســـتم از حالت تعادل، اين بحرانهاى 

بسادگي قابل حل و برطرف شدن نبود ژئوپليتيكي از پايداري و تداوم نسبي برخوردار است و 

  ).  :١٢٦Hafeznia, 2005–١٢٩(ونيست 

  

  

  

  

                                                           
١. Geropolitical Crisis 
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 رانگروش مداخله بازي ١-٣

كشورها  سازمانها يا دولتها ممكن است در درگيري هاى به وجود آمده ميان كشورها يا حتى درون 

للي چندان ساده نيست مداخله كنند، اما يافتن بهانه براي اين دخالت ها با استفاده از قوانين بين الم

)٣٢٦ -٣٢٥:Braden and Shelley, 2004 (.  در دو قرن اخير اين سختگيري در يافتن بهانه براي مداخله

در يك نزاع چه داخلي و چه خارجي امكان پذيرتر شده است كه با عنوان مداخله وحمله به بهانه 

اخله حمله آمريكا و متحدان آن صورت مي گيرد. شايد بهترين نمونه اين نوع مد حفظ امنيت جهاني

امنيت اسرائيل وخطر احزاب "به افغانستان وعراق و همچنين حمله اسرائيل به لبنان و نوار غزه به بهانه 

راديكال بر نظام وجامعه جهاني باشد. مصاديق سياسي و ايدئولوژيكي بسياري در اين زمينه وجود 

ت كه به منظور جلوگيري از مداخله طرف سوم دارد كه نشان دهنده سستي قوانين و عرف هايي اس

  در منازعات در همه سطوح وجود دارد.

 -اياالت متحدة آمريكا و اتحاد جماهير شوروي -در جريان جنگ سرد رقابت  منطقه اي دو قطب

به طور كلي بر به دست گرفتن كنترل جغرافيا متمركز شده بود. البته مناطق درگيري به گستره 

قطب باقي   -اتحاد جماهير شوروي -هاي داشت. اما پس از فروپاشي يكي از قطبجغرافيايي بستگ

مانده در تالش است تا جهان را با نظام تك قطبي رهبري كند. بنابراين ايجاد فضاهايي در مناطق  

 Lake and(:براي برپايي نظم جديد جهاني تلقي شود يامنزله مقدمه تواند به ى مختلف  م

Margan, 2002( اين مساله باعث افزايش درگيري ها مستقيم و غيرمستقيم درسطوح مختلف و

  پيچيده تر است كه با مداخله هرچه بيشتر همراه است.

تواند پيشنهاد حل وفصل مسالمت آميز اختالفات باشد. كشورها ممكن يبهترين اين  مداخله ها م

ش مذاكره دو جانبه متوسل است براي حل نزاع هاي خود بدون كمك و مداخله خارجي، به رو

  شوند. اما حضور طرف سوم براي كمك به حل نزاع  مي تواند به سه شكل صورت گيرد: 

 ينيز تسهيالت حمايتي را برا موقعيت و بسترسازي؛ بدين معنا كه كشور سوم صرفا محل و  -١

  . آورديدر حال نزاع فراهم م يمذاكره دولت ها

 -٣٢٥(دهد، اما بيشتر نقش واسطه دارد ير سوم راه حلي پيشنهاد م؛ بدين معنا كه كشويميانجيگر -٢

٣٢٦:Braden and Shelley, 2004 .(  
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بدون استفاده از زور به ويژه ) ( :Vaezi,2005"حل وفصل منازعه "حكميت يا داورى يا   -٣

وافق حكميت الزام آوار، كه در آن طرفين درگير از قبل براي حل اختالفات توسط شخص ثالث به ت

در بعضي اختالف ها طرف سوم از يك طرف  .) Braden and Shelley, 2004:٣٢٦ -٣٢٥(مى رسند 

نزاع جانبداري مي كند. از اين رو عنوان حكميت منتفي مى شود. نمونه اين مساله طرفداري امريكا 

لسطين يا از اسرائيل در امور مالي، سياسي و تسلحاتي است.  آمريكا همچنين از دولت خود گردان ف

مارس در لبنان، در تامين موارد مالي و سياسي در مجامع بين المللي پشتيباني مي كند.  ١٤از گروه 

مارس گروه  ٨همين مساله بر ايران وسوريه نيز صدق مي كند به گونه اي كه اين دو كشور از گروه 

ربي و همچنين در مقابل در مقابل گروه هاي هم پيمان آمريكا و كشورهاي ع )لبنانسابق اپوزيسيون (

  پيتشيباني مي كنند. و تهديدي كه از جانب آن متوجه امنيت ملي خود مي دانند، اسرائيل

 
 
  

  تغير شكل منازعه -٢-٣

  

بحران ژئوپليتيكي از پايداري و تداوم نسبي برخوردار است و  همان طور كه اشاره شده است،

طوالني شدن درگيري در مورد مساله به دليل بسادگي قابل حل و برطرف شدن نيست ، لذا 

فلسطين  و حياتي بودن آن براي طرفهاي منازعه محلي، منطقه اي و فرامنطقه اي وجهاني، روش 

 ,Rabiei( نزاعفصل  تغير شكل كه با هدف حل و "مداخله به مرور زمان تغير شكل داده است. اين 

قعيت هاي نزاع است كه فراتر از و پس از مداخله، به دنبال تغير عميق واساسي در مو )2009

 گجنگ كشورهاي عربي و اسرائيل به جن"در تغير شكل نزاع از باشد يم يرويكردهاي سنت

  نمود پيدا كرده است. حماس واسرائيل و سپس به جنك فلسطينها و اسرائيل

يعني به دليل طوالني شدن نزاع وتالش بازيگران براي حل وفصل آن، ما شاهد تغيرات هستيم 

ه گونه اي كه شاهد منتقل  شدن بعضي طرف ها، از بازيگران اصلي به طرف ديگر نزاع و ظهور ب

قواعد بازي و توزيع قدرت اين نزاع ان بازيگران جديدي مانند حماس وحزب اهللا، كه به تبع 

بخش اساسي از نظريه هاي منازعه به حل وفصل نزاع بسته به بازيگران ومنافع  .تغييريافته است
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مربوط مى شود، وبر اساس آن به دنبال يافتن پاسخى در رابطه با كاهش ( يا افزايش) تضاد  آنها

شرايط  ويژه منازعه هاي ساحل شرقي  توجه به با .)Vayrynen, 1991: 4(ميان آنها است 

اسرائيل) ونقش آشكار بازيگران سياسي در سطوح مختلف وتضاد  -( لبنان وفلسطين  مديترانه

 ) مسائل وكاركرد جهاني over lapهم  پوشاني ( به دليل  ،اين منازعهاشتراك آنها منافع و وجوه

موضوع  چنانچه .  منشا بسياري از درگيري هاي خشونت آميزمحلي، منطقه اي وجهاني استآن ،

الگوي دخالت بازيگران وهدف آن ها از مداخله  ،بدانيمبررسي روابط قدرت  را تيكياصلي ژئوپل

   است.بعنوان يك موضوع ژئوپليتيكي هدف اين مقاله شرقي خاورميانه  در بحران ساحل

  الگوي مداخله در فضاهاي بزرگ: -٣-٣

اشكال و الگوهاي مداخله عمدتاً تابعي از اولويت منافع و اهمييت مناطق و همچنين نظام رفتاري 

مؤثر ميدانيم،  شود. در اين گفتار فاكتور ديگري را كه در اين خصوص نيروهاي رقيب عنوان مي

توان انتظار داشت به مقياس فضا است. براي مثال، در يك عرصه بزرگ و وسيع جغرافيايي مي

اجتماعي و اقتصادي را شكل بدهد، مسائل  -تناسب وسعت منطقه مسائل متعددي فضاي سياسي

بط هاي بزرگ وكوچك، مانند مركزيت و رابطه آن با پيرامون، روامشترك  درون يا برون عرصه

هاي ها، مذاهب، هويتالملل و مسائل اختصاصي مانند اقوام، خرده ملتها  و خرده فرهنگبين

هاي بزرگ بيشتر گوناگون، تضاد بين منابع وتوزيع جغرافيايي آن كه اينگونه مسائل را در عرصه

 المللي در مسائل برشمرده دراي وبينتوان انتظار داشت. الگوي دخالت بازيگران منطقهمي

واند بصورت گزينشي بوده و به مدد وسعت فضاهاي  بزرگ عموماً به دليل فضايي وسيع مي 

ي فضاي جغرافيايي مي تواند محدود به موردي خاص  باشد بنحوي كه وارد ساير مسائل عرصه

  نگردد.

ي جنگ سرد و بستر اين الگو عالوه بر انطباق بر فضاهاي وسيع بر بستر ساختار سياسي دوره

 ي پيش از تكامل انقالب ارتباطات نيزداراي همخواني است.ري دورهفناو

 
 
 
 



٢١٢   ١٣٩٤ سوم، پاييزفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره   ________________________

  الكوي مداخله در فضاهاى بزرك

  

  

  

                         

  

  
  

  تغيير شكل منازعه با الكوي مداخله در مسائل با فضاهاي كوچك  -١-٣-٣

توان بر حسب ويژگي باشند و ميتر ميبا در نظر گرفتن اينكه  مكان ها بخشي از حوزهء بزرگ

داخلي ( موقع مطلق ) و ارتباط خارجي با ساير مكانها ( موقع نسبي ) تعريف 

كما اينكه مكانهايي موجوديت تكاملي دارند .. و داراي يك عامل ):٢٧٨Shokouhi,1999(گرد

ورميانه دارد المقدس قدرت مكاني در خا) و اينكه بيت ٢٧٨باشند ( همان: تاريخي مشخص مي

گويد: به تعداد عمل گروههاي انساني )، و همين طور كه ديويد هاروي مي ٢٨٢-٢٨١( همان: 

) اين به شرق مديترانه يك  ٢٦٨و فرايندهاي اجتماعي فضاهاي نسبي وجود دارد ( همان: 

عي و ) متنوع از پديدها، داده است  كه عمالً نتيجه فرايندهايي طبي٢٩٧ساختار فضائي ( همان: 

 Mir( است اجتماعي و اقتصادي،  باضافه عمق تاريخي زندگي بشر در اين منطقه

Heydar,2006:72(.  

حال اگر تعدد مسائل را در فضاهاي كوچك در نظر بگيريم طوري كه اين مسائل را به شكل 

) نامنظم اين عرصه را اشغال كرده باشد ( لبنان over lapهاي ( دواير متداخل با هم پوشاني

ومسائل متعدد آن ) طبيعي است كه ورود به هر موضوع در اين محيط ناگزير منجر به ورود  به 

توان گفت كه شود. در اين مرحله  ميتمام و يا طيف وسيعي از  مسائل سياسي آن عرصه  مي

كه  خروج سيستم از حالت تعادلوهرج ومرج  و ايجاد شرايط بحران در لحظهاحتمال وقوع 

اثر  ومرج  تئوري هرج و از قوت بااليي برخوردار است. شوديهاي پيچيده ظاهر متمدر سيس مًعمو
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  . ١ايروانهپ

نيز گوناگون  نتيجه آن كه گفتمان قدرتها ( با فرض آنكه بدليل گوناگوني مسائل تعداد بازيگران

افع گوناگون ير و لحاظ منوفراوان باشد ) در يك فرايند پيجيده و غيربسيط ناچار از پذيرش تغي

هاي  كوچك باشد در اين فضا بايد انتظار داشت كه قدرتوپذيرش عدم كار امدي مطلق قدرتها مي

ان نقشآفريني هاي مؤثر داشته  و نهايتًا در مرحله  بعد بدليل امكآفريناي نقشمحلي و منطقه

 براي تغيير نهاده وفضا مجدداً اي تعداد بازيگران اين عرصه رو به تزايد قدرتهاي محلي ومنطقه

 شود. گفتمان قدرتهاي بزرگ مساعدتر مي

دامه يابد كه تواند تا حدي اهاي سياستهاي قدرتها ) مياين سيكل ( تغيير مداوم و سايش زاويه

اثرگذاري  فضاي سياسي به يك تعادل قوا منجر گردد. و در اينجا اين قدرتهاي محلي  هستند از

اين مرحله  برخوردار باشند، لذا مي توان انتظار داشت قدرتهاي بزرگ پس ازتوانند بيشتري مي

منافع خود  با اتكا بر توانيهاي قدرتهاي محلي و تفويض اختيارات خود به آنان براي رسيدن به

  وارد عمل شوند.

  ورود بازيگران در فضاهاي كوچك با مسائل متعدد: سيكل ٢-٢-٣

  سطوح مداخله بازيگران :  -١

احل س يدر بحران ژئوپليتيكوهويت بازيگران سطوح مداخله  ميتوانبنا بر داليل فوق 

  : كردتقسيم بندي  شرح ذيلرا به  شرقي خاورميانه

رتند كشورها درگير عبادر مركز بحران مساله فلسطين، : يا مركز بحران سطح محلي  -

  .لبنان، فلسطين و اسرائيل از:

  بازيگران محلي در فلسطين  -١-أ

دولت خود گردان فلسطين به رهبري محمود عباس كه از بيشترين تاثير و نفوذ در كرانه باختري 

  المللي مسئول صلح  با اسرائيل شناخته شده و با پشتيبانيبرخوردار است و در محافل رسمي بين

                                                           
١ hazemsakeekc 
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PLO ه محلي در فلسطين به سازمان آزادي بخش فلسطين بوجود آمده است از بازيگران عمد

، گروه حماس از احزاب اسالم گرا تاثير فراواني دارد اما جامعه بين نيز در غزه. آيدشمار مي

 -١٠٠(شوديالملل آن را به رسميت نمي شناسد. حماس و از سوي سوريه و ايران حمايت م

5٩Khalifa, 2008:.(  

  يلبازيگران محلي در اسرائ -٢-أ   

  :مي در اسرائيل وجود دارد كه به چهارگروه تقسيم مي شوندحزب رس ١٨نزديك به  

جناح چپ: حزب كارگران اسراييل احزاب ديگري از جمله حزب سوسيال دموكرات   ١-٢-أ

   )Israeli public guide: political parties 1997(نيز مشي مشتركي با اين حزب دارند

در اسراييل به شمار مي آيد و موقعيتي  ليكود از جمله احزاب دست راستي  جناح راست:  ٢-٢-أ

مهم در ميان احزاب اسراييلي دارد و از جناح هاي ميانه رو تا راست را در بر مي گيرد. اين 

تاسيس شد. از احزاب ديگر مي توان از حزب كاديما نام برد كه به افراط  ١٩٧٣حزب در سال 

  (Israeli public guide: political parties 1997)گرايي معروف است.

دين گراها در اسراييل به دو بخش تقسيم مي شوند؛ صهيونيست ها و  :اردوگاه ديني  ٣-٢-أ

 :Israeli public guideتندروها . هر دو آنها در جريان ارتودوكس جاي مي گيرند(

political parties 1997 (  

فعاليت دارند در اسراييل  عالوه بر احزاب اسراييلي كه در فلسطين عربي احزاب عربي: ٤-٢-أ

نيز تعدادي از احزاب و نيروها و هياتهاي داخلي كه اكثر آنها در نتيجه دو قراداد اخير شكل 

  )Israeli public guide: political parties 1997گرفتند به فعاليت مي پردازند (

  بازيگران  سطح محلي در لبنان -٣-أ

ان وجود  دارند كه به لحاظ گستردگي فعاليتها و قدرت حزب قومي و مذهبي در لبن ٣٩نزديك به 

  :در دو سه دهه اخير عبارتند از

شيعيان: حزب اهللا اسالمي (به رهبري سيد حسن  نصراهللا) كه از طرف ايران وسوريه  ١-٣-أ

  ) ١حمايت مى شود و جنبش امل  به رهبري نبيه بري (
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كه از سوي عربستان سعودي، مصر،  ها: جريان المستقبل به رهبري سعد حريريسني ٢-٣-أ

 Encyclopedia) (شود و جماعت اسالمياردن و كشورهاي عرب خليج فارس حمايت مي

, 2006  
، ٢٠٠٥سال  اهللا ازها: جريان ملي آزاد به رهبري ميشل عون، هم پيمان حزب مسيحي ٣-٣-أ

جميل مين ي به رهبري اپيمان حزب اهللا، نيروهاي لبنان فرنجيه همحزب مرده به رهبري سليمان 

   )(yabeyrouth رهبري سمير جعجع كه اين دو حزب اخيرا هم پيمان حريري شدند كتائب به و

حزب پيشرو سوسياليسم به رهبري وليد جنبالط. پس از كشته شدن حريري  ها:دروزي ٤-٣-أ

ا سوريه به عقيده سابق خود بازگشت و از دشمني ب ٢٠٠٩همپيمان حريري  پسر شد اما در سال 

و حزب اهللا دست كشيد و همچنين حزب دموكرات به رهبري طالل ارسالن كه همپيمان حزب 

  ( همان ) اهللا و سوريه است

  (همان).)٢( حزب قومي سوري اجتماعي و حزب سوسياليسم: احزاب سكوالر ٥-٣-أ

-  

-  

 به شود مي گرفته بكار فلسطين و لبنان در آنچه مطابق "پيشگيري" جبهه از سوريه پشتيباني

 و لبنان اپوزيسون دهنده تشكل هاي گروه اغلب كه اين جمله از گيرد مي صورت دليل چند

 بهبود و  اسرائيل با تنش اينكه دوم و  برند مي سر به سوريه در همپيمانان" حماس همچنين

 دادگاه طريق از فشار كاهش سوم و است تاثيرگذار آينده رد صلحي روند هر در سوريه شرايط

 خط  شود مي وارد اپوزيسون به زمينه اين در كه فشارهايي و حريري رفيق ترور المللي بين

 Hyrald است گذاشته تاثير تحت را آن حيات ادامه و سوريه بر حاكم نظام از دفاع مقدم

Tribune)( يا منطقه در آمريكا طرح كشاندن شكست به حتي و انداختن لرزه به چهارم و 

  است. بزرگ و جديد خاورميانه همان

   مصر و اردن موضع -٢

 بتونيم كه است زود خيلي هنوز كه ميايد بنظر ولي شده واقع مصر در اخيرا كه تغيرات على رغم

 و اسرائيل مساله در سازيم، خارج معادله اين از جداكاني طور به سياسي لحاظ از مصر مواضع

 از ترس كه سعودي عربستان ها آن راس در و عربي كشورهاي اكثر موضع با فلسطين و لبنان



٢١٦   ١٣٩٤ سوم، پاييزفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره   ________________________

 خود هاي هاي اوليت راس در را ئولوژيكي ايده اعتقادهاي يا قومي مسايل دليل به ايران نقش

 در" آن ايادي" و ايران ، كشورها از برخي شد باعث مساله اين. است هماهنگ ، است داده قرار

 اسرائيل خطر از تر خطرناك اند، نهاده را نام اين اهللا حزب و حماس بر برخي كه مانگونهه منطقه

 ميان ٢٠٠٦ ژوئن جنگ از پس عرب رهبران برخي كه است چيزي همان اين. آورند شمار به

)) Hyrald Tribune(شيعي هالل درباره گفتند سخن آن از خود مواضع در اسرائيل و اهللا حزب

 حمايت و لبناني-لبناني تنش در لبنان اكثريت مارس ١٤ گروه از حمايت در عيمواض ها اين لذا

  .كردند اتخاذ فلسطيني -فلسطيني تنش در عباس محمود دولت از

 منظور از اين سطح كشورهايي است كه ماوراي همسايگان قرار دارند  اي:سطح فرامنطقه-

  شود.س را شامل ميكه ايران، تركيه و مجموعه كشورهاي عربي حوزه خليج فار

-١٠١( كند مي پشتيباني) حماس( فلسطين و لبنان در پيشگيري جبهه از متعددي داليل به ايران

٧٢:Badiei, 2009 Marjan( .وتطابق اهللا حزب بودن شيعه و ايدولوژيكي بعد از نظر صرف 

 مى اما خاورميانه، منطقه در اوامريك اسرائيل بابرنامه مواجهه در وايراني لبناني طرف دو منافع

 در تطابق اين كه طوري زمينه اين در ايران مستقل منافع به كلي طور به  كرد اشاره توان

 از را اي منطقه هاي صحنه در فعال حضور فرصت ايران، براي ، ايراني لبناني گيري¬موضع

 كه دهد مي را فرصت اين ايران به لبنان در اهللا حزب كه اين دوم. كند مي تامين لبنان دروازه

 ايران دست در اي برنده برگ به لبنان سوم،. آورد فراهم را آمريكا و اسرائيل با مقابله مقدم خط

 وهمبيمان خويش اي منطقه شرايط بهبود منظور به اروپا و آمريكا با مذاكرات در تا شود مي تبديل

 استفاده آن از اهللا حزب و سوريه با استراتژيك همكاري بهبود همچنين و)  ولبنان سوريا( خود

 قدرتي عنوان به را واسالم خود موقعيت و نقش بهبود قدرت ايران به غزه و لبنان چهارم. كند

  .بخشند مي اي منطقه

- 

 فلسطين خودگردان تشكيالت همچنين و لبنان در  مارس١٤ گروه از دليل چند به اسرائيل

 و اهللا حزب سالح خلع خواست طرح در دو اين واضعم كه اين اول: كرد حمايت آشكارا

 دوم است، هماهنگ اسرائيل منافع با گروه دو اين نظامي حضور به دادن پايان و حماس
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 هرگونه در سوريه موضع تضعيف به لبنان دولت از حمايت كه چرا است سوريه با دشمني

 خواهد جوالن هاي بلندي كامل دادن پس باز از فرار نتيجه در و  آينده در صلح مذاكرات

 ايران و حماس اهللا، حزب با آن همپيماني به دادن پايان باعث سوريه تضعيف سوم و.  انجاميد

   )٣(سازد مي آسانتر را ايران با آينده مقابله كه شود مي

  كلي شكل به عربي و سعودي موضع -٣

 به آن به جهان دارد، عرب جهان در سعودي عربستان كه مذهبي و اقتصادي جايگاه به باوجه

 مصر نقش كه اين ويژه به نگرد مي عربي مواضع دهي جهت و گيري تصميم در اول مركز عنوان

 در حسن صدام رژيم سقوط از پس همچنين و شد كمرنگ بسيار ديويد كمپ توافقنانه از پس

 سوي از. رفت بين از اقتصادي و عربي هاي معادله بر گذاري تاثير در كشور اين نقش عراق

 تبديل سني واسالم  عرب جهان ثقل مركز به تا شد تعريف اي گونه به سعودي استراتژي يگرد

  .)Haaretz( شود خارج سوريه نفوذ از تا شود

 نقش موازات به اي منطقه نقش يافتن براي آن جستجوي پيامدهاي و ايران از ساختكي ترس

 با خود تسليحاتي قراردادهاي شافزاي پي در كشورها اين  تا شده اى بهانه تركيه و اسرائيل

 كلي طور به شيعي و ايراني نقش كردن محدود براي آمريكايي هاي طرح به ورود و آمريكا

   .باشند

 ازيگران جهاني:وب سطح جهاني   -

امريكا، مانند ثيرگذارهستند؛ أله فلسطين تأكشورهاي كه مستقيما بر سطح جهاني مس   -

 .ركشورهاي اتحاديه اروپاآلمان، بريتانيا و ساي  ،وسيهرفرنسه، 

 
منطقه مشكالت و مسايل همه علت كه برداشت غالب در محافل تحليلي و خبري اين است 

هاي رژيمسنتي بودن در نيز و اقتصادي و سرزميني مذهبي، قومي، داخلي اختالفات در ميانه خاور

صحنه اخير قرن دو طول در ميانه خاوراست كه است. اما واقعيت اين نهفته حاكم در اين منطقه 

و منطقه عظيم منابع از برداري بهرهسر بر ومنطقه اى خارجي نيروهاي شديد و وقفه  بيمبارزه 

 Mir(داشتند همديكر ودر عين حال اثرات ديالكتيكى بر استبوده آن راهبردي موقعيت 

Heydar,2006:16 .( تبديل جهان نقطه ترين  داغبه ميانه خاوردوم، جهاني جنگ پايان از بعد
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شروع استعماري هاي امپراتوريفروپاشي با شرق و غرب در اين منطقه نيز رويارويي شده است. 

تحميل و به عبارتي عرضه منطقه كشورهاي به را خود توسعه الگوي ها آناز يك هر كه شد 

  كردند. 

بازيگران جهاني آن دسته از كشورهايي هستند كه نقش يا كاركرد جهاني دارند وشامل سازمانهاي 

در منطقه و منازعات ساحل شرقي خاوميانه دخيل بوده، كه  :Hafeznia,2006 ) ٢١٨( فراملي

  . هستند

نيم كه شامل: آمريكا، مى ك اشاره (Quartet) ما اينجا به اعضاي گروه چهارجانبه صلح خاورميانه

روسيه، اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد مي شوند. هر يك از اينها تاريخچه طوالني دارند در 

. با تاكيد بر نقش روسيا اين منازعه، چه به صورت جداگانه چه به صورت مشترك دخالت دارند

  وامريكا در اين معادله بعنوان بازيكران اساسي است .

 
 بحران هاي ساحل شرقي مديترانه: در خصوصداف كشورها مواضع و اه -١-ث

د مهمترين چيزي دوره هاي انتقالي سازمان هاي بين المللي را برجسته مي كند كه در حقيقت يشا

از آن ها نيز پيشي مي گيرد، افزايش سطح تنش ها آن هم براي دست يابي به توازن است. در 

حتي افراد در معادله هاي شخصي مي شود و اين اين تنش ها كشور هم شان احزاب، نهادها و 

ديگران در مقدمه با مساله به اين كشور قدرت بقا و تحقق اهداف را مي دهد كه توان ادامه مقابله 

منافع "و اين به معني اين است كه  . )(Dougherty and Pfaltzgraff, 1997:525-523آن قرار دارد

 د.ل به ادامه بقا سرچشمه مي گيرملي (افزايش قدرت) نيز از انگيزه تماي

)١٥٣( Seifzadeh,1994 : 

پژوهش ها و مطالعات  بين المللي اغلب در مورد افزايش تنش درخاورميانه و گسترش تروريسم 

تاكيد مي كند  هدف  " جنگ بر سرمنابع"در كتابش  ريدر آن اتفاق نظر دارند. اما همانگونه كه كل

و تسلط  برمنابع اصلي زندگي وهمچنين تضعيف عوامل اصلي اين رويدادها افزايش قدرت 

  تهديد است. 

بر پايه اين تقسيم بندي و با وجود نفي مستمر تنش ها تحت عنوان شرق و غرب، اما تنش ها 

به طوركلي ما را به همان مفهوم باز مي گرداند. و از همين رو با وجود تغييرهاي بين المللي كه 
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يرشوروي حاصل شد اما اين تغيير نظام ها اهميت جغرافيايي و از زمان فروپاشي اتحاد جماه

منافع مستمر كشورها را در دوره هاي مختلف از ميان نمي برد. به گونه اي كه رو در رويي 

ايران دليلي است بر اين حقيقت كه درگيري واقعي  بر سر امپراتوري جهاني و  تسلط  -آمريكا

آن در مرزهاي  بر سر گسترش فعاليت ناتو وپايگاه هاي روسيه  -ملي  است. رودر رويي آمريكا

جا مي توان به  از همين .)Woolberg,2010(روسيه نيز در همين چارچوب قرارمي گيرد 

اهدفي كه طرف هاي تنش در سطح هاي مختلف به سمت آن ها پيش مي روند، پرداخت، مساله 

ر اساس آن مي توان الگويي براي اي كه توجيه گر ائتالف ها براي رسيدن به اهداف است و ب

  روابط عمومي نيز وضع كرد. 

  اهميت كشورهاي ساحل شرقي براي روسيه ٢ -١-ث

روسيه از دوره هاي پيش براي خاورميانه و كشورهاي عربي به داليل ژئوپولوتيك ، اقتصادي و 

سيه است، فرهنگي اهميت  ويژه اي قائل بود. بخش شرقي درياي سياه كه همچنان در كنترل رو

يك مسير آبي را به وجود آورده كه روسيه را به درياي مديترانه و از آنجا به خاورميانه، جنوب 

اروپا، آفريقا و آسيا متصل مي كند.  اين مسير آبي براي روسيه حياتي است. از همين رو روسيه 

آن همسايه كشورهاي ساحل شرقي را شريكان اساسي به شمار مي آورد حتي اگر اين كشورها با 

حضورنظامي قدرتهاي بزرگ يا هر گونه اختالل در تعامل منطقه اي مي تواند "نباشند. بنابراين 

روسيه در دهه هاي  kreutz:2007:12)(" منافع حياتي استراتژيك روسيه را با خطر روبرو كند

شش  اسرائيلي ايفا مى كرد. اما در جنگ -پنجاه و شصت قرن گذشته، نقش مهمي در تنش عربي

ضربه سنگيني را متحمل شد و تاثيرش در منطقه بسيار كمرنگ شد به ويژه پس  ١٩٦٧روزه سال 

 مصر واقع شده.از مرگ جمال عبد الناصر رئيس جمهور مصر و تغيير ريشه اي در سياست هاي 

نفوذ kreutz:2007:1-3)  (پيوست در دوره انور سادات مصر از اردوگاه شرق، به اردوگاه غرب

ور در منطقه بيش از پيش كاهش يافت و به سوريه محدود ماند. تا اوايل قرن بيست و اين كش

سبتامبر و اشغال افغانستان و حوادث عراق مي توان گفت روسيه  ١١يكم و شامگاه حوادث 

سياست سكوت و همراهي با طرف آمريكايي در پرونده هاي خاورميانه را در پيش گرفت و 

  (kreutz:2007:4) شد "سمپراگماتي مرحله"سپس وارد 
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، سياست هايي مخالف مواضع ٢٠٠٣اين كشور پس از سرنگوني نظام حاكم برعراق در سال 

روسيه در بيش از يك جبهه براي تامين   ٢٠٠٥سال )در  ٧kreutz:200: ٤( غرب اتخاذ كرد

اي منافع استراتژيك خود وارد فعاليت شد زيرا  آمريكا به ويژه در آسياي مركزي سياست ه

جذب كشورهاي داراي اهميت استراتژيك براي روسيه را ادامه مي دهد. اين فعاليت با حساسيت 

روس ها نسبت به پايبندي آمريكا به كمك هايي كه وعده داده بود، همراه بود. اين سياست ها 

بر محورمحاصره روسيه از طريق پيمان شمال آتالنتيك كه دركنترل آمريكا قرار دارد و همچنين 

  .دامه فعاليت براي نصب سپر دفاع موشكي كه طرف روسي را بسيار آزار داد، استواربودا

روسيه در واكنش به اين سياست ها چند گام عملي اتخاذ كرد كه شايد برجسته ترين آن ها  

امروز  "اسرائيلي  -تنش عربيوباشد  ٢٠٠٨دخالت روسيه در گرجستان در پي حمله نظامي سال 

ند  منافع استراتژيك و سياسي و اقتصادي خود را به دور از عوامل روسيه تالش مي ك

   )kreutz:2007:25( نتاثيرگذارعقيدتي و انقالبي تامي

اما مخالفت هاي آمريكا و به خصوص اسرائيل، در چندين نوبت تالش هاي روسيه (از راه ايران 

 اجه ساخته استوسوريه) براي ايفاي نقش ميانجي ميان طرفهاي درگير را با چالش مو

)kreutz:2007:21و به ٢٠٠٢وسيه به دليل افزايش نقش و اثر بين المللي اش بعد از سال)ر ،

عنوان عضو مهم در گروه چهارجانبه صلح، كه فعاليت آن به اجراي نقشه راه محدود مي شود 

ر كه هدف از آن تشكيل دو كشور اسرائيلي و فلسطيني در كنار يكديگر و ايجاد نوعي نظم د

منطقه پس از توافق همه اعضا بر مبناي تاثير اين مساله بر تمام اوضاع و منافع بين المللي جهان 

) همچنان امريكا واسرائيل به  ٢٠١٠ -٢٠٠٢است. اما، على رغم نقش مثبت روسيه در دوره ( 

  عنوان مانع ايفاي اين نقش شدند به گونه اي كه، اسرائيل سفر رئيس جمهور روسيه به سوريه

سيوي ماجين سفير    .ادامه تالش هاي مسكو براي افزايش دخالت در منطقه دانست٢٠١٠را 

مي خواهد خود را به قدرتي عظيم "سابق اسرائيل در مسكو  درباره انگيزه هاي روسيه مي گويد: 

داراي اهميتي بزرگ تبديل كند. و مي افزايد: اين انديشه روسي است. آن ها از روند صلح اين 

ر از لحاظ عملي ادامه ياين سف "ي به عنوان قدرتي برتر بدون اين كه تالش چنداني بكنند: چنين

ايران صورت  -همين روند است به طوري كه  تالشهايي هم به صورت موازي درمسير تركيه

اوري پتروشفسكي كارشناس روسي سياست خارجي در دانشكده تاريخ دانشگاه  "مي گيرد
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اين كه روسيه اولين كشور بزرگي بود كه حماس را به رسميت شناخت، بارايالن، با اشاره به 

روسيه هيچ اهميتي به بروز جنگي واقعي در منطقه نمي دهد. اما در عين حال مي خواهد "گفت: 

از راه نزديكي به حماس، جاپاي خود را در منطقه محكم كند. از اين راه روابط روسيه با جهان 

او معتقد است كه سفر مدودوف به دمشق، روابط روسيه و  "شد. اسالم نيز مستحكم تر خواهد

اين اتفاق در كنار نزديك كردن روابط با ايران و حماس  "سوريه را نزديكتر مي كند و مي افزايد: 

او همچنين مانند  سفير اسرائيلي سابق در مسكو  "و رابطه غير علني با حزب اهللا رخ مي دهد.

تبديل شدن به عاملي فعال در منطقه است. اما به سه دليل بر مورد معتقد است كه روسيه در پي 

جلوگيري از "هدف واقع شدن  جهان اسالم از ديدگاه روسيه سخن مي گويد كه مي توان به: 

تاييد اسالم راديكال در روسيه، محدود كردن اسالم راديكالي در داخل از راه بكارگيري  سياست 

  .سالم و مستحكم كردن مواضع خود در جهان اشاره كردهاي خارجي و همكاري با جهان ا

  سوريه -ايران  و ايران -روابط استراتژيك روسيه  ٣-١-ث

به برخي عوامل كه منافع دو جانبه در آن تاثيرگذار است محكوم است. در روابط اين روابط 

به خليج فارس  ايران منافع دوجانبه ايجاب مي كند كه ايران كانال روسيه براي رسيدن -روسيه

و پشتيبان سياسي هاي آن در آسياسي مركزي و درياي خزر باشد. در مقابل مسكو پشتيبان ايران 

سوريه، دمشق دروزاه ايران به تنش خاورميانه  -در معادله هاي بين المللي باشد. اما در روابط ايران

روابطش با كشورهاي به ويژه لبنان و فلسطين است. همچنين تهران پشتيبان سوريه در بهبود 

عربي و جهاني يا به عبارتي در روندهاي مذاكرات در آينده براي صلح درخاورميانه 

  .)٢٣/١١/٢٠٠٦، Haaretzاست(

از اين جا مي توان به مواضع سوريه و ايران و احزابي كه نقش آن ها محدوده حضور جغرافيشان 

سر مي گذارد همچون حزب اهللا و را به داليل سياسي و استراتژي و موقعيت جغرافيشان پشت 

حماس اشاره كرد كه در پي يكسان سازي مواضعشان در برابر بحران ها در لبنان و فلسطين در 

  يك دهه اخير هستند. 
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(نمونه اي از روابط و اهداف در اردوگاهي كه سعي دارد موقعيت خود را در نظام بين المللي جديد 

 تثبيت كند

  و منطقه  آمريكا -١-٢-ث

حضورنظامي آمريكا در منطقه عربي و در خاورميانه گسترده شده است. اين منطقه از نظر 

ژئوسياسي و ژئواستراتژي براي واشنگتن از اهميت شاياني برخوردار است. تسلط آمريكا بر 

 منطقه باعث مي شود اين كشور بتواند منابع انرژي را كه شاهرگ حياتي اروپا و ژاپن به شمارمي

آيد به كنترل خود درآورد و فضاي الزم براي حمايت از اسرائيل را فراهم كند 

)kreutz:2007:6 ( اين سخنان شايد خالصه موضع آمريكا در منطقه و دربرگيرنده تمام .

مواضع آمريكا در گذشته و آينده باشد . اين را تمام مواضع رسمي و غيررسمي آمريكايي و بين 

   .المللي تاييد كرده است

منافع روسيه

به دست آوردن موقعيتي پيش رو در نظام جديد جهاني•

• حمايت از امنيت روسيه از محاصره آمريكا در آسياسي مركزي و خاوريانه  

• يدور كردن تنش ايده ئولوژيك از راه روابط با ايران شيعي و سوريه و عربستان سعودي سن

تامين بازار براي فراورده هاي خود از جمله نفت•

دست يابي به در آمدهاي نفتي عربي و سرمايه گزاري هاي جديد•

منافع ايران

ثبات نظام و امنيت آن•

تحقق نقشي ايراني در منطقه به موازات نقش اسرائيل در نظام بين المللي جديد •

به دست آوردن اسلحه نظامي در مقابله اسرائيل و آمريكا به دور از سرزمين هاي ايراني•

منافع سوريه

• حفظ نظام و يكپارچگي آن و حضور آن به عنوان قدرتي تاثير گذار در منظومه عربي و     

اسالمي

تحقق مناقع در باز پس گيري سرزمين هاي اشغال شده توسط اسرائيل•

تضعيف اقتصادي، نظامي و رواني دشمن استراتژيك خود از راه جنگ هاي غير منظم با •

كمترين زيان ممكن

حزب اهللا 

وحماس
تنش بر وجود و هويت و پيشگري سياسي•

نقشي تاثير گذار در سطح محلي در درجه انخست و پس از آن در منطقه •
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   و نفتامريكا  -

اكونوميك يا در حقيقت ژئوپلتيك  -در حقيقت داليل حضور آمريكا در منطقه به اهميت  ژئو 

انرژي بازمي گردد.  و سوال هايي كه توماس فرديمن در روزنامه نيويرك تايمز مطرح كرد اين 

انقالب اسالمي  مساله را بيش از پيش تاكيد مي كند چرا اتحاد جماهير شوري فروپاشيد؟ چرا

ايران پديد آمد؟ روند صلح ميان اسرائيلي ها و فلسطيني ها از چه زماني آغاز شد؟ چه هنگام 

اصالحات اقتصادي در كشورهاي عربي به موضوع داغ روز تبديل شد؟ در اواخر دهه هشاد و 

وجه تصادفي اوايل دهه نود چه اتفاقي افتاد؟ قيمت نفت به پايين ترين سطح خود رسيد... به هيچ 

 نبود كه دهه نود دهه سقوط قيمت نفت و دهه سقوط حايل آهنين باشد

) ٣١(Seifert and Werner,2007 :  

سعودي در اثر پايين آمدن سهمش در بازار نفت در وضعيت سختي قرار گرفته بود مساله اي  

خود را از دو  كه باعث شد از سالح نفت  عليه شركاي خود در اوپك استفاده كند و ميزان توليد

اين وضعيت كشورهاي توليد كننده . ميليون و نيم بشكه در روز به پنج ميليون بشكه افزايش دهد

نفت خارج از سازمان اوپك را در وضعيت سختي قرار داد و دشوارترين وضعيت براي اتحاد 

رين جماهير شوروي به وجود آمد . شوروي در آن هنگام بزرگترين توليد كننده نفت و بزرگت

اين گونه بود كه درآمد ارزي مسكو به دليل كاهش قيمت نفت  .رقيب سعودي به شمار مي آمد

ونفط عامل دوم فروباشى شوروي بود  )Seifert and Werner,2007:30به نصف رسيد (

  بعد از مساله اى افغانستان شده بود.

اوج توليد نفت و ديگران، سال  (Kenneth s.Deffeyes) سس ديوااز نظر كنت  ٢٠٠٥سال 

است يا به عبارتي توليد نفت در اين سال به اوج خود رسيده و روند نزولي آن آغاز شده است 

سال تحول در اين زمينه به شمار مي رود و اين  ٢٠١٢و اگر گاز را نيز به حساب بياوريم، سال 

منافع آمريكا در خاورميانه 

انرژي و نفت•

ثبات كشورهاي منطقه و هم پيمان•

•  سيطره بر ثروت هاي منطقه و راه هاي انتقال آن ها 

امنيت اسرائيل•

ساحل شرقي مديترانه•
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ذخاير نفت،  ٢/٢ به اين معنا است كه دستيابي به نفت در سالهاي آينده با توجه به كاهش ساالنه

اگر به پژوهش هايي ) Seifert and Werner,2007: ٣٩٤-٣٩٣د( بوبا قيمت گزاف ممكن خواهد 

كه در زمينه نفت انجام شده است مراجعه كنيم، به اين حقيقت دست پيدا خواهيم كرد كه 

حالي در اختيار دارد در  ٢٠٢٥تا  ٢٠٠٤درصد ذخاير نفت جهان را بين سالهاي  ٧/٦١خاورميانه 

درصد از ذخاير نفتي، بزرگترن مصرف كننده نفت در  ١/٥كه اياالت متحده با در اختيار داشتن 

 (Colin Campbell) كلن كمپل : (Seifert and Werner,2007:20اين مرحله است (

نيمي از نفت كشف شده  ٢٠٠٥كارشناس برجسته نفت در اين زمينه  مي گويد: جهان تا سال 

 Seifert andاج كرده است كه اين مساله آثاري دراز مدت خواهد داشت..(در جهان را استخر

Werner,2007:363(  شايد اين مدت همان چيزي باشد كه نوام چامسكي و جيلبر االشقر در

در باره آن سخن گفته اند. االشقر اشغال كويت توسط  "سلطان خطرناك"كتاب مشترك خود 

 ١١م جديد جهاني پس از دوره جنگ سرد و حوادث را عامل بازسازي نظ ١٩٩٠عراق در سال 

سبتامبر مي داند . به گفته او اين مساله باعث بكارگيري سياست هايي براي توسعه سيطره آمريكا 

 Chomsky, and)بر مناطق توليد كننده نفت در خاورميانه و ديگر مناطق استراتژيك شده است

Ashkar,2007:37). ز تغيير نظام ايران از پادشاهي به جمهوري نياز استراتژيك آمريكا پس ا

يك شكست و مشكل  .. اسالمي از سويي و خروج نيروهاي آمريكايي از سعودي از سوي ديگر

 ,Chomsky) . و اين مساله اهميت استراتژيك اسرائيل را روشن كرد...براي امريكا حقيقي است

and Ashkar,2007:50).  

كي مي توان به همان نتيجه كه توماس وكالوس در با مطالعه صفحه بزرگ شطرنج برژينس 

پرونده سياه نفت به آن در زمينه نفت رسيده، دست يافت. او پس از شرح مفصل روابط ميان 

كشورهاي بزرگ صنعتي و نقشه ژئو سياسي تنش هاي آينده اين اعتقاد را بيان كرده است كه 

ميانه يك بازي تاكتيكي است براي در چارپوب ژئو سياسي وسيع تر، تسلط  آمريكا در خاور"

دست يابي به هدفي بزرگتر در بازي بزرگ شطرنج ژئوسياسي در تنش با قدرتهاي بزرگ 

خود به عناصر هيدرو كربن اينده هر كس بتواند مانع از دست يابي رقيب  .(چين، اروپا و ژاپن)

ت متحده اين است كه حياتي شود، مي تواند او را خفه كرده يا گرسنه نگاه دارد. هدف اياال

براي هر گونه رودر رويي احتمالي با چين آماده باشد (و اين آن چيزي است كه بسياري از 
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آنها براي دستيابي به اين هدف  "تحليلگران سياسي از جمله برژينسكي بر آن تاكيد كرده اند) 

 Seifert and "در اين رودر رويي بايد منابع انرژي در خليج فارس را كنترل كنند.

Werner,2007:307) :تنش ها  ") در نتيجه همان گونه كه زايفيرت ووينر توصيف مي كند

تا  بر سر منابع در آينده افزايش خواهد يافت بازيگران ژئوسياسي بر همان منابع رقابت مي كنند

قيموميت جديد نفت  اما اين  را به دست آورند  petronationalismus  قيموميت نفت

از ديگران براي دستيابي به مواد خام  رهاي مصرف كننده انرژي خواهد بود كهقيموميت كشو

پيش از خارج شدن از موضوع نفت و  ) (Seifert and Werner,2007:309 بهره مي برد.

اكونوميك بايد به اين مساله اشاره كرد كه خاورميانه به عنوان بازار -در موضوعي نزديك به ژئو

هر كشوري كه نفت توليد مي كند، نياز به  .متحده بسيار مهم استفروش اسلحه براي اياالت 

اسلحه را نيز ).(Seifert and Werner,2007:200 حمايت از خود و در نتيجه اسلحه دارد

كشورهايي توليد مي كنند كه بيشترين ميزان مصرف نفت را دارند به ويژه اياالت متحده و 

نق اقتصاد كشورهاي مصرف كننده نفت مي فروش سالح باعث روطبيعتا همجنين  ، چين 

  )(Seifert and Werner,2007:205          "شود.

  اهميت اسرائيل براي امريكا -

اسرائيل به دليل عواملي كه ذكر شد دومين مركز تدوين سياست خارجي آمريكا در خاورميانه به 

در خاورميانه به شمار مي آيد. اسرائيل از ديد آمريكا يكي از پايگاههاي اين كشور  .مي آيدشمار 

تجارب تاريخي ثابت كرده است كه اين منطقه همواره شاهد درگيري ها و تحوالت گسترده اي 

بوده است كه از اين ميان مي توان به انقالب ايران و گسترش جنبش هاي اسالم گرا و پيش از 

 ليبي وبحرين ويمن و..) ( واخيرا انقالب تونس ومصر ودركيري در آن جريان هاي ناسيوناليستي

اسرائيل شاهرگ  اشاره كرد. اين تحوالت چالش هاي پيش روي آمريكا را نمايان مي سازد.

حياتي ادامه نفوذ آمريكا در منطقه كه بزرگترين ذخاير انرژي و بازار مصرف تسليحاتي را در بر 

كنترل اين ويژگي دارد و محل چالش هاي تاريخي و وايدئولوژيك است، به شمار مي آيد. عدم 

ها ممكن است به كاهش نفوذ بين المللي منجرشود. اما اين مساله اينجا تمام نمي شود. اسرائيل 

همچنين پايگاه امريكا در منطقه به شمارمي آيد . و اين فقط به خاطر مسائل سياسي واقتصادي 
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ريكا نيز به شمار مي به عنوان دشمن آم "اسالم راديكال"نيست بلكه به عنوان پايگاه مقابله با 

  طوري كه اسالم راديكال جايكزين ( كمونيست )شد .  آيد

 ٢٠٠٤كه در سال  "ما كه هستيم؟  چالش هاي هويت ملي در آمريكا  "هانتيگتون در كتاب خود 

منتشر شد اشكارا  خواستار مبارزه با اسالم به عنوان دين وتمدن شده است تا هويت ملي آمريكا 

وي بر ضرورت بازگشت آمريكايي  ."وره كنوني و آينده از آن محافظت كردشكل گيرد و در د

 ،)بيومي:  اسالم ان الين (ها به مسيحيت و افزايش نقش آن در زندگي روزمره آمريكا تاكيد مى كند

 Chomsky and)سال گذشته سخن گفته بود ٢٥رشد مسيحيت طي  چامسكي در زمينه

Ashkar, 2007:58).  

ه خود را اينگونه پايان مي برد كه آمريكا به همراهي برخي از كشورها طي سالهاي هانتيگتون نظري

آينده با گروهي از مسلمان ها به نبرد خواهند پرداخت. او اسالم را آشكار به عنوان وسيله اي 

ومشروعيت دادن اوباما درتاييد اين ديدگاه  .اصلي براي ايجاد وحدت در آمريكا معرفي مي كند.

در دوره  "گفته بود  ٢٠٠٩در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل در سال فكر، به اين ت

 ...اي به حكومت رسيدم كه بسياري از مردم جهان به ديده شك وترديد به آمريكا مي نگرند.

همه ما با سرنوشت مشتركي روبه رو هستيم معادله نبردهاي قديمي .. تقسيم كشورها به شمالي 

اي به هم پيوسته معني ندارد. دسته بندي هاي قديمي دوران جنگ سرد نيز ديگر و جنوبي در دني

به طور خالصه مى توان گفت كه اسرائيل يك روز به عنوان  .)Obama / Speech(معني ندارد

پايگاه امريكا در منطقه در دوره جنگ سرد بود، امروز نيز پايگاه امريكا در همين منطقه است، 

گر ( حتى ااظ ايدئولوژيك، اقتصادي و سياسي، مى تواند نقش دشمن بالقوه منطقه اى كه از لح

  .ايفا كندد)را ضعيف بو

نظير سازمان ملل متحد، شوراي امنيت سازمان ملل، :  فضايى جهاني وبازيكران ان  -

هاي فرامرزي مانند: پيمان ناتو، اتحاديه اروپا و اتحاديه عرب و همچنين گرايش

  ...يحيت، يهوديت و قوم گراسني، شيعه، اسالم، مس

  با محور:  الگوى روابط بازيكران  -
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 جه با روابط شده اشاره بقيه قبال بر مركز يا محور گذاري واثر محور با بازيكران روابط

 بلكه نيست طرفه يك روابط اما خاورميانه، شرقي ساحل مسأله در رود مى بيش وضعيت

 منافع لحاظ و تغيير پذيرش از ناچار غيربسيط و بيچيده فرايند يك نتيجه در خارجي بازيگران

 محلي كوچك  قدرتهاي  لذا باشدمي قدرتها مطلق كارآمدي عدم پذيرش و گوناگون

  داشت . خواهند مؤثر هاي¬آفرين نقش اي¬ومنطقه

  
 الكوي روابط در مراحل تاريخي متعدد بين بازيكران اساسى در ساحل شرقي مديترانيه

 

 

 
 

 
  روابط مستقيم دو طرفه                

 
روابط متضاد دو طرفه    

 
تطابق منافع بين دو طرفه بطور متقطع      

 
تضاد منافع بطور متقطع در روابط دو طرفه    
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اي و از اثرگذاري بيشتري آفريني قدرتهاي محلي ومنطقهاًيتا در مرحله بعد بدليل امكان نقشنه و  

توانند برخوردار باشند، لذا قدرتهاي بزرگ پس از اين مرحله با اتكا بر توانيهاي قدرتهاي مي

محلي وتفويض اختيارات خود به آنان براي رسيدن به منافع خود وارد عمل شوند. الگوي اين 

وابط شبيه خانه عنكبوتي درامد كه اثرپذير واثر گذار است،واين مصداق واقعي روابط در ساحل ر

  گذارى بيشتر باشد ، اثرپذيرى بيشتر خواهد بود. شرقي مديترانه است وهر جه اثر

  

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  روابط در ساحل شرقي خاورميانه  وي عنكبوتيگال

  از خارج به سمت مركزى گذاراثر   

  روه هاي داخلي)گمركز شامل لبنان فلسطين اسرائيل (و            

                                                                                              

  جمركز به سمت خارى گذاراثر  

 اروپا

 عربيكشورهاي 

 آمريكا

 اسرائيل

 يرانا

 هتركي

 هروسي

 هروسي
 ايران هتركي

 سوريه

 اروپا عربيكشورهاي  مريكاآ

 

 اسرائيل

 سوريه
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  قدرداني

مدرس  هاي مالي معاونت پژوهشــي دانشــگاه تربيتدانند از حمايتنگارندگان برخود الزم مي

  جهت انجام پژوهش حاضر، كمال تشكر و سپاسگذاري را داشته باشند.
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