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 1یاکبر جعفرعلی 

 چکیده

بینا   ییا  اب باارا  هاای  هاه هااس ا اا  یاا آینااس یابا   ای منطقه خاورمیانه بنا بر اغلب برآورد     

خیزیرین مناطق جها  بای  خواها مانا. این منطقه به لااظ اهمیا ژئوا ارراییی،  ایرااادو و  یا ا   و 

لناا جهاا  و خاارز نزدیا، ابار عنوا  یی  اب مناطق  نج گانه ایراادو جها   به عنوا  ی، هاار نیز به 

ایا  هاو اعرراض  در خاورمیانه بودسهاو  ی   هاها خیزش و رها جنب آیا.  الها به حساب م یار 

راضاا  و هه این اعرراضا  در برخ  هشورها یا انقلااب ها   ای  ر راه ا اا. نقطاه آغااب دومیناوو اعر

انقلابا  اب یونس  ر بر آورد و به گفره هانرینگرو  به یاریج  ایر هشور هااو را وارد جرگاه انرقاال هاردس 

هاا  هشاورهاو ا ا. در این  یوه  در  ا   ا اب باه ایان  ر ا  هساری  هاه علاا بیااارو و انقلااب 

واهااوو نماائی . در  ا اب باه  خاورمیانه و چرای  ییوین انایشه انقلاب را در اذها  و ادراک مردم منطقاه

هاارو و  ؤال اصل   یوه   برآما  نیرو هاو اجرماع  و  یا   هه خوا رار عباور اب گاگرگاس ماا  اه

ر یا  به میاا   یا ا یغییر بودنا  مفروض گر ره ها. بنابراین  یا ره هاو  یوه  نشا  م  دها هه ایان 

ا به عنوا  حاهما  وابسره به غرب یعریف نمودنا نیرو ها   یا ا حفظ وضع موجود حاهما  هشورها  ر

 هننا.و در صاد به چال  هشانا  آ  براو ر یا  به یغییر وضع موجود و مطلوب یلاش م 
 

 .حفظ و یغییر وضع موجود دومینوو انقلابا   خاورمیانه  ا لامگرای   امنیا   یا ا  :کلیدی گاناژهو
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 مقدمه

ها و مشیلا  مزمن ایراادو  او اب چال اخیر  با مجموعه هاومنطقه خاورمیانه در ط   ال     

ها در و مواجه ا ا هه هنا ای  و هشف آ گگاراع   البره با نو انای  در یأثیر یا   و اجرم

به اهغال  یوا ها م اب جمله این چال  نمایا.نا گیر م رونا و مسیر آیناس منطقه اجرناب یعیین

هاو ا راط   یاچاق مواد یاب  گروسا غانسرا   یارها  و یار  ق وثبای  در عرا لسطین  ب 

م  هاو یورو  ب   وادو  یبعیض  یشایا هیافمخار و یسلیاا   ریابا یسلیاای    قر  بییا

و به  ا هارآما و ایراارگرا  جاای  مردم و حیوما ناهاو و مگهب   امنیا انرژو و حیوما

این مشیلا   این منطقه  ه خاورمیانه اهارس نمود. اما با همههاو منطقخوا رن و خیزش مردم هشور

اولیه و هاو دور یا به الا   اهمیا خودش را به دلی  نق  هلیاو آ  در یاارک مواد اب گگهره

مویعیا ا رراییی، و  -داروهاو  رمایههاو صنعا و یولیا ایراادمورد نیاب براو چرخ  چرخ

) یا   و  گرای وجود و حضور غلیظ و هایا ا لام -اصلای  دنیاراس موچهارحیای  آ  به عنوا  

ا ا. چنا  هه ژنرال آیزنهاور د ا رائی  در خاورمیانه حفظ هردسانقلاب   ا راط  و  لف ( و وجو

 ا ا؛اسیرین منطقه ا رراییی، جها  خوان  خاورمیانه را مه خود جمهورودر دورا  ریا ا 

گرچه  ایا  جنگ  رد به نوع  »گویا: م  اهمیا این منطقهدر خاوص م،  ارلین   چنینهم

  در جها  وجود باها  اما مناطقها در جها   وم م   هاه  و بوال  عالیا اَبَر یار به معن

را یوجیه  یوانا درگیرو مااوم خود در آ  و اخرااص منابع براو آ یار  م دارد هه هر اَبَر

یما  مسرق  بود  هه بمان  ی،  عرب  منطقه خاورمیانه (Mac Farlane, 1991: 128)«. نمایا

 ال.»ا ا. طبق ن ر جهان ِ یاا حاهمیا غرب یبای  هاساو  یرامون  در ن ام امروبس به منطقه

 گیر ا ا؛ با ن ام  هه با وجود این هه در نطقه خاورمیانه داراو ن ام  نفوذ  م«هارل براو 

های     اما به وا طه وییگ رددا دخالا خارج  یرار طا  ا رثنای  در معرض هنررل و 

هاو  ال( در ط  12: 2831هنا.)الویشس هینبوش انه در برابر وابسرگ   مقاوما م  خر ر

های  اب جنس اعرراض هه جنب  بودی   هاها به  ا خیزو و خیزش مردما  منطقه گگهره

ها به راس هاو آ ها و ا رراییو یا اآمیز و انقلاب را علیه حاهما  و نخبگا   یا   و خشونا
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دومینوو  چه عوامل  درهود هه رائه هاس این  ؤال ا ا   مطرح م با یوجه مطالب اانااخرنا. 

نقلاب ا لام  ایرا  و نیز ؟ یاثیر بابیاب ایر داهره ا ایأثانقلابا  در خاورمیانه عرب  بیاارو و 

 در ظهور در میا  مردم منطقه یا چه حاودوگرای  هاو ا لامهاو گرای  به ن امخوا ره

 س ارائه  مقالهدر این  ا ا؟منطقه خاورمیانه یاثیرگگار بودس انقلابا  دربیاارو و دومینوو 

-ی،  ایاس جایا در ن ام بین عنوا به را «دومینوو انقلابا »و چارچوب ن رو  عل  خیزش 

  گر ا. الملل  مورد بر   یرار خواهااو و بینداخل   منطقه گانه هدر  طوح  المل  

 چارچوب نظری

دابنا.  رمو  ی،  نب خاص اب یفیر  یا   م هاو  یا   به برر   و یاقیق  یراایائولوژو     

 و  یا   ثابا هاوانایشه و باورها منا اما مجموعه در یعریف ایائولوژو م  یوا  گفا  

و در  به آ  اعرقاد داردهه  رد  گروس یا جامعه    یرو   لسف  و مگهبروش  جمله اب اجرماع 

 .اجرماع  مؤثر ا ا-ها در مسائ   یا  گیرو معرقاا  به آ مش   عم  یا موضعیعیین خط

طریق  گگارنا. در وایع  ابهاو مخرلف  یأثیر م هاو  یا   بر بناگ   یا   اب راسایائولوژو

طور هه هسا  و یبیین نمود. چه این هه دنیا آ یوا  دنیا را هناخا هاو  یا   م ایائولوژو

-یا باها  و نیز اب  شا حجاب باورگونه هه بارود و آ طور هه انر ار م هود  بلیه آ دیاس نم 

-ژو م هه برخ  به آ  اب من ر ایائولو 1هود.  یا ا حفظ وضع موجوداس م ها و عقایا دی

هارو  اب جمله ماا  ه یزابر نهاد و آنر به عنوا  بر 8نگرنا و  یا ا یغییر وضع موجود

 باهنا. هاو یایم  م هاو  یا   هسرنا هه داراو ریشهایائولوژو

ویر  هه »ا ا: آماس« ادوارد گرو»ر  خنا  مشهور د سیاست حفظ وضع موجود.الف.      

یا و براو حفظ هشور اگر یغییر«. ضروری  براو یغییر نیسا  لزوم  ناارد هه یغییر ایجاد هود

گاس بایسر  یاریج   نه این هه د ع  و یا وجود آیا  آ هاو ضرورو بایسر  بهنگهااها اربش

او یولا  دو هی  هل  هارو اب بماا  ه (Sodaro and Others,2008: 315) انقلاب  باها.

                                                      
2 . Conservatism 

3 . revisionism 
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او  ایاار ها و در هه در ارو او یارس  4ا ا: هی  غیر منعطف)مسرای  و  فا(به خود دیاس

گونه انایشه ( خود را نشا  داد  هر2578-2312) هاو مرفیران  مث  ژوبف دومسرررهنوه

هارو  منعطف)نرم و نوع دیگر ماا  ه گرا بود.هرد و هاملاً خودهامه و وا ساصلاحا  را رد م 

وجود آما. این نوع انایشه حفظ وضع یرانیا و ایالا  مرااس آمرییا بهمسرای ( بود هه در برنا

ع ماا  ه ا روار بود. در وایع  این نو 7«یغییر براو نگه داهرن»در انایشه اِدمونا برک موجود 

هانس ( »52-51: 2831ا ا. )ه  وود یر بودسیر و  رانجام مو ق گیرهارو هوهیارانه نرم  نا

هنا المل  را به  ه نوع یقسی  م  یا ا حفظ وضع موجود    یا ا بینبراو یوضیح « مورگنرا

 - یا ا امپریالیسر )نمای  یار ( -هارو(اب:  یا ا حفظ وضع موجود)ماا  ه باریناهه ع

 Status)  یا ا  ر ریی)نمای  یار (. وو مفهوم حفظ وضع موجود را هه اب عبار  لایین آ 

quo ante bellum) ضع موجود  ی  اب ا ا و در واژگا  دیپلمایی، به معناو ومشرق هاس

یار  دها. مورگنرا هاف  یا ا حفظ وضع موجود را  حفظ یوبیع جنگ ا ا  هرح م 

ا ا و عطف  براو  یا. این لا ه خاص هه به صور  نقطهبینموجود در ی، لا ه یاریخ  م 

هنا  معمولاً  ایا  جنگ ا ا؛ یعن  بمان  هه یوبیع یار  در ی، حفظ وضع موجود عم  م 

را در آمرییا   یا ا  حفظ وضع موجود معاهاس خاص یاوین هود. مورگنرا یجل   یا ا

گونه ضع موجود  به معناو مخالفا با هرن ر وو هاف اب  یا ا حفظ ودانا. بهمونروئه م 

یغییرای  هه  ها مخالف نیسا  ول  باه حفظ وضع موجود با برخ  دگرگون یغییرو نیسا  بلی

لف ره  هود  مخا ابو روابط یار  میا  دو یا چنا هشور منممین ا ا به واژگو 

او ا ا هه علایههارو به این دلی  بودسوایع   یشر ا ماا  ه( در32-37: 2854ا ا.)مورگنرا 

دلی  همین روحیه اعراال و ا ا. هایا ه  بها عقایا نااهرههرد  خود به ی، ن   ثاببه مقیا

نامنا.)ه  وود   یرین ایائولوژو به لااظ  یرو مهارو را معرال گیرو ا ا هه ماا  هنرم 

                                                      
4 . Un reflexible 

5 . Change for Protection 



 / علی اکبر جعفری انهیدر منطقه خاورم یاسلام یداریب ینویو دوم کیستمیعوامل س/    5

  6گراهارو ایراارهننا. ماا  هم  بناوهارو را به اهیال گوناگون  نوعماا  ه ( گاس281: 2835

 ر ا. هه یاما آ  به ا لاطو  م 

هاو یائولوژو یغییر وضع موجود با باث یا ا و ا سیاست تغییر وضع موجود.ب.      

ناوو در های  هه به  یا ا به همه وضعیاآغاب ها. این ( 2372-2181« )ادوارد برنشراین»

 ا  خواها   رنگون  ن   مسرقر گیرد  یاب  اطلاق ا ا. این  یام  مقاب  وضع موجود یرار

  بناو طبقای   هاّ ِ مباربس طبقای   ماهیا صفباها. عمق این یغییر و یاول اجرماع  بهم 

   مقاما  مرااو امور بسرگ  خواهایننشهاو انقلاب  و عقبا رراییو   ابما  و رهبرو نیرو

( این  یا ا به یاول و ییام  بناگ  اجرماع  بشر باور 524-527: 2832داها.)م، لین  

هاو مخرلف ع   ایراادو و  یا    اما با روشدارد. در هوادارو اب  یا ا یغییر بناگ  اجرما

باها و در م یز و برابر نهاد  یا ا حفظ وضع موجود د دارد. این  یا ا در وایع  آنر اعرقا

 یا ا یغییر وضع « امورگنر( »51: 2831 گیرد. )آهورو هارو یرار م ماا  هبرابر اریجاع و 

او عام ا ا و در حوبس  ایاس 5گونه یشریح نمود هه در بناگ  اجرماع   ین موجود را این

عیا خاص  در ن ام حقوی  ا. در حوبس داخل  نیز وضدهالملل  رخ نم یر اب حوبس بینداخل  ه 

خیزنا ه مخالف این وضع موجود هسرنا  برم هاو اجرماع  هآورد. نیروهود و دوام م یثبیا م 

هاو وایع ( گروس525: 2854اابنا.)مورگنرا  هوهنا با یغییر ن ام حقوی   وضع موجود را برانو م 

  موجود ایسرارو دارنا و موضع دگرگون  در ن ام  یا در هر نقطه اب طیف  یا    نسبا به 

ها در راس یو عه  یا   و او همه جوامع ا ا   ا ا و همه آ گیرنا. دگرگون   یا   برم 

وضع »گیرد  رنا. ویر  دگرگون   یا   صور  م نو ابو  یا    در نهایا گریزو اب آ  ناا

وضع موجود مرفاو  جایاو آیا و به در م ل  هه دیگر ماننا یب  نیسا به هی« موجود جامعه

هود. بنابراین در مسیر یوضیح  یا ا یغییر وضع موجود  بایسر  به چهار نیره یوجه یبای  م 

یوانا جامعه یبیین هود. دگرگون  ه  م  دگرگون  در 3و "را را"د: در وهله اول بایسر  نمو

                                                      
6 . Authoritarian Conservatism 

7 . Tension 

8 . Route 
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بش لزوماً خوب یا با نیسا و در اص  اررو باها. اب لااظ دگرگون    یشر ا  س رو و ه  ی 

 رو به معناو یغییر اب وضع موجود به چیز دیگر و مرفاو  ا اذای  ناارد؛ بیرا دگرگون   ی 

ابگردانیا   یا ا یا نهادو رو  ب  دگرگون   سخلاف آ هه ممین ا ا خوب یا با باها. بر

یوانا خوب یا با هه آ  ه  م ا ا امعه آ  را در گگهره به هار بردسن ر دارد هه جرا در

ا   به آ  یوجه او هه بایا در هناخا مفهوم دگرگون   ی( دومین نیره225: 2851اها.)عال  ب

دگرگون  مورد ن ر ا ا. در این بارس   ر   این ا ا هه دگرگون  مورد  1ژر ا و عمق»هرد  

یق یا اصلاحا  هوچ، آورد: اصلاحا  بزرگ و عمن ر چگونگ  اصلاحای  در جامعه به بار م 

و بنیادو ا ا  و  طا ؟ آیا دگرگون  در ن ر دارد نهادو را هه وجودش براو جامعه ضرورو 

ا؟ یاعاس هل  این ا ا هه هراناابس جا نمایبهخواها آ  را با نهاد دیگرو جااصلاح نمایا یا م 

یاب     اب ه  گسیخره و غیربینیر یاب   ی یر باها  اثر و نرایج آ  ه یر و عمیقدگرگون  ا ا  

خواهنا ا ا هه مردم م  22« رعا و هراب »بود.  ومین جنبه دگرگون   هنررل خواها

-ا و دگرگون  هه مردم م یوا  گفا هه بین ژر گون  با آ  صور  بگیرد. گرچه نم دگر

او رابطهخواهنا و  رعا و هراب انجام اصلاحا  رابطه مطلق  وجود ناارد  اما اغلب بین این دو 

انا و گسررس احساس  به عامل  مشررک)وضع موجود( مربوطهل  هسا؛ بیرا هر دو ایسرار  

خواهنا بسرگ    هه م بیگانگ  مردم اب ن ام موجود معمولاً به ژر ا و هراب دگرگون  و اصلاحای

-خواهنا اصلاحا ِ عمیقیر احساس بیگانگ  هننا  م ارد. یعن  هرچه اب وضع موجود بی د

م دگرگون  به آ  یر)ژر ا( و بودیرو)هراب( صور  گیرد. آخرین عامل  هه بایا در مورد مفهو

ادو هاو بسیار بیدگرگون  ا ا. هه ممین ا ا اب راسها  انجام 22عنایا داها  روش

-آمیز یا خشوناانون  یا  رایر اب یانو   مسالمایر م   یانون  یا غیرغیرگیرد: ر م  یا صور 

منطقه خاورمیانه ه   انقلابا  دربیاارو جریا  دومینوو  ( بنابراین در223-212: 2851آمیز.)عال   

 هاوبرآما  نیرو.  بودیاین دو  یا ا را به وضوح بین دو جناح انقلاب  و جناح حاه  هاها 

                                                      
9 . Depth 

10 . Speed 

11 . method 
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 یار  حاه  آ    در مقاب اناهشور و منطقهموجود خواس دگرگون  و یغییر وضع جایاو هه هوا

هننا هه ها  اب ن   موجود  ا اارو م و به رناگونه یغییر هراس داهه اب هرهاو عرب  دولا

 .ها هابیااروه لسل منجر به  در نهایا

 های انقلابی در خاورمیانه واکاوی علل بروز خیزش

-ا ا؛ بهها و معضلا  حادّو بودسهموارس در طول یاریب  هاها هشمی منطقه خاورمیانه      

  مهل، و خطرناک هاو مایط  و یعارضاها یا اضطراراو اب  شاراو هه مجموعهگونه

-ا  بخ  براو غلبه بر آهوب برنامهثبای  مزمن داخل   عام یوانای   عالیا  امایائولوژیی   ب 

هاو هرد  برخورد میا  نهادسو ذهن ( ظر یاِ مایط  براو خنث  م هفایاِ)عین ریزو هاس و عا

در جها ها   خاورمیانه براو غلبه بر آهفرگ  یسر -اصل  و نایوان  ین یم  ن ام  یا   بیر

گانه)هویا  مشروعیا  مشارها  یوبیع  نفوذ(  مجموعاً هاو  نجیوبیع یار  و یوال  بارا 

انا. به راض  اب جنس انقلاب در منطقه هاسهاو اعرر و بروب و خیزش جنب زو براو ظهود راوی

 ر مسئله ا رائی  با انعقاد ها بر دار و عمیق عربعبار  دیگر  برباد ر رن اجماع و همبسرگ  ریشه

(  یمرهز نخبگا   یا   و 2151( و  یما  صلح ا رائی  و مار)2153داد همپ دیویا)یرار

مانوئ  » ووییس به گفره)یعارض و جنگ(  و به 21هاو  طح بالا یا احاهما  منطقه بر 

گرای   یا   و نسبراً ناه  اب ر راخیزِ ا لام 24هاو مقاوما  حضور غلیظ هویا28«ها رلز

و اه  اب  ر سگرای  ا راط  و  لف )طالبا  و القاعاس( میرایی،)اخوا  المسلمین( و ا لامد

رابر  »و و همچنین  به گفره 1222  پرامبر 22اب حادثه وییس  سدیوار برلین و همونیس   به

ن ام  یا   و ا رراییو طرد و انقباض  حاهما   و نیز  برجسرگ   27هاوهج هارهردو  «مرین

طقه  منجر به بروب ایراادو دنیا در این من -راهبردو منطقه و حضور بزرگا   یا   -جغرا یای 

بنابراین   ا ا.هاو  یا   منطقه هاسا انقلاب در برخ  واحانهایآمیز و دریعارضا  خشونا

                                                      
12 . High Politics 

13 . Manuel Castells 

14 . Resistance Identity 

15 . Dysfunctions 
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ه هاو اعرراض  و انقلاب  در منطقجنب ها  بیاارودلای  بروب و ظهور دومینوو مجموع در

 گونه احاا نمود:الملل  ایناو و بینیوا  در  ه  طح مل   منطقهخاورمیانه و همال آ ریقا را م 

 سطح ملی الف.

 ناکارآمدی ساختار قدرت سیاسی و فقدان ساختار فرصت سیاسی .1

گیرو  یا ا هاو بابیگرا  درگیر  رآینا هی ه یقاضاگر یوجه بهفایا در  ضاو بوم   نمایا 

گیرو  یوانای  در ودو  یسر   یوانای   ردابش یقاضاها به و یله  اخرار یامی و وردر مرحله

هاو یفاوی  گروس ابو  ب اثرمناو اب ظر یا براو ب بهرس ا هها با حمایانمود  یقاضاهمسو

بناو هل   وجود ی، رابطه مرقاب  بین گیرو  و در ی، جمعمطرح در عملیرد  یسر  یامی 

داخل  گواه  بر این ا ا ( در وایع  هینناگ  253: 2831حیوما و ههروناا  ا ا.)دهشیار 

هاو  یسر  ا ا و به جها این وایعیا  خروج هاو  یسر   ایا همسوئ  با هه ورودو

بود  نا گیر  امیا گسرردگ ِ عامِ حمایاِ ملموس اب حیوما  هاه  مااوم  رمایه اجرماع 

بردارو اب یوان  در بهرسمنسج   ناهاو غیرماور اب یودسها  نخبگا ِ ه   دور26انسجام مل 

-یر رابطه ی،چه هایاع و یقویا هرخرلف و مرفاو  اجرماهاو مهاو موجود در حیطه رصا

منطقه به دلی  عرب  ( حاهما  253: 2831دهشیار   یابا.)ها  زون  م به بین حاهما  و یودسجان

براو  هاو  یا   و ا رفادس ابزارو اب ا لامما   حگف باثهامه درابهاو خودحیوما

یبع  عام یواب  در  به غرب و بهو  یا   و گرای  او براناابانههجلوگیرو اب ظهور ایائولوژو

در نزد ا یار عموم  اب د ا  المل  به بیا  هشورها   مقبولیا و مشروعیا خود رانن ام بی

«  وء هارهرد»دچار « رابر  مرین»یول هاو منطقه بهنا. این عوام  باعث هانا هه دولاادادس

خ  بیادو اب بودجه مل  غلب بهاو مسلح  اانا. همچنین  خاما  نیروهارهرد( هاس)هج

هاو و هاه  بودجه براو یو عه و هزینهاین به معنا ا ا.سها را به خود اخرااص دادهشور

 ایه یر اب آنچه هه برآور  بی  امهاو یسلیاای   روایع  اهثر این خریا اجرماع  دیگر بود. در

                                                      
16 . National Integration 
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ها. یقاضا براو   خریاارو م امی   رماناها  ن امو یرجیح و ی ایههاو ملا باها  برخوا ره

بدس و مسربا و   براو ارضاو یمایلا  حاهما  غربهزینهاا  بسیار  یشر ره و  رخریا یسلی

یز براو هسب اعرماد و او بود و نهاو منطقهر ریی مل  و بابدارناگ  اب یهایاهار   ماا  ه

( نگرش 114: 2832 هردنا.)روبین بزرگ  ایاام به خریا یسلیاا  م  هاوحمایا یار 

-  و هایسرگ   موجب یفاو ِ دیاگاس ایه و ادارو  یا   و نه یوانایا براریقاو یار  و مأموری

هاو منطقه  اجابس هیچ ژی ر 25ا ا. بسره بود ِ  اخرارِ  رصاِ  یا  ِها در میا  طبقه حاه  هاس

یر اب طریق ها  بی داد. حاهما  هه خودییر و یارک را به جامعه خودش نم جای  و یغبجا

 ر یار  آمانا  با ا رفادس اب ن امیا  و ادار به رژی   درصاد حفظ یار  و مانا  در هودیا بر 

به علا اعرراض به  2136ال مردم در    ائین وبراو مثال  در مار  ن امیا  ردس رأس بودنا.

نا روب یاا هنررل ها و وضعیا معیشر   طغیا  هردنا هه یو ط نیروو مسلح در طول چد رمزد

هاو  ابما  آبادو بخ  یرو  اری   ن2152-2152هاو   در ط   الرد  هادر آمانا. در 

ی، رژی  نسبراً هیسا. در یمن ه   ه ه یلاش براو  رنگون  هاس حسین دررا به بهان  لسطین

هود  در طول دهه رهبرو م  2151اب  ال « الله صالحعبا عل »و یله ژنرال ن ام   نر  هه به

های  هه با و ایااد هشور یارف نمود و در مرب  یمن جنوب  را براو یقویا  روژس یار  12

بود  منطقه به دلی  دارا وها( رژی 822-828: 2832نمود.)روبین عربسرا  و اریررس داهرنا  مسرقر 

دادنا هه اجابس نم  هاو مخالفبه  رهوب داخل  بودنا و به گروس اخریارا  ها   و وا    یادر

هاو منطقه وجود یع  یوبیع دمیرایی، یار  در ن اموا،  ضاو باب  یا   ریابا هننا. دردر ی

-یوا   عام  هرابو حرما   زایناس مل  منطقه را م   یأس بنابراین( 12: 2836نااها.)یربان  

ق انقلاب دانسا. طری د ا آورد  حقوق خود اب وو انقلاب و یلاش براو بهدهناس در گرای  به

ا ا؛ چرا هه هاو انقلاب  داهرهاو منطقه نق  مهم  در ییوین جنب هن ام  یا   هشور

دیاس یانو  و یا ناد به  یسر  را غیرها( وارهاو)نهادسها و حمایاقاضانخبگا   یا   و حاهما   ی

در هنار آ  ن ام ه  اب ذخیرس  ها بر روو ه  یلمبار ها و. بنابراین  آرام آرام این یقاضاانگاهرنا

                                                      
17 . Political Opportunistic Structure 
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هاو ا ا و  ر خر  رژی   بمینهو بمینه بارا  مشارها  راه  آماسبود یه  هاس 23حمایر 

یوا  هاو منطقه را م هاو رژی ا ا. عل  بارا وعیا  یوبیع و نفوذ را  بب هاسهاو مشربارا 

-در چنا اص  خلاصه م  هاز مشررک همه آ وایع  مخردر چنا د ره مخرز مشررک گر ا. در

 هود: 

هود  اخرارو  برابرو و ظر یا خلاصه م هه در  ه اص ؛ انفیاک   21 قاا  نشانگا  یو عه -2

دلی  ها    اخرار یار   یا   را بهو اب  رآینا جهان  گیرامع منطقه با یأثیرباعث ها هه جو

وایع  خالا  رآیناو باهنا. درآماز حمله یرار صا  یا   براو گفرما  هاو رییب  یاایا  ر

-طلاع مردم و جوامع منطقه اب بای ها   منجر به انشانگا  یو عه و  ایاس جهان  12ا زایناگ ِ  و

عنوا  نقطه عطف ا ا. این امر بهاب به انرخاب باو  ییا و هرط هاسا ا هه مبیّن نیهای  هاس

هاو حیومر   رو اه  نهاد -1راار ها. عر   ایهاو غیریا جامعه و نقطه آغاب براو معیارعقلان

 -8هاو آ  در جامعه رخ داد. ها   بود   ایهطلب  یا ناهاوِ ایرااریوان ِ  ایهاثر یعارض یا ناهه در

رهبرا   -4اثر وجود منابعه یار ِ ا راط  و نهادینه نشاس  مرلاه  هانا. هاو حیومر  در اخرار

ا به ایراار خودها  هه بر ایائولوژیی  یا عمل  نسبمل  و حاهما   یاا یأثیر یوجیها  

هاو آیناس مبرن  بود  یوجه هاو نایص اب  یشر ابین یاب  یبول اب یاریب یا  ی هاو غیربرداها

ها  و مردم  براو ایراار گسررش یا رهانا مبنای  مردم  سنا حاهما  منطقه نروانسره -7داهرنا.

 . به برابر مردم به  اخرار یار   یا د رر   نا -6ار در جامعه(.  یاا نماینا. )عام هفایا ایرا

او ایجاد  رصا براو بود   اخرار یار   یا   و  قاا  منفگو برعبار  دیگر  بسره و مرالّب

 ها  بمینه لابم براو انقلاب را یاارک نمود.دیگر گروس

 

 

                                                      
18 . supportive Reserve 
19 . Development Syndrome 

20 . Broadening 



 / علی اکبر جعفری انهیدر منطقه خاورم یاسلام یداریب ینویو دوم کیستمیعوامل س/    11

 زدگی گرایی و مصرفافزایش رشد اقتصادی و شدّت مصرف .2

ا ا  ا زای  اخیر در منطقه هاسدهه هاو انقلاب  دلای  دیگر هه منجر به بروب جنب یی  اب      

مردم  12ها بدسو مارف گرای مارفرها ایراادو حاص  اب  روش نفا و مواد خام و نیز 

دهه اخیر الملل   ول  منطقه خاورمیانه و آ یاو مرهزو در ا اس گزارش صناوق بینباها. برم 

رها خلاف نرخ بالاو نیره  ارادوهسییال این ا ا هه برا ا. اما را یجربه هردسخوب  رها 

  رها ایراادو 1224و  1228. در  ال هاو ا اچنا  بالا ها همایراادو  نرخ بییارو در هشور

-  هه در مقایسه با رها مرو ط  الا ادرصا در  ال بودس 6/7و ط بی  اب طور مردر منطقه به

-با ا زای  ییما نفا در  اصله  الدها. ا ا  ا زای  نشا  م درصا بودس 6/8هه  2112هاو 

درصا در  1/24ا ا. میزا  بییارو اب حاود   اب میزا  بییارو نیز ها ره هاس1224یا  1222هاو 

درصاو نرخ ایجاد  85ا ا هه حاص  ا زای  درصا در هرایط  عل  ر یاس 4/28ه   ب1222 ال 

و ا زای  یولیا آ   ( ا زای  ییما نفا2: 2835ا ا.)بان، جهان   2112دهه  اهرغال در طول

هاو را در  اصله  ال هنناگا  مه  نفا در منطقه  درآما حاص  اب صادرا  نفااب  وو یولیا

خاوص اب نریجه با ا زای  ماارف داخل   بهدرصا ر انیا هه در  57به بی  اب  1224-1222

 ال هراب را در منطقه  راه  آورد. ینها در گگارو  امیا  رها  ُر رمایهراس مارف دولر  و 

-اب این ن ر  یوو هه درصا ا زای  داها 62یانه بی  اب هاو دارای  خالص  خاورم  بابار1224

هاو مال  اب حا ییما نفا و انباها دارای  وایع  ا زای  بی یرین عملیرد در جها  بود. در

-را یااع  م  2132و  2152فر  دهه در منطقه  اب بسیارو جها   هیو ای ِ ن هنناگا  نفایولیا

  2112-1224هاو  الخالص داخل ( در خاورمیانه اب وایع  رها ایراادو )رها یولیا ناهرد. در

(  %2/6)1228(  %1/1)1221(  %6/8)2112-1222ا ا: گونه بودسیرییب اینبه

هاو ن هیو ای  ایراادو  میزا   رداخامرعایب ای .(1-26: 2835()بان، جهان  1/7%)1224

هنا  این ا ا نمای  م ا ا. اما مشیل  هه هنوب خود  د رمزد و حقوق جامعه بالا ر رهانرقال 

یریلیو  دلار ا ا  1/2هاو عرب  در خارز اب منطقه  وییس هشورهاو منطقه  بهگگاروهه   رمایه

                                                      
21 . Consumerization 
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هاو  ائین ا ا. حج  یجار  خارج  هشورهاو عرب  میا  هشورهاو درگگاروو میزا   رمایه

درصا ا ا.  3هاو منطقه  ینها میا  هشورمیلیارد دلار ا ا  اما در 8/412 عرب  در حاود

ها  ایرااد  اهمیا و هاو ناه  اب جهان یرو براو مقابله با چال هاو عرب  بی ابراین  هشوربن

( 211: 2835انا.)جوا  ههره  یجار  بین خود را درک هردس ارو وگگبردِ  رمایه وریا  ی 

دارو جهان   موجب یَلاه  وابسرگ  مرقاب  منطقه در ن ام  رمایه 11در حقیقا مشارها موابو

هه اهمیر  در یولیا و  و  نر ا اس ی، ایرااد وابسرهدر منطقه ها و بناو منطقه را بر ایراادو

هاو یولیا و  ناورو ا ا  نبه( و وابسره به واردا   راوردس  صاور مااولا  اولیه)مث  نفا و

بای  هلا  و و درآما( بنابراین  نفا به وا طه12: 2831باب ابو هرد.)الویشس هینبوش 

-وایع  با درآماا ا. دربدگ  مردم منطقه هاسایراادو هشور به مرهز  باعث مارفوابسرگ  

-قه  رابیر ها و منجر به رها مارفهاس به منطیولیاهاو او رانر  حاص  اب  روش نفا  هالاه

هاو جایاو ها هه وا اها و درخریجراً رها مارف  باعث رها یقاضاا ا. نبدگ  مردم هاس

ا ا. به وایع  با ا زای  مارف و رها نسب  امنیا ایراادو در   اب برآورد  آ  بودسیوادولا نا

باهی )گرچه هنوب ه   طح یراادو مردم منطقه م هاو ایا  مردم منطقه  هاها ارضاو نیابم

هاو با رها یقاضا  «جیمز دیویس» 18«منان  ج »الا ا(. بر طبق یئورو بییارو و  قر در منطقه ب

نریجه رها مانا و حر  درها در هما   طح بالا بای ا ا. بنابراین  یقاضاه ه  هاسمردم  عرض

ا ا. ول  هاو مردم هاسر رن میزا  یقاضاحر  باعث بالارماع  مردم منطقه  جایگاس و  ایگاس اج

او مرنا ب با یقاضا صور  نگر ا  هه این امر منجر به ر مقاب  اب طرف  یسر   یا   عرضهد

 ا ا. هاو انقلاب  در منطقه هاسنهایا خیزش جنب بارا  و دربیاارو  بروب 

 

 

 سطح منطقه ای ب.

                                                      
22 . Parallel Partnership 

23 . J Curve Theory 
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 گرایی در منطقه خاورمیانه رشد اسلام .1

هاو مورد یوجه یرین مرغیرمنطقه خاورمیانه  یی  اب مه در دهه اخیر گرای  در دو ایاس ا لام     

دولر ِ راعنوا  ی، ایائولوژوِ  یا   بها ا. ا لام  وییس غرب بودسهاو مخرلف  بههشور

گرای  رها را به چال  هشانیا و رونا ا لام منطقههاو موجود درجایگزین  مشروعیا دولا

 در «همینرر »جاو به« ا لامینرر »ردابا  اب ن ریه  ا ا. یا جای  هه برخ  ن ریهیرو داهرهبی 

 هاو ا لام  و اهرراک دریباط میا  گروسهننا؛ چرا هه ارجنگ  رد اهارس م  هاو  سا ال

-نایشمناا  طر اار دیاگاس  راهناسآ  ا ا هه ایر اب ها بسیار گسرردسهاو نهای  آ فها

در گرای  او خیزش ا لام  در مقاله«هیرین هانرر»ا. خان  گرای  باور دارنبه  ایاس ا لام  14گرای 

باها و اب هاو ذای  دین ا لام م دلی  وییگ ل  بهنمایا. دلی  اومنطقه را به دو دلی  منرسب م 

وو چارس غرب  دانا.الملل  م  یا    ایراادو و  رهنگ  بینخاص دلی  هرایط  وو دیگر  به

ها گو با آ وگرایا  و یا گفادها هه یا بایا به مهار ا لامگرایا  را هرح م در مقابله با ا لام

خاورمیانه  دو ن ر گرای  در( در خاوص خیزش  ایاس ا لام247-246: 2832بپردابنا.)هانرر 

 هنا ا .   ن ر دوم؛ نو هرق17ها وم ا ول؛ نو جههنا: ن ر اخودنمای  م 

دو   یا   و اجرماع  گرای  را مسائ  ایرااها علا اصل  ظهور  ایاس ا لام وم نو جها      

ن دو طرف  با آ  برخورد  یوا  اب طریق مالاا انایش  و ماالاه بیداننا هه م جها  عرب م 

گرایا  را به گرد  احسا ا ِ ضا غرب ِ ا لام هاوِوایع  این گروس برخ  اب مسئولیاهرد. در

و امپریالیسر  و ها همچنین ریشه این عوام  را در گگهرهاناابنا. این گروسهاو غرب م  یا ا

ها در یبال مر   یشنهادِ یغییرِ ر رارِ غرب وایع  این گروس براو ح  این ابیننا. درا رعمارو غرب م 

-هاو  رهوبوییس حمایا غرب اب رژی ها  به وم دهنا. نو جها هاو منطقه را ارائه م هشور

را علا اصل   هننابه اب هشور ا رائی  یلق  م چه هه مسلمانا   شریبان  ی، جانگر و منفور و آن

نا ا  علا اصل  ظهور  ایاس هداننا. در مقاب  نو هرقم گرایا  هاو ضا غرب  ا لامگرای 

                                                      
24 . Dispersal Approach 

25 . New Third Worlds 
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هاو معنوو و دنیوو آ  و لمرووییس امرزاز یهاو ذای  ا لام  بهوییگ گرای  را به ا لام

دیگر    ههدهنا. یا جایسفه اجرماع  و  یا   غرب نسبا م  ابگارو آ  با مارنیس  و  لنا

 یاما آ  را گرایا   غرب  ا لامهاو ضااین گروس  گرای  گگارد. ابجای  براو ماالاه بای  نم 

هاو این جنب  انایشمناا  برخ  اب( 241-278: 2832)هانرر  .داننا م هاناگزیر برخورد یما 

 15«ا لام انقلاب »و  16«گراا لام  نا». برخ  بین هننامطرح م هاو مخرلف  ا لام  را با گرای 

گگارنا. برخ  دیگر م  یفاو « ا لام مردم »برابر در 13«ا لام مسرقر»  بین «جیمز بی »و یا هماننا 

هنا؛ چرا هه هبیه رو به رها یماس و اریباطا  در میا  اهارس م  11«گرای  ییپارچها لام»اب 

ا ا. در دورا   رو اه  هوروو و همونیس  و گرا  باعث  ویای  این امر هاسهاو ا لامگروس

گرای   خیزش ا لامو ر راخیز و باب 1222 پرامبر  22اب حادثه وییس  سهریزش دیوار برلین  ب

انه هسری . به عبار  دیگر در گرای   یا   و ا راط  در منطقه خاورمیهی  اب ا لامهاها دو 

گرای  گرای  و نوع ا راط  آ   ا لاموییس هاها رها دوبارس ا لامهاو اول هزارس  وم  به ال

 82«انرقام  روردگار»آ  را « ژی  هِپ »  هه طالبا  و القاعاس( هسری . یا جای ا راط  و  لف )مث 

-م هاو مل  را دردانا هه مربرا مبنای  براو هویا و یعهاو م  ناما و آ  م

ها  آ  به انقلاب در بیر هاو اعرراض  و یبای ( دروایع  برخورد72: 2836نوردد.)هانرینگرو  

-هاو یار ها و اربشرهنگ  یا   مل  و ا لام  و آرما  یسر  خاورمیانه  دیالیری، بین  

یقیناً اب  وو جها  ا لام  مواجهه بعاو : »هانویسناس اب ن ر برخ  ابا ا. هاو حاه  بودس

بود. دیاگاس مل  مسلما  اب مغرب گر ره یا  اهسرا   بر این ا ا هه مباربس براو بریرارو خواها

اخیر   دهه( اب لااظ ایائولوژی،  در ط  71: 2832هانرر «.)هاب خواهان   نوین جهان  آغا

ا ا. عام  مؤثر بر این امر  احیاو ا لام هاو  یا   اعراب برجسره هاس اخرارهای  در هیاف

 -گیرو ا لام انقلاب  هیع  اب ی،  و  و ا لام وهاب ا   در منطقه ا ا هه منجر به هی  ی

                                                      
26 . Traditional Islam 

27 . Revolutionary Islam 

28 . Resident Islam 

29 . Unionized Islamism 

30 . La Revanch De Dieu 
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 حزب الله و گیرو جنب منجر به یار  و بیاارو ا لام   لف  اب  وو دیگر ا ا. ا لام هیع 

المسلمین ا ا. در مقاب  ه  ا لام اً ه  ماااق بارب آ   جنب  اخوا یرحماس ها و اخجنب  

هاو منطقه ا ا. بنابراین  رژی عاس و یروریس  و طالبا  منجر هاس لف  به گسررش القا -وهابّ 

هاو یر آ  را  ظهور جنب ا ا. هه  یاما هایا گیر هاساً آ یبدر برابر این  ایاس  هایا

ا ا. بنا به ا رالال نهایا منجر به بروب انقلاب هاسر منطقه هسری  هه در   ددراعرراض    

 گیر  اخا؛ بیرا برابر ا لام انقلاب  بسیار آ یب ها را درا ول  ا  عربیس   رژی   «مریاو نااس»

جا بود. اما به بربود  همچنا   اه موجب برانگیخرن  ا  عربیس  هاسهای  هاهما  نوایص و هوی

و آوردنا؛ چرا هه بسیارو اب ها به ا لام رور  هه در این مقطع وجود داها  آ نارضای بب 

حال  هه در بود  دربخ  برگزیاسعنوا  ایائولوژو مشروعیاگرای  عرب  را بهها  مل دولا

 (222: 2831 هردنا.)الویشس هینبوش هاو این ایائولوژو یخط  م جارهما  حال اب هن

 ایرانجمهوری اسلامی 

انقلاب بر منطقه و جها    هاو ا لام ها و آرما و یأثیر انایشه ایرا  با ویوع انقلاب ا لام      

هاو گرای  ابراب ها. در  الجامعه جهان   نسبا به ظهور ا لامهای  مرفاوی  اب  وو دیاگاس

-یر بهم  را بی هاو ا لانایشمناا  یمای  داهرنا هه جریا اولیه بروب انقلاب در ایرا   اغلب ا

و  2131او هیع  و حر   ار   معنو  نماینا. در    هجوم ا رائی  به لبنا  در  ال عنوا   ایاس

  این «حزب الله»وییس  یاای  گروس هیع  ها  مسلمانا  هیعه در لبنا  و بهینارو و رادییال 

- لام  در هشورهاو اگیرو جنب ا ا. اما مرعایب آ   یار  رضیه بی  اب  ی  یقویا هاس

: 2832ا ا.)هانرر و این  رضیه را به اثبا  ر انیاساعربارهاو  ُنّ  ماننا الجزایر  مار و ارد   ب 

یرین  -دبیر ه  حزب همونیسا هوروو  یجایا حیا  ا لام را مه « لئونیا برژنف(  »243

هاو جنوب  را خطر و یهایا مسرقی  براو مرب رخااد  یا   یر  بیسر  و انقلاب ا لام  ایرا 

  ن ریه  رداب اصل   یا ا خارج  آمرییا و عضو هوراو «هنرو هیسنجر»هوروو اعلام نمود. 

یرین خطر براو منا ع ایالا  مرااس اس آمرییا  انقلاب ا لام  را مه روابط خارج  ایالا  مرا

ملا خود و ا رفادس  گر رناورمیانه با نادیاساهما  منطقه خآمرییا در خاور میانه نام گگاها. ح
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 82دارو همپالگ آورد   رمایهوجودص  اب طلاو  یاس)نفا(   ع  در بههاو حاوا ر اب رانا

ها  را علن  م یااو حاهما  با مردیرا  و یأثیرا  آ   وجود هیاف ناداهرنا  هه انقلاب ا لام  ا

ف و بین وجود ی، هیاطبق ی، یاعاس هل   رابطه  بر «ینونِسا ماری»  هه ا ا. یا جایهردس

 ا ا.  را ی، اص  و ا اس در ن ر گر رهخواهانه انقلاب ا لامهاو عاالاو  گیرش  یامطبقای  

(Martin, 2002: 188-190) هاو ایشهنخبگا   یا   و حاهما  منطقه  مرأثر اب انقلاب و ان

 بدنا.ا لام   د ا به اصلاحا  و یغییرا  هاایا هاس 

گرای  و و  یا    راوا   هاها رها ا لام دلی  مشیلا  امنیر  و ایراادومنطقه خاورمیانه به

هاو آ  را م  یوا  به دو د ره یقسی   . یأثیرا  انقلاب ایرا  و آرما یأثیرا  انقلاب ایرا  هسری

 نمود: 

را  روو داد هاو یا ایاامای  هه مرأثر اب انقلاب ایجریا : تأثیرات بالفعل -الف

گفا. در وایع رونا معیوس  ه « 81هاو ماققبین  ی »یوا  به آ  هه م 

 رآینا یعن  هاو مرأثر اب انقلاب ا لام  ا ا. ها  جها   یی  اب  رآینا یولار

دیانا  ول  با ر رن دین م به  ما  یولاریزا یو  و به حاهیهعموم  جها  را 

   هاها یاقق عیس این یضیه هسری . یعن  آغاب دهه هشراد و با انقلاب ا لام

رود. در ها   ی  م نا معیو   را آغاب و به  ما دین  رآینا عموم  جها   رو

در منطقه به عنوا   هاو آ  راقق ا لام و آرما هاو اخیر  یأثیر ما الوایع  در این 

در منطقه خیر  هاو ا الیوا  مشاهاس نمود. به عبار  دیگر  در ط  دال مرهزو م 

یابلیا »و؛ انقلاب ا لام   به دو دلی  عماس هاوها و آرما خاورمیانه  انایشه

  موجب ها هه ی، جنب ِ ضاِّ ن   حاه  هی  بگیرد و «اعربار بالا»و « د رر  
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ها اذها  و ا هام انقلابیو  و جنبش گرای  در اها روی  و ر راخیز گفرما  ا لامه

 باهی . 

یأثیرای  هه اگر موانع  اب  وو مخالفا  و ریبا به وجود نیایا  روو  :تأثیرات بالقوه -ب

سرردس میا  ها  و اریباطا  گ( به دلی  یأثیرا  ناه  اب جهان 72-72: 2833 خواها داد. )بربگر 

  باهی . اب میاهاو ا لام  در نزد مردم منطقه م اها روییرد انبساط  نسبا به اربشها  هملا

گفرما  مسلط عنوا  هار  روییرد یغییر بهو خواها  یغییر و بابین و ماا  هبین دو  ناریوو خوش

یره این امر را براو مال یو عه مارن« الیس یامسو »  هه ا ا. یا جایدر منطقه ظهور یا ره

بای   عنوا هاو  یولار  به وم هاو ا لام  و حر  جها هیسا خوردس و  یولار در هشور

گرایا  گیرو ا لامبمینه ا رراییی، یار بما  با یجاوب غرب به عراق  نمایا. ه معر   م 

اما  (Nasr,2006: 30-31).باهی انا  م   یسهی  یار  بودسهیع  در منطقه  هه خواها

منطقه هاو ا لام  در ها و انایشهنشا  اب رونا صعودو یأثیر آرما  اخیر در منطقه  ا  دههانقلاب

هاو ا لام )انایشه غرب   هاو انایشهنسبا  گارد یاا ع  در مقاب  دگرباها و به هما  م 

هاو باورگرایا  منطقه  ونا صعودو دارد. به اعرقاد ا لامهارو( رهاو منطقه و ماا  هدولا

 هاوباها و با آرما م  88بمان او ه ا   و اجرماع    ایاسدین   بسره به مقرضیا   ی

گویا: در میا  جوامع ا لام   ییثر م « جا  ا پوبیرو»دارد. چنا  هه خوان  دمیرایی، ه 

 -یواننا با حیوما لیبرال  ه  هاها هسری  هه این ن را  م ن را  را هاهای . در عم

گویا هه بر ه  در این رابطه این گونه م « نرارنسا گل»دمیرایی،  ر  ابگارو نشا  دهنا. 

طلب  معنوو  گیرو(  اعرقاد به نصّ  مساوا گرای ) راهاو صریح مرعادو چو ؛ عاما اس معیار

یرین ا لام   نزدی،-لان  حیا  اجرماع هرد  عقمنایمام ا راد در امر مشارها  ن ام خوان  را

ها  هاها ن ر اب همه اظهار ن راما صرف .(Gelner,1981: 7). دین یوحیاو به نوگرای  ا ا

گرای  در مل  منطقه هسری  هه به علا  اخرار هاو ا لامها و آرما ها  روح یابس انایشهدمیاس

                                                      
33 . Synchronic 
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 ایرا  یا  انقلاب ا لام یر. ب بخشارا ها  م هاو ا لام  ام  منطقه خاورمیانه  رها انایشها ل

ها انایشها ا و این هاو ا لام  منطقه داهرهیاب  اغماض  بر حرهاعنوا  راس بای   نق  غیربه

  عام  هل طوربه . ا اسهاو ا لام  در منطقه هاحرهابیاارو و بخ  ها  الهامو آرما 

 گیرو اب لی  یاثیریوا  اب ی، طرف به دقلابا  در منطقه خاورمیانه را م او دومینوو انمنطقه

به ما   ه دهه به  آ  را ایرا علیه عراق انقلاب ا لام  ایرا  اربیاب  هرد هه یامی  جنگ 

دلی  واهن  علیه ر رار مااخله گرایانه و یجاوبهارانه ا ا؛ و اب طرف دیگر بهیاخیر انااخره

هاو ناعادلانه   راینا منطقه خاورمیانه  ن یر ایجاد جنگا رایی  و مرااا  ا رراییی، آ  در 

-با یوانین و مقررا  بینا  مغایر صلح جانباارانه و ننگین  طرح خاورمیانه بزرگ و  ایر ایاام

 ( ا رالال نمود. 246و  284  218: 2831الملل  )جعفرو  

 هاتلاف در میان جریانات داخلی کشورعدم همگرایی و ائ. 2

هاو حاه  اگرای  میا  ا لام گرایا  و دولاهاو عام همگرای  و ائرلاف و یا حر  و ناروم     

هاو داخل  ها  و نیز وجود ریابایمن  لیب   عربسرا  و دیگر هشور ن یر؛ مار  الجزایر  یونس 

هاو گرایا  ا راط  در هشورن ام  یا    ا زای  یعااد بنیاد ها بر  ر یعریف هویا مل  وآ 

ب ییایگر در گر رن اه  و جریانا  براو  یش ثرویمنا حاهیه خلیج  ارس  ریابا نخبگا  حا

هاو دائم  در بین جریانا  داخل  ها و هشمی مل   ویوع بارا راهاو  گسررش روابط با نیرو

. ا اهاو منطقه  ابگارو در درو  هشورائ   همگ  گویاو وجود یعارض و ناو دیگر مس

و ا رفادس اب در خاوص ناوس حاه هاو عرب و نخبگا  غیراخرلاف ا یار عموم  و حیوما

ها هاو داخل  هشوربراو همیارو  باعث یشایا ین او عنوا  اهرم  شار یا و یلهثرو  نفا به

و هقاق ا یار  84 ارگ قه خاورمیانه  هاها چناا ا. امروبس در منطهاو اخیر هاسدر ط   ال

هاو ها و یفاو ع  وجود گس وایا ا. درداخل  را به  ما یقاب   وق دادس هسری  هه جریانا 

هاو ه  و نیز یاولا  ایراادو  نوآورومنطق هاوو  یا   و ایراادو در درو  هشور اربه 
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 ابو به ملا -هاو جهان    رآینا دولاا زو  و  یّالیا  رآیناهاو روبجای  ناورانه و جابه

هاو گیروها و  وگیروجها مرقاطع و نیزهاو غیرجها یفاو وایع  بها ا. دریعویق ا رادس

گیرو ین  و ها  هاها اوزنیز جریانا  داخل  هشورحاه  و غیرمرفاو  در بین نخبگا  حاه  و 

او حاه  و جریانا  داخل  در هباهی . بنابراین  نیروهاو اجرماع  داخل  م یضاد در بین نیرو

، ها    قاا  وجود یر هشورو نق  آمرییا دمنطقه  به لااظ یفاو  ن ر دربارسهاو هشور

رد  آووجودهاو ضرورو براو بهاادو  اب حاای مرواب  ایر اخرار هنجارو واحا و یو عه نا

هاو  راگیر ها  هویایوا  بودنا. بنابراین      ایاس این امر  هرایط منا ب براو همگرای  نا

هود. ما در  طح مل  م ثبای  مزمن  در رابطه با میزا  رخنه حیوهه به ب  ییه ییه ا ا

ل   هنوب به این ها و جریانا  مخالف داخبا نیرو دلی  اخرلاف دیاگاسهاو منطقه بهرژی   چنینهم

 یادس های  در جامعه بایا ا اس چه اربشها  برانا هه  اخرار  یا   هشورجمع بناو نر یاس

و  را  دولا مل دو بارا )با هاو ا لام  خاورمیانه و وجودبنابراین  در    بیاارو ملا. هود

منجر به بارا  مشروعیا رژی  و در    آ     هاو داخلبارا  هویا رژی ( و نیز هشمی 

 .ا اسحاه  گردیا هاودولا برخ  اب  قوط

 . جستجوی یک هویت جدید از سوی ملل منطقه 3

ر به دوگانگ  گراو جوامع مسلما  هه منجگرا و درو هاو برو هیاف  زایناس بین نیرو     

اهمیر  دو چناا  یا ره ا ا. روییرد دهه اخیر ا ا  در هاو مسلما  هاساربه  در اغلب هشور

ای  ناه  اب آ  و ماورو در گفرما  نخبگا  حاه  به همراس عام یارک طبق -غرب

هاو ا لام  و اخیز و مابوبیا و مقبولیا انایشههاو عموم   منجر به ر ر رخوردگ  خوا ا

فِ حاص  اب طمنعها  غیرا ا. به عبار  دیگر  دو یطب هاو ا لام  هاسدر    آ   جنب 

-ا لام  یلق  نمود  حیومامشروع و  ا ا و غیرخواها  در منطقه  ناگرایا  و نوهیاف  نا

عنوا  ابزار و اهرم و م مشروعیا مردم  و یلق  ا لام بههاو حاه   بریا  اب منا ع مردم  عا

-اجرماع  نوهاو ا ا هه نیروا و مسائل  اب این د ا  باعث هاسگاس ایائولوژی، حیومیییه

جوی  هاو نوجایا و یغییرا  اجرماع  و  یا ا هاوهه آوردِ رهاِ یاایلا  و انایشه ظهور 
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ها و نخبگا  هنا هه اب    این هویا نو   یا اا ا  در    یعریف هویا جایاو براو خود با

ادو و یغییر وایع  یقاضا براو مسائ  ایرار و غیر خودها  یعبیر نمودنا. درعنوا  دگحاه  را به

 –اوضاع و هرایط موجود  هه با یوجه به  قوط همونیس  و دیوار برلین در اواخر یر  بیسر  

هاو و ثبای هاو حاهما  و ب هارآماونا  –هاو جمع  ها  و یار  ر انهیشایا رونا جهان 

هه اب ا غانسرا  دنبال  قوط هوروو و اوای  یر  بیسا و یی  لایمای  هه اب اواخر یر  بیسا بهمنا

زو و یزریق  حاهما  و اَبَر و عراق هلیا خورد  باعث جسرجو براو هویا  غیر اب هویا یجوی

 ا ا. ر منطقه هاسظهوهاو نوها اب  وو نیرویار 

گرا عوامل  هه نمایناس نخبگا  غرب»  رهبر گروس اخوا  المسلمین« راها الغنوه »اب ن ر      

ن ر اب ادعاو نخبگا    صرفاهننبر آنها حیوما م  و او بریانا سمنا ع یود  اب دین و هسرنا و

مردم  انا؛ ینها مشروعیا آنا  اب   همگ  آنا   ایا مشروعیا ها بود ایسللیبرال یا  و یا

-یار   (.267: 2832  هانرر  2111هود) الغنوه   ب مردم و و ادارو به غرب ناه  م  رهو

- لام   در منطقه رها  زون  یا رههاو اجایا  هه مرأثر اب انایشههاو یاب  نیروگیرو و یار 

گگاهرن بر ییما و عرضه منابع گگارد و با اثرس ما   بر منا ع غرب اثر منف  م ا ا  در هویا

هود. این هویا هاو مسلما  م هاو هشور  باعث هاه  د رر   غرب به باباربیر بمین 

ا هه ا رقلال  عه ایراادو و  یا   خود ماور هسرنا؛ چرجویا  جایا  درصاد حمایا اب یو

-ئ  هاسها  باهاو ا لام  و مل ا ا و  رهنگ و اربشدار هاسها خاهه یا   و ایراادو آ 

-وییس  رآینا گسرردس جهان جایا  مرأثر اب مسائ  بیرون   بهطلب هاو هویاا ا. این جنب 

ن  یاریخ  نخبگا  در یشخیص یوادرون   مخاوصاً نا مسائ ها  و رونا اریباطا  و اطلاعا  و 

و هابه جنب (  با گگار اب حالا اجرماع   14: 2838هاو بیرین هویا مل )یهرما   ور لایه

  و اجرماع  و ایراادو هاو  یا نشا  یقاضادلی  برآوردسهه در نهایا  به انا یا   مباّل هاس

ها  و رها ایااما  هاو جهان ناه  اب  رایناهاو ها  اب ی، طرف  و  شارو ایراادو

انا. در وایع  روییرد حاهما  منطقه ب طرف دیگر  در نهایا امنیر  هاسیروریسر  و رادییال ا

هه اب    آ   براو د ا  هردادوهس درون  را باب یولیا م نسبا به مقوله هویا مل   نوع   ار
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-بردس و بی  اب حا بر آ  یأهیا م دم د ا یاب  به اهااف  یا   خود  در  نا و مگهب مر

هاو اعرراض  اب جنس او چو  جنب خوا رهداد  به آثار نااش یننهایا  نریجههردنا هه در

وایع  در نریجه ا زای  ییما نفا  یقاضا براو د رر   ا ا. درهاو اخیر بودس الانقلاب در ط  

خواها  یغییر در هی  و نوع   هاو به یَبَع آ   یینوهرا  ا ابه یینولوژو و دان  ا زای  یا ره

دنبال آ  طبقه مرو ط حاص  اب رها انا و بهها  بودسهاو ایخاذو حاهما  هشور یا ا

یا ا  ایرااد و هاو اجرماع  یابس  خوا رار ی، هشور   آما. این نیرورنشین  به وجودهه

ببا  ی، دیپلما  انگلیس    باها. بهداهره  ابگاروا ههاو آ انا هه با  لیقه رهنگ جایا بودس

یواننا حیوما ا لام  داهره باو  برهنارو حاهما  خودها   نم گرایا  بر این ن رنا هه ا لام

براو مانا  بر مسنا یار  و  گیرش نمایناگ  غرب در  هاباهنا. اییاو آ  حاهما  به غرب 

خودها  گراها به حاهما  اعرمادو ا لامب  دلای  ها براو حیمران  هفایا آ منطقه و عام 

دولر   دولر  و  روهاو  راع  در منطقه خاورمیانه  رها هویاوای( در266: 2832ا ا.)هانرر 

لویشس انا.)اگر رها با هویا دولا مرهزو یراردولر   در ریابهاو  راها و جنب ه  اب هویامل

هاو ا  مقایسه  طح بناگ  خود با هشورجایا  با ا زای  امیهاو ( این نیرو23: 2831هینبوش 

و براو طبقه»یشیی  ی، « رهسهارل ما»گفره آگاه  را رین و به یشر ره  و ایجاد ی، خود

ها و ها  مااودیاانا هه در آ  مارومیار یعریف هویا دیگرو براو خود هاس  خوا را«خود

 اها. بهاو گگهره  هیچ حضورو نااهرهماگوریا

 المللسطح بین ج.

 ها . نقش و عملکرد اَبَر قدرت1

یوا  به چنا م  آ رین  در بیر  یسر  خاورمیانه راوییس غرب اب نق ها  بههاف ابر یار      

 هاخه یقسی  نمود:

هاو صنعر  جها  مشررک ا ا  انرژو و مویعیا در بین غالب هشور .هدف اول     

وییس در رأس آ  هه مخاوص غرب  به .هدف دومژئو لیری، و ژئوا رراییی، منطقه ا ا. 
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و ا رائی   برا -آمرییا ا ا  موضوع امنیا ا رائی  ا ا. چرا هه معض  اصل  منایشه عرب

یعها به بقا و امنیا هشور ا رائی  یوا  اا  هموارس این بودس هه چگونه م هاو مرآمرییا و هشور

 هاو منطقه مریبط نمایا.ا با حفظ روابط دو رانه با حیومار

و اجرماع  هاو ایراادو   یا   امن دلی  ناگرای  در منطقه  هه بهمرها ا لا .هدف سوم     

های  هاو منطقه  بر طبق ا رراییوهرد  هشوروایع   یا ا وابسرهدر ها.منطقه  به ا راط هشیاس

 گر ره ا ا. جهان   طرح خاورمیانه بزرگ صور  چو ؛ ن   نوین

ا اس جنگ  رد   یا ا ایالا  مرااس بر وییس در دورا  پرامبر  به 22ا یب  اب حادثه و ی     

هه در این را را  همراه  با طلب  هوروو بود مبن  بر جلوگیرو اب نفوذ یو عه« یرومن»رهنامه 

مرییا در دورا  ریگا   نمود. دیپلما   ایخاذو و اِعمال  اب  وو آهاو منطقه ضرورو م هشور

 فیر آمرییا در  ابما  « جین هرک  ایری،»هاو ا اس انایشههاو منطقه بود هه برثبا  رژی 

 پرامبر هه به  رل هاربور دوم یعبیر ها  ی، هیفا  ارادایم   22مل   ا روار بود. اما با حادثه و 

هاو منطقه و ثبا    هه یبلاً  یا ا همراه  با هشورمرییا بروب یا ا. جائدر  یا ا خارج  آ

ه ایخاذ ها. اب    این میانوِ خاورهاوِ منطقه   یا اِ یغییرِ رژی ِ هشورنمودها ضرورو م آ 

  بر گِرد بیر 87« و ر بلوک صنعر  همال »اای  ی، هاها  ی« ماریین هاو» وگفرهوایعه  به

ا ا و نسبا به منطقه خاورمیانه رگزار اصل  ن ام جهان  یرار دادسخاورمیانه هسری  هه خود را ها

و عه  یا   و ایراادو هناخره عنوا  ی  هه بهاص  اولا ا.  ی  گر رهاو دردوگانه  یا ا

-سیا منا ع مل  خودش را لااظ هرد   هه مسائ   یا   و امنیر  واص  دوم ا ا در مقاب  هاس

ا ا. در طرح اول  ا رراییو هلا  بر ین منطقه خاورمیانه دوخره هاسا ا هه بود  رو وه  بودس

 ,Ahmadi) 1224 و ر بلوک نو ظهور  طرح خاورمیانه بزرگ )جورز بوش  سر( در  ال 

دمیرا    همزما  به یاایا  ر ا یقویاحال  هه انر ار م دربنابراین  بودس ا ا.  (6 :2006

او معیوس براو  و ر بلوک صنعر  همال حال  هه  نریجههود. درگرای  ا راط  منجر م ا لام

                                                      
35 . Northern Industrial Super Bloc 
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ک صنعر    ا رراییو هلا   و ر بلوطرح دومدر  .(Candland, 2007: 91)ا اهداهر

گرای  و رادییالیزا یو  ا لام  براو هشیا  یروریس  و ا راطهمال   دهمن یراه  و  ی 

باها. حاود ی، دهه یب  اب ، خودش و یأمین امنیا ا رائی  م ید ریاب  به منا ع ا ررایی

ها  بعا اب ها  اولویا  نشا  داد هه آمرییای  پرامبر  ی، ن ر  نج 22حملا  یروریسر  

 & Trall)خطرا  و یهایاا  جایاو مرمای  هایهایاا  هلا ی، جنگ  رد  به  ما 

Cramer, 2009: 155.)  دس این بلوک  طرح باث مورد ا رفایرین و ای  یی  اب مه

ه اب بیرو  یقویا باها. در خاوص  ایاس یروریس   دو ن ر وجود دارد. ن ر اول هیروریس  م 

گرای  را مااول نبود و اق اربه  و  رهنگ   نبود یو عه  یا   در هود  یروریس  و ا راطم 

هاو اجرماع  مث  و  چال  ابملا-هاو دولا رمرار حیوما حاهما  مقرار  چال منطقه  ا

-م « اوس خاورمیانهنگا»گرا و یا به اصطلاح یر درو دانا. در نگاس دوم هه بی  وادو م  قر و ب 

و  یشبرد دمیرا   را  86د رانه  عملیا   ی گرای رراییو مثلث  غرب یعن ؛ ی، جانبهباها  ا 

باور ا ا هه  حمایا ا ا. این دیاگاس بر این ا هه به  را خور منطقه در ا نشاسدانمعجون  م 

هاو یو ط یار هاو منطقه ها و جنگهاو یروریسر  و نیز هاایا هشمی ضمن  اب گروس

بس براو صلح یرین حالا  مباربینانهها ایالا  مرااس آمرییا  در خوشبزرگ غرب  و در رأس آ 

رییا و مرااان  و هنررل نیا مل  آمیرین حالا  براو حفظ و یأمین امو امنیا غرب و در با

هه در راس  85«های ناآبادو»  وجود «آمارییا ن»گفره ( به65-63: 8372باها.)بربگر انرژو م 

و انقلاب در منطقه ر یا  به اهااف مردم  نو انای  ایجاد هرد  در نهایا منجر به بروب دومینو

 ا ا.خاورمیانه هاس

ا با الا    ال گگهره ی 62وجود و حضور  ایاار بخ  ههنه)ا رائی ( در منطقه: ا رائی  اب  -2 

نماو گیرو یطبمنجر به  وگیرو و جهاا ا. این امر حر  دهناس بودسبراو مردم منطقه ییا 

                                                      
36 . Preemptive Operation 
37 . Un Freedoms 
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اس   ا ریفاو حقوق یضییع ها ا. بنابراین  مردم منطقه خواها وو ا رائی  هاسحاهما  منطقه به

 باهنا. خود م 

لاش غرب براو القاو  رهنگ و ظهور هویا مقاوما در میا  مسلمانا  و رهبرا  ا لام : ی -1

   ی  برونا هه اب طرح مردم و رهبرا  ا لام  یا جایهاو غرب  به منطقه  باعث ها هه اربش

 خن یزو غرب هاو یجوعنوا  بای  و جایگزین طرحبه« خاورمیانه بزرگ ا لام »جایا 

ها  در این بما   ائرلاف نخبگا  علم  و  رهنگ  منطقه براو طرح ریزو بگوینا. به ن ر برخ 

ا لام   منجر به بروب انقلاب ها و منا ع بوم  یا   و ایراادو بر ا اس حفظ هویابرنامه یو عه  

 ا ا. هاس

و چه غربیا   با منا ع  هاو مطرح هاس چه اب جانب حاهما  منطقهها و منا ع: هعار اصله هعار -8

ها  رو وه  وایع  این هعارا ا. درردم منطقه و هشور همخوان  نااهرها رراییی، و راهبردو م

ا و خوارو  در حسر  حال  هه مردم در ذلّبودنا. درین هردساب احقاق حقوق مان  را به 

نقلاب منجر هاو بوم  و ا لام  خودها  بودنا. هه در نهایا به بروب ار راخیز اربش

دو دهه اخیر در عرصه و روابط (  یی  دیگر اب مفاهیم  هه در ط  23-12: 2837ها.) باان  

 83«یار  نرم»او ارائه دادس ا ا  مفهوم ائ  منطقههاس  و یعریف  دوبارس اب مسالمل  مطرحبین

اخیر   هاوا ا. در ط   المطرح هاس «جوبف ناو»اب  وو  2112ا ا هه در اوای  دهه بودس

این   Parmar & Cox, 2010: 12)) ا ا.هوم   گیرش و هاربرد بیادو یا رهاین مف

  81ا زاروجاو یار   خا  بهریباطا ا رراییو حیایا اب این دارد هه در عار اطلاعا  و ا

  ها  یئورو یار  نرم در عار یینولوژویمرهز نمود. مطرح 42بایسر  بر یار  نرم و هوهمنا

ا ا. اگر چه در ط  هاو غرب  هاسا زارو اب  وو هشورفادس اب یار   خاباعث هاه  ا ر

ا زارو اب  وو غرب هسری . این مسئله باعث اخیر  هاها ا رفادس اب یار   خا هاو ال

                                                      
38 . Soft Power 

39 . Hard Ware Power 

40 . Soft & Smart Power 
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هاو هاو گروسا ا. چنا  هه اهثر یلاش  و اطلاعا  در  طح منطقه ه  هاسا زای  اریباطا

ا ا هه در این  نج  در آمرییا نشا  دادسمرمرهز ا ا. مؤ سا  ن راریباطا  رادییال ه  بر 

هاو اینررنر  درصاد گرایا  با ا رفادس اب هبیهها. ا لامجنگ  آمرییا و غرب  یروب نخواهنا

بر این امر یأهیا « رو هلینرو هیلا»یارگیرو برآمانا. در این بمینه  وبیر امور خارجه آمرییا؛ 

یوانا باو  ه ینهای   ائق آیا و جها  ه  نم یوانا بر بسیارو اب مشیلا  نم آمرییا ب هنا ههم 

جاو یار  ن ام   بایسر  بر دیپلما   و یشری، مساع  ییا مشیلا  را ح  هنا. آمرییا بهآمر

 وایع  بر طبق یئورودر (Parmar & Cox, 2010: 51-52)با مرااان  به ایاام بپردابد.

یوا  اب طریق ا رراییو انبساط  و انجگاب  ح  نمود. یار  نرم  مشیلا  و مسائ  را م 

(Saghafi Ameri, 2004: 79) بیاارو و  ریه یار  نرم جوبف ناو  د رمایهبنابراین ن

عنوا  یی  ه را  راه  نمود  هه در نهایا بههاو اعرراض  مردما  منطقها و جنب حرهاا لام   

 خاورمیانه مورد یوجه یرار گر ا.نا رجام و  یرو در انقلابا  هااب روییرد

گیرینتیجه  

بمین   هموارس دو و ا رراییی، و خزانه مواد بیرعنوا  منطقه راهبرر  یسر  خاورمیانه بهبی     

-گر در منطقه  هر ی، برهاو  عال و هن ا ا. این یار هاو مل  و  رامل  بودسنگاس نیروجولا

ها و گیرو ردابنا. در میا  جهاهاو خود به مطالعه خاورمیانه م گیروها و جهاا اس ایسرار

-می یوا  به رهیا ا یاریخ   رئالیسر   یا ردابنا  م های  هه مخاوصاً به این امر م رهیا ا

الملل  اهارس نمود. در هنا   یاریخ  و بینو  یا ا خارج   هنجارو و جامعهگیرو در عرصه

نهایا هاو اعرراض  بودی  هه درها و جنب درگیروبیاارو ا لام   هاو اخیر  هاها  الط  

خر  ها. در وایع  در ط  ی، دهه گگهره  منطقه خاورمیانه دچار گشا و  ا  نا رجامبه انقلاب

هاو اول ا ا. اب  ال ا هه یأثیرای   لب  بر منطقه برجاو گگاهرهاهای  مرعاد هاسواگشا

نام بلوک جایاو بهوییس ها  بهپرامبر  د راویزو در اخریار یار   22و   حادثه وموهزارس

یرار داد هه با اهااف مسرعار دمیرا    ابو و یو عه ایراادو  «  و ر بلوک صنعر  همال »

هاو  الا ا. اما در ط  بود  حاهما  منطقه بودسوجیه حضور خود در منطقه و وابسرهدرصاد ی
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هاو  قوط و یا جای  هه بسرر مقرضیا  بر خلاف انر ار حاهما  منطقه  ی  ر ا  اخیر  هرایط و

ها در منطقه خاورمیانه  بروب انقلاب بیاارو ا لام  و ها را یاارک دیا. در بیا  عل هنارو آ بر

. این  طوح هل  یعلیل   گر امورد برر   یرارطور عام به او و بین الملل طح مل   منطقه ه  

در منطقه را موهیا انه برر    ا هه عل  بروب دومینوو انقلابا نهوهای  منشعب م هاخهبیربه 

ر بر یغییر ی  چرا بی داهایر بُعا اجرماع  در ابراا  بی  و مردمهاخوا رهگرچه نمایا. م 

عنوا  به ها عام یوجه و نادیاس انگاهرن یقاضاآمیز یأهیا داهرنا  هه ها اب راس مسالما یا ا

و  خوا رار ن ام ا لام  گاس اب  ها   یا  یاریج جنس این جنب اما به یرین خروج  آ  بود مه 

ها اب  وو و جنب ها . این امر منجر به  رهوب یقاضاناانوع ن ام جمهورو ا لام  ایرا  ه

 ها و اعرراضا   باعث ها هه حاهما  منطقهطقه ها. در وایع   یا   ها  جنب حیماو من

ا به خریا یسلیاا  احساس خطر نماینا. به من ور یأمین امنیا خود و یااوم یار  خود  د 

هاو اخیر   شار بیاد بر مردم منطقه و یولا ی، نس  نو خواس   الها بدنا. در ط  ن ام  اب غرب 

ها و براو خودش یعریف نمود  این جنب  و یغییر طلب هه هویا دیگرو غیر اب هویا حاه 

طلب یلخ  براو حاهما  یار نسبراً نهایا  عایبا انا  هه درها امنیر  هاسا و یقاضاههورش

هویا »ها  ی، هویا جایا هه مطرح« مانوئ  ها رلز»  به یعبیر منطقه ری  بد. به عبار  دیگر

ا و در مقاب  این هویا هود  یوانسا در مقاب  هویا حاه   چهرس بیاراینامیاس م « مقاوما

هاو خودها  ارائه ها و آرما یرو نمایا و یعریف دیگرو اب اربشگگیرو و موضعههحاه  جب

ا  انقلابدومینوو  ظهور هاو حاه  بود و در نهایا هاهار نقطه مقاب  آرما دهنا هه در ا د

  مار یاا «عاباین بن عل بین ال»های  مث ؛ یونس یاا حیوما ا ا. در هشورهاس نایمام

ژنرال عل  عباالله » و یمن یاا حیوما« معمّر یگا  »  لیب  بیر نفوذ «مبارکحُسن  »حاهمیا 

هاو هشور ایر و    ارد   عربسرا های  چو  یطر  عربسرا   عودو  عما   بارینو هشور« صالح

گرا یرار داهره ا ا  حاهما  در هنار مسائ  هر ی، یاا نفوذ ی، حاه  غرب هه عرب 

بار  دیگر     حر  اب بُعا  رهنگ  ه  اب مردم دریغ هردنا. به عایراادو و  یا   و اجرماع

ریشه دواناس ا ا  هاو ا لام  و مگهب  هه در عمق و جا  مردم منطقه حاهما  منطقه اب اربش
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ا  در ن ر گر رنا. انا. و ینها آ  را به ابزار و مالار  براو ر یا  به منا ع خودههایااً دور هاس

 ی  گر رنا.  را در« ریزش اب درو »آمیز و امنیر  منطقه  ا رراییو شوناهاو خبنابراین جنب 

هاو حاه  بر بیر  یسر  خاورمیانه  یو عه نیا رگ  در  ایاار و هینناس حیومابنابراین  ماهیا نا

ا رار اجرماع  ههنه و  ر ودس و او و  نر   بعه مان    اخا یبیلهگانه  عام یاقق جامد چهاراَبعا

در منطقه  ا انقلابو    اعرراضا بیاارو ا لام هارآما و نایوا   اب عل  هاو نادولاود وج

 .هودربیاب  م ا

مراول  او رامعادلا  ن ام منطقه هاو گگهره در منطقه خاورمیانهدر  ال یاارو ا لام ب  موز     

 این  راینا . دررا  اما  بخشیادولا ا رایی  طلبانه علیه گیرو  یا ا یجایا ن رهی  اخا و 

یاول انفجار هاو این . هاخاهبوددیویا در حال  رو اه   یو ره معاهاس همپ گگار من ومه به 

ها و اصرار خانه آ  در برخ  اب هشورر  فارییبه ا رایی  حاود دس بار  یاخ هاو انرژو مارلوله

وز بیاارو ا لام  یگر م. اب طرف دبودمردم بر یطع روابط دیپلمایی، هام  با دولا صهیونیس  

اهنو  موز بیاارو ه با یوجه به این وایعیا  . لسطین نیز یسرو  یاا هرد هاو اهغال به  ربمین

به  یا ا همرا ابو و یبعیا اب ایالا  مرااس  عرب  هشورهاو اهثرا لام   روه  هردس ا ا؛ 

بیاارو  جریا  یو رنا و به یبع آ  یوانسرنا یا حاود بیادو آ  آمرییا و مرااا  ا رراییی، 

یوانا اب گگار در منطقه م عنوا  هشورو یأثیر  ایرا  بههرایطدر این  .مرویف نمایناا لام  را 

. جمهورو نمایا ا رفادسا ا  و هه در  یرامو  آ  به وجود آماسهاو نفوذها و دریچه رصا

در  خاورمیانه ا لام  هاوملابمینه همگرای   یوانام   عال خودو نفوذ ا   با دیپلم ا لام  ایرا 

امنیا را به  وو منطقه خاورمیانه  و  را هینناس هناا رایی   هاو عرب  باروابط دولامقاب  

اخیر در منطقه  دهه هاوهاو گوناگو  بارا در این  یوه   به برر   علا .هاایا هنا ایاار 

نمایانا و هاو هور ایفایا  را بنقطه اب امیا ا ا هه این  یوه  بروانا برخ ا ا   رداخره هاس

رف ث  به ژگرا  باها یا در را راو یاقیق و یالی   یرامو  این مباحماره  براو دیگر  یوهش

  مین هود.یر یأمطلوبهای  بپردابنا یا اب این طریق منا ع و ماالح مل  ایرا  ا لام  هاوو

 



 1311 انبهار و تابست ،(17 پیاپی) لوا شماره م،نه دوره ،اسلامی بیداری مطالعات علمی فصلنامه دو/    38

 

 

 

 مآخذ منابع و

 یهرا : انرشارا  مرواریا.  دانشنامه سیاسی(  2831) آهورو  داریوش
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 .222-241  صص 2   ال هانزده   همارس فصلنامه مطالعات خاورمیانهآراب امین ناصرو  
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