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  چكيده

در منطقه عربي بـر نظـم   المي سمقاله حاضر به تبيين تأثير تحوالت موسوم به بيداري ا
پردازد. مطابق فرضيه مقاله، سه سناريو يـا   اي و در حال ظهور در خاورميانه مي نوين منطقه

اي در روند بيداري اسـالمي وجـود دارد    انداز محتمل و ممكن براي نظم نوين منطقه چشم
نـه را  گا هـاي سـه   اي هستند. اين سناريوها يـا روايـت   كه در حال رقابت و يادگيري منطقه

گرايـي   گرايي سـلفي و نظـم اسـالم    گرايي انقالبي، نظم اسالم توان با عناوين نظم اسالم مي
اخواني مشخص كرد. الگوي نظم مطلوب روايت سلفي، موازنه قواست. روايـت اخـواني،   

اي دارد و روايت انقالبي نيز بر آن اسـت   هاي بزرگ منطقه گرايش به نوعي كنسرت قدرت
  د.كنجمعي چندجانبه برقرار  از طريق مديريت دستهرا اي  طقهتا نظم و امنيت من

  
اي،  اي، مجموعـه امنيتـي منطقـه    ، الگوي نظـم منطقـه  يبيداري اسالمها:  واژهكليد

  اسالم انقالبي، اسالم سلفي، اسالم اخواني.
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  مقدمه
بيـداري  «مـاه گذشـته كـه بـا عنـوان       18هاي سياسي منطقه عربي در  تحوالت و دگرگوني

هاي استبدادي و عمدتاً وابسته تونس، مصر و  شود و تا كنون به تغيير رژيم شناخته مي» اسالمي
گرايان را در خاورميانـه بـه دنبـال داشـته      اي از به قدرت رسيدن اسالم ليبي انجاميده، موج تازه

است كه آخرين آن ورود محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين مصر به كاخ رياسـت جمهـوري   
يابي جديـد كـه انتظـار     ) است. اين روند قدرت1391تير  10( 2012شور در پايان ژوئن اين ك
دهـد تحـوالت    رود به تدريج در ديگر كشورهاي اين منطقه نيز شاهد آن باشيم، نشـان مـي   مي

المللي نيز هست. به بيان  بيداري اسالمي در منطقه عربي، عالوه بر ابعاد داخلي، داراي ابعاد بين
مدهاي قيام مردمي در جوامع عربي، به دگرگـوني سياسـي داخلـي در ايـن كشـورها      ديگر، پيا

المللي را نيز دگرگون خواهد كرد. در عين حال، با توجه  محدود نخواهد شد و نظم سياسي بين
اي و جهاني تقسيم نمود، بـه نظـر    توان به دو سطح منطقه المللي را مي به آنكه، نظم سياسي بين

ز كنوني تحوالت بيداري اسالمي در منطقه عربي، معطوف به تغييـر در نظـم   اندا چشم ،رسد مي
اي در خاورميانـه اسـت، هرچنـد ايـن تحـوالت       اي و در واقع، تكوين نظم نوين منطقـه  منطقه

انداز بلندمدت، نظم جهاني را نيز دستخوش دگرگوني و تغييـر   استعداد آن را دارد كه در چشم
شود كـه تحـوالت بيـداري     قاله حاضر شامل اين گزاره مهم مينمايد. بر اين اساس، مفروض م

اي در خاورميانه خواهد انجاميـد. دليـل مؤيـد ايـن گـزاره،       اسالمي به تكوين نظم نوين منطقه
هاي بزرگ و بـه ويـژه،    يابنده اين تحوالت، ناتواني قدرت  عالوه بر خصلت دومينويي و اشاعه

كردن آنهـا بـه مـديريت نـرم آن اسـت. بـر پايـه ايـن          هاياالت متحده از مهار اين روند و بسند
دهـد كـه تحـوالت بيـداري اسـالمي در       مفروضه، مقاله حاضر به اين پرسش اصلي پاسخ مـي 

اي خواهد بود؟ نويسنده براي پردازش پاسـخ   نظم منطقهتغيير در بخش كدام  خاورميانه، تكوين
بـرد و   سناريونويسـي بهـره مـي    به اين پرسش و يا در حقيقت، فرضيه اصـلي مقالـه، از روش  

اي در خاورميانه را تبيين و تشريح خواهد كرد. بر  سناريوهاي محتمل و ممكن نظم نوين منطقه
رسد سه  اي، به نظر مي هاي منطقه ها و موازنه اين اساس و با توجه به روندهاي موجود و رقابت

ر روند بيداري اسالمي وجـود  اي د انداز محتمل و ممكن براي نظم نوين منطقه سناريو يا چشم
هـاي   اي هستند. اين سناريوها را كه در واقـع، روايـت   دارد كه در حال رقابت و يارگيري منطقه
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انـداز يـا روايـت نظـم      تـوان در سـه چشـم    مختلف از بيداري اسالمي مردم منطقه هستند، مـي 
خالصـه كـرد. نظـم    گرايـي سـلفي    گرايي اخواني و نظم اسـالم  گرايي انقالبي، نظم اسالم اسالم

انقالبي، روايتي است كه جمهوري اسالمي ايران با توجه به بنيادهاي ايدئولوژيك خود در پـي  
اي جنـبش اخـوان    اي است. نظم اخـواني نيـز مبـين هـدف منطقـه      هژموني آن در سطح منطقه

اي است. نظم سلفي نيـز   المسلمين در كشورهاي اسالمي براي ارتقا به سطح قدرت برتر منطقه
شود و عربسـتان سـعودي، قطـر و     گيري مي كار و مرتجع منطقه پي هاي محافظه از سوي قدرت

امارات متحده عربي در تكاپو براي تبديل آن به گفتمان مسلط منطقه و به حاشيه رانـدن ديگـر   
اندازها هستند. اين فرضيه، خود مبين مفروضه ديگري است كه بر مبنـاي آن،   ها و چشم گفتمان
هاي ليبرال دموكرات و سوسيال دموكرات كه حاميان و حـامالني در منطقـه دارد، از   انداز چشم

اي  شدن به جريـان فراگيـر منطقـه    گيري از اين تحوالت سياسي و تبديل امكان اندكي براي بهره
گـرا را ندارنـد. نتـايج     هاي اسـالم  مدت توان رقابت با گفتمان انداز ميان برخوردارند و در چشم

و بــه قــدرت رســيدن  اســت جمهــوري و پارلمــاني در جوامــع تــونس و مصــرانتخابــات ري
  مؤيد اين مفروضه است. گرا در مراكش و ليبي، وزيران اسالم نخست

اي در  اي يا نظم امنيتـي منطقـه   مدت، نظم منطقه رسد حداقل در كوتاه در نهايت، به نظر مي
و موازنـه قـوا ميـان ايـن سـه       قطبي خواهد بود كه محتواي آن را رقابـت  خاورميانه، نظمي سه

اي، بـه ويـژه    هاي فرامنطقـه  انداز شكل خواهد داد. در اين صورت، گرچه دخالت قدرت چشم
اياالت متحده و ناتو تداوم خواهد يافت، اما رژيم صهيونيستي بـيش از پـيش بـه حاشـيه نظـم      

ين، در اين نظـم  اي رانده شده و در معرض تهديد و انزوا قرار خواهد گرفت. عالوه بر ا منطقه
اي مطلـوب   قطبي، گرايش يا روايت سلفي در پي آن خواهد بود تا در اين مدت، نظم منطقه سه

خود را از طريق كاربرد قدرت براي مهار قدرت يا موازنه قوا و بـا بسترسـازي بـراي دخالـت     
واي اي تكوين بخشد. به بيان ديگر، محتواي نظـم سـلفي، موازنـه قـ     هاي فرامنطقه بيشتر قدرت

اي در قالـب   اي خواهد بود. گرايش اخواني نيز بـه دنبـال تـأمين امنيـت يـا نظـم منطقـه        منطقه
دهي به نوعي كنسـرت خواهـد بـود، كنسـرتي كـه محتـواي آن عبـارت خواهـد بـود از           شكل

  آوردن نظم و امنيت. جمعي قدرتمندترين كشورهاي منطقه در فراهم مسئوليت دسته
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پيشگامي جمهوري اسالمي ايران تمايل خواهد داشـت تـا در    در نهايت، گرايش انقالبي به
جمعي چندجانبه برقـرار شـود. در    اي از طريق مديريت دسته فضاي جديد، نظم و امنيت منطقه

اي صرفاً حق ويژه و امتياز كشورهاي بزرگ و عمده نخواهد بود.  اين الگو، برقراري نظم منطقه
ش خواهد كرد از طريق هميـاري مجموعـه بـازيگران    به بيان ديگر، جمهوري اسالمي ايران تال

اي شود و در عين حال، رژيم صهيونيسـتي را   هاي بزرگ فرامنطقه اي، مانع دخالت قدرت منطقه
اي خــارج كنــد. در ايــن مقالــه، بــه طــرح و تبيــين ايــن فرضــيه و  از مــاتريس قــدرت منطقــه

  اندازهاي مترتب بر آن خواهيم پرداخت. چشم
  

  مفهوميالف. چارچوب 
چارچوب مفهومي اين مقاله، از در كنار هـم قرارگيـري و تالقـي چهـار مفهـوم يـا قالـب        

اي شكل گرفته و  اي و الگوهاي نظم منطقه اي، نظم منطقه مفهومي منطقه، مجموعه امنيتي منطقه
  شود. بندي مي صورت
  

  اي . سطح منطقه1
داشـت كـه سياسـت روابـط     در خصوص مفهوم يا سطح منطقه، بايد به ايـن نكتـه توجـه    

الملـل را   هاي روابـط بـين   الملل در اين سطح، به طور عام به سه طريق مطالعه شده و نظريه بين
  تحت تأثير قرار داده است.

جا يكسان است و كشـورها در هـر   ه المللي در هم در روايت نخست، سياست و رفتار بين
اي)، رفتارهـاي مشـابه و    منطقـه  سطحي كه در كنار يكـديگر قـرار بگيرنـد (اعـم از جهـاني و     

هاي جهاني هسـتند، امـا هماننـد آنهـا      دهند. مناطق، هرچند كوچكتر از نظام مشخصي بروز مي
اي  باشند. در اين روايت، منطقه صرفاً اصطالح است و متضمن معنا و مفهوم تحليلـي يگانـه   مي

  استفان والت، از اين جمله است.» موازنه تهديد«نيست. نظريه 
گيـرد. در ايـن ديـدگاه،     ت دوم، هر منطقه را به صورت منحصر به فـرد در نظـر مـي   رهياف

المللي متبلـور در يـك    خاورميانه يا هر منطقه ديگر، شبيه هيچ جاي ديگر نيست و سياست بين
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توان در ديگر مناطق مشاهده كـرد يـا بـه آنهـا تعمـيم داد. ادبيـات        اي را لزوماً نمي سطح منطقه
كننـد و بـر آن هسـتند كـه هـر       اي، غالباً اين رهيافت را مـنعكس مـي   منطقه مربوط به مطالعات

  اي نياز به نظريه خاص خود دارد. منطقه
اي بـر رفتـار    در روايت سوم كه اين مقاله بر آن ابتنا يافته است، نسبت تـأثير سـطح منطقـه   

كشـورها تـأثير   المللي، بينابيني است. در اين چارچوب، مناطق بر رفتار  كشورها و سياست بين
الملـل،   دهنـد. در نتيجـه، در روابـط بـين     اي را تشـكيل مـي   گذارند و سطح تحليل جداگانه مي

اي بر سياست جهاني منطبق نيست. همچنين، در ايـن رهيافـت، منـاطق از نظـر      سياست منطقه
ز ها با يكديگر متفاوتند، اما نه بر حسب متغيرها، بلكه از نظر ارزش و اهميت هر يـك ا  ويژگي

آنها. بنابراين، در حالي كه خاورميانه، شرق آسيا يا آمريكاي التين، به يك صورت قابل تحليـل  
هـاي مربوطـه، بـا يكـديگر      ها و خصيصه اي از نظر ويژگي هستند، اما آنها به طور قابل مالحظه

پنـدارد، امـا    كنند. چنين ديدگاهي اگرچه تعميم در مورد مناطق را ممكن و ضروري مي فرق مي
هـا و خصوصـيات    در عين حال، انتظار بروز الگوهاي رفتاري متفاوت را كـه ناشـي از ويژگـي   

  ).22 – 23: 1381باشد، دارد (ليك و مورگان،  يگانه مناطق مي
  

  اي . مجموعه امنيتي منطقه2
پـردازان مشـهور آن، بـاري     اي از سوي مكتب كپنهـاگ و نظريـه   نظريه مجموعه امنيتي منطقه

ور، ارائه شده است. اين نظريه، بر اين فرض اسـتوار اسـت كـه در دنيـاي پـس از      بوزان و الي وي
ها، آشكارا به مكان هندسـي منازعـه و همكـاري و بـراي      اي براي دولت جنگ سرد، سطح منطقه

گراني كه در پي تبيين امور امنيتي معاصر هستند، به سطح تحليل تبديل شده است (بوزان  پژوهش
). دليل اين امر آن است كـه پـس از پايـان جنـگ     20: 1381ك و مورگان، ؛ لي21: 1388و ويور، 

اي كه براي مثال در اروپاي شرقي  شود تا مسئله سرد، جهان ديگر به دو اردوگاه رقيب تقسيم نمي
مطرح است با مسائل خاورميانه به لحاظ رقابت ماركسيسـم و كاپيتاليسـم مـرتبط شـود. بـه بيـان       

اي هستند و مناقشـه و   نيت، استراتژي و قدرت، بيشتر مفاهيمي منطقهديگر، پس از جنگ سرد، ام
 ).27:  1386گيرد (بوزان، ويور، دوويلد،  همكاري بيش از پيش در مناطق شكل مي
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در كتاب  1983، تعريف خود از مجموعه امنيتي را كه در سال 1998بوزان و ويور در سال 
. مطابق تعريف پيشين، مجموعه امنيتي از نظر ها و هراس داده بودند، عوض كردند مردم، دولت

اي به يكديگر  هاي اصلي امنيتي آنها تا اندازه شد كه نگراني ها اطالق مي آنها به گروهي از دولت
تـوان جـداي از يكـديگر مـورد      گره خورده است كه امنيت ملي آنها را به صورت منطقي نمـي 

ها، آنها به اين نتيجه رسيدند كـه   طق و قدرتتوجه قرار داد، اما در تعريف جديد، در كتاب منا
كـردن   اي از واحدهاست كه در آنها فرايندهاي عمده امنيتي مجموعه امنيتي، عبارت از مجموعه

انـد كـه مشـكالت امنيتـي آنهـا       كردن يا هر دوي آنها، آن اندازه درهـم تنيـده شـده    و غيرامنيتي
  .)55: 1388ن و ويور، (بوزاتواند جداي از يكديگر تحليل يا حل شود  نمي

، تاريخ 1سازي مفاهيمي چون مجاورت يا همسايگي جغرافيايي آنها در اين نظريه با برجسته
هـاي   انـد مؤلفـه   كـردن، توانسـته   هاي مشابه امنيتـي  مشترك، الگوهاي دوستي و دشمني و شيوه

فرهنگ، تاريخ و جغرافيا را در تحليل مسائل كشورها وارد كنند و عناصر مادي و فرامادي را با 
 كشوري را با فرايندهاي فراكشوري و مسـائل  يكديگر درآميزند و در عين حال، تحوالت درون

  ).56 – 61: 1388اي را با منافع ملي كشورها تلفيق كنند (بوزان و ويور،  منطقه
بـر  ». الگوهاي پايدار دوستي و دشمني«و » مجاورت«دو مفهوم محوري اين نظريه عبارتند از 

هاي امنيتي را الگوهاي پايدار دوسـتي و دشـمني (كـه در اشـكال الگوهـاي       مجموعه اين اساس،
كنند. متغيرهـاي تـاريخي    شوند) تعريف مي وابستگي متقابل امنيتي ظاهر مي منسجم جغرافيايي از

ها) يا قرارگرفتن  ها، خمرها و ويتنامي ها، اعراب و فارس ها و ترك هاي پايدار (يوناني نظير دشمني
ها، شمال شرق  ها، آسياي جنوبي در حوزه تمدني واحد و داراي فرهنگ مشترك (اعراب، اروپايي

ـ   ها)، ويژگي خاص يك مجموعه امنيتي منطقه آمريكاي جنوبيها،  آسيايي أثير اي محلي را تحـت ت
اي، از يك طرف ناشي از تعامل ميان سـاختار   هاي امنيتي منطقه گيري مجموعه شكلدهند.  قرار مي

آنارشيك و پيامدهاي آن براي توازن قوا و از طرف ديگر، ناشي از فشارهاي نزديكـي جغرافيـايي   
شود تعامالت امنيتي ميان همسايگان، به مراتـب بيشـتر از    فيزيكي ساده باعث مي است. مجاورت

اي بـود كـه اسـتفان     اند. اين نكته هايي باشد كه در مناطق مختلف واقع شده تعامالت امنيتي دولت
در امنيـت، مجـاورت مهـم اسـت، زيـرا      رده است. والت نيز در نظريه موازنه تهديد بر آن تأكيد ك

______________________________________________________________ 

1. Geographical - Proximity 
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كننـد. در   تـر از فواصـل طـوالني طـي مـي      هديدات، فواصل كوتاه را به مراتب راحتبسياري از ت
 و تـر  جغرافيايي بر تعامل امنيتي قوي نزديكيأثير هاي نظامي، سياسي، اجتماعي و محيطي، ت بخش

هاي سيستم تـا حـدي درون شـبكه جهـاني وابسـتگي       تمام دولتهاست.  آشكارتر از ساير بخش
اند. چون ناامني اغلب رابطه نزديكـي بـا مجـاورت دارد، ايـن وابسـتگي       فتهمتقابل امنيتي قرار گر

ها  به الگويي از خوشه ،فاصله و تنوع جغرافيايي كنار رمتقابل در همه جا يكسان نيست. آنارشي د
هـاي درون   وابستگي متقابل امنيتي ميـان دولـت   ،شود كه در آن اي منجر مي ها)ي منطقه (مجموعه
هاي داخل مجموعه و خـارج از   شديدتر از وابستگي متقابل امنيتي ميان دولت به مراتب ،مجموعه

قـاره، الگـوي    هـاي شـبه   ها و رقابـت  اي آشكار است كه در آن، جنگ آن است. جنوب آسيا نمونه
 ندا أثير چنداني بر آن نداشتهاند كه حوادث خليج فارس يا جنوب شرق آسيا، ت مجزايي ايجاد كرده

  ).58: 1388(بوزان و ويور، 
  

  اي . نظم منطقه3
شـود، شـيوه    اي بر آن اسـتوار مـي   يكي از متغيرهايي كه رهيافت تطبيقي در مطالعات منطقه

شـود و در ايـن    اي يـاد مـي   مديريت منازعه در مناطق اسـت كـه از آن بـا عنـوان نظـم منطقـه      
البتـه، همچنانكـه   شود كـه   چارچوب، به عنوان متغير وابسته مشترك در همه مناطق شناخته مي

توانـد متفـاوت و يگانـه باشـد (ليـك و       هاي آن در هر منطقه، مـي  ها و ويژگي گفتيم، خصيصه
  ).23: 1381مورگان، 

اي با نظم جهاني نيست و اين ويژگي، بـيش از   در اين رهيافت، لزومي به تطابق نظم منطقه
باشد. به بيـان   خاورميانه جديد مياي در حال ظهور و تكوين در  هر چيز متناسب با نظم منطقه

اي در خاورميانه، مطابق با نظم جهاني مستقر نخواهد بود و چـه بسـا در    بهتر، نظم نوين منطقه
قطبي، سكوالر  بلندمدت سبب شود نظم جهاني نيز تغيير يابد. نظم كنوني در سطح جهاني، تك

گـرا   خاورميانه، چندقطبي، اسالم رسد نظم در حال تكوين در بنياد است، اما به نظر مي و منفعت
اي، الگوهاي  هاي منطقه اي يا نظم هاي امنيتي منطقه بنياد خواهد بود. بر اين اساس، نظم و هويت

اي هستند كه بنا بر الگوهاي مختلـف   هاي امنيتي منطقه غالب مديريت امنيتي در داخل مجموعه
  آن را بازشناسي كرد. توان الگوهاي متنوع دوستي و دشمني در مناطق مختلف، مي
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  اي . الگوهاي نظم منطقه4
اي چنانكــه گفتــه شــد، در واقــع، الگــوي غالــب مــديريت امنيتــي در داخــل  نظــم منطقــه

تـوان سـه گونـه     شناسي اين الگوها، مـي  اي است. در چارچوب گونه هاي امنيتي منطقه مجموعه
جمعـي   ريت دسـته هـاي بـزرگ و الگـوي مـدي     كلي الگوي موازنه قوا، الگوي كنسرت قـدرت 

  چندجانبه را از يكديگر متمايز و بازشناسي كرد. 
المللي سنتي است كه در چارچوب به كارگيري قدرت  الگوي موازنه قوا، همان سياست بين

اي كه چنين الگـويي مسـلط و حـاكم اسـت، كشـورها       يابد. در منطقه براي مهار قدرت معنا مي
گيرند. اين توزيع  ثبات پي مي زيع قدرت مناسب و باعمدتاً امنيت را از طريق ايجاد و حفظ تو

قطبي يا هژمونيك، دوقطبي يـا چنـدقطبي باشـد. مناقشـات بـين       قدرت ممكن است ماهيتاً تك
شوند و در ايـن ميـان، مجموعـه امنيتـي خاورميانـه،       كشوري بر اين اساس تجزيه و تحليل مي
  ).57: 1381بهترين و بارزترين نمونه است (مورگان، 

جمعـي   اي عبـارت از مسـئوليت دسـته    هاي بزرگ، امنيت منطقـه  الگوي كنسرت قدرت در
قدرتمندترين كشورها در مجموعه امنيتي است كه با فراهم آوردن نظم و امنيت به صورت خير 

يابد. اين كشورها، منافع حياتي يكديگر و حق مشـاركت در   عمومي، اقداماتشان مشروعيت مي
دهنـد. بنـابراين، هـر     ت خارجي خود را بر اين اسـاس سـامان مـي   كنسرت را پذيرفته و سياس

هاي عمده  كند. نخست، متضمن عزم قدرت اي كمك مي كنسرت، به دو صورت به امنيت منطقه
كنـد   براي اداره و فرونشاندن مناقشات است و دوم، سازوكاري را براي همكاري آنها فراهم مي

  )59: 1381برو شوند (مورگان، تا از طريق آن با ساير موضوعات امنيتي رو
جمعي چندجانبه نيز وقتي اعضـاي هـر مجموعـه امنيتـي      در چارچوب الگوي مديريت دسته

سازند، مديريت تنها حـق   اي خود را براي اداره صلح و امنيت به عنوان يك جمع مطرح مي منطقه
و تأييـد جمعـي نيـز    ويژه و امتياز كشورهاي عمده و بزرگ نبوده و اقدامات آنهـا بايـد از توافـق    

اي بـراي تـدارك و توسـعه     هـاي منطقـه   برخوردار باشد. چنين مديريتي، عمدتاً در قالب سـازمان 
هـايي بـراي    گري، آشتي و مصالحه و حفظ صـلح و همچنـين، وضـع رژيـم     يابي، ميانجي حقيقت

شـود.   هـا، اعمـال مـي    نظارت بر تحوالت خطرناك يا توسعه كنترل تسليحات و ساير محـدوديت 
جمعي ويلسوني است كه در آن، صلح به صـورت   جمعي، امنيت دسته هدف غايي در امنيت دسته

  ).60: 1381 ،شود (مورگان جمعي و در صورت لزوم، از طريق واكنش تأديبي برقرار مي دسته
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  ب. مجموعه امنيتي خاورميانه
اي خاورميانه با نوعي وابستگي متقابل امنيتي تعريف و مشـخص   امنيتي منطقه مجموعه

شود كه ميان كشورهاي منطقه، از مراكش تا ايران وجود داشته و گسترش يافته و شامل  مي
شود. اين مجموعه، از سه زيرمجموعه امنيتـي   هاي عرب به اضافه ايران و اسرائيل مي دولت

اي  هـاي امنيتـي منطقـه    ها همانند تعريـف مجموعـه   جموعهتعريف زيرم تشكيل شده است.
است، اما تفاوت در اين است كه زيرمجموعه درون مجموعه امنيتـي بزرگتـر احاطـه شـده     

انـد كـه درون الگـوي     ها معرف الگوهاي مجزاي وابستگي متقابل امنيتـي  زيرمجموعه است.
كند. آشـكارترين   ل تعريف مياي را يك ك اند كه مجموعه امنيتي منطقه تري واقع شده وسيع

اي در  هـاي جداگانـه   توان در خاورميانـه مشـاهده كـرد كـه در آن زيرمجموعـه      مورد را مي
) ديـده  GCC(ايـران، عـراق،   شامات (مصر، اسرائيل، اردن، لبنان، سوريه) و خلـيج فـارس   

ا از تـوان آنهـا ر   پوشاني و تعامل به حدي است كه نمي ها هم شوند. در اين زيرمجموعه مي
(بوزان و  هم جدا كرد (براي مثال، تمام كشورهاي خليج فارس با اسرائيل خصومت دارند)

  ).62: 1388ويور، 
مجموعه كه در شامات متمركز است، شامل اسرائيل و همسايگان ترين زير نخستين و اصلي

گيـري ايـن زيرمجموعـه، اشـغال فلسـطين و قـدس شـريف و         شود. اساس شكل عرب آن مي
رژيم غاصب اسرائيل بوده است. اين منازعه، عالوه بـر ماهيـت عربـي ـ اسـرائيلي،       گيري شكل

پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، به منازعه اسرائيل و جهان اسالم نيز ارتقا يافته اسـت.  
منازعه اسالمي ـ عربي با رژيم صهيونيستي موجب شده است خاورميانه به عنوان يك مجموعه  

  جام كلي خود را حفظ كند.ساي، ان امنيتي منطقه
، شكل 1971دومين زيرمجموعه، خليج فارس است كه پس از خروج بريتانيا از آن در سال 

هاي عرب خليج فارس به  گانه ايران، عراق و دولت گرفته است. در اين زيرمجموعه، رقابت سه
هاي عرب خليج فارس شـامل   دهد. دولت رهبري عربستان سعودي، محور اصلي را تشكيل مي

در شـوراي   1981بحرين، قطر، امارات متحده عربي و عمان، از سال  عربستان سعودي، كويت،
اند كه نوعي مشاركت ضعيف در واكنش به جنـگ ايـران و    همكاري خليج فارس گردهم آمده
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كرد اين دو كشور را از مناسـبات امنيتـي منطقـه كنـار بگـذارد. انقـالب        عراق بود و تالش مي
يدئولوژيك مهم را به رقابت اين كشور با عربستان نيز يك عنصر ا 1979اسالمي ايران در سال 

اند. بر اين اساس، بنياد  اضافه كرد و هردو كشور تا كنون، براي رهبري جهان اسالم رقابت كرده
هاي مذهبي و قومي در ميـان كشـورهاي    گيري اين زيرمجموعه امنيتي، منازعات و رقابت شكل

گاز و آب و همچنـين  انرژي همچون نفت،  عضو است كه در عين حال، منازعات بر سر منابع
منازعات ارضي و مرزي بر منازعات ايدئولوژيك و قـومي، بـار شـده و بـه ايـن زيرمجموعـه       

  امنيتي، هويتي مستقل داده است.
تري در مجموعـه امنيتـي خاورميانـه دارد،     اي كه انسجام ضعيف سومين زيرمجموعه منطقه

باشـد.   شكننده ميان ليبي، تونس، الجزايـر و مـراكش مـي   اي از روابط متغير و  مبتني بر مجموعه
اي در زيرمجموعه مغرب، الحاق صـحراي غربـي بـه مـراكش در      مهمترين مشكل امنيتي منطقه

است كه منجر به تنش دوازده ساله اين كشور با الجزاير و ليبـي شـد كـه از جنگجويـان      1975
يز در عوض از معارضـان ليبيـايي در   كردند و مراكش ن اريو در مقابل مراكش حمايت ميسپولي

  ).106: 1388كرد (بوزان و ويور،  چاد حمايت مي
در  اي آنعضـ اعامل قرارگيري اين زيرمجموعه در مجموعـه امنيتـي خاورميانـه، درگيـري     

  منازعه اعراب و اسرائيل و همچنين، منازعات خليج فارس است.
ورميانه، سبب شده است بـوزان آن  در مجموع، تنوع منازعات امنيتي در مجموعه امنيتي خا

). به همين دليـل اسـت كـه    1381زا بنامد (بوزان،  ساز و كشمكش ي منازعها را همواره مجموعه
اي در اين مجموعه امنيتي، همواره در وضعيتي مبهم، سـيال و متغيـر قـرار     الگوهاي نظم منطقه

نگرفته است. اين منازعات را  اي پايدار، تا كنون شكل اند و هيچ الگوي مستمري به گونه داشته
اي، اخـتالف و   هاي مذهبي ـ ايـدئولوژيك، منازعـات قـومي ـ قبيلـه       توان در قالب اختالف مي

كشمكش بر سر منابع آب و اختالف بر سر منابع نفت و گاز قيمت آنها، بازشناسـي و خالصـه   
  ).1388ولداني، جعفري نمود (

اي در مناسـبات مجموعـه امنيتـي و     امنطقههاي فر همچنانكه، اختالف بر سر دخالت قدرت
انـدازهاي مختلـف در خصـوص     گيـري چشـم   حدود آن، همواره وجود داشته و موجب شكل

  اي شده است. الگوي نظم منطقه
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  اي در خاورميانه هاي الگوي نظم منطقه انداز ج. چشم
دوم قرن  و تا پيش از تحوالت بيداري اسالمي در نخستين سال دهه 2001سپتامبر  11پس از 

اي در خاورميانه، در رقابت بـا   انداز متفاوت در خصوص الگوي نظم منطقه يكم، دو چشمو بيست
دار آن بـود و بـر نفـي     يكديگر بودند. نظم انقالبي كه جمهوري اسـالمي ايـران پيشـتاز و پـرچم    

كـرد و نظـم سـلفي كـه عربسـتان       پذيري در داخل و خارج منطقه تأكيد مـي  جويي و سلطه سلطه
هاي وهابيت، مرجعيت فكري ـ سياسي و پرچمداري آن را بر عهده داشـت    عودي بر پايه آموزهس

داد. هدف ايـن   هاي خارجي در منطقه تشكيل مي و محتواي آن را پذيرش سلطه و دخالت قدرت
و مهـار   يسازي در برابر نظم انقالب پذيري و بسترسازي براي تسهيل دخالت خارجي، موازنه سلطه

جويانه جوامع كشورهاي عربي بـود. در ايـن    سو و سركوب مطالبات نوگرايانه و رهايي آن از يك
اي را با نظم امنيتي جهاني پيوند زند  كرد نظم امنيتي منطقه چارچوب، الگوي نظم سلفي تالش مي

اي آن، يعني رژيم صهيونيسـتي بـازي كنـد. در مقابـل،      و در چارچوب منافع غرب و متحد منطقه
طلبانه نسبت به نظم امنيتي جهاني داشت و بر آن بود تـا نظـم   نظر ، رويكردي تجديدنظم انقالبي
اي را در مقابل آن تعريف كند و در اين چارچوب، رژيم صهيونيسـتي را از مـاتريس    امنيتي منطقه

انــدازها را در دوگانــه  تــوان ايــن تقابــل چشــم اي خــارج نمايــد. از ايــن رو، مــي قــدرت منطقــه
  پذيري نيز بازنمايي كرد.   هبخشي/ سلط رهايي
شدن نقش القاعده در آن، در تعامل امنيتي و درك امنيتي و آشكار 2001داد يازدهم سپتامبر روي

متقابل ميان نظم امنيتي جهاني و نظم سلفي، اختالل ايجاد كرد. در پي گسل و شكافي كه ميان ايـن  
شد و نظم انقالبي در مسير نيل به  انداز شكل گرفته بود، به تدريج نظم سلفي دچار ضعف دو چشم

اي و در بستر گسـل ميـان    اي قرار گرفت. به موازات اين تغيير در موازنه قواي منطقه هژموني منطقه
اي  انداز جديدي در خصوص الگوي نظـم منطقـه   نظم امنيتي جهاني و نظم سلفي، به تدريج، چشم

اي تركيه و قطر در دهه  قع، نوع بازي منطقهناميد. در وا» نظم اخواني«توان آن را  شكل گرفت كه مي
انداز توضيح داد. محتواي  گيري همين چشم توان در چارچوب شكل يكم را ميو نخست قرن بيست

اهل تسنن است كه نيروي حامل و  روي اسالمي در چارچوب مذهب ميانهاين نظم، تأكيد بر نوعي 
دهـد. مقصـود از    اخوان المسلمين تشكيل ميبرنده آن را در سراسر خاورميانه، شبكه اجتماعي  پيش
روي در اين رويكرد، اتخاذ نوعي مشي دموكراتيك اسالمي در سياست داخلي در كنار پرهيز از  ميانه
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زيسـتي جهـاني را    اي كـه هـم   اي و جهاني است، بـه گونـه   جويي در سياست خارجي منطقه ستيزه
براي اسرائيل بوده و حداكثر، به نوعي تنش لفظي پذير كند و در عين حال، فاقد تهديد امنيتي  امكان

اي آمريكا در خاورميانه،  و اعالمي در روابط با آن روي بياورد. اين پروسه، به نحوي با پروژه منطقه
سو بود و از اين رو، اياالت متحده، بـه تقويـت و تـالش بـراي      پس از رويداد يازده سپتامبر نيز هم

سـپتامبر، در يـك    11اي آمريكا پـس از   واقع، پروژه خاورميانهدهي به آن همت گماشت. در  جهت
  ). 1389بود (راباسا و بنار، » رو هاي مسلمانان ميانه ايجاد شبكه«جمله، 

، كتابي با همين عنوان چاپ نمود كه ماحصل مطالعات موجود در 2007مؤسسه رند، در سال 
ل گروههـاي  ار خاورميانـه در قبـ  هاي فكر آمريكايي در خصوص اسـتراتژي نـوين آمريكـا د    اتاق

يم تقسـ مختلف سياسي ـ اجتماعي اين منطقه بود. نويسندگان اين اثر، با پـذيرش مفـروض لـزوم     
هـاي   ، در پي ارائه راهبردهايي در جهـت تقويـت شـبكه   رو مسلمانان به افراطي يا راديكال و ميانه

گرايـان   رو، اسـالم  مسلمانان ميانه در جهان اسالم برآمدند. مقصود نويسندگان از رو مسلمانان ميانه
جـويي در   طلبـي و مسـالمت   سكوالر و ليبرال همساز با فرهنگ و تمدن غربـي اسـت كـه صـلح    

كننـد. پشـتوانه نظـري ايـن      سازي در سياست داخلي را پيگيري مي سياست خارجي و دموكراسي
اصل بنيادي بنا شـده كـه   ، بر اين 1ساالرانه بود. نظريه صلح مردم» صلح دموكراتيك«راهبرد، نظريه 

هستند. به  خودشانكنند همانند  ها، تمايلي به جنگيدن با كشورهايي ندارند كه فكر مي دموكراسي«
  ).1387(دويل،  »گر نيستنديها، تهديدي براي يكد بيان ديگر، دموكراسي

هـاي آمريكـايي    در اين چارچوب، گرايش اخواني، بيش از هرچيز تالش كرد به استراتژيست
تـرين نيـروي اجتمـاعي     اينگونه بنماياند كه با مختصات ايـن پـروژه هماهنـگ اسـت و مناسـب     

  باشد. گذاري غربي در جهت پيشبرد اين استراتژي و تحقق آن مي خاورميانه براي سرمايه
گـرايش   يكـم، و ر نخسـتين سـال دهـه دوم قـرن بيسـت     در پي تحوالت بيداري اسالمي د

خود در جوامع عربي، تالش وافري كرد بـر مـوج ايـن بيـداري     هاي  اخواني، با توجه به داشته
ســوار شــود و نتــايج انتخابــات پارلمــاني و رياســت جمهــوري در تــونس، مصــر و مــراكش، 

انـدازهاي   رسـد چشـم   دهنده موفقيت نسبي اين تالش است. در پي اين تالش، به نظر مي نشان
ـ اي در مجم الگوي نظم منطقه قطبـي تبـديل و    قطبـي بـه سـه   ت دووعه امنيتي خاورميانه از حال

______________________________________________________________ 
1. Democratic Peace Theory 
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اندازها  نيز به اين مجموعه افزوده شده و در حال رقابت با ديگر چشم» نظم اخواني«انداز  چشم
مـدت بيـداري    اي است. در واقع، اين نخسـتين پيامـد كوتـاه    شدن به هژموني منطقه براي تبديل

انـداز   ا دارد تـا در چشـم  اي اسـت كـه اسـتعداد آن ر    اسالمي مردم خاورميانـه در ابعـاد منطقـه   
روسـت كـه     انداز نظم انقالبي بيانجامد. از همـين  مدت و بلندمدت، حتي به هژموني چشم ميان

دم گانه در صددند روايت خود را از موج بيـداري اسـالمي مـر    اندازهاي سه هريك از اين چشم
اي  تبديل كرده و از اين طريق به هژموني الگوي نظـم منطقـه   منطقه، به روايت مسلط و هژمون

انـدازها از تحـوالت بيـداري     مطلوب خود كمك كنند. در ادامه، به روايت هريك از اين چشـم 
اي  اسالمي در منطقه عربي و امكاناتي كه اين روايـت در جهـت هژمـوني الگـوي نظـم منطقـه      

  پردازيم. كند، مي مطلوب آنها ايجاد مي
  

  گرايي انقالبي م اسالم. نظ1
در كشورهاي خاورميانه، ايران  2011هاي مردمي  هاي مردمي و پيروزي انقالب در پي خيزش

وقوع اين تحوالت را در قاموس بيداري اسالمي و مطابق بينش تاريخي ـ راهبردي خـود تفسـير    
مسلمانان  ،يداخلي و سلطه خارج استبداد كرد. جمهوري اسالمي ايران بر اين اساس معتقد است

كه براي بازيابي هويت دينـي   كرده بودتحقير  چنان ،كشورهاي خاورميانه را در طول چندين دهه
هـاي الئيسيسـم و    غرب براي گرويدن به نظام تبليغاتو  القائات برخالف تمامي ،و اسالمي خود

 انقـالب اسـالمي،  اند. تجربـه حكومـت دينـي در     دهه پيش ايران گذاشته سه ليبراليسم، گام درراه
احيـاي   اسـت.  هاي اسالمي كشورهاي خاورميانه شده گيري گرايش الگوي سياسي غالب در شكل
خواهانه  هاي آزادي بخش حركت ، الهامانقالباين سبب شده  ،ايرانعنصر دين در انقالب اسالمي 

 ،گرايـي  يـابي و نفـي سـلطه    هويـت  ،مـداري  جويانه در جهـان باشـد. خودبـاوري، ديـن     و رهايي
ها  و فصل مميز آن را با ساير خيزش تبلور يافتهاسالمي  هايي است كه در گفتمان انقالب شاخص
  ).10/7/1390(مرشدي،  ه استداد هاي مشابه شكل و جنبش

المللـي بـه تحـوالت اخيـر      اي و بين اين نگاه ويژه ايران، متمايز از ساير رويكردهاي منطقه
اي در حـال تكـوين در    و ترجمان ايران از نظم منطقـه جهان عرب بوده است. بنابراين، تعريف 

  ها از اين نظم، متفاوت است. خاورميانه، به صورت محرزي با ديگر روايت
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ماهيـت وجـودي   سياست راهبردي ايران، تفسير و تالش براي گسترش اين مسئله است كـه  
 ويـژه ه با غرب و ب يمردم جوامع عرب» رويارويي«مبرهن مبني بر ضديت و  اي ها نشانه اين جنبش

منطقـه از جهـان شـكل گرفتـه      كه در تضاد و تقابل با منافع غرب در اين استآمريكا و اسرائيل 
ايجـاد نظـم    ،همچنـين و » پيشـين «نظم قديمي و انحالل ساختارهاي  امحاي براين اساس،. است

اسـالمي   - هاي عربـي  كه انقالب هستنداي  دو هدف عمده ،»پسين«دهيساختارهاي  جديد و سامان
گيـري   شكل از دو سال گذشته باعث ،»راهبردي«دو هدف  اينباشند. تحقق  آن ميق تحق درصدد

ژئوپـوليتيكي،   عـرب در منـاطق  جامعـه  آميـز بـر سـر آينـده      و استمرار نبردي سنگين و مخـاطره 
در ايــن چــارچوب،  .اســت ژئواســتراتژيكي و ژئواكونــوميكي خاورميانــه و شــمال آفريقــا شــده

نظـر خـود در    نظـم مـد   نشاندن و به بار گيري از اين روند بهرهايران نيز در پي جمهوري اسالمي 
  .است خط مقاومت در خاورميانهمنافع راهبردي تحقق راستاي 

منـافع خـود   بـا  جهـت   هـم را عربـي   واژه غربـي بهـار  همان ابتدا، جمهوري اسالمي ايران  زا
 د. اگـر جمهـوري اسـالمي ايـران بتوانـد ايـن      رك تبيينآن را به مثابه بيداري اسالمي و بازتعريف 

عربـي   تحـوالت اخيـر   زيادي به روايت هژمون و مسلط تبديل كند، پيامدهاي روايت را تا حدود
نظم پس از جنگ سرد آمريكـا   ،به عبارتي .آفرين خواهد شد خارجي آمريكا دردسر براي سياست

درتـالش بـراي بـازتعريف ايـن گفتمـان، جمهـوري        جدي روبرو خواهد شد. موانعبا  ،در منطقه
برگـزار نمـود.    »بيـداري اسـالمي  «كنفرانسي بـا موضـوع    عرب، اسالمي ايران براي فعاالن جوان

انتشـار دهـد،    ثير ايران قرار گيرند يا جمهوري اسالمي عقايد خود راأگركشورهاي عربي تحت تا
دينـي در اغلـب كشـورهاي     تواند به قدرت رسيدن حكومت عربي مي از جمله دستاوردهاي بهار

  .(Laipson, 2001) تهران باشد خاورميانه و اعتبار بيشتر براي اقدامات و اهداف
باب ارتبـاط ميـان ايـران و تحـوالت     در  گزارش خودمركز استيمسون در  ،در همين رابطه

 ،از سـوي ديگـر  هـاي عربـي منطقـه،     يعنـي انقـالب   ،اين واقعـه « كند كه چنين تحليل مياخير 
تصـوير، سياسـت و روابـط     ،اسـاس آن  بـر  گشايد تـا  اي را بر روي دولتمردان ايران مي دريچه
هاي موجود براي  ان در حال استفاده بهينه از فرصتتهر. اي خويش را دوباره ارزيابي كند منطقه

توانـد بـه    مـي  ،در قـاهره بسته بـه نتـايج گـذار كنـوني      ،تقويت روابط با مصراست كه احتماالً
  »اي كمك نمايد. ايران در بهبود وجهه و نقش منطقه دولتمردان
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بـه   ،به گسترش ذهنيت منفي از آمريكا در سراسـر منطقـه   ، ممكن است با توجهدر عين حال
ورساختن آتش دو جنگ مهم در منطقه جنوب غربـي   مداخالت غرب و شعله دليل تاريخ طوالني

نفـع   در نهايـت بـه   ،گـو  در خاورميانه يا به قدرت رسيدن حكومتي پاسـخ ظهور دموكراسي  آسيا،
آويـو و بـه    دائمي از تـل  به دليل حمايت ،هاي منطقه هاي سياسي آمريكا نباشد. البته، ملت اولويت

دسـت نيروهـاي اسـرائيل، ايـاالت      اشغال فلسطين و سركوب مردم اين سرزمين بـه  ،طور اخص
نگرند. عالوه بر ايـن، ضـعف نهادهـاي حـاكم در بسـياري از       نمي متحده را چندان با ديده مثبت

  ).1391مور، ( سازد تا به قدرت برسند هاي افراطي فراهم مي را براي گروه اين فرصت ،كشورها
قـدرت   شدن به در پي تبديل پيروزي انقالبزمان  جمهوري اسالمي ايران از با وجود اين،

همـواره از   ايـران در اين چـارچوب،  دنياي اسالم بوده است.  و مرجعيت ايدئولوژيكاي  منطقه
ايـن مواضـع   اسرائيل دارد.  اي عليه آمريكا به عنوان شيطان بزرگ ياد كرده و مواضع سرسختانه

اهللا لبنان پـس از جنـگ     ، از جمله موقعيت حزباي ايران متحدين منطقههاي  به همراه موفقيت
عربسـتان سـعودي و گـرايش ارتجـاعي در مـاتريس قـدرت       وسه روزه و همچنين، افـول   سي

سپتامبر، موجبات صعود جمهوري اسالمي ايران به جايگاه نخسـت   11اي در پي رويداد  منطقه
  در زيرمجموعه امنيتي خليج فارس فراهم نمود.  اي را به ويژه قدرت منطقه

دارد، جمهـوري  اي كـه مـاهيتي ايـدئولوژيك و ژئواسـتراتژيك      پايه اين قـدرت منطقـه   بر
گيري راهبردي از روند بيـداري اسـالمي در منطقـه عربـي،      اسالمي ايران بر آن است تا با بهره

ا نظر نظم انقالبي را در مناسبات امنيتي خاورميانه مسلط سازد. الگوي مورد نظـر ر  الگوي مورد
اي، صرفاً حق  هناميد. در اين الگو، برقراري نظم منطق» جانبهجمعي چند مديريت دسته«توان  مي

ويژه و امتياز كشورهاي بزرگ نخواهد بود. به بيان ديگر، جمهوري اسالمي ايران تالش خواهد 
اي  هاي بـزرگ فرامنطقـه   اي، مانع دخالت قدرت كرد از طريق همياري مجموعه بازيگران منطقه

ين اي خـارج كنـد. در همـ    شود و در عين حال، رژيم صهيونيستي را از ماتريس قدرت منطقـه 
اكبر صالحي وزير امور خارجه ايـران، در سـخنراني خـود در مراسـم افتتاحيـه       چارچوب، علي

گرايي محور سـازمان ملـل    جانبهاگر بپذيريم كه چند«ن گفت: نشست كارشناسان ارشد نم، چني
و الدولي تلقي شود كـه توسـط همـه اعضـاي آن هـدايت       اين سازمان بايد سازماني بيناست، 

ين موضوع، به خوبي در روش كار مجمع كنـوني مـنعكس اسـت. معتقـديم     رهبري گردد كه ا
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مجمع عمومي به عنوان ارگان اصلي و دموكراتيك سازمان ملل، بايد وظيفه خـود در رسـيدگي   
المللي را به انجام برساند. در عين حال، ايـن اعتقـاد    به موضوعات مربوط به صلح و امنيت بين

تـر بايـد بـه عنـوان      ارد كه ايجاد شوراي امنيت دموكراتيكدر ميان بسياري از كشورها وجود د
  ).5/6/1391(صالحي، » نظر قرار گيرد. بخش مهمي از اصالحات سازمان ملل مورد

رسيمت شـناختن ايـن قـدرت و امحـاي     ه روند بيداري اسالمي، خود ابزاري بالقوه براي ب
يـن امـر بـا توجـه بـه      اتحقـق   ،هالبتـ  رود. شمار مـي ه اي ايران ب موانع رو به تكوين نظم منطقه

كار مـورد حمايـت    ديگري همچون نظم اخواني و نظم سلفي محافظه اندازهاي بودن چشم فعال
  روست. هي روبيها با دشواريعربستان، 

  
  نظم سلفي. 2

عربستان سـعودي راهبـرد سـلبي در قبـال ايـن       خيزش بيداري اسالمي در منطقه عربي،ي درپ
 نقد پول كردن  خرج قيطر از نمودند تالش وضوح بهخانواده سلطنتي،  در پيش گرفت. اتحوالت ر

 ونيـ ليم 60 ارزش به هاي مالي كمك بسته كي عبداهللا، ملك .ندنك تيتقو را خود ثبات مردم،ي برا
 مـارس  در دالر ونيـ ليم 120 مبلـغ  بـه ي گـر يد بسته ،مضافاً و كرد اعالم را م2010 دسامبر در دالر

 دري دولت كارمندان دستمزدو  حقوق ماه دو پرداخت شاملي بعدي ها بسته .گرفت نظر در م 2011
 افـراد ي بـرا  ماهانـه ي كـار يب حقوق دولت، در شاغلي ها يسعودي برا دستمزد حداقل زمان، كي

ـ جد مسكن ساختي برا بودجه كار،ي ايجو  كشـور  سراسـر  در يبهداشـت  مراكـز  و مارسـتان يب د،ي
ـ جدكـار   60000ي برا پول صرف گرشامليدي ها بسته عالوه، به .شدند يم  نظـر  تحـت ي تـ يامن دي

ـ طر از .اسـت  شـده ي نـ يدي نهادهـا  بـه  هنگفتي ها بودجه صيتخص زين و كشور وزارت ـ ا قي  ني
  ).Stendlie, 2012( كرد خرج را كشوري پول ريذخا از سوم كي اندازه به پادشاه ها، ارانهي

ـ جوامـع   هاي در قبال خيزشمجموع مواضع عربستان اي،  از منظر خارجي و منطقه باعـث   ي،عرب
 اي با عنوان باشـگاه سـلطنتي ضـد    جبهه از تشكيل ،ها المللي مربوط به اين خيزش شده در ادبيات بين

صدد عضوگيري جديـد و توسـعه جغرافيـاي     اين باشگاه در. شود انقالب به رهبري عربستان نام برده 
 و كشور اردن و مغرب پيشنهاد داده است به شورايبرآمده است. عربستان به د انساني و امنيتي خويش

مقابـل مـوج    در هـاي پادشـاهي عربـي را    قصـد دارد نظـام   اين كشورفارس بپيوندند.  همكاري خليج
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هـاي   تكامـل امنيتـي و پركـردن شـكاف     افزايي و هاي مردمي حفظ كند و از توان آنها براي هم خيزش
هاي درون ايـن   اي به فعاليت جان تازه ،اخير در جهان عرب هاي د. انقالببراقتصادي يكديگر استفاده 

ـ     ،به عنوان مثال. سازمان بخشيده است عنـوان سـپر    انيروي نظامي شوراي همكـاري خلـيج فـارس ب
دوبـاره احيـا شـد.     ،است جزيره، به منظور مقابله با مردم بحرين با اين بهانه كه مورد حمايت ايران شبه

اعالم كردند كـه پادشـاهي شـكل پايـدار      فارس به اعراب و جهان هاي شوراي همكاري خليج دولت
حكومت در منطقه است و آنها با تهديدهاي مشابهي مواجه هستند كـه وضـع موجـود را بـه چـالش      

  ).1391(كرمي،  بنابراين آنها بايد به عنوان يك گروه با يكديگر متحد شوند .كشد مي
چـرا   ،اند مردم، خواستار سركوب آن بوده اعتراضاتها از همان آغاز  سعوديباوجود اين،  

خصوص كه بعد ه ب ،بخش باشد شيعيان عربستان نيز الهام تواند براي كه انقالب مردم بحرين مي
عراق، عربستان اين قيام را در چـارچوب ژئوپليتيـك شـيعه تفسـير      از تشكيل دولت شيعي در

شـرقي عربسـتان و    هاي انقالب اسالمي ايران در مناطق سابقه مسائلي كه در اوايل سال .كند مي
است. همانگونه كه ولي نصر اشـاره   ها را افزايش داده اين نگراني نيزبحرين به وجود آمده بود 

ابتدا با هر گونه تغيير در منطقه مخـالف بودنـد و    همان   از ،كند، عربستان و مقامات سعودي مي
هـا بيشـتر از گذشـته نگـران      ، عربسـتاني كـرد مردم منطقه حمايت  اندازه واشنگتن از برخيهر 

نمايـان   مقامات عربستان با فرستادن نيروي نظامي به بحرين اين خواسته خود را بيشـتر  .شدند
از انجـام   ،مسائل داخلي خود با فرافكني كنند ميمقامات سعودي تالش  ،از سوي ديگر كردند.

  ).1391(كرمي،  اجتناب ورزند يجاد تغييرات در نظام سياسي خوداصالحات و ا
تحـوالت   ،كار در قالب ترجماني سـلفي   ترين نمونه عيني حفظ نظم سعودي و محافظه مهم

  .استسوريه و مواضع عربستان 
خـود در دنيـاي اسـالم را از دسـت      موقعيتروز  روز بهكند  احساس ميعربستان سعودي 

ن مـي ه درشـود.   اي جمهوري اسالمي ايـران افـزوده مـي    منطقه به قدرت ،دهد و به ازاي آن مي
خـواه نيسـت كـه     جمهور حزب جمهوري سايؤحيدر جمال، معتقد است اوباما مانند ررابطه، 

بسيار  ديدگاه حمله به ايران جايگاه ،ويپادشاهي عربستان داشتند و در دولت  ارتباط عميقي با
در  ،اي نوظهور با عربستان منطقه رفتار متفاوت قطر به عنوان قدرت جمال، ضعيفي دارد. از نظر

از انقالبيون يمني نيز بيش از پيش به كاهش اقتـدار   برخي مسائل نظير رابطه با ايران و حمايت
  ).1391(جمال،  عربستان منجر خواهد شد
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جه به ابعـاد  به پيش ببرد كه با تو سوريه دررويكرد تغيير رژيم را  كند مي تالشعربستان 
جايگاه  ،استراتژيك سوريه و نوع روابط دولت بشار اسد و به خصوص اي و و اهميت منطقه

قابل تحليل است. پشتيباني مالي و اختصاص دالرهاي عربستان بـراي   ،مقاومت آن در محور
در  برجسـته  سالح و قاچاق اسلحه به داخل سوريه و ارائه راهكارهاي عملياتي به افراد تهيه

ي بـه  ا المللي و ايجاد فشـار رسـانه   بين هاي ها با رسانهكردن آن كنندگان و مرتبط ميان اعتراض
عربستان در صدر محور  ،فشارها و اعزام ناظران عرب در بحث ،شود. همچنين كار گرفته مي

كـردن پرونـده سـوريه دارد. بـا تحليـل        المللـي  سعي در بين، عربي با هماهنگي محور غربي
توان منافع حاصله براي عربستان را در دو بعد داخلي و  قبال سوريه، مي عربستان درسياست 
المللـي از   بـين  رويكردهـاي كـردن   در بعد داخلي، منحـرف  . اين منافع،ارزيابي كرد خارجي
 در داخل آن كشور و صدور بحران داخلـي بـه خـارج از كشـور اسـت. در بعـد       ها اعتراض

هـاي   دخالـت  هـا از  تضعيف جايگاه سوريه، انحراف توجهخارجي، كسب حمايت آمريكا از 
نظـامي آن كشـور در    نظامي عربستان در يمن، ايجاد فضاي الزم براي ادامه حضور نيروهاي

در صدر  ،اهللا و تعامل با ايران  حزب دادن سوريه به دليل حمايت ازتحت فشار قرار و بحرين
  ).1391(كرمي،  باشد مياين منافع 

اي ميـان نظـم جديـد و     در واقع ايجاد موازنـه  ،ها، در بحرين و سوريه ودياين اقدمات سع
هـا و   هاي تجديدنظرخواهانه جديـد از سـوي اخـواني    نظم مهار اي در خاورميانه و قديم منطقه

شدن نظم سلفي در خاورميانه و  همواره خواهان نهادينه ،عربستان سعوديرود.  ميبه شمارايران 
از حمايت كشـورهايي همچـون    ،در همين راستا مركزيت خود بوده است.حتي جهان اسالم با 

جريـان شـيعي و   هژمـوني  از  شـدت به  ،دو كشوراين چرا كه  ،امارات و اردن برخوردار است
  در هراسند. در خاورميانه،اخواني 

گرايي و احيـاي مناسـبات پيشـين امنيتـي در      در مجموع، نظم سلفي در پي نوعي بازگشت
منطقـه، بـه ويـژه در زيرمجموعـه      در رأس آنها قدرت برتر عربستان سـعودي در  خاورميانه و

كند اين مهم را از طريق الگوي موازنه قـدرت يـا كـاربرد     امنيتي خليج فارس است و تالش مي
اي و به ويـژه،   هاي فرامنطقه قدرت براي مهار قدرت و با بسترسازي براي دخالت بيشتر قدرت

  رسد. خورده به نظر مي وين بخشد. تالشي كه از پيش شكستاياالت متحده آمريكا، تك
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  نظم اخواني. 3
ـ  عالوه ،هاي مردمي عربي يا جنبش هاي نقالبا ، هـايي كـه در داخـل كشـورها داشـتند      ثيرأبر ت

تـرين   دهند. از مهم مي اي نيز دارند كه اين پيامدها به تدريج خود را نشان پيامدهايي در سطح منطقه
هاي  گيري ائتالف ها و شكل پيش از انقالب اي هاي منطقه گسست و تغيير در ائتالف ها،پيامدهاي آن

شاهد هستيم كه كشورهاي عربـي حـوزه خلـيج فـارس سـعي كردنـد       ، جديد است. بر اين اساس
 اي جديـد در  اردن و مراكش را به خود نزديك كنند و در قالب ائـتالف منطقـه   كشورهايي همچون

ائتالفـي در آينـده تصـور     توان مصر را در قالب چنين روشن است كه نمي كنند.آفريني   منطقه نقش
كشورهايي هستند كه در  جديدي است كه متشكل از اي گيري ائتالف منطقه كرد. مصر پيشتاز شكل

 اي و دوجانبه ميـان  آينده روابط منطقه ،ين اساسابر  است.پيوسته  هاي مردمي به وقوع آنها انقالب
  .تواند دچار بازتعريف جدي شود  ميانه در شرايط جديد ميكشورهاي خاور

  2/47موفـق شـد   شاخه سياسي اخوان المسلمين  ،عدالت حزب آزادي و، 1390 ماه در دي
كرسـي   235در مجموع، و را احراز كند در انتخابات پارلماني مصر خوذه أدرصد از كل آراي م

  .انتخابات پيروز شودبه دست آورد و در را  )الشعب( مجلس مردمي
ها در  پيروزي اخواني وزب النهضه در تونس كار آمدن ح با وجود روي ،اين تحول اساسي

و پـس از آن، پيـروزي محمـد مرسـي در      م2012درسـال   ،انتخابات مجلـس االمـه در كويـت   
كشـورهاي عربـي حـوزه     انتخابات رياست جمهوري مصر، تكميل شد. در پي ايـن تحـوالت،  

مصـر   بيننـد.  خواهي اخواني و شيعي ايراني مي هاي اسالم خليج فارس خود را در حصر گفتمان
 ،عربـي  جوامـع اكثـر   دهـه فعاليـت سياسـي اسـت.     8با بيش از  ،منشاء گروه اخوان المسلمين

بـر كنـارزدن    اخـوان عمـالً   ، زيـرا كننـد  مواضع سياسـي ايـن گـروه را رصـد مـي      و ها فعاليت
بـا ايـن    كيـد دارد. أبـه قـدرت سياسـي ت   دسـتيابي   تالش بـراي  ساالر و مردمهاي غير حكومت
اي از  دهينازكار عرب خليج فارس نگراني ف گراها، كشورهاي محافظه پيروزي اسالم ها و انقالب
 ،عربسـتان، بحـرين   ،اين نگراني در ميـان كشـورهاي امـارات    اند. اخواني پيدا كرده يها جريان

  ).2012(مازن،  شتري برخوردار استياز عمق ب، قطر به استثناء ،نعما كويت و
ديگـر   مصـر و  هـا در  طبع با واكـنش منفـي اخـواني   ه سركوب احزاب اخواني در اين كشورها، ب

اي همكـاري  ردر همين راستا، پيشنهاد شو هاي عربي مواجه خواهد شد. كشورهاي دستخوش انقالب
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مغـرب بـه منظومـه امنيتـي خـود، بـه بـاور بسـياري از          و كشـور اردن  خليج فارس براي پيوستن دو
ي راشبيه كـار ايـن كشـورها در تأسـيس شـو      ها و گيرانه در برابر اين انقالب كارشناسان، اقدامي پيش

ترس ايـن كشـورها از صـدور انقـالب      م در ايران است.1979همكاري در مواجهه با انقالب اسالمي 
  ).2012هاي امنيتي جديد در منطقه است (مازن،  ر دغدغهاز ديگ مصر به كشورهاي شوراي همكاري،

ها بودنـد، ولـي پـس از تحـوالت      اي با عربستاني ها داراي روابط حسنه ياخوان ،گذشته در
 وبيداري اسالمي در كشورهاي عرب، به دالئل فوق، اين روابط شكلي سلبي بـه خـود گرفتـه    

چرا كـه   ؛نگرانند هااز صدور انقالب به اين كشور نيز كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس
  اي است.  اخوان حزبي فرامنطقه

رسد ايجاد موازنه ميان نظم انقالبي ايراني و نظم سلفي سعودي، راهبرد كالن گرايش  به نظر مي
هر گونه رابطه مصـر بـا ايـران و برقـراري روابـط خـوب و        اخواني در منطقه باشد. در عين حال،

بستگي عربستان  روابط مصر با ومريكا آبه دو عامل رابطه مصر با و قاهره، تهران  ابطشدن رو عادي
هاي مكمل از سوي مصـر،   رسد گرايش اخواني كه با ايفاي نقش دارد. در اين چارچوب، به نظر مي

گيري از تحوالت بيـداري   برد، در پي بهره تركيه و قطر، بازي راهبردي خود را در منطقه به پيش مي
است كه آن را  سازي الگوي مورد نظر خود در ترتيبات امنيتي خاورميانه اسالمي در راستاي هژموني

ناميد، كنسرتي كه محتـواي آن عبـارت خواهـد بـود از     » هاي بزرگ منطقه كنسرت قدرت«توان  مي
جمعي قدرتمندترين كشورهاي منطقه در فراهم آوردن نظم و امنيت. مثال بارز ايـن   مسئوليت دسته
توان پيشـنهاد محمـد مرسـي رئـيس جمهـور مصـر در نشسـت اضـطراري سـازمان           تالش را مي

، برگزار شد دانست. وي در اين نشست، ضمن 1391اسالمي در مكه كه در مردادماه  هاي كاريهم
كردن ابتكار عمل خود درباره بحران سوريه، پيشنهاد داد گروه تمـاس چهارجانبـه مركـب از     مطرح

 بـاره ايجـاد شـود. ايـن     اي در اين حلي منطقه  ايران، عربستان سعودي، تركيه و مصر، براي يافتن راه
  شهريورماه عملياتي شد و نشست مذكور در قاهره برپا گشت. 21پيشنهاد، در نهايت، در 

سو با منـافع ايـاالت    مدت، هم كند در ميان در چارچوب اين الگو، گرايش اخواني تالش مي
متحده در منطقه عمل كند و در عين حال، گرچه وارد نوعي تنش ديپلماتيك اعالمي با اسرائيل 

گر تهديدي امنيتـي بـراي رژيـم صهيونيسـتي      نوعي بازي راهبردي را كه تداعي خواهد شد، اما
اي نظم سـلفي   مدت آن، افول قدرت منطقه باشد، به اجرا نخواهد گذاشت. در واقع، هدف ميان

  اي است. شدن به هژمون منطقه و نظم انقالبي و تبديل



 

  
  اي در خاورميانه اندازهاي نظم نوين منطقه جدول: چشم

هاي  جريان
  گرا اسالم

ديدگاه نسبت به نظم   اي نظم منطقهالگوي   اي بازيگران منطقه
  جهاني 

  ديدگاه نسبت به اسرائيل  روابط با اياالت متحده

گرايي  اسالم
  انقالبي

جمهوري اسالمي ايران 
  اي آن و متحدين منطقه

جمعي  مديريت دسته
  چندجانبه

  طلبانه و تجديدنظر
  سو ناهم

آميز، قائل به  خصومت
خروج آمريكا از 

  منطقه

حذف اسرائيل از 
  اي ماتريس قدرت منطقه

گرايي  اسالم
  سلفي

عربستان سعودي، 
  امارات متحده عربي

موازنه قوا و مهار قدرت از 
طريق بسترسازي براي 

  هاي خارجي دخالت قدرت

سويي و پيوند نظم  هم
  اي و نظم جهاني منطقه

اتحاد استراتژيك و 
پيماني نظامي ـ  هم

  امنيتي

زيستي  جويانه، هم صلح
  آميز مسالمت

گرايي  اسالم
  اخواني

هاي بزرگ  كنسرت قدرت  مصر ،قطر ،تركيه
  اي منطقه

اي و  زيستي نظم منطقه هم
جهاني و تأثيرگذاري بر 
  نظم جهاني در بلندمدت

اي همراه  اتحاد منطقه
اي  با تأمين منافع منطقه

  آمريكا

آميز در سطح  تنش
اعالمي، مدارا و مراوده 

  در سطح اعمالي
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  گيري نتيجه
انــداز  اتريس قــدرت و امنيــت در منطقــه خاورميانــه، در چشــممــچنانكــه در مقالــه آمــد، 

هـاي برخاسـته از آنهـا اعـم از      گـرا و روايـت   هاي اسـالم  شامل رقابت ميان جريان ،مدت كوتاه
اي در چـارچوب   منطقـه  انقالبي، سلفي و اخواني خواهد بود. در اين مدت، مسائل و معضالت

رسـد در   ها مديريت خواهد شد. در عين حال، به نظر مي قطبي و روابط ميان اين قطب نظم سه
مدت، جريان سلفي، توان ادامه رقابت در اين عرصه را نخواهد داشت. دليـل ايـن امـر آن     ميان

دهـد،   ئـه مـي  اندازي كه براي آينده منطقـه ارا  است كه محتواي ايدئولوژيك اين جريان و چشم
مندي مالي عظيمي آن را پشتيباني كنـد.   محتوايي نابهنگام و متعلق به گذشته است، هرچند توان

گـذاري بـر گـرايش     در حال نزديكـي و سـرمايه   ،دليل آنكه غرب و در رأس آن اياالت متحده
يط اخواني است، درك همين نابهنگامي و ناتواني جريان سلفي در بازتوليد گفتمان خود در شرا

تـرين   مـدت، مهـم   جوامع مسلمان آن است. همچنين، در سـطح ميـان   بيدارياي و  نوين منطقه
اي  هـاي منطقـه   تجربگي آن در مواجهه و مـديريت مسـائل و بحـران    معضل جريان اخواني، كم
تجربگي و شتابزدگي در رويكـرد تركيـه و حـزب عـدالت و توسـعه       است. نمونه بارز اين كم
مـدت، گـرايش    شود در ميان قابل مشاهده است. اين معضل موجب مي نسبت به بحران سوريه،

انـداز،   اي در اين چشم و نظم منطقه دست يابداخواني نتواند به موقعيت هژموني در خاورميانه 
رسـد الگـوي مـديريت     انداز بلندمـدت، بـه نظـر مـي     دوقطبي خواهد بود. در نهايت، در چشم

اي است، به الگوي مسلط  جمعي چندجانبه كه نظم مطلوب جريان انقالبي در سطح منطقه دسته
  اي تبديل خواهد شد. در ترتيبات امنيتي منطقه
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