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واحد علوم و تحقیقات

دکتر جواد معینالدینی*

چكيده
امریکا پس از  11سپتامبر ،طرح خاورمیانه بزرگ را بهعنوان استراتژی بلندمدت خود در منطقه خاورمیانه برگزیده است.
هدف این طرح عبارت است از تغییر ماهیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی كل منطقه از طریق پیوند دادن امریكا ،اروپا و
خاورمیانه حول مجموعهای از تعهدات .همچنین این طرح ناظر بهاهداف امنیتی امریکاست که یکی از اصلیترین اهداف
اجرایی آن ،حمایت از اسراییل و تأمین امنیت از جمله امنیت اقتصادی این رژیم میباشد .مسلماً اسراییل بهعنوان دولتی
که مشکالت بسیاری را فراروی خود میبیند ،تنها از طریق رابطه اقتصادی با ایاالتمتحده نمیتواند سیستم اقتصادی
پویایی داشته باشد و نیازمند برقراری روابط اقتصادی با دیگر کشورها از جمله همسایگان خود در خاورمیانه است.
ایاالتمتحده نیز در راستای طرح امنیت اقتصادی این رژیم که در چارچوب کلیتر خاورمیانه بزرگ قابل توجیه است،
بهدنبال ایجاد روابط حسنه اقتصادی و سیاسی میان اسراییل سایر كشورهای خاورمیانهای است.
اصول توسعه ،اصولی ثابت و علمی است و اساس آن بر بومی بودن الگوهای توسعه ،احتیاج داشتن بهزمینهها و
استانداردهای اجتماع برای نیل بهسوی توسعه و داشتن برنامهای در تمامی زمینههاست .ارایه چنین الگوهایی از طرف
این مقاله ،ضمن معرفی طرح خاورمیانه بزرگ ،بهماهیت و اهداف این طرح و تحوالت ناشی از آن پرداخته و از این
رهگذر ،زمینه و الگوهای نوسازی بومی و گسترش همگرایی منطقهای را مورد بررسی قرار داده است.

کلید واژهها
خاورمیانه بزرگ ،همگرایی منطقهای ،توسعه ،الگوی نوسازی بومی ،امریكا ،ژئوپولتیک.

* عضو هیئتعلمی و استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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كشورهای توسعهیافته در منطقه خاورمیانه از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است كه باید بهآن پرداخت.
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منطقه خاورمیانه بهدلیل اهمیت ژئوپولتیک ویژه خود طی دوران گذشته همواره کانون توجه دول بیگانه و قدرتهای
استعماری بوده است .امروزه این منطقه بهواسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپولتیکی خود صحنه نفوذ و منازعات
قدرتهای بزرگ بینالمللی بوده و میزان حضور در این منطقه یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی
و موقعیت بینالمللی قدرتهای بزرگ در عرصه رقابت جهانی تلقی میگردد .وجود رودها ،دریاها ،دریاچهها و
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تنگههای متعدد نشانههایی از اهمیت استراتژیک و ژئوپولتیکی این منطقه است که در میان آنها بسفر ،داردانل،
کانال سوئز ،تنگههرمز و بابالمندب هریک جای خاصی دارند .این تنگهها بسان دروازههای طبیعی خاورمیانه و
()1
شمال آفریقا عمل میکنند.
در طول قرون متمادی ،بهویژه قرن نوزدهم هدف عمده کشورهای استعمارگر ،خصوص ًا روس و انگلیس ،حفظ
یا گسترش سلطه و رقابت در تحصیل امتیاز خاص در این خطه مواصالتی بوده است .بحران کانال سوئز ()1957
در واقع تسویهحساب بین قدرتهای رو بهافول اروپا از یکسو و قدرتهای رو بهافزایش امریکا و شوروی از سوی
دیگر بود.
از لحاظ ژئوپولتیکی این منطقه میتواند بهخوبی موازنه قدرت را بهنفع قدرتهای بزرگ یا بهضرر آنها بر
هم زند .بههمین دلیل نیز در سالهای پس از جنگ جهانی دوم نگاه دو ابرقدرت امریکا و شوروی پس از تقسیم
اروپا بهخاورمیانه معطوف شد.
1
جغرافیدانان سیاسی نیز توجه ویژهای بهتأثیرات منطقه خاورمیانه بر قدرت جهانی داشتهاند« .آلفرد مکیندر»
برجستهترین جغرافیدان سیاسی در اوایل قرن بیستم این مسئله را در نظریه معروف خود تحت عنوان هارتلند (قلب
جهان) تشریح کرد .اساس دکترین معروف مکیندر این بود که حوزه داخلی اوراسیا ،منطقه محوری سیاست جهان
است .مکیندر متذکر شد که این منطقه محوری ،توسط یک «حاشیه هاللی»شکل محاصره میشود که خاورمیانه
در آن جای دارد .اگر کشوری که منطقه محور را در بر دارد ،بتواند بر سرزمینهای حاشیه مسلط شود و بدینترتیب
()2
بهدریا راه یابد ،آنگاه امپراتوری جهان در معرض دیدش خواهد بود.
سیاست امریکایی سد نفوذ کمونیسم که بر اساس آن پایگاهها و اتحادیههایی در سراسر هالل حاشیهای
مستقر شد ،هدفش جلوگیری از توسعه قدرت هارتلند یعنی شوروی بهطرف خارج منطقه محور بود .در جریان جنگ
جهانی دوم ان .جی اسپایکمن یکی دیگر از جغرافیدانان ،نظریه «ریملند» (سرزمین حاشیه) را مطرح و پیشنهاد
کرد که امریکا سیاستی را در پیش گیرد که بهافزایش نفوذ آن دولت در هالل حاشیهای کمک کند.
اندیشمند دیگری همچون اس .بی .کوهن 2نیز طرح کمربند شکننده خاورمیانه را مطرح نمود .در نظریه وی
کمربند شکننده بدینصورت تعریف شده است« :یک منطقه وسیع با موقعیت استراتژیک و  ...اشغال شده توسط
()3
دولتهای در حاشیه کشمکش که بین منافع متضاد قدرتهای بزرگ گیر کرده است».
تویکم از بعد ژئوپولتیک ،در بردارنده تلقی خاصی است که میتوان از آن
وضعیت خاورمیانه در قرن بیس 
1. Alferd Mackinder

2. S. B. Cohen
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بهتغییرپذیری معادالت و مناسبات ژئوپولتیک در خاورمیانه یاد کرد .دلیل وقوع چنین تحول ژئوپولیتکی در
خاورمیانه بهنوع نظام حاکم در سطح بینالملل و جایگاه آن بر میگردد .جایگاه ژئوپولتیک در نظام پدیدار شونده
نوین بهجهت تعادل استراتژیک است ،بازشناخت ماهیت ژئوپولتیک خاورمیانه و بنیادهای گفتمانی آن از منظر
ایاالتمتحده امریکا بهعنوان هژمون فرامنطقهای در آغاز هزاره جدید سبب خواهد شد تا ماهیت تهدیدات و
فرصتهای آتی برای بازیگران منطقهای هم مشخص شود .بهعقیده مانوئل کاستلز 1در آغاز هزاره جدید ،خاورمیانه
سهم باالیی از بحرانهای عمومی را بهخود اختصاص خواهد داد .بهعبارت دیگر ،وضعیت بحران در خاورمیانه
نسبت بهقرن بیستم شدیدتر خواهد بود .بنابراین جوهره متباین ژئوپولتیک خاورمیانه ،آن را از سایر حوزهها متمایز
()4
ساخته و آن را بهموقعیتی بیبدیل در گستره جهانی رهنمون ساخته است.
ژئوپولتیک برتر و قرار گرفتن در حدفاصل قدرتهای بزرگ بینالمللی ،منشأ موادخام ارزانقیمت برای اقتصاد
دنیا و کانون انرژی جهان بخصوص نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهای صنعتی و توسعهیافته ،این
()5
منطقه را بهکانون توجه قدرتهای بزرگ سیاسی ـ اقتصادی جهان تبدیل کرده است.
خاورمیانه دارای ویژگیهای یگانه و شاخصی است که نظیر آن را در کمتر منطقهای از جهان میتوان یافت،
در این منطقه شش نژاد گوناگون در کنار هم زندگی میکنند .این منطقه مهد ظهور سه دین متفاوت یعنی اسالم،
()6
مسیحیت و یهودیت است .فرهنگ موسوم در خاورمیانه اساس ًا بر اصول مذهب اسالم بنیان گذاشته شده است.
عنصر مهم دیگری که بر اهمیت منطقه خاورمیانه افزوده و آن را بهیکی از کانونهای فرهنگی مهم تبدیل کرده
است ،وجود زادگاههای مختلف از جمله تمدن اسالمی در این منطقه میباشد که بهمثابه تمدنی رقیب با تمدن
غرب بهویژه تمدن لیبرال مسیحی حاکم بر اروپا و امریکا بهحساب میآید .بسیاری از پژوهشگران حوزه تمدنی در
غرب از جمله هانتینگتون ،آینده روابط این دو تمدن مهم در عرصه جهانی را آینده جهان تلقی میکنند.
بهنظر میرسد بهرغم ذات مسالمتجو و صلحطلبانه تمدن اسالمی ،مردم این منطقه بهواسطه استعمار و
سلطه کشورهای غربی ،بهویژه در قرن اخیر ،نگرش چندان مثبتی بهقدرتهای غربی و سیاستهای آنها در منطقه
خاورمیانه نداشته و همواره بهموضعگیریهای تقابلی با سیاستهای کشورهای غربی در منطقه پرداختهاند.
همچنین شرایط ویژه ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک منطقه باعث شده که نگاه ویژهای بهخاورمیانه در میان
کشورهای غربی خصوص ًا امریکا وجود داشته باشد و سیاستمداران كاخ سفید بهفکر اصالحات و حل مشکالت
بیفتند ،چرا که دولتمردان امریکا بر این باورند که امنیت آنها از ناحیه تروریسم و بنیادگرایی اسالمیـ که بهزعم
آنها مهد آن در خاورمیانه است ـ بهخطر میافتد ،پس برای از بین بردن این تهدیدات میبایست منشأ آن را اصالح
کرد .بدینجهت امریكايیها مصمم شدند تا با ارايه طرحهایی ،الگویی مناسب را برای توسعه و نوسازی جوامع
خاورمیانه ارايه نمایند.
ارایه الگوهای نوسازی از سوی کشورهای توسعهیافته بهمنظور تسهیل فرآیند مدرنیزاسیون در منطقه خاورمیانه
از اهمیت و جایگاه باالیی در سیاست خارجی این کشورها برخوردار است .در این راستا ،طرح خاورمیانه بزرگ
بهعنوان یک طرح جامع برای نوسازی سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه از اهمیت باالیی برخوردار
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میباشد .ارایه این طرح در منطقه ،فضای نوینی را در عرصه مناسبات کشورهای منطقه با امریکا بهطور اخص و
جهان توسعهیافته بهطور اعم ایجاد خواهد نمود كه بهشرح پیرامون آن خواهیم پرداخت.
سئواالت قابل بررسی در این مقوله عبارتند از :طرح خاورمیانه بزرگ چیست؟ این طرح چه اهدافی را دنبال
كرده و بازتاب آن در بین كشورهای خاورمیانه چگونه است؟ الگوهای نوسازی بومی در خاورمیانه كدامند و آیا
گسترش همگرایی منطقهای امكانپذیر است؟
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نگرش اصالحطلبانه امریکا نسبت بهمنطقه خاورمیانه سابقه طوالنی دارد و ارایه طرح خاورمیانه بزرگ ،اتفاق جدیدی
در نگرش خاورمیانهای امریکا نمیباشد .این دیدگاه ،تقریب ًا در تمام دوران حکومت جمهوریخواهان و دموکراتها در
امریکا مطرح بوده و با توجه بهدولت و حزب حاکم ،با شدت ،ضعف و تاکتیکهای متفاوتی دنبال شده است .تغییر
رئیسجمهور نمیتواند بهتعویض جهتگیریهای کلی و استراتژیک در امریکا منجر گردد .زیرا همان نیازها و الزاماتی
()7
که در زمان جمهوریخواهان وجود دارد ،در دوره بعدی و زمامداری دموکراتها هم وجود خواهد داشت.
در بعد اقتصادی ،جهان سرمایهداری بهقدرت تولید زیادی دست یافته ولی در مقابل ،بازار مصرف بهاین اندازه
توانمند نیست که بتواند بهطور متناوب با ظرفیت تولید سرمایهداری مصرف کند ،لذا باید شرایطی حاکم شود تا
کشورهایی که قدرت مصرف باالیی دارند ،بتوانند تولیدات را پوشش دهند و این امر بهشرایط جدید و مدلهای نوینی
در آرایش سیاسی نیازمند است که این موضوع مورد توجه کلیه رؤسای جمهور و احزاب امریکاست و با تغییر آنها،
استراتژی کشور دچار تحول نخواهد شد ،البته تغییر میتواند تاکتیکی باشد.
امریکا پس از جنگ دوم در پی هژمونی و حفظ سرکردگی خویش در مسائل جهانی و همینطور در پی فراگیر
کردن نظام ارزشی خود بوده است.
بنابراین با توجه بهاهمیت برنامه منطقه خاورمیانه چه بهواسطه انرژی و چه بهواسطه قرار گرفتن در مسیر شرق
و غرب که پتانسیلهای بسیاری را در خود دارد و با توجه بهاینکه امریکا ،امنیت خویش را در مرزهای خود ندیده بلکه
در راستای شرکت در مناسبات مالی ،سیاسی ،نظامی و اقتصادی بینالملل ـ امنیت خود را از خارج مرزهای خویش
مراقبت مینماید ،این منطقه برای امریکاییها از نظر امنیت بسیار حایز اهمیت میباشد.
ن سوم بهویژه آسیایی مطرح کرد ،شاید طرح
از زمان کندی که امریکا یک رفراندوم سیاسی برای کشورهای جها 
خاورمیانه بزرگ یگانه طرح مشابهیباشد که این کشور خود را بهآن متعهد کرده است.
در ابتدا طرح با نام پروژه خاورمیانه مطرح شد که کشورهایی مانند ترکیه ،مصر ،اردن و اسراییل بهعنوان کشورهای
اصلی منطقه شامل این طرح بودند .این پروژه دارای دو راهبرد بود:
 1ـ پیوند دادن این چند کشور در یک بازار مشترک که هرکدام بهشیوه مخصوص خود مشارکت داشته باشند.
 2ـ راهبرد سیاسی ـ اداری که در راه پیاده کردن این پروژه اعمال شود؛ از جمله عادی کردن چهره اسراییل در
کنفرانسهای مادرید و اسلو .پیش از اینها هم در سال  1978گامهایی برای صلح میان اسراییل و مصر در کمپ دیوید
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برداشته بود ،اما با بر هم خوردن اوضاع منطقه ،شکست طرح صلح فلسطین و اسراییل ،وقوع جنگ ایران و عراق
و  ...این پروژه هم بهتعویق افتاد .اما اقداماتی جهت ایجاد تحوالت در منطقه انجام شد و بهعنوان گامهای اولیه
()8
همچنان ادامه یافت و کنار گذاشته نشد.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و حدوث شرایط جدید در عرصه روابط بینالملل و شرایط خاص دوران پس از
جنگ دوم خلیجفارس ،جورج بوش اول در سال  1991طرحی را تحت عنوان «نظام جدید خاورمیانه» که دارای
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ابعاد سیاسی ،اقتصادی و امنیتی بود ارایه کرد.
«طرح خاورمیانه دموکراتیک» در زمان ریاستجمهوری بیل کلینتون طراحی شد که پایههای فکری آن بهدوره
دموکراتها باز میگردد .آنان مدل رفتاری که امریکا و کشورهای غربی در دوره جنگ سرد در مقابل بلوک شرقی
بهکار میبردند که از طریق تبلیغ و پرداختن بهحقوق بشر از سیاستهای نرمافزاری توانستند برخی از اهداف خود
را تأمین کنند ،مالک عمل خود قرار دادند .بهعقیده برخی از بانیان طرح ،با استفاده از این رویه ،آینده سیاسی
کشورهای منطقه تغییر یافته و راه برای همکاری گسترده و تعامل حاکمیتهای ملی در منطقه با کشورهای
قدرتمند از جمله امریکا هموار خواهد شد.
اما اگرچه طرحهای فوق هیچگاه مورد توجه جدی دولت کلینتون واقع نشد ولی بهدنبال ورود جورج بوش دوم
بهکاخ سفید و مهمتر از همه وقوع حادثه  11سپتامبر  2001طرحهای فوق بهسیاستهای رسمی دولت امریکا در
تعامل منطقهای مبدل گردید .بدینترتیب عالوه بر حمله امریکا بهافغانستان و عراق ،شاهد ارایه طرح نقشه راه در
خصوص مسئله فلسطین و مطرح شدن ایدههایی مانند تشکیل منطقه تجارت آزاد در خاورمیانه ،لزوم اصالحات
گسترده سیاسی ـ اقتصادی ،تقویت جامعه مدنی و کنترل تسلیحات کشتار جمعی بودهایم)9(.
امریکا تالش دارد تا بهموازات اقدامات استراتژیک در سطح بینالمللی ،فضای الزم برای دگرگونیهای
ژئوپولتیکی را نیز فراهم آورد .هماکنون شکل جدیدی از این دگرگونیها در تفکر سیاسی رهبران امریکایی شکل
گرفته است .در دوران جدید ،عراقمرکز فعالیتهای ژئوپولتیکی امریکا محسوب میشود و در واقع بهعنوان اولین
فاز آن شناخته شده است .طرح خاورمیانه بزرگ نیز در همین راستا قابل ارزیابی است .این طرح وظیفه تطهیر
سیاستهای اعمالی امریکا را در خالل سالهای آینده برعهده دارد و حدود و چارچوب آن را آشکار میسازد.
عناوین و محورهای اصلی طرح خاورمیانه بزرگ که با هدف ایجاد خاورمیانهای آزاد و مدرن مطرح شده عبارتست
از آموزش ،اقتصاد ،زنان و جامعه مدنی.
زمینههای طرح خاورمیانه بزرگ با تهاجم عراق بهکویت از سال  1990شروع بهشکلگیری نمود و با وقوع
حوادث  11سپتامبر  2001و آغاز استراتژیهای جدید امریکا در خاورمیانه بخصوص عراق تکمیل گردید .بر همین
اساس امریکا بهدنبال این حوادث و با هدف ایجاد بسترهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی متناسب با
منافع خود در منطقه ،خاورمیانه بزرگ را مطرح ساخت که اهداف زیر را مدنظر دارد:
1ـ تأمین جریان انرژی و نفت منطقه؛
2ـ پیشبرد فرآیند بهاصطالح صلح خاورمیانه؛
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3ـ تأمین و تضمین منافع اسراییل؛
4ـ مقابله با اسالم سیاسی تحت عنوان مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی؛
5ـ مقابله با کشورهای مخالف منافع ایاالتمتحده امریکا؛
6ـ گسترش فرهنگ امریکایی تحت عنوان ایجاد دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد در منطقه.
کالین پاول در  22آذرماه  1381در سخنرانی خود در بنیاد هریتیج با عنوان «ابتکار مشارکت امریکاییـ خاورمیانهای»
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بهطور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصالحات سیاسی ـ اقتصادی و آموزشی اعالم کرد .وی
هدف این طرح را توانمند ساختن مردم خاورمیانه جهت بهرهمندی از خوشبختی و انسانمداری که توسعه دموکراسی
و بازارهای آزاد در سایر نقاط دنیا بهارمغان آورده ،عنوان نمود .از نظر پاول این ابتکار ،زمینه تحقق اهداف امریکا در
منطقه از جمله پیروزی در جنگ علیه تروریسم ،خلع سالح عراق و پایان دادن بهنزاع اعراب و اسراییل را فراهم ساخت.
()10
در این طرح ،برنامه آموزشی زنان مورد توجه قرار گرفت.
همزمان پاول ،تأسیس بنیاد انترپرایز را اعالم كرد و متعهد شد كه امریكا بهكشورهایی مانند عربستان سعودی،
لبنان ،الجزایر و یمن برای الحاق بهسازمان تجارت جهانی كمك مینماید و مناسبات تجاری دوجانبه خود را با
()11
كشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش میدهد .وی همچنین تأكید نمود كه از برنامههای منطقه برای انجام
اصالحات سیاسی ،اجتماعی و اصالح نظام آموزشی حمایت مینماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای كسب
()12
آزادیهای سیاسی و استقرار دموكراسی پشتیبانی میكند .این طرح همچنین توسط رامسفلد در بهمن ماه سال 1382
در اجالس وزرای دفاع کشورهای اروپایی در مونیخ مطرح گردید .پس از آن دیک چنی در سخنرانی مجمع جهانی
اقتصاد در داووس سوئیس در سپتامبر  ،2002جزییات بیشتری از طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد ،وی گفت:
«تشویق گسترش آزادی و دمکراسی کار درست و بسیار سودمند برای همه است .کمک بهخاورمیانه بزرگ برای فایق
آمدن بر کسری آزادی ،نهایت ًا رمز پیروزی در جنگ گسترده با تروریسم است .این امر یکی از بزرگترین وظایف روزگار
()13
ماست که نیازمند اراده و امکانات یک نسل یا بیشتر است».
در نهایت بوش بههنگام سخنرانی در دانشگاه کارولینای جنوبی در  9می  2003برنامه ایجاد منطقه تجارت
آزاد امریکا ـ خاورمیانه را در طی ده سال مورد تأیید قرار داد .وی اعالم کرد« :در عصر تروریسم بینالمللی و
تسلیحات کشتار جمعی ،آنچه در خاورمیانه اتفاق میافتد بهطور سیستماتیک ،ایاالتمتحده را تحت تأثیر قرار
میدهد .وی در این سخنرانی از همکاری کشورش با دولتها و اصالح گرایان منطقه خبر داد و ایجاد فرصتهای
اقتصادی برای ملتهای منطقه را منوط بهآموزش بهتر و وسیعتر بخصوص برای زنان که با محرومیت¬های
()14
بیشتری مواجهند ،دانست».
سرانجام متن کامل طرح خاورمیانه بزرگ برای اولینبار بهطور غیررسمی در نشریه الحیات در فوریه  2004منتشر
گردید و نهایت ًا این طرح در ژوئن  ،2004توسط رئیسجمهوری امریکا بهاجالس سران گروه هشت در ایالت
جورجیای امریكا ارایه گردید و با انجام تعدیالتی بهتصویب رسید .سپس در نشست مشترک امریکا و اتحادیه
()15
اروپایی و نیز نشست سران ناتو در تیرماه  1383در استانبول بیانیه نهایی مورد تأیید قرار گرفت.

دکتر جواد معینالدینی

پس از برگزاری اولین اجالس وزرای خارجه و اقتصاد  34کشور شرکتکننده در کنفرانس رباط ( 11دسامبر
 )2004درباره خاورمیانه بزرگ ،سمینارها ،کنفرانسها و میزگردهای مختلفی در کشورهای مراکش ،مصر ،تونس،
اردن ،یمن ،ترکیه ،ایتالیا ،اسپانیا و بلژیک برگزار و دیدگاههای متفاوتی مطرح شد .در آخرین نشست از این
نشستهای کارشناسی که در اواخر سال  2005با مساعدت ایتالیا در رباط برگزار شد ،اکثر سخنرانان و کارشناسان
بهتجزیه و تحلیل طرح مذكور پرداختند و مقرر شد که در نشستهای آتی ،تغییرات موردنیاز را مطرح نمایند تا
تصمیمگیری نهایی بهعمل آید.

اهداف و بازتاب طرح خاورمیانه بزرگ
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تویکم ،قرن آسیاست و اهداف موردنظر در طرح خاورمیانه بزرگ
غرب بهرهبری امریكا معتقد است که قرن بیس 
عبارتند از تغییر ماهیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی كل منطقه خاورمیانه.
از نظر سیاسی ،ضعف مشاركت عمومی شهروندان خاورمیانه در مسایل سیاسی مشاهده شده و چنین امری از
نظامهای استبدادی حاكم در خاورمیانه سرچشمه گرفته كه باید جای خود را بهدموكراسی دهد.
از نظر اجتماعی ،فقدان آزادیهای اجتماعی ،درصد باالی بیسوادی و وضعیت نامناسب حقوق زنان در
كشورهای خاورمیانه مشاهده شده كه باید از بین برود.
از نظر اقتصادی هم پایین بودن درآمد سرانه ،فقر اقتصادی و افزایش خطر بیكاری وجود دارد كه باید تغییرات
اساسی انجام پذیرد.
بهطور کلی ،تحوالتی که اخیراً در برخی از کشورهای خاورمیانه رخ داده ،نشاندهنده این مسئله است که این کشورها
بهآهستگی وارد روند دموکراتیزاسیون شدهاند و با توجه بهطرح مطروحه از سوی امریکا میتوان اذعان کرد که تغییر
جغرافیای سیاسی منطقه خاورمیانه که با جنگ عراق و تغییر رژیم در این کشور آغاز شده ،ادامه پیدا خواهد کرد.
اشغال عراق توسط امریکا اولین فاز تغییرات ژئوپولتیکی در منطقه محسوب میشود .تحول اساسی بهوجود آمده
حاکی از تغییر جایگاه خاورمیانه در سیاستهای ایاالتمتحده امریکاست .امریکا ،خاورمیانه را بهعنوان تأمینکننده انرژی
جهان آینده قرار داده و در این راستا منطقه را بههارتلند جهان تبدیل نموده است ،بهگون های که ایران در مرکز آن ،عراق،
اردن و اسراییل نیز در منطقه مرکزی موردنظر امریکا قرار خواهند گرفت و افغانستان و پاکستان ،آسیای مرکزی ،قفقاز و
()16
ترکیه نیز در محیط پیرامونی آن جای میگیرند.
امریکا با اشغال عراق بهدنبال تغییرات استراتژیک در محیط خاورمیانه است .این تغییرات از دید رئالیستهای
لیبرالیست حاکم بر این کشور از طریق دموکراتیزاسیون در منطقه اتفاق خواهد افتاد .هر چند شعار دموکراسیخواهی و
()17
حمایت از مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه جزو سیاستهای اعالمی امریکا بوده ،اما آنچه دولت کنونی امریکا
را متمایز از دولتهای قبلی میسازد ،این است که برای اولینبار در تاریخ مدرن امریکا این کشور برای تحقق سیاست
خارجی معطوف بهاشاعه دموکراسی ،توسل بهقدرت نظامی را شروع و تغییر رژیم را الزامی یافته است .امریکا ،امنیت خود را
بهماهیت حیات در خاورمیانه پیوند داده است و بههمینروی حمله بهعراق بیش از آنکه با توجه بهمنافع مردم عراق شکل
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گرفته باشد ،بازتاب دغدغههای امنیتی امریکاست.

امريکا براي توجيه طرح خاورميانه بزرگ ،آن را مستند بهسه گزارش بانک جهاني ،بانک توسعه سازمان

مللمتحد و نشست جهاني اقتصاد در داووس سوئيس کرد .اين طرح با استناد بهگزارش توسعه انساني سازمانملل،

وضعيت و تصوير تاريکي از آينده اقتصادي و اجتماعي کشورهاي خاورميانه بهويژه کشورهاي عرب ترسيم ميکند.
بر اساس گزارش توسعه انساني سازمانملل ،مجموع درآمد ملل تمام کشورهاي عربي با درآمد ملل کشور اسپانيا

برابر است %40 ،از اعراب بالغ بيسواد هستند ،در سال  2010تعداد  25ميليون بيکار وجود خواهد داشت%5/3 ،

زنان ،پستهاي پارلماني را در اختيار دارند و  %51جوانان عرب تمايل خود را نسبت بهمهاجرت اعالم کردهاند.
بنابراین با ادامه سياست ملي کنوني در تمامی عرصههاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي شاهد فروپاشي بيشتر اين

کشورها و افزوده شدن تعداد بسياري بهخيل بيکاران و  ...خواهيم بود .سپس گزارش مذكور ،امور زير را توصيه
ميکند :تقويت دموکراسي و حکومت سالم ،ايجاد زيرساخت در جامعه ،توسعه فرصتهاي اقتصادي و آموزشي
زنان ،انتخابات آزاد ،مبارزه با فساد و تشويق شفافيتسازي ،رسانههاي آزاد و مستقل از دولتها.

نکته جالب اين طرح آن است که کوشش شده تا بين اين طرح و منافع قدرتهاي اصلي جهان در گروه

هشت ،ارتباط برقرار شود .در بخشي از اين طرح ،ضمن اشاره بهمشکالت اقتصادي و اجتماعي خاورميانه چنين
عنوان ميشود« :اين مسئله تهديد مستقيمي براي ثبات منطقه و منافع مشترک اعضاي گروه هشت خواهد

بود» .در قسمت ديگري نيز ،ضمن اشاره بهتالش برخي از دولتهاي خاورميانه براي اجراي اصالحات سياسي،

اجتماعي و اقتصادي چنين آمده است« :کشورهاي عضو گروه هشت نيز بهنوبه خود اين تالش را تأييد کردهاند
()19

و با پيشنهادهاي ويژه خویش خواستار اصالحات در منطقه خاورميانه شدهاند» .پيشنهادهاي شجاعانهتر در فصل

«فرصتهاي اقتصادي» مطرح شدهاند که عبارتند از اقتصادي در ابعادي مشابه آنچه در کشورهاي کمونيستي
سابق اروپاي شرقي و مرکزي صورت يافته است .کليد اين کار در تقويت بخش خصوصي ـ بهعنوان ابزار ترقي و
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دموکراسي ـ است .در اينباره ،سند مورد بحث بسيار زيرکانه موضوع را بررسي ميکند :بهواسطه معجزه وامهاي
کوچک ،با اختصاص  100ميليون در سال بهمدت  5سال ،حدود  1/2ميليون نفر از افراد شاغل (که  750هزار
نفر آنان را زنان تشکيل ميدهند) هر يک با دريافت وامی بهارزش تقريبي  400هزار دالر ،ميتوانند از ورطه فقر
نجات یابند .پيشنهادهاي مطرح شده ديگر عبارتند از :ايجاد «بانک توسعه خاورميانه بزرگ» بر اساس الگوي بانک
اروپايي بازسازي و توسعه ،تأسيس مناطق آزاد (پيشتر چندين منطقه آزاد در کشورهاي عربي ايجاد شده است)

و فشار آوردن بهکشورهاي منطقه براي پيوستن بهسازمان جهاني تجارت در کنار اصالحاتي که براي اين هدف

ضروري است.

شکست اجالس سران اتحاديه عرب در تونس در اوايل مارس ( 2004اسفند  )1382ضربهاي بههدف دولت

بوش براي بهجريان انداختن طرح معتبري در زمينه خاورميانه بزرگ در اجالس ماه ژوئن گروه  8وارد ساخت .مصر و
68

عربستان سعودي هم طرح ديگري را بهعنوان جايگزين طرح خاورميانه بزرگ مطرح ساختند که موفقيتآميز نبود.

دکتر جواد معینالدینی

 Carnegie Institute .1در سال  1910بهمنظور پيشبرد صلح تأسيس شد ،اما نقش قابل توجهي در خصوص طرح خاورميانه بزرگ دارد.
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مؤسسه «بنياد کارنگي براي صلح بينالمللي» 1در واشنگتن که مورد احترام گستردهاي قرار دارد ،اقدام بهانتشار
يک جزوه انتقادي عليه طرح خاورميانه بزرگ بوش و گروه  8نمود و در آن خاطر نشان کرد که اين طرح از همان
ابتدا مسير را بهغلط رفته است .جزوه انتقادي بنياد کارنگي اعالم ميدارد که طرح بوش جامع نيست و در عين حال
در مراحل مختلف خود مبتني بر مشورت نميباشد .بهعالوه ،جزوه مزبور يک برنامه عمل از پيش تعيين شده را در
مقابل تمامي طرفهاي ذيربط قرار ميدهد .اين سند بهما ميگويد که اروپاييها بارها بهامريکاييها اخطار دادهاند که
دولتهاي خاورميانه بايد طرف مشورت قرار بگيرند و در فرآيند موردنظر مشارکت داده شوند .اين صحیح نيست که
يک قالب تعريف شده و يک محصول نهايي بهطرفهاي ذيربط ارایه شود .انتشار اين طرح كه بهصورت يكجانبه
توسط امريكا تهيه و مقامات اين كشور بر لزوم اجراي آن تأكيد كردهاند ،عكسالعملهاي شديدي را در سطح منطقه
()20
خاورميانه و در شمال آفريقا و نيز انتقادات كشورهاي مهم اروپايي را بهدنبال داشت .كشورهاي منطقه و بسياري از
صاحبنظران مسائل سياسي منطقهاي معتقدند كه هدف امريكا از ارایه اين طرح ،تغيير ساختار سياسي ،فرهنگي و
اجتماعي منطقه در راستاي تأمين هرچه بيشتر منافع خود در منطقه و نيز تضمين دایمي امنيت و منافع اسراييل
ميباشد .اعتراضات كشورهاي عربي بهبرخي از مباني آن نظير تحميلي و يكسويه بودن طرح و عدم مشورت با
كشورهاي هدف ،ناديده گرفتن نقش امريكا و اروپا در ايجاد مشكالت و عقبماندگي منطقه ،عدم توجه بهويژگيهاي
تاريخي ،ديني ،فرهنگي و اجتماعي اين كشورها ،ناديده گرفتن بحران اصلي منطقه و مسايلي از اين قبيل مبتني بوده
است .ضمن آنكه در تحليلها و گفتگوهاي درونمنطقهاي در خصوصاهداف پنهاني و جانبي طرح امريكا نسبت
توسوي طرح ،ابراز نگراني ميشود.
بهمنطقه و يا نقش اسراييل و منافع آن در جهتدهي بهسم 
كشورهاي خاورميانه در عكسالعمل بهطرح ياد شده ،همزمان با ارزيابيهاي درون و برونمنطقهاي نظير برگزاري
اجالس سران عرب در تونس و همچنين رايزني با مقامات امريكايي و اروپايي ،برخي اقدامات انفعالي را دستمايه
تحركات ديپلماتيك خود قرار دادند كه از جمله اجراي برخي اقدامات اصالحي صوري و نيز ارایه برخي طرحهاي
اصالحي براي منطقه قابل ذكر ميباشد.
مجموعه تحركات کشورهای عرب در خصوص اين طرح بهدليل انفعال موجود ميان كشورها كه از تحوالت
عراق و اقدامات سختافزاري امريكا ناشي ميشد ،بر محور تعديل طرح و نه تغيير و تعطيل آن استوار بود،
بهگونهاي كه از جنبههاي تحميلي و يكجانبه آن كاسته ميشد و رژيمهاي منطقه شريك آن تلقي میگردند.
همزمان با اين تحول ،تهديدات متعدد نسبت بهبقاي حكومتهاي موجود بهحداقل ممكن كاهش يافت.
كشورهاي اروپايي در ارزيابي خود از اين طرح برخي ايرادات را از جنبههاي تئوريك و ساختاري بر آن وارد
كردند ،ضمن آنكه بهنظر ميرسید ،اروپاييها بهرغم داشتن نگرانيهاي مشترك با امريكا در قبال مسائل منطقه،
نسبت بهاهداف غايي امريكا در چارچوب طرح فوق بدبين هستند .برخي از كشورهاي شاخص اروپايي نظير فرانسه،
آلمان و ايتاليا ،همزمان با انتقاد از نقاط ضعف طرح امريكا بهسمت تدوين و ارایه طرحهاي مستقل ،دو يا چندجانبه
خاورميانه روي آوردند كه بهعنوان نمونه ميتوان از طرح آلمان (ديدگاههاي فيشر در كنفرانس امنيتي مونيخ) طرح
مشترك كانادا و دانمارك ،طرح مستقل ايتاليا ،طرح مشترك آلمان و فرانسه و يا طرح مشاركت استراتژيك اروپا با
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خاورميانه و مديترانه ياد نمود .مجموعه اين اختالف ديدگاهها و مخالفتها ،بسترهاي تعديل طرح خاورميانه امريكا
را فراهم نمود و با بروز برخي تعديالت در اظهارات اوليه مقامات امريكايي و سرانجام با قبول برخي اصالحات،
موجبات رضايت نسبي كشورهاي عربي و اروپايي فراهم گرديد و در اجالس سران گروه هشت كه با حضور سران
هفت كشور عربي ،تركيه و افغانستان بهعنوان مدعو همراه بود ،بهتصويب رسيد.
1
بنابراین بهدنبال مخالفت شديد کشورهاي عربي و عدم استقبال کشورهاي اروپايي ،طرح خاورميانه بزرگ
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تعديل گرديد و در  10ژوئن  2004با نام جديد «طرح خاورميانه گسترده» 2در نشست گروه  8سي آيلند 3بهتصويب
رسيد .طرح مزبورشامل دو بخش است :بخش اول که بهمبحث ضرورت استقرار دموکراسي در خاورميانه اختصاص
دارد ،نسبت بهپيشنويس نخست طرح خاورميانه بزرگ از لحن ماليمتري برخوردار است تا آنجا که بهيک بحث
کلي در محاسن دموکراسي ،آزادي ،حکومت قانون و حقوقبشر نزديک ميشود .بخش دوم ،مانند پيشنويس اول،
برنامه نسبت ًا جامعي براي انجام اصالحات اقتصادي در منطقه خاورميانه بزرگ است .در طرح «خاورميانه گسترده»،
با تعديل لحن بخش اول ،بخش دوم که بهبرنامه اصالحات اقتصادي اختصاص دارد ،برجستهتر مينمايد .افزون
بر اين ،برخالف پيشنويس اول که در آن مسئله فلسطين و اسرائيل کام ً
ال ناديده گرفته شده بود ،متن طرح
«خاورميانه گسترده» بهاختصار بهضرورت ادامه تالشها براي حل مسئله فلسطين و اسرائيل اشاره مينمايد.
همچنين ،متعاقب نشست ژوئن ،گروه  8با انتشار يک بيانيه مستقل در خصوص ضرورت استقرار صلح بين اسرائيل
()21
و فلسطين ،اهميت کليدي «نقشه راه» را مورد تأکيد قرار دادند.
اما بهرغم تعديلهاي انجام گرفته ،اين طرح همچنان با نام اوليه آن ،يعني طرح خاورميانه بزرگ معروف
ميباشد .کشورهاي منطقه همچنان با اين طرح ،سخت مخالفند و کشورهاي اروپايي نيز با احتياط بسيار بهآن
مينگرند .از ميان کشورهاي منطقه تنها افغانستان ،عراق ،قطر ،بحرين ،اردن ،تونس و يمن در ضيافت رسمي
نشست گروه  8در سيآيلند شرکت نمودند .اما عربستان سعودي و مصر با طرح مزبور کام ًٌ
ال مخالفند .حسني مبارک
اظهار داشته است که «تالشهاي خارجي براي تحميل اصالحات خيالي ،باطل است و ميتواند بههرجومرج
بيانجامد» .عربستان سعودي حتي از شرکت در نشست تونس ،براي تهيه پاسخ کشورهاي عربي بهطرح خاورميانه
بزرگ خودداري نمود .از سوي ديگر ،منتقدان امريکايي «طرح خاورميانه گسترده» برآنند که اين طرح عمدت ًا بر
امور اقتصادي تکيه دارد و بهاصالحات سياسي و تقويت سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي جامعه مدني توجه الزم
را مبذول ندارد.
4
اما اولين نشست «طرح خاورميانه گسترده» در دسامبر  2004در شهر رباط مراکش ،با نام «فوروم آينده»
برگزار گرديد که در آن عالوه بر کشورهاي گروه  ، 8نمايندگان تعدادي از کشورهاي منطقه مانند پاکستان،
مراکش و ترکيه نيز شرکت داشتند .در واقع« ،فوروم آينده» چارچوبي براي نشستهاي منظم وزراي کشورهاي
ذينفع جهت تدوين و بررسي پيشرفت برنامه اصالحات منطقه است .در اين چارچوب ،بهموازات نشستهاي مرتب
1. GMENAI
)2. Broader Middle East and North Africa Initiative (BMENAI
3. Sea Island
4. Forum for the Future

دکتر جواد معینالدینی

رهبران سياسي دولتهاي مربوطه ،نشستهايي نیز میان رهبران اقتصادي و اجتماعي بهويژه نهادهاي جامعه مدني
کشورهاي منطقه نيز انجام ميپذيرد .در اولين نشست «فوروم آينده» در دسامبر  ،2004مبلغ  60ميليون دالر
بهبرنامههاي مصوب نشست ،اختصاص داده شد.

الگوی نوسازی بومی و استقالل سیاسی و اقتصادی

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

یکی از تئوریها در مباحث توسعه ،تئوری وابستگی است .در مورد وابستگی دو مفهوم وجود دارد:
الف) وابستگی بهمنزله یک رابطه؛
ب) وابستگی بهعنوان مجموعهای از ساختها.
نظریهپردازان معتقدند که ساختار نظام بینالمللی خصوص ًا کشورهای پیشرفته بهشدت فرصتهای توسعه برای
کشورهای توسعهنیافته را زایل میکند .این گروه معتقدند که توسعه نیافتگی عمدت ًا معلول وابستگی کشورهای
()22
توسعهنیافته بهکشورهای پیشرفته در تمامی سطوح سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است.
بنابراین با این فرض و با توجه بهنظریات دیگر مکاتب نظیر ساختارگرایی و مارکسیسم درباره توسعه و
توسعهنیافتگی که همگی بر وابستگی اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی کشورهای توسعه نیافته بهکشورهای
توسعهیافته تأکید کرده و این وابستگی را عامل عدم توسعه این کشورها میدانند ،طرح خاورمیانه بزرگ با تعیین
ساختارهای پدرساالرانه و از موقعیتی برتر با تبدیل کشورهای توسعهنیافته خاورمیانه بهواحدهای آزمایشی ،هدفی
جز وابستگی و استفاده سادهتر از منابع آنها را ندارد.
بدیهی است اگر کشورهای خاورمیانه ،الگوی مورد پذیرش غرب را اجرا کنند ،با از دست دادن استقالل سیاسی
خود در مرحله اول ،راه را برای وابستگی فرهنگی و اجتماعی نیز هموار کردهاند .در مورد اقتصاد نیز میتوان
گفت آمال توسعه اقتصادی مندرج در این طرح با توجه بهتئوریهای توسعه و عدم توسعه متوازن در تمامی
سطوح سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،دورنمای بلندی نخواهد داشت .از اینرو کشورهای منطقه باید با
ارایه طرحهای منطقهای که برآمده از فرهنگ ،امکانات ،تواناییها و خواستههای آنهاست ،راه را برای استقالل
سیاسی ـ اقتصادی خود هموار کرده و اولین گام را برای توسعه که همانا استقالل است ،محکم بردارند.
الگوی نوسازی در جهان سوم خصوص ًا در خاورمیانه بدون توجه بهجایگاه اقتصادی کشورهای این منطقه در
عرصه اقتصاد جهانی میسر نیست ،لذا افزایش مبادالت اقتصادی و حضور مؤثر و فعال در عرصه تجارت جهانی،
الزمه هرگونه نوسازی در این منطقه محسوب میشود .ولی وضعیت فعلی حاکم بر نظام بینالمللی حکایت از آن
دارد که مبادله برابر در عرصه تجارت جهانی حاکم نیست.
حجم تجارت جهانی در فاصله زمانی سالهای  1996ـ  1990از  6897میلیارد دالر به  10666/8میلیارد دالر
رسیده که این امر مبین رشدی معادل  54درصد در این فاصله است .با این وجود ،بهرغم اصالحات ساختارها در
اقتصاد کشورهای در حال توسعه ،این کشورها همچنان سهم اندکی از کل تجارت جهانی را در دست دارند و
نتوانستهاند جایگاه واقعی خود را در تجارت جهانی بهدست آورند که این وضعیت تا بهامروز نیز ادامه دارد .طبق
محاسبه صندوق بینالمللی پول ،بین سالهای  1950تا  1970سهم مزبور از  9/37درصد به  22/7درصد رسید،
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یعنی  15درصد کاهش داشته است .این امر نشان میدهد که عرصه تجارت بینالمللی همواره بر اساس سهم
بیشتر کشورهای خاورمیانه که عموم ًا بر اساس صادرات نفتی است ،میباشد .بهطور مثال با سقوط قیمت نفت در
سال  ،1986شرایط بازرگانی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهبود یافت و در عوض کشورهای تولیدکننده
()23
نفت دچار ضرر گشتند.
بر اساس آمار و ارقام سال  ،1995بیشترین سهم مبادالت تجاری میان اتحادیه اروپا و امریکای شمالی است.
کشورهای در حال توسعه آسیا نیز حضور مؤثری در تبادالت تجاری دارند که عمدهترین اهداف تجاری آنها
امریکای شمالی ،اتحادیه اروپا و ژاپن است .در این میان امریکای التین ،خاورمیانه و آفریقا در حاشیه مبادالت
()24
تجاری جهانی قرار گرفتهاند.
در الگوی نوسازی بومی باید برنامهریزیهای اقتصادی براساس مزیت رقابتی کشورهای منطقه طراحی شود
و بر این اساس تالش شود تا اقتصاد این کشورها از وابستگی یکسویه بهنفت و گاز رهایی یافته و زمینه توسعه
صنایع در این کشورها مهیا شود .ضمن ًا جایگاه استراتژیک منطقه خاورمیانه میتواند نقش مهمی را در ترانزیت
کاالها از آسیای مرکزی بهاروپا داشته و در نتیجه موقعیت ممتازی را از لحاظ اقتصادی برای این کشورها پدید آورد.
همچنین نخبگان اقتصادی منطقه خاورمیانه باید بدانند که در عصر وابستگی متقابل در زمینه اقتصادی ،کشورهایی
از امکان رشد و شکوفایی اقتصادی برخوردارند که برنامهریزی اقتصادی خود را بر اساس منابع ،امکانات داخلی و
فرصتهای بینالمللی انجام میدهند.
نقش برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی در عرصه تجارت بینالمللی نظیر ژاپن ،چین و کرهجنوبی که
الگوی خوبی برای کشورهای جهانسوم محسوب میشوند ،میتواند نشانگر برنامهریزی صحیح و توجه بهامکانات
و منابع داخلی و سیاستگزاری در راستای نیازهای واقعی اقتصاد بینالمللی و توانمندیهای موجود در این کشورها
باشد که اساس الگوی نوسازی آنها محسوب میشود .چین ،نمونه خوبی از یک برنامهریزی اقتصادی درونزا و
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مستقل میباشد که امروزه در عرصه تجارت جهانی بهیک قطب بالمنازع اقتصادی تبدیل شده است.
بیشک در دوران جهانی شدن ،مرزهای اقتصادی ساخته شده توسط دولتها از جایگاه قبلی خود برخوردار نیست
و حضور مؤثر کشورهای جهان اسالم و کشورهای منطقه خاورمیانه میتواند آنها را بهیک قطب مهم در عرصه
اقتصاد بینالمللی تبدیل سازد .این امر ضمن ًا میتواند با ایجاد همگرایی اقتصادی ،زمینه رشد همهجانبه را در
تمامی کشورهای منطقه فراهم سازد .تجربه اروپا در تشکیل یک اتحادیه واحد که مبتنی بر مبادالت اقتصادی و
همکاریهای مؤثر اقتصادی است میتواند تجربه خوبی برای کشورهای منطقه خاورمیانه باشد.

شاخصههای الگوی نوسازی بومی و گسترش همگرایی منطقهای

خاورمیانه میتواند با تکیه بر الگوهای بومی نوسازی و تأکید و الزام برالگوی همگرایی منطقهای که بر پایه
اشتراکات فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بنا شده است ،الگوی خاص خود را برای توسعه تدریجی در
تمامی زمینهها فراهم سازد و نیازی بهالگوی توسعه اجباری و فرامنطقهای ندارد .کشورهای خاورمیانه میتوانند
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الگویی برای نوسازی خود تدوین نمایند که برآمده از ویژگیهای واقعی فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این
کشورها باشد .برای رسیدن بهاین مهم مشارکت و همگرایی میان کشورهای خاورمیانه بسیار حایز اهمیت میباشد.
تکیه بر مؤلفههای مشترک برای حرکت بهسوی نیازهای مشترک ،راهکار این خواست است .در این میان این
کشورها ،از ابزارهای بسیار قدرتمندی نیز بهره میبرند که اگر اهمیت آنها را بهواقع درک کنند ،کسب آمال آنان
دور از دسترس نخواهد بود .از پیمانهای منطقهای و فرامنطقهای که کشورهای خاورمیانه در آنها عضویت داشته
و سبب همگرایی میان آنان میشود میتوان بهپیمانهای منطقهای ،نظیر شورای همکاری خلیجفارس ،اتحادیه
عرب ،سازمان همکاریهای اقتصادی اکو و پیمانهای فرامنطقهای اوپک و جنبش عدم تعهد اشاره کرد .بنابراین
اگر در طول تاریخ کشورهای خاورمیانه بهاهمیت این پیمانها و قدرت ابزارهای خود واقف بودند ،امروزه جایگاه
بهتری را در نظام جهانی دارا بودند.
بههر حال میتوان موارد زیر را از عوامل همگرایی و همبستگی در میان کشورهای خاورمیانه توصیف کرد که
تکیه و تأکید بر آنها میتواند روند همگرایی را در میان این کشورها تقویت نماید.
1ـ اسالم ،دین مشترک منطقه
دین اسالم و ارزشهای فرهنگی نشأت گرفته از آن را میتوان جزو مهمترین اشتراکات میان کشورهای منطقه
دانست که منطقه خاورمیانه هم این قاعده را در خود جای داده است .گرچه مذاهب گوناگونی از اسالم در کشورهای
منطقه وجود دارد ،اما تأکید بیش از حد بهوحدت در متون اسالمی ،باید مبنای وحدت در فرق مختلف دین اسالم
باشد .هرچند تاکنون این عامل سبب تفرقههایی شده است ،اما با باال رفتن رشد آگاهیهای سیاسی و ایجاد هفتة
وحدت میتوان بهدورنمای وحدت بخشی اسالم در تمامی شئون زندگی مردمان خاورمیانه و رویکرد دولتمردان
آنان امید داشت .بهنظر میرسد که در چند سال اخیر بسیاری از موارد اختالف و واگرایی کمرنگ شده و مسائلی

2ـ همکاری ،واقعیتی مبتنی بر سیستم جدید بینالملل
نظام نوین پس از جنگ سرد ،فضای جدیدی را برای گسترش همکاریهای مختلف بین جامعه جهانی نوید میدهد.
رشد تکنولوژی و گسترش ارتباطات موجب شده تا ارتباط و پیوستگی میان کشورها بخصوص کشورهای واقع در یک
منطقه بیش از گذشته افزایش یابد و کشورهای منطقه هم ناگزیرند این واقعیت را بپذیرند .تجربه سالهای گذشته
نشان میدهد که اگر تفاهم و اعتماد جایگزین اختالف و ستیز در میان کشورهای خاورمیانه گردد ،منافع ملی آنان
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نظیر تفاوت در فرق اسالمی ،بحث عرب و عجم بودن و  ....تا حدودی جای خود را بهنوعی همگرایی زیر پرچم
اسالم داده است.
این اشتراک میتواند سبب قدرت سازمان فرامنطقهای کنفرانس اسالمی شود و بهافزایش قدرت جهان اسالم ـ
و بهتبع آن خاورمیانه ـ در نظام بینالمللی منجر گردد .این مهم بهلحاظ اهمیت ،در صدر عوامل همگرایی آورده
میشود ،مسئلهای که در طرح خاورمیانه بزرگ نادیده گرفته شده است.
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بیشتر بهدست خواهد آمد.
طی سه دهه گذشته این منطقه شاهد سه جنگ بزرگ ویرانگر با ابعاد منطقهای و بینالمللی بوده است .خسارات
ناشی از این سه جنگ ،برای کشورهای منطقه اسفناک بود و طبق گزارش سازمان مللمتحد 97/2 ،میلیارد دالر
()25
خسارت مستقیم و  34535میلیارد ریال خسارت غیرمستقیم وارد شده بهایران در طی جنگ با عراق بوده است .از
سوی دیگر این جنگ ،بارهای بسیار سنگینی بر دوش سایر شیوخ خلیجفارس گذارد .آنها بیش از  45میلیارد دالر
()26
کمک مستقیم بهعراق کردند .همچنین خسارات ناشی از دو جنگ خلیجفارس در سالهای  1991و  2003نیز بسیار
باال بود و جز عقبگرد کشورهای منطقه ،پیامد مثبت دیگری نداشت.
بنابراین با تمامی این مباحث میتوان لزوم همگرایی را در معادالت نوین جهانی خصوص ًا در این منطقه حساس
درک کرد .بر این اساس ،برخی از مشترکات متعدد کشورهای خاورمیانه در ذیل ذکر میشود.
 1ـ اسالم بهعنوان دین رسمی مردم منطقه؛
 2ـ نفت بهعنوان اصلیترین منبع درآمد؛
 3ـ وابستگی اقتصادی بهسیستم سرمایهداری غرب و اشتراک آنها در حرکت بهسمت توسعه؛
 4ـ جمعیت رو بهافزایش کشورهای منطقه؛
 5ـ سهیم بودن کشورهای منطقه در خطرات محیطزیست؛
 6ـ وجود دشمن مشترکی بهنام اسرائیل؛
 7ـ کمبود منابع آب و لزوم همکاری در این زمینه؛
()27
 8ـ وجود زمینههای مختلف برای همکاری.
بدون شک هر استراتژی و تفکری باید بهیک نکته اتکا داشته باشد .بهعبارت دیگر کشورهای منطقه در صورتی
که استراتژی اعتماد بهیکدیگر را بپذیرند ،باید بر نقطهای متکی باشند و آن نقطه ،وجود اشتراک حیاتی موجود در این
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منطقه است .کشورها قبل از آنکه در اندیشهها و افکار با هم اشتراک پیدا کنند ،باید با یکدیگر منافع مشترکی داشته
باشند و بدون داشتن منافع مشترک ،اندیشه مشترک نمیتواند کارآیی چندانی داشته باشد.
منطقه خاورمیانه یکی از مناطقی است که با ظهور و ادامه روند اعتمادسازی ،منافع ملی مشترکی بهدست
خواهد آورد .اقدامات اعتمادساز بایستی بر پایه اطمینان شکل گیرند و همکاری در جوانب مختلف خود ،ضریب
اطمینان را باال میبرند .در نظام بینالملل گذشته ،مسائل سیاسی ،ایدئولوژی حاکم بر نظام جهانی بود ،اما در نظام
بینالمللی جدید ،اقتصاد نقش اساسی را بر عهده خواهد داشت .در نظام گذشته ،مناطق ژئوپولتیک دارای اهمیت
باالیی بودند ،اما در نظام جدید مناطق ژئواکونومیک اهمیت یافتهاند .بنابراین با توجه بهدو مورد فوق ،خاورمیانه
()28
بیش از هر زمان دیگری بههمکاری و تعاون نیاز دارد.

3ـ منابع نفتی
در مورد منابع نفتی کشورهای خاورمیانه و اهمیت آن در تأمین انرژی جهان در بخش گذشته بحث کردیم .نفت
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بهعنوان مادهاولیه تأمین انرژی و حرکت چرخهای اقتصادی جهان بهعنوان ابزاری بسیار مهم در دستان کشورهای
خاورمیانه است که این امر براهمیت این کشورها بسیار افزوده است.
نفت بهعنوان عامل همگرایی کشورهای خاورمیانه در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
سیاستگذاری مؤثر این سازمان بر پایه افزایش روند همگرایی میان کشورهای مهم صادرکننده نفت که اکثراً در
خاورمیانه هستند ،امکان تحقق مییابد .بنابراین نفت عامل بسیار مهمی در افزایش سطح همگرایی و اثرگذاری
کشورهای خاورمیانه در نظام معادالت جهانی میباشد.
کشورهای خاورمیانه باید با کسب افق دید وسیعتر و با افزایش سطح مشارکت و مبادالت تجاری و همچنین
با تکیه بر الگوهای نوسازی بومی ،حرکت خود را از اقتصاد نفت محور بهاقتصادی مولد شروع کنند تا بهجای آنکه
صادرکننده نفتخام جایگزین نشدنی باشند بهاقتصادی تکیه کنند که دارای ارزش افزوده بوده و صنایع مولد و
زیربنایی را در این کشورها تقویت میکند که این مهم در سایه همکاریهای منطقهای بر اساس منافع مشترک
تحقق خواهد یافت.
بنابراین شاهدیم که زمینهها و عوامل همگرایی بسیاری نیز در میان کشورهای خاورمیانه وجود دارد که در
شماره  2بهآنها اشاره شد .بدیهی است که با برنامهای بلندمدت و اصولی و تکیه بر الگوهای نوسازی بومی و منافع
مشترک منطقهای ،دیگر نیازی بهطرحهای غیرواقعی و خطرناک غرب برای کشورهای خاورمیانه نخواهد بود.

نتیجهگیری

امریکا با ارایه طرح خاورمیانه بزرگ بهزعم خود در صدد ایجاد اصالحات در حوزههای سیاسی ـ استراتژی ـ اقتصادی
و فرهنگی است .اما بهواقع اهداف کالن و اساسی امریکا در منطقه چیست که با این طرح خواهان دستیابی بهآن
است؟ واقعیت این است که طرح خاورمیانه بزرگ در چارچوب ضرورتهای ناشی از اراده امریکا جهت دستیابی
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بهجایگاه یک قدرت هژمونی در بافت موقعیتی فرصتخیز ناشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده
است .بهنظر میرسد طرح خاورمیانه بزرگ ،رویکرد سیاسی امریکا در چارچوب دکترین حمله پیشدستانه بهجهت
زمینهسازی برای ایجاد نظم نوین با رهیافت یکجانبهگرایی امریکا تعریف میشود و حتی تالش دارد با گسترش
دموکراسی بازتعریف شده امریکا در کشورهای خاورمیانه ،مقاومت ناشی از رویکردهای سیاسی ضدامریکا را کنترل
نماید .ایاالتمتحده امریکا بهطور همزمان در افغانستان و عراق از زور استفاده کرده و بر این باور است که وجود
منابع انرژی و بهتبع آن ثروت کالن در میان کشورهای عربی خلیجفارس از یکسو و نبود آزادیهای سیاسی و
اجتماعی از سوی دیگر ،زمینه رشد گرایشهای رادیکال را فراهم کرده است که این روند منابع ملی این کشور را
در چه سطح منطقه و چه در سطح جهان در بلنددت مورد تهدید قرار میدهد.
بیشک اگر کشورهای خاورمیانه در جستجوی دستیابی بهیک توسعه پایدار و نوسازی سیاسی ـ فرهنگی
پیشرو و مؤثر هستند ،باید با تکیه بر منابع و امکانات خود بهفکر طراحی چنین الگویی باشند .تکیه بر الگوهای
ارایه شده از سوی کشورهای غربی با همه فرصتهایی که در آنها وجود دارد ،خالی از تهدید نیست ،لذا هر نوع
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نوسازی در این منطقه باید با مشارکت مردم و نخبگان فکری و فرهنگی همین منطقه صورت پذیرد .تجربه برخی
از کشورهای موفق در منطقه جنوب شرق آسیا که بر الگوهای نوسازی بومی تکیه داشته و مقایسه آن با وضعیت
کشورهای امریکای جنوبی که روند نوسازی در آن چندان موفق نبوده ،حکایت از آن دارد که بهترین امکان نوسازی
در درون خود جوامع شکل میگیرد.
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 -21یاری ،حامد« ،خاورمیانه بزرگ :دولتها ـ دیدگاهها» ،همشهری دیپلماتیك ،شماره  ،1383 ،10ص .14
 -22سریع القلم ،محمود ،توسعه ،جهان سوم ونظام بین الملل ،تهران :نشر سفیر ،1369 ،ص .27
 -23كازرونی ،علیرضا« ،جهانی شدن اقتصاد و راهبرد گسترش صادرات» ،ماهنامه اطالعات سیاسی و اقتصادی ،شماره ،148-147
 ،1378ص .191
 -24برزگر ،كیهان« ،اهمیت و نقش و جایگاه ایران در طرح خاورمیانه بزرگ» ،همایش مسایل و چشم اندازهای خاورمیانه ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران ،1384 ،ص .15
 -25جعفری ولدانی ،اصغر« ،كانونهای بحران در خلیجفارس» ،تهران :انتشارات مؤسسه كیهان ،1371 ،ص .27
 -26جعفری ولدانی ،اصغر« ،روابط عراق با كویت» ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی امورخارجه ،1369 ،ص.18
 -27عبدالخالق ،محمد« ،نظام منطقه ای خلیج فارس» ،ترجمه مجتبی فردوسیپور ،ماهنامه صف ،شماره  ،1373 ،175ص.12
 -28وعیدی ،جواد« ،هدفگیری ریشهها» ،همشهری دیپلماتیك ،شماره ،1383 ، 10صص .4-5
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