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  چكيده 
شوار است كه در بيشتر موارد نيـز بـه دليـل             كاري بسيار د   ميانهبيني روندهاي آينده در منطقه خاور       پيش

هـا    بينـي   هاي بـزرگ در آن پـيش        المللي در اين منطقه و درگيري قدرت        شتاب بسيار باالي تحوالت بين    
ترين مناطق جهان است كـه بـرخالف بـسياري از             ثبات   يكي از بي   ميانهخاورمنطقه  . كنند  تحقق پيدا نمي  

هـاي    زديك به دو دهه پس از پايان جنـگ سـرد كـشمكش            ديگر مناطق در حال توسعه جهان همچنان ن       
الف به همين دليل برخ. ويژه كشمكش اعراب و اسرائيل هنوز در آنجا به پايان نرسيده است         اي، به  منطقه

دليل وجود ذخاير نفتي و همچنين رشد بنيادگرايي اسالمي كـه تهديـدي          ديگر مناطق در حال توسعه، به     
آورد، همچنان فضاي امنيتـي در ايـن منطقـه جهـان              ياالت متحده فراهم مي   ويژه ا  را براي منافع غرب به    

ويـژه مـشكالت جـدي كـه آمريكـا در        سپتامبر در اين منطقـه، بـه  11 از تحوالت پس. باقي مانده است 
بيني كرد كـه      توان پيش    با آن رو به روست، وضعيتي را پديد آورده است كه مي            ميانهخاورمديريت امور   

آفرينـي بيـشتر     همين موضوع فضايي را براي نقش   . آمريكا در اين منطقه آغاز شده است       روند افول نفوذ  
نويـسنده معتقـد اسـت كـه        . عنوان جايگزيني براي قدرت آمريكا فراهم خواهـد آورد         ايران در منطقه به   

هاي ميان كشورهاي عربي با ايران و برقراري روابط           دموكراتيك شدن در جهان عرب سبب كاهش تنش       
 ميانهخاورقدرت گرفتن شيعيان نيز فضاي مانور بيشتري را براي ايران در منطقه             .  با آنها خواهد شد    بهتر

  .فراهم خواهد كرد
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 مقدمه

ئوپليتيك خاورميانه كه در نقطه پيوند سه قارة اروپا، آسيا و آفريقا واقع شده، اهميت ژ
 تمدن، زادگاه سه دين توحيدي بزرگ، تقاطع حركت و خاورميانه گهواره. فردي دارد ربهمنحص

 جوش و هدرصد نفت جهان، سرچشمشصت هاي گسترده، منبع  وريطتجارت، پايگاه امپرا
هاي پايدار پس از جنگ  خروش سياسي و ايدئولوژيك و محل انفجارآميزترين كشمكش

 معاصر در سطح جهاني به به داليل گوناگون، خاورميانه. (Held, 1989, p.3)جهاني دوم است
گرايي مذهبي و   افراط  تروريسم،رمزآلود، دچار آشوب و جنگ، گهوارهاي  صورت منطقه

  . (Milton-Edwards, 2003, p. 1)شود حكومت خودكامه به تصوير كشيده مي
تر موارد نيز ر دشوار است كه در بيش كاري بسياميانهخاوربيني روندهاي آينده در منطقه  پيش

هاي بزرگ در آن،  المللي در اين منطقه و درگيري قدرت  باالي تحوالت بيندليل شتاب بسيار به
توان درباره  همايون كاتوزيان ميگيري از سخن  با بهره. كنند ها تحقق پيدا نمي بيني پيش

ورميانه، به داشتن علم يك پيامبر ناپذير همچون خا بيني اي پيش خاورميانه گفت كه در منطقه
بيني كرد و حتي ممكن است وي نيز فريب  نياز است تا بتوان آينده را با ميزاني از قطعيت پيش

  .رويدادها را بخورد
ترين مناطق جهان است كه برخالف بسياري از ديگر مناطق  ثبات  يكي از بيميانهخاورمنطقه 

اي  هاي منطقه هه پس از پايان جنگ سرد كشمكشدرحال توسعه جهان همچنان نزديك به دو د
به همين دليل برخالف . ويژه كشمكش اعراب و اسرائيل هنوز در آنجا به پايان نرسيده است به

ديگر مناطق در حال توسعه، وجود ذخاير نفتي و همچنين رشد بنيادگرايي اسالمي كه تهديدي 
آورد، همچنان فضاي امنيتي در اين منطقه  ويژه اياالت متحده فراهم مي را براي منافع غرب به
  . جهان باقي مانده است
 نيز 2007 تنها دو دموكراسي در اين منطقه وجود داشت، در سال 1975در حالي كه در 

در واقع تنها دو كشور به طور كلي انتخابات آزاد را با آزادي براي . همين وضعيت برقرار است
هاي  يشتر رژيمبدين ترتيب مشروعيت، بحراني است كه ب. كنند بيشتر احزاب مخالف برگزار مي

 با وجود افزايش شديد اما دولت رانتير.  درگير آن هستند گوناگون هنوزهاي خاورميانه به درجه
كاهش بهاي نفت و پايان يافتن . قيمت نفت در دو سال اخير با افول رو به رو خواهد شد

عه اقتصادي و سياسي براساس الگوهاي موفق ذخاير نفتي كشورهاي منطقه، پيگري اهداف توس
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همچنين امكان خريد مشروعيت از مردم با دادن رفاه . تر خواهد كرد شرق آسيا را برجسته

 تهديدي مهم اين امر. شود گسترده اقتصادي در كشورهاي جنوب خليج فارس دشوارتر مي
  .  در منطقه خاورميانه خواهد بودهاي رانتير براي دولت

  
   خاورميانه ي سياسي منطقهها ويژگي
 مستقل بودند كه 1943سال  كشور معاصر خاورميانه، تنها هفت كشور تا پيش از 22از 

نفوذ . نشين يمن م  عمان و اما  عربستان سعودي، عبارت بودند از مصر، تركيه، عراق، ايران،
 از خاورميانه بيشتر تاريخ اخير. كرد بريتانيا حاكميت عمان، عراق و حتي مصر را محدود مي

بيشتر . كند حكايت ميهاي نوپديد منطقه  اطميناني دولت تجربگي و بي بلوغ سياسي، بي
هاي پادشاهي سنتي وارد نيمه دوم سده  هاي سياسي خاورميانه با جوامع سنتي و حكومت نظام

 با اين حال، اين جوامع وادار شدند با تأثيرات تكنولوژيك، اقتصادي و سياسي. بيستم شدند
ميزان مشاركت شهروندان . معاصر ناشي از تحوالت پس از جنگ جهاني دوم انطباق پيدا كنند

 بسياري از هدر ده يا يازده جمهوري بسيار متنوع است و جستجو براي مشروعيت، دغدغ
به استثناي (روندهاي دموكراتيك به بهترين نحوي در اسرائيل . هاي منطقه است حكومت

طوركلي  ه و قبرس نمايان است كه تنها كشورهاي منطقه هستند كه به تركي ،)سرزمين اشغالي
  .كنند انتخابات آزاد را با آزادي براي بيشتر احزاب مخالف برگزار مي

هاي جهان در  ميلتون ادواردز با طرح اين واقعيت كه برخي از فقيرترين و ثروتمندترين دولت
آيا : كند سعه و مطالعات توسعه مطرح ميخاورميانه قرار دارند، يك پرسش مهم را درباره تو

زيرا از نظر وي، . خاورميانه بخشي از جهان سوم است؟ پاسخ وي به اين پرسش مثبت است
 بهبود يافته است، 1990براي نمونه، در حالي كه وضعيت كلي اقتصادي در مصر در سراسر دهه 

 13شود و بيكاري  اعالم مي دالر 1040توليد ناخالص داخلي سرانه از سوي بانك جهاني، فقط 
هاي جامعه استعماري و پس از استعماري، نزديكي به ديگر مناطق  ديگر ويژگي. درصد است

هاي توسعه قطبي شده همگي از گنجاندن آن  توسعه، صحنة پيشين جنگ سرد و استراتژي درحال
 شدت ثروتمند هاي به اما ممكن است تصور شود كه دولت. كنند در دستة جهان سوم پشتيباني مي

هايي حتي  ولي به گونه. كنند  برچسب جهان سومي را دشوارتر ميچسباندنمنطقه، تعميم دادن و 
  . مانند هاي ثروتمند هنوز تا حدي از عضويت در باشگاه جهان اولي باز مي آن دولت
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 هاي توان هنوز از همه نفوذ اقتصادي آنان در جهان، به سود نسبت دادن ويژگي در اينجا مي
عربستان . پوشي كرد ها و نهادها و قوانين چشم هاي سياسي، حكومت جهان سومي به نظام

انش از توليد سعودي ممكن است از نظر اقتصادي يك بازيگر جهان اولي باشد و شهروند
كارانه،  مند باشند، اما ساختار دولت و حكومت محافظه  دالري بهره7000 ناخالص داخلي سرانه

 آن هنوز اين كشور را در برداشت عمومي و جهاني به داشتن هقتدارگراياندموكراتيك و ا ضد
  .(Milton-Edwards, 2003, pp. 69-70)كند جايگاه جهان سومي محكوم مي

هاي  نيست كه اين چنين ويژگيبايد درنظرداشت كه ميلتون ادواردز، تنها صاحب نظري 
بسياري از پژوهشگران هستند كه بلكه . دهد  جهان سومي را به خاورميانه نسبت ميمشخصه

استثنا بودن اين منطقه  عالوه براينكه معتقدند خاورميانه بخشي راستين از جهان سوم است، به
ماندگي اين منطقه از روندهاي مسلط جهاني،  نوعي به عقب نسبت به ديگر مناطق جهان سوم و به

نظر واتربوري، آنچه كه خاورميانه به . كنند هم در زمينة اقتصادي و هم به بخش سياسي اشاره مي
هاست كه محيطي بسيار   تعدادي از ويژگيكند، نتيجه يگر مناطق استثنايي ميرا نسبت به د

   .(Waterbury, 1994, p.25)گرايي حقوقي و دموكراسي فراهم آورده است نامطلوب براي كثرت
الف ديدگاه متداول اسالمي، باعث ايجاد ديدگاهي برخ - عربيرويدادهاي كنوني در منطقه

شده است كه طبق آن بخشي از جهان در تطبيق با روند دموكراتيك شدن شتابان، بسيار كند و تا 
هاي بزرگي از اروپاي شرقي  كه اروپاي جنوبي و بعد از آن بخش حاليدر. حدي مقاوم بوده است

كردند، اين منطقه  انتخاب ميهاي حكومت دموكراتيك را  ي فزاينده شكلشكل و آمريكاي التين به
اقع، اين نكته درست است درو. (Salame, 1994, p.1) رهبران اقتدارگرا بودشاهد حكومت پيوسته

تنها با دموكراتيزاسيون دوباره و تدريجي آمريكاي التين و .  نبوداستثنا، خاورميانه 1980 كه تا دهه
 در پايان اين وبي و تايواناروپاي جنوبي در آغاز اين دهه و دموكراتيزاسيون آزمايشي كره جن

فشار نيرومند مردمي براي دموكراسي . تر از منحني ظاهر شده است كم پايين دهه، خاورميانه كم
هاي اروپاي شرقي، خاورميانه  بيشتر در چندين كشور آفريقاي زير صحرا به همراه سرنگوني رژيم

  ..(Waterbury, 1994, p. 25)تري قرار داد را در وضعيت نامطلوب
 قياس با ديگر  خاورميانه در* بودننظران مدعي استنثا سياري از صاحبدر حالي كه ب

هاي برجسته،  وجود تداوم  جهان هستند، مهران كامروا معتقد است كه باتوسعه  مناطق درحال

                                                 
1. Exceptionalism  
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توان با آنچه كه بيست سال پيش بودند و يا با  اي، امروز را نمي ها و جوامع خاورميانه فرهنگ

رو، ديگر استثنايي بودن خاورميانه كه اين منطقه را در  ازاين. يش از آن مقايسه كردچهل سال پ
 اجتماعي و فرهنگي خاص خود و جدا از ديگر مناطق قابل مقايسه جهان سوم هطبق
خاورميانه نسبت حال، اين واقعيت كه  اينبا .(Kamrava, 1998, p. 224)دهد، مفهومي ندارد مي قرار

 بودن خاورميانه مورد  دارد و استثنايهاي متفاوت ه جهان ويژگيتوسع حالبه ديگر مناطق در
دليل نبود دموكراتيك شدن و تداوم  است كه البته به  تأكيد بسياري از صاحب نظران قرارگرفته

  . هاي اقتدارگرايانه در اين منطقه است حكومت
بيست يا چهل سال پيش خاورميانه خاورميانة امروز بسيار متفاوت از كه  درواقع، درحالي

هاي  ويژه از دهه  شگرفي كه در ديگر مناطق جهان بهاست، صرف اين واقعيت كه تحوالت
هاي اقتدارگرا،   در راستاي دموكراتيزاسيون، اقتصاد بازار آزاد، دوري از حكومت1990 و 1980

هاي  فصل شتابان بسياري از كشمكشو اي و حل هاي اقتصادي منطقه اريتالش در جهت همك
 به اين  وهاي بسيار اندكي داشته است اي صورت گرفت، در اين منطقه از جهان بازتاب منطقه

  .بخشد كه سزاوار بررسي بيشتري است هاي خاص خود را مي منطقه ويژگي
.  هويت، اصالت و مشروعيت همچنان رودرروي مردم خاورميانه قرارداردمسايل حل نشده

 خاورميانه آشوب سياسي، عدم  ه منطقه مشخص  است،در جهاني كه دچار تحوالت شتابان
برخورد ديالكتيك ميان نيروهاي چالشگر مدرنيته و . قطعيت اقتصادي و تحول اجتماعي است

  پاشند، مناسبات انساني كهن فرو مي. ماندگاري سنت، واقعيتي بنيادين در اين منطقه است
 رهبران انتخابي،  نظر سياسي، حاكمان سنتي،از . اند كه الگوهاي نوين هنوز پديدار نشده درحالي
هيچ شكلي از حكومت . برند ميسر هاي حاكم نظامي و نخبگان نظامي در كنار يكديگر به دسته

آثار چالش توسعه در خاورميانه از مرزهاي . ن نيستاما درنيز از تهديدهاي خشونت سياسي 
، جنگ داخلي لبنان 1973ي تحريم نفتي الملل پيامدهاي بين. رود خود اين منطقه بسيار فراتر مي

هاي خليج فارس در  ، جنگ1982 آغاز شد، حمالت نظامي اسرائيل به لبنان در 1975كه در 
، ويژگي ثبات نيافتن 1990، فروپاشي اتحاد شوروي در آغاز دهه 2000 و 1990، 1980دهة 

غانستان در طي  و جنگ داخلي خونين در الجزاير و اف1990آسياي مركزي در اواخر دهة 
در ضمن، تداوم آثار پيام ايران انقالبي و . هاي مورد توجه است همين دوره، از جمله نمونه

 بيست و يكم در سراسر جهان خواهد عميقي در سده تجديد حيات اسالم اثر ه گستردهجاذب
  .داشت
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   خاورميانهدر آينده دموكراتيك شدن 
 تـصويري دوگانـه را نـشان        1990دهـة   بررسي دقيق تحوالت سياسي خاورميانـه در طـي          

 يـك جنـبش روشـن در راسـتاي پلوراليـسم،            بروزهايي در جهت      از يك سو، گرايش   . دهد مي
از سوي ديگر،   . تر در بسياري از كشورهاي عربي وجود داشت        مطبوعات آزادتر و بحث آزادانه    
فت پارلمـاني    به مخال  فرصت دادن خورد كه پيشرفت در راستاي       اين واقعيت مسلم به چشم مي     

حزبي در حال گسترش بود، در بهتـرين حالـت انـدك و در               هاي پيشتر تك    واقعي كه در دولت   
  .وجود نداشتبدترين حالت همانند مصر 

هاي خاورميانه  گيرد، حكومت كه دموكراتيك شدن در بيشتر جهان ريشه مي درحالي
هاي   و از راه سياستكنند هاي سياسي خود مقاومت مي همچنان در برابر تغيير شكل نظام

در اين . چسبند جايگزين تحميل و به همكاري خواندن، سركوب و اصالحات به قدرت مي
كه  گرايانه قراردارد، درحالي راستاي كنترل تحميلهاي سياسي در ستراتژي ظريف، اهمعادل
  . يابد اي در خليج فارس و شرق مديترانه افزايش مي هاي زيرمنطقه تنش

شود، هنوز در خاورميانه   كه برحسب مشاركت نهادينه تعريف ميعيواق سياسي توسعه
 دموكراتيك شدن در سراسر جهان در جرياناز آنجا كه . رود هدفي دور و دراز به شمار مي

 است، نخبگان ارتباط در جريانبا اين در جهان تنها ابرقدرت موجود  و  استگسترشحال 
هايي را در همسويي بيشتر با  اند كه سياست دهسياسي گوناگون خاورميانه به صالح خويش دي

 آنها است كه به وسيلهگرفته  ها صورت رو، موجي از فعاليت ايناز. نندانتخاب كاين دوران 
كنند و با   را وارد واژگان خويش مي»جامعة مدني«هايي همچون  ها، واژه رهبران حكومت

 تأسيس انواع نهادهاي مشورتي و هاي انتخاباتي و احتياط اصالح در قانون اساسي، برنامه
اند كه  هاي دفاع از خويشتن در حالي ظاهرشده اين سياست. ندكن قانونگذاري را اعالم مي

پسند درحال ظهور، وضع موجود كنوني را در سراسر منطقه به  نيروي رو به افزايش اسالم توده
  .(BillandSpringBorg, 2000, p. xii)خواند چالش فرا مي

اعتبـار  «گويـد،    هاي جديد آمريكاي التين مـي        دموكراسي هه گيلرمو اودانل دربار   طورك همان
عواملي » هاي سياسي آشكارا اقتدارگرا     هاي دموكراتيك و برعكس ضعف گفتمان       كنوني گفتمان 

دهد كه ايـن   اما او هشدار نيز مي   . كنند اصلي هستند كه به سود بازيگران دموكراتيك حركت مي        
 تـا حـدي بـه     …هاي دموكراتيك      نفوذ گفتمان  … وندش ر مي ت نگر كمن  با گذشت زما  «عوامل  
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 ,Donnell)».ظرفيت آنها به ترجمه شدن به معاني انضمامي براي اكثريت جمعيـت بـستگي دارد  

1992, p.21).  هـاي    انقراض تجدد سازمان يافته، گرايش به نوليبراليسم، تضعيف سـاختار دولـت
هاي اقتصادي و مالي، همراه با تغيير شرايط جنـگ            اريسازي و تأكيد بر همك     رفاهي، خصوصي 

اي براي رشد جوامـع مـدني و تـضعيف سـاختار             هاي نظامي شديد امكانات تازه      سرد و رقابت  
موضوع اسـتقالل ملـي كـه زمـاني     . دولت اقتدارطلب در كشورهاي غيرغربي فراهم كرده است     

راي ايجاد ساختار دولـت اقتـدارطلب       اي ب   اصلي بسياري از اين كشورها بود و گاه بهانه         هدغدغ
رسـد كـه داليـل       روي هم رفته، به نظر مـي      . كرد، اولويت خود را از دست داده است        فراهم مي 

   .حفظ ساختار دولت اقتدارطلب در اين كشورها رو به كاستي گذاشته است
طوركلي، در دستيابي به توسعه سياسـي و دموكراسـي، دو مـانع بـر سـر راه كـشورهاي                     به
 دمـوكرات بـودن     الف كه   هاي اندكي دارد و آنهايي      ه دموكرات اين منطق : رميانه وجود دارد  خاو
آنچـه كـه خاورميانـه بـه آن نيـاز دارد،          .  دارنـد  واقعـي  درك نـاچيزي از دموكراسـي        ،زننـد  مي

 ه خـرد، نـه خيلـي دربـار     ه وجدان بلكـه دربـاره     ها هستند، صداهايي نه چندان دربار       دموكرات«
  اي نـسخه   هـر كـشور خاورميانـه     . حـساسي مورد گفتگو و گفتمان كامالً غيرا     احساس، بلكه در    

ا هم اكنون بـه واسـالو   گوارا را داشته است؛ هر يك از آنه      خود از نجيب محفوظ يا چه       باشكوه
   (Kamrava, 2000, p. 227).»والساي خود نياز دارد هاول يا لخ
نخبگـان  . جبري صفر را بگيرنـد    هاي حاصل جمع      هاي خاورميانه بايد جلوي بازي      فرهنگ

نهـا    رميانه بـه آ   ا چيزي هستند كه خاو    هشوند، بلكه آن   طور خودجوش پديدار نمي    دموكراتيك به 
يابد، بلكه مراقبت، پرورش و بـيش از هرچيـز     مدني با هر شرايطي تكامل نمي    نياز دارد؛ جامعه  

راتيك كردن كـه خاورميانـه      تمايل به دموك  . ديگري به تمايل به تحمل بحث و مناظره نياز دارد         
بنـابراين نخبگـان هـر      . طور كامل فاقد آن است، چيزي است كه بيش از همه مورد نياز است              به

 هكشوري در آغاز فرايند دموكراتيك كردن بسيار مهم هستند، اما تداوم آن نيازمنـد يـك جامعـ                 
 تحليـل آشـكار     يـن گيري از كل ا    يك نتيجه . مدني نيرومند و تحكيم دموكراسي در افكار است       

 دولت مشابه بازي با حاصل جمع جبري صفر نيست؛ هـم دولـت و هـم                 -روابط جامعه : است
همراهـي باطـل    . ، هر دو بايد با هم شكوفا شـوند        اصلدر  . توانند با هم شكوفا شوند     جامعه مي 

كنوني خودكامگي سياسي و ركود اقتصادي به احتمال زياد رفع نخواهد شد، مگر اينكه نخبگان   
  .(Ayubi, 1995, p.458)سي عرب اين درس را فرا بگيرند و هر چه زودتر بهتر استسيا
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دهـه  ميانـه در پايـان   گيري خود از وضـعيت كـشورهاي خاور        بيل و اسپرينگبرگ در نتيجه    
كنند كه اگر دقت شود كه اميدهاي پديدار شده توسـط ناسيوناليـسم و اسـتقالل     ، بيان مي  1990

هاي وعده داده شده اغلب به ديكتاتوري، نبود همه حقوق سياسي،             ياغلب از ميان رفتند و آزاد     
  دليل لحن كلي تلخي و نوميـدي موجـود در ادبيـات            درنتيجهدند،  رسيسانسور و كنترل پليسي     

  . شود  بيستم آشكار ميعربي، تركي، فارسي و عبري در سده
ــه در دولــت  ــدهاي انجــام گرفت ــشتر رون ــهخاورهــاي  بي  2000و  1990  در طــي دهــهميان

حـاكمي يـا رژيمـي ممكـن اسـت          مناطقي   در   رسد كه به نظر مي    حاليدر. ناپذير بودند  برگشت
 تا امتيازات پيشتر داده شده را پس بگيرد، يا اين يا آن نهاد انتخـابي را تعطيـل كنـد،                     تالش كند 

هاي بازتر كه با جوامع بازتر تعامل دارند، بـه طـور حـتم ادامـه        روند عمومي به سوي حكومت    
تر در جهان عـرب كـه در بـسياري از             هاي دموكراتيك   حركت به سوي حكومت   . خواهد يافت 

هاي آينده بـا      شود، در سال     حقوق آنان همراه مي    گيري بازپسموارد با قدرت يافتن شيعيان و يا        
هاي ميان  دموكراتيك شدن در جهان عرب سبب كاهش تنش. شتاب بيشتري ادامه خواهد يافت    

قدرت گـرفتن شـيعيان نيـز       . ايران و برقراري روابط بهتر با آنها خواهد شد        كشورهاي عربي با    
  . فراهم خواهد كردميانهخاورفضاي مانور بيشتري را براي ايران در منطقه 

در صورت دموكراتيك شدن خاورميانه، تحوالتي در محيط پيراموني ايران روي خواهد 
هاي اصلي بنيادگرايي اسالمي  ود كه زمينهش هاي دموكراتيك در منطقه سبب مي ايجاد نظام. داد

از ميان برود و بدين ترتيب، تهديدهاي امنيتي مربوط به  گرا از نوع القاعده و طالبان افراط سني
هاي دموكراتيك در منطقه سبب  همچنين تحكيم حكومت. پيدا كندآن براي ايران كاهش 

مند  هاي سياسي و نيز قاعده تنش زيرا سبب كاهش  برقراري ثبات در اين كشورها خواهد شد،
وجود ثبات داخلي در اين كشورها به . شود هاي سياسي در درون اين كشورها مي شدن رقابت

شدن تر  سبب مثبت پردازند، ها با يكديگر به جنگ نمي همراه اين واقعيت كه دموكراسي
  . بودثبات در سطح منطقه خواهد انداز   چشم
 كـشورهاي    در هـاي سياسـي موجـود       ديـدي بـزرگ بـراي نظـام       ترديد، دموكراتيزاسيون ته   بي

وجه ظرفيت اين را ندارند كه       هيچ هاي سياسي موجود به      اكثريت نظام  زيرا. رود شمارمي خاورميانه به 
نظـام بـه صـورت اصـالح     همه ي مديريت كنند كه درنهايت شكل بتوانند روند دموكراتيزاسيون را به    

كه اكثريت نخبگـان سياسـي كـشورهاي منطقـه محـصول             ليل آن د همچنين به . شده بقا داشته باشند   
 قابليـت پـذيرش و مـديريت فراينـد دموكراتيزاسـيون را              شرايط اقتدارگرايي و خودكامگي هستند،    
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زيرا براي اين نخبگان اين نكته به طوركامل آشكار است كه . ندارند و حتي اعتقادي نيز به آن ندارند

، الزام به ترك قدرت و واگذاردن آن بـه نخبگـان سياسـي               آنها راينخستين نتيجه دموكراتيزاسيون ب   
در واقـع، در ميـان نخبگـان        . شـوند   مـي  انتخـاب معتقد به دموكراسي است كه از راه انتخابات آزاد          

هـاي الزم بـراي بـاقي     توان افرادي را يافت كه شايستگي سياسي كشورهاي خاورميانه به سختي مي   
  . دموكراتيك را نيز داشته باشندماندن بر سر قدرت در فرايند 

شود كه تهديدهاي امنيتي كه ايـن كـشورها بـه            دموكراتيك شدن كشورهاي عربي سبب مي     
اند، تـا    گرايانه، ماجراجويانه و ضد ايراني به ايران تحميل كرده         هاي نظامي   دليل پيگيري سياست  

ند براي تقويت امنيت ملي     توا  جمهوري اسالمي ايران مي    بنابراين. سيار زيادي كاهش بيابد   حد ب 
خويش هرچه بيشتر به فرايند دموكراتيك شدن در خاورميانـه دامـن بزنـد و آن را در راسـتاي                    

 فراينـد دموكراتيـك كـردن       طـول البتـه تهديـد بزرگـي كـه در        . منافع ملي خويش ارزيابي كنـد     
هـاي   يـدگاه  دهاي بنيادگراي سني كه تواند بروز پيدا كند اين است كه گروه   كشورهاي عربي مي  
 و جمهوري اسالمي ندارند، بتوانند در طي اين فرايند قدرتمندتر شـوند             ها مثبتي نسبت به شيعه   

  .و يا حتي از راه دموكراتيك به قدرت برسند
ها به قدرت در كشورهاي عربي كه سـبب            تالش براي جلوگيري از دست يافتن اين گروه       

و ايـران    و تنش ميان جمهوري اسالمي       ها ه شيع  و ها هاي ميان سني    اي از درگيري   تازهآغاز دور   
 بايد در دستور كار سياست خـارجي ايـران باشـد و در ايـن راسـتا از                   اهد شد؛ آن كشورها خو  

 پرهيـز   ، هـستند  هـا   اين كـشورها كـه مخـالف ايـن جريـان           هماهنگي با ديگر نيروهاي سياسي    
  .)1385حافظيان، (نشود
  

  اقتصاد در خاورميانه
 فقيـر اسـت، هـر چنـد در دو سـر      خيليثروتمند و نه  خيلي  اورميانه نه   به طور ميانگين، خ   

 تركيـه و اسـرائيل بـه رشـد اقتـصادي قابـل مقايـسه بـا                  .خـورد  هايي به چشم مي     طيف، افراط 
اند، در حالي كـه كـشورهاي بـا منـابع فقيـر        موفق آسيا دست يافته   هكشورهاي تازه صنعتي شد   

انـدازهاي بـسيار محـدودي بـراي توسـعه       ني چـشم همچون جيبوتي، سومالي، سودان و موريتا  
المللي گسترش اقتصادي را در ايـران، عـراق و كويـت مختـل كـرده                 همچنين جنگ بين  . دارند
  . است
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رشد و توسعه معناي فقط اقتـصادي و تكنولوژيـك داشـته اسـت و توسـعه                   در خاورميانه   
 عربستان سـعودي نمونـه      .سياسي هيچ اولويتي براي نخبگان سياسي اين كشورها نداشته است         

وسـطايي در   نظام سياسـي قـرون   ين تجهيزات تكنولوژيك و  آخرروشن اين وضعيت است كه      
ها شايد تنهـا در ابزارهـاي سـركوب بـسيار           اين نوع حكومت  . خورند كنار يكديگر به چشم مي    

كردگـان نـسل جديـد در ايـن منطقـه            با اين حال با افزايش شمار تحصيل      . كنند  مدرن عمل مي  
تر به جاي رهبران كهنسال      با جانشيني رهبران جوان   . شود  تداوم اين وضعيت بسيار دشوارتر مي     

خورد و در دهه آينـده شـدت         هاي تغيير اين وضعيت به چشم مي        خاورميانه، اندك اندك نشانه   
  . خواهد گرفت

 در ردة باالتري قرارنسبت به توسعه انساني ورميانه از نظر درآمد سرانه بيشتر كشورهاي خا
 كارگيري بهها در زمينه  ين معني است كه اين رژيما هدرست باشد، اين باين آمار اگر . گيرند مي

. دهند خوبي انجام نمي  شهروندان، كار خود را به زندگي روزمره بخشيدن به بهبوددرثروت 
اط جهان در همان سطح درآمد سرانه، از نظر بهداشت و آموزش، كار كشورها در ديگر نق

طور  ين دليل باشد كه ثروت بها هتواند ب دهند؛ اين مي بيشتري براي جمعيت خود انجام مي
 هاي خارجي و يا به هزينه  در بانكهايي  حسابشود، يا اينكه روانه يب نخبگان ميپايدار نص

بدين ترتيب، رهبران خاورميانه تصميمات بدي . شود بخش غيرنظامي، صرف بخش نظامي مي
 ,Quandt)شوند گيرند و در نتيجه مردم دچار مشكل مي هاي اقتصادي و اجتماعي مي در سياست

1996, pp.9-10) .  
 اقتصاد خاورميانه در تحليلي ين نيز چارلز عيسوي، متخصص برجستهسي سال پيش از ا

هاي اقتصادي در خاورميانه تا همين اواخر  سياست«: رد بيان كهعالي از مشكالت اقتصادي منطق
گر  ها جلوه تواند فقط به صورت افسانه هايي مبتني بوده است كه هنگام بررسي مي فرض بر پيش

ريزي اقتصادي بايد به صنعت بر كشاورزي اولويت  ها اين است كه در برنامه يكي از اين. شود
 ,Issawi)» هدف بايد مالكيت جمعي باشد، نه فرديداده شود و ديگر اينكه در اصالحات ارضي

1996, pp.17-25).  
ز به طور حتم شيوع اگر قصد بر تشخيص چيزي خاص خاورميانه در ميان باشد، آن چي

به ويژه از نفت، كمك خارجي، حق عبور از كانال (درآمدها و عايدات .  استاقتصاد رانتير
ن يا آن كشور، يا ناشي از پوشش سياسي براي سوئز، عايدات ناشي از كاركرد استراتژيك اي

در واقع موقعيت خارجي و تحميلي دولت را در ارتباط با جوامع ) نوعي مداخله نظامي غرب
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 اينها خودمختاري دستگاه دولت را تقويت كرده و به همه. اند  بهترين حالت تقويت كردهدر
ردن عوارض و ماليات بر جمعيت خودكامگان ابزار نوسازي ابزارهاي كنترل را بدون تحميل ك

به طور كامل برقرار  همين كه منطق تخصيص به جاي توليد. )1378حاجي يوسفي، (داده است
شد، نفت توده حياتي انتقال مالي را فراهم آورد و مجال تأخير مسائل مربوط به نظام مالي يا 

 كارآمد امعه بر نوع هزينهظر كنترل بهتر ج ميان دولت و جامعه را از نههر گونه بازتعريف رابط
  .(Salame, 1994, pp.14-15)دولت فراهم آورد

پيدايش اقتصادهاي نفتي مسلط در منطقه برخي اقتصاددانان سياسي را به برگزيدن الگوي 
ويژه لوچياني و ببالوي از اين رهيافت براي تبيين ماهيت دولت  به.  واداشته است*ردولت رانتي

پردازان  استدالل اصلي مطرح شده توسط اين نظريه. كنند فاده ميو سياست در اين منطقه است
ها كه از راه ماليات يا منابع ايجاد شده داخلي درآمد كسب  اين است كه برخالف ديگر دولت

تر، از رانت  ها در خاورميانه، درآمدهاي خود را از رانت و مشخص كنند، بسياري از دولت مي
انت به صورت ثروت پديد آمده از مالكيت منابع طبيعي اين ر. آورند مي  دست  خارجي به

هاي  در دولت«: كند يطور كه ببالوي مشخص م همان. شود همچون نفت يا گاز تعريف مي
اشتغال دارند و اكثريت تنها به توزيع يا ) ثروت( تنها شماري اندك به ايجاد اين رانت رانتير
  (Beblawi, 1990, p.87).»پردازند برداري از آن مي بهره

 امور سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي و        لت در خاورميانه و دولتي بودن همه      بزرگي حجم دو  
گذارد كـه    اي است كه نزيه ايوبي عنوان كتاب خود را دولت بيش از اندازه مي              فرهنگي تا اندازه  

 روشن كـردن و تبيـين       ،نخستين هدف .  حكايت كند  � نظري هتواند از دو عالق     وي مي  هبه نوشت 
 چشمگير دولت ازنظر كمي است كه در طي سه تا چهار دهه گذشته روي داده اسـت؛     گسترش

گسترش نه تنها در صنعتي شـدن دولـت و رفـاه اجتمـاعي همچنـين در كاركنـان دولـت،                     اين  
 هايـن فراينـد گـسترش انـداز    .  اتفاق افتاده استهاي عمومي و غيره هاي دولتي و هزينه   سازمان

 طورمعمـول بـا واژه     چيزي است كـه بـه     قتصاد و جامعه همان     ماشين دولت و نقش دولت در ا      
  . شود گرايي توصيف مي دولت

توسعه، خود را در مداخله دولت در  حال برتري امور سياسي در كشورهاي دريك جنبه از
ريز و هماهنگ كننده، بلكه  بخش، برنامه دهد كه نه تنها به عنوان زندگي حوزه اقتصاد نشان مي

 
1.Rentir 
† Etatisme 
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گرايي  كننده و مدير نيز هست؛ اين همان چيزي است كه به طور معمول دولت عنوان توليد به
  : آورد  سياسي را با خود به بارمياين مداخله دو نتيجه. شود ميده مينا

شود، زيرا هم اكنون هم نظام اقتدار و هم نظام ثروت را كنترل   دولت قدرتمند مي.1
  كند؛  مي

يرا تداوم حكومت يا رژيمي خاص از پيش ز( مشروعيت رژيم و دولت به طور كلي .2
ي نزديك با دستاورد و شكل به) ي دارندانمعلوم نيست، اين دو در عمل در جهان عرب همپوش

اين موضوع اغلب سياست و زبان آن را به زبان . خورد عملكرد آن درزمينه اقتصادي پيوند مي
راني اقتصادي به بحراني براي رو، بح ايناز. كند منتقل مي) تكنوكراسيو ( مديريت  واقتصاد

هاي مالي براي مشكالت پيدا كند  حل شود كه اغلب تالش خواهد كرد راه دولت تبديل مي
  .خود را داشته باشد) و از اين رو سياسي(بدون اينكه آمادگي واگذاري كنترل اقتصادي 

 فـساد   رميانه وجـود دارد، بـه     يكي از مشكالتي كه درباره توسعه سياسي در كشورهاي خاو         
اي كه منافع استوار موجود، آنان را بيشتر به سـوي            گردد؛ به گونه    مقامات دولتي باز مي    گسترده

كند كه براي خود آنها سودآور باشد، نه براي توسعه اقتـصادي           هايي هدايت مي    پيگيري سياست 
به همين دليل، نويسندگاني همچون هيو رابرتز و جين لكا مـدعي وجـود پيونـدي     . كشور خود 

بنيادي ميان مسئوالن دولتي و اموال خصوصي شدند كه بر تمايل شمار چشمگيري از مسئوالن               
عنوان تضميني در برابر نبود احتمالي شغلي كه به آنها            به انواده آنها براي افزايش منافع خود و خ     

 تا  كرد اين امر آنها را تشويق مي     . دهد، مبتني است   دسترسي منظم و مرتب را به منابع دولتي مي        
تر  دليل اين واقعيت آسان  رابرتز به هپيوندهايي را با بخش خصوصي برقراركنند، كاري كه به گفت    

 هـاي   انـواع ترتيـب    چنان سيال بود كه اجازه همه      ميان عمومي و خصوصي آن    شده بود كه مرز     
هـاي خـصوصي و افـراد را          هـاي دولتـي و شـركت        ها، مديران مؤسسه    سودآور ميان بوروكرات  

  .ددا مي
 وجود چنين پيوندهايي، مبتني بر منافع و آرزوهاي مشترك نسبت به يـك سـبك زنـدگي                 

 بـه سـود انباشـت       هـايي  ن سياست عمومي در جهـت     مشترك بود كه نقشي مهم را در كج كرد        
، حمايـت بـراي     )شـود  كـه پـايين نگـه داشـته مـي         ( ماليات بر درآمـد      خصوصي، چه در حوزه   

 ,Owen) كـرد  ايفـا  سترسي به ارز كمياب خـارجي، ا دهاي محلي عليه رقابت خارجي، ي شركت

2000 p.39) .جاي منافع عمـومي و    بههاي توسعه در راستاي منافع فردي بنابراين، انحراف برنامه
  . كند طور كامل در اينجا نمود پيدا مي ملي به
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توان بـه    رو خواهد شد، مي    به با آن رو   ميانهخاورهايي كه در دهه آينده ايران در          اما از چالش  

گرفتن نظام اقتصادي بـازار آزاد       كشورهايي اشاره كرد كه با درپيش     رشد اقتصادي چشمگير در     
 در حـال    هـايي   عنـوان قـدرت    اند خود را از نظر اقتصادي به        و ادغام در اقتصاد جهاني، توانسته     

 كـا  فقط ات  گرايانه و   هاي اقتصادي دولت    حالي است كه تداوم سياست    اين در . ظهور معرفي كنند  
فزايش سـطح توليـد نفـت در         براي ا  كافيگذاري خارجي     كه سرمايه  حاليبر درآمدهاي نفتي در   

تواند   گيرد، مي   هاي اياالت متحده عليه صنايع نفت و گاز ايران صورت نمي            دليل تحريم  ايران به 
  .زمينه انزواي اقتصادي ايران را در منطقه فراهم آورد

توان گفت  سياسي، اقتصادي و فرهنگي خاورميانه ميبنابراين در يك بررسي كلي از اوضاع   
اي اسـت كـه مبـاحثي         منطقـه  توسعه آخـرين   ر مناطق جهان درحال   كه خاورميانه نسبت به ديگ    

. شـدن در آن مطـرح شـده اسـت           همچون دموكراتيزاسيون، آزادسازي اقتصادي و آثـار جهـاني        
هـاي دموكراتيـك،      بود حكومت برتري آشكار امور سياسي بر امور اقتصادي در خاورميانه و كم          

كنـد و     توسـعه متمـايز مـي      ويژگي مهم ديگري است كه خاورميانه را از ديگـر منـاطق درحـال             
  .بخشد موقعيتي استثنايي به آن مي

  
 خاورميانهدر وضعيت زنان 

ي مثبت بـا دسـتاوردهاي      شكل هاي رفاه زنان به    دستاوردهاي خاورميانه در بسياري از حوزه     
هايي همچون تحصيالت زنان، باروري، اميد به زندگي          شاخص. مقايسه است ديگر مناطق قابل    

. هاي اخيـر چـشمگير بـوده اسـت         دهند كه پيشرفت خاورميانه در دهه      و درآمد سرانه نشان مي    
هاي مشاركت اقتـصادي و       تر است، به شاخص    طور مشهودي عقب   آنچه كه خاورميانه در آن به     

  . شود توانمندسازي سياسي مربوط مي
براسـاس نـرخ    . تر اسـت    جهان پايين  طور چشمگير از بقيه    ي كار زنان به   نرخ مشاركت نيرو  

تـر   رود پـايين   باروري منطقه، سطح تحصيالت و ساختار سني جمعيت زنان از آنچه انتظار مـي             
كه نابرابري جنسيتي در سراسر خاورميانه گسترده و پرهزينه است، تنوع بسياري             حاليدر. است

  .  زنان و موانع در برگرفتن آنها در زندگي عمومي وجود داردنيز در موقعيت
در جدي گذاري  چندين دهه سرمايه. وضعيت زنان در خاورميانه يك تناقض است  

هاي اجتماعي سطح آموزش و بهداشت زنان را بسيار بهبود بخشيده و باروري آنان را  بخش
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د انتظار را در اشتغال و رشد  مورهاي برجسته هنوز نتيجه اين پيشرفتكاهش داده، اما 
. كمتر از يك سوم زنان خاورميانه در نيروي كار مشاركت دارند. اقتصادي به بار نياورده است

ترين نرخ در سراسر جهان  درصد پاييننرخ رو به افزايش است، با سطح سي و دو هر چند اين 
تر   در آموزش و باروري پايين آن با توجه به كارنامه ز اين منطقه،است و از سطح مورد انتظار ا

 پس از  تاهمچنين بسيار بيشتر از ديگر مناطق در حال توسعه، زنان شاغل گرايش دارند. است
داشتن چنين نسبت اندكي از زنان شاغل براي منطقه . ازدواج و آوردن فرزند كار را ترك كنند

الي دارند، شكوفايي كلي ناتواني در استفاده مولدتر از زناني  كه تحصيالت ع. پرهزينه است
ايي كه كنندگان را براي رقابت در برابر كشوره دارد و توانايي توليد منطقه را پايين نگه مي
  . كند آورند، محدود مي  انساني خود به عمل مياستفاده كامل از سرمايه

و  در خاورميانه اعتبار مناظره جنسيتي را بـاال بـرده            2000 و   1990 هحال، تحوالت ده   اينبا
آور از    نخست، الگوي كهن مرد نان    . اي به موضوع در حال ظهور زنان بخشيده است           تازه  انگيزه

هـا بـاقي    فشارهاي اقتصادي امروز، حق انتخابي براي بسياري از خانواده   . دور خارج شده است   
  آنها كنند تا به حمايت از خانواده  هم اكنون نياز است زنان نيز در بيرون از خانه كار          . گذارد  نمي

 10از هـر    (عامل دوم انتظارات باالي جمعيت است كه هم اكنون اغلب جوان هستند             . بپردازند
  ).  سال سن دارند25 نفر زير 6نفر جمعيت، 
 فزاينـده   شـكلي  جوان را پديد آورده كه به     آميز، نسلي از زنان       هاي آموزشي موفقيت    سياست

تقاضـا  . ها هـستند  ها و پاداش  فرصتسن خود هستند و خواستار همان مردان جوان هم همسان  
. براي كار زنان بيشتر با سطح و ماهيت رشد در پيونـد اسـت تـا بـا تقاضـا بـراي كـار مـردان                         

هاي   محور و استراتژي    گذاري دولت   بر، جايگزيني واردات و سرمايه       سرمايه ههاي گذشت   سياست
ش دولتـي در آمـوزش و       هاي ناچيزي را براي زنان در بيرون از مشاغل زنانه بخـ             رشد، فرصت 

  .گذاشت بهداشت باقي مي
محـور،    كـه صـادرات  كنـد  اي را انتخـاب مـي    لگوي توسعه تـازه    به موازاتي كه اين منطقه ا     

اي تغييـر     گرايش بخش خصوصي و كاربر دارد، پويايي تقاضا براي كار زنانه به طـور برجـسته               
 1960ي پـايين از دهـة       انـه كـه از سـطح      مشاركت نيروي كـار زنـان در خاورمي       . خواهد يافت 

 رشـد چـشمگير و بـا        خالف ايـن  بـر .  درصد رشد پيدا كرده است     50 آغاز شد، اينك     )1340(
وجود ظرفيت باال براي مشاركت زنان در نيروي كار، نرخ واقعي مشاركت زنان در اين منطقـه                 

 اغلـب  ترتيـب خاورميانـه   اين به. (Chamlou, 2003, pp. 4-5)تر است در سطح جهان از همه پايين
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 آموزش و هاما اين موضوع دربار. شود كه در آن توسعه زنان را دور زده است اي تلقي مي  منطقه

  . بهداشت يعني دو عامل بسيار حياتي مشاركت و توانمندسازي زنان مصداق ندارد
تـوان   درباره وضعيت زنان در خاورميانه و ميزان گنجانده شدن آنـان در رونـد توسـعه مـي           

يـان زنـان و مـردان در طـي          هـاي م     بهداشت و آموزش كه شـكاف      ه در زمين   كرد كه جز   مطرح
هـاي اقتـصادي      فعاليـت  ميزان مشاركت زنان در      ه گذشته بسيار كمتر شده، در زمين      چندين دهه 
ي زنان و ميزان    اين موضوع درباره وضعيت سياس    . وجه وضعيت مطلوبي ندارد    هيچ خاورميانه به 

. گيري از وضعيت اقتصادي آنان نيز بـسيار بـدتر اسـت            م باالي تصمي  هاي حضور آنان در سطح   
در درواقـع   . ترين آمارها در سطح جهاني به خاورميانـه اختـصاص دارد           باره يكي از پايين    دراين

  . زنان را دور زده است،خاورميانه توسعه
 ه خاورميانـه در زمينـ     هتدريج تأثير خود را بر منطقـ       گذاري در آموزش و بهداشت به      مايهسر

 آينـده اثـر چـشمگيرتري خواهـد         اين تأثيرات در دو دهه    . گذارد  مي نمندسازي زنان برجاي  توا
هاي بهتر بـراي      هاي توسعه خود را براي ايجاد فرصت        به موازاتي كه خاورميانه سياست    . داشت

كند، نيازمند نگريـستن بـه مـسائل جنـسيتي بـه صـورت               نسل اميدوار جوان خود بازنگري مي     
  . بخشي از راه حل است

 پايـدار بـه اراده و نيـروي سياسـي       همـد و بـه شـيو      ابرخورد با اين مسايل بـه صـورت كار        
اما اين سفر بايـد امـروز آغـاز         . ست ا راهي طوالني در پيش رو    . چشمگيري نياز خواهد داشت   

. برداري كنند   منابع انساني و غيره كه در اختيار دارند بهره         هاي اين منطقه از همه      تا خانواده  شود
ال، در دهه آينده نسل تحصيل كرده زنان جوان منطقه، خواهان حقوق برابـر بـا مـردان                  حدرهر

خواهند شد و چهره اقتصاد و سياست فقط مردانه اين منطقه انـدكي بيـشتر بـه سـوي برابـري                     
  . جنسيتي تغيير خواهد كرد

  
  خاورميانهي در ا فرامنطقههاي  قدرت

ن به قدرت رسيدن خود، بسيار مايل بود        هر چند جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا از زما        
حكومت خود را از كشمكش اسرائيل و فلسطين تا حد امكان دور بدارد، فراگيري اين مناقـشه                 

 ايـن دسـتور     و نداد تا به   اگاه چنين امكاني را به        هيچ ميانهخاورو منافع حياتي اياالت متحده در       
ت نسبت به كلينتون اين بود كه وي بـيش          دولواقع يكي از موارد انتقاد اين       در. كار وفادار بماند  
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رو انرژي    كرده و ازاين   ميانهخاوراز حد خود را درگير كشمكش اعراب و اسرائيل و روند صلح             
 11ث  اما با مشخص شـدن اينكـه عـامالن حـواد          . دليل در آنجا به هدر داده است        آمريكا را بي  

ها و مواضع آمريكـا در قبـال موضـوع     گيري از سياست    دليل انتقام   بيش از همه به    2001سپتامبر  
ند، حكومت بوش نيـز دريافـت كـه تـا هنگـامي كـه كـشمكش                 ا هزد فلسطين به اين كار دست    

ويـژه در جهـان عـرب        تواند در جهـان اسـالم و بـه          فصل نشود، اين كشور نمي    و  حل ميانهخاور
  .جايگاه مناسبي داشته باشد

 فــصل موضــوع فلــسطين پــس از هــا عــزم خــويش را بــراي حــل و رو، آمريكــايي يــن ازا
هاي بيش از حـد       اما در عمل گرفتاري   . سازي رژيم طالبان و صدام حسين اعالم كردند         سرنگون

سازي تشكيل دولـت       براي زمينه  دراصلاياالت متحده در عراق سبب شد كه طرح نقشه راه كه            
ـ        . مستقل فلسطيني مطرح شده بود، به فراموشي سـپرده شـود           دادهاي در ايـن چهـار سـال، روي

گونــاگوني در صــحنه اســرائيلي و فلــسطيني روي داد كــه ايــاالت متحــده نقــش چنــداني در 
به قدرت رسيدن حماس در نوار غزه، جنگ سـي و سـه روزه ميـان                . دهي به آنها نداشت     شكل
لبنان و اسرائيل و تحوالت داخلي اسرائيل با هـدف تـشكيل يـك حكومـت ائتالفـي                  ... ا  حزب

د المرت از جمله اين تحوالت بودند كه اياالت متحـده نتوانـست نقـش               توان به رياست اهو     كم
  . خاصي در آنها داشته باشد

ويژه مشكالت جدي كـه آمريكـا در مـديريت            سپتامبر در اين منطقه به     11 از   تحوالت پس 
روسـت، وضـعيتي را پديـد آورده اسـت كـه       جمله در عراق و لبنان با آن روبه ازميانهخاورامور  
بيني كرد كه روند افول نفوذ آمريكا در اين منطقه آغازشده است و احتماال در يك                  شتوان پي   مي

همين موضوع شرايطي   . اي تأثيرگذار بر منطقه نخواهد بود       دهه آينده آمريكا تنها عامل فرامنطقه     
هـاي درحـال ظهـور     اي و قـدرت  هاي بـزرگ فرامنطقـه   آفريني بيشتر ديگر قدرت     را براي نقش  

  . ن ايران به عنوان جايگزيني براي قدرت آمريكا فراهم خواهد آورداي همچو منطقه
حلي پايدار   دنبال راه  ويژه اياالت متحده به    المللي به   طورحتم در طي دهه آينده اجتماع بين       به

ظـاهر راه حـل دو     به. براي پايان بخشيدن به كشمكش درازمدت اعراب و اسرائيل برخواهدآمد         
المللـي    حل پايدار و مـورد اجمـاع بـين         ترين راه   فلسطيني منطقي دولت و تشكيل دولت مستقل      

 جمهوري اسـالمي ايـران نيـز در مـوقعيتي قـرار             صورت دراين. ين كشمكش خواهد بود   براي ا 
حـل پايـان بخـشيدن بـه ايـن كـشمكش         خواهد گرفت كه بايد سياست روشـني را دربـاره راه      

  . گيرد درپيش
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  گيري بندي و نتيجه جمع
اي ناشي از جهاني شدن بر منطقـه خاورميانـه بـسيار كمتـر از ديگـر منـاطق            كنون فشاره تا

توان اعتقاد داشت كه مقاومت كشورهاي اين منطقه در برابر   سختي مي  اما به . مشاهده شده است  
 سـال پـيش از      هـشت ماروين زونـيس،    . همين صورت ادامه يابد    اين فرايند در دهه آينده نيز به      

ي ا  ديوارهـاي تعرفـه  وسـيله  كـه بـرخالف انحـصارهايي كـه بـه        د  بينـي كـر    انقالب ايران پـيش   
توانند خود را در برابر رقابـت        هاي سياسي نمي    دارند، نظام هاي بخشنده در حصار قرار      حكومت
هـا و     فـشار ارزش  . ويژه، ايران قادر بـه انجـام ايـن كـار نيـست             به. ن نگه دارند  در اما از خارج   

تـوان از ايـران       بيگانه و هنجارهاي متعارض را نمـي       هاي  هاي زندگي خارجي، ايدئولوژي     سبك
  . كنارگذاشت توان به هاي خارجي را نمي داشت، به همان صورت كه كاالهاي كارخانهدور

هـاي رژيـم      هـا و ارزش    ها، اسـطوره    ها است به ايدئولوژي     تا وقتي آن رقابتي كه بازار آن ذهن       
هـاي   با توجه به شباهت. ماند دار باقي مي لهشود، ثبات آن شكننده و قدرتش مسأ     مربوط مي   پهلوي

هاي   هاي حكومت و رهبري ميان ايران پيش از انقالب و بسياري از رژيم              بسياري كه درباره سبك   
بينـي    هـاي جنـوب خلـيج فـارس وجـود دارد، پـيش              سياسي موجود خاورميانه همچون پادشاهي    

 در اين   واقعيصورتي است كه تحولي     تواند معتبر شناخته شود و اين در          زونيس هم اكنون نيز مي    
اي متفاوت از چنـد دهـه          چهره ميانهخاورطوركلي، درطي يك دهه آينده،       به. منطقه صورت نپذيرد  

 نسبت به تحوالت مسلط جهـاني درزمينـه آثـار           ميانهخاورماندگي      گذشته پيدا خواهد كرد و عقب     
گـذاري جمهـوري      سـت همـين موضـوع تحـول در سيا       . حدي برطرف خواهد شد    شدن تا   جهاني

  . كند اسالمي ايران براي سازگاري با تحوالت آينده را الزامي مي
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