
»خاورمیانه نوین«و آمریکا ،اروپا 
1محمود موسوي

چکیده
بوده است. کاخ آمریکا پس از فروپاشی اتحاد شوروي، همواره به دنبال تثبیت رهبري جهانی

طور توانند بهاحساس کردند می، یعنی زمانیکه آمریکاییان1990هاي متعدد از سال سفید با ارائه طرح
برسانند و نیز از زمان مطرح شدن طرح نظم نوین د را به نتیجه دلخواهجانبه، مسائل مورد نظر خویک

گرفت، به سیاسی در برخی از مناطق خاورمیانه را دربرمیجهانی بوش پدر که قسمتی از آن اصالحات
هم که اخیرا از سوي » خاورمیانه بزرگ«طرح .اندخاورمیانه بودهدنبال اهداف درازمدت خود در

ریزي این کشور براي ایجاد قرار گرفته، در واقع، ارائه همان برنامهمورد تاکیدمقامات آمریکایی
و فراگیر در درازمدت در منطقه خاورمیانه درچارچوب استانداردها و معیارهاي تغییرات بنیادین

نیست، اما در همسویی اروپا و آمریکا براي ایجاد اصالحات در منطقه خاورمیانه شکی.استآمریکایی
عنوان اولویت نخست بهوپا خواهان تحوالت آرام است بدین طریق که کشورهاي ترکیه وایران راار

هستند، در مرحله بعد جاي داده خود قرار داده و کشورهاي عربی و عراق را که تحت نفوذ آمریکا
ه واقع خواهان در اختیار گرفتن کل منطقکه آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ دراست، در صورتی

این طرح، سه کمبود اصلی را در کشورهاي خاورمیانه مطرح کرده و مدعی است که.خاورمیانه است
اساسی، آموزش و حقوق هايها عبارتند از: انواع آزادياین کمبود.ها را جبران کردباید این نارسایی

هر کدام زنان.آمریکا از این طرح سه هدف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي را دنبال می کند که
زیرمجموعه مربوط به خود را دارند.لیکن به طور کلی می توان گفت که هدف آمریکا از این طرح 
مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی و کنترل و تحت فشار قرار دادن کشورهاي مستقل منطقه نظیر 

ایران  میباشد.

دافوس آجا15دانشجوي دوره - ١

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1385زمستان
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مقدمه
هاي فراگیر طرحرائه و اجراياند که با اهاي اخیر، رهبران آمریکا تالش کردهطی سال

سپتامبر، 11ساختار عینی و ذهنی، خاورمیانه را دچار تحول کنند. پس ازحوادث 
ایران را طور مداوم، سوریه واکنون، بهآمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد و هم

عملور ساختن فتنه میان کشور مصر و عربستان تالش بهکند ودر شعلهتهدید می
هم که اخیرا از سوي مقامات آمریکایی مورد تاکید» خاورمیانه بزرگ«طرح .ردآومی

و ریزي این کشور براي ایجاد تغییرات بنیادینقرار گرفته، در واقع، ارائه همان برنامه
فراگیر در درازمدت در منطقه خاورمیانه درچارچوب استانداردها و معیارهاي آمریکایی

جدید خود را در اختیار هفت کشور بزرگ صنعتی جهانآمریکا طرح پیشنهادي .است
در همسویی اروپا و آمریکا براي ایجاد اصالحات در منطقه .نیز قرار داده است

نیست، اما اروپا خواهان تحوالت آرام است بدین طریق که کشورهاي خاورمیانه شکی
بی و عراق را که عنوان اولویت نخست خود قرار داده و کشورهاي عربهترکیه وایران را

که آمریکا در طرح هستند، در مرحله بعد جاي داده است، در صورتیتحت نفوذ آمریکا
.واقع خواهان در اختیار گرفتن کل منطقه خاورمیانه استخاورمیانه بزرگ در

اي را تحت پوشش خود طبق اظهارات مقامات کاخ سفید، این مرزها، منطقه
عالوه چهار کشور ایران، اسرائیل، ترکیه وعربی بهکشور22دهد که مجموعا میقرار

حال، شود که البته تحقق این هدف نیاز به نیم قرن زمان دارد. با اینافغانستان را شامل می
آمریکا ضمن پیشبرد اهداف خود در این طرح راهکارهایی را برگزیده است که به

.بررسی این طرح و اهداف واشنگتن پرداخته خواهد شد

:ح خاورمیانه بزرگطر
وزیر دفاع آمریکا » دونالد رامسفلد«طرح جدید خاورمیانه بزرگ ابتدا توسط

دیک «مطرح شد و مدتی بعد نیز »مونیخ«در جلسه وزیر دفاع کشورهاي اروپایی در 
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» داووس«کنفرانس اقتصادي جمهوري ایاالت متحده، آن را درمعاون رئیس»چنی 
حفظ منافع آمریکا و «کاخ سفید طرح خاورمیانه را جهتمطرح کرد و سرانجام مقامات 

.ارائه کردند» پیمانان آنهم

جمهوري آمریکا، جهت اجراي این طرح، کاخ سفید را در نهایت، جورج بوش رئیس
پشتیبانی و حمایت اروپا و کمک اسرائیل براي برقراري دموکراسی و مدرنیته در نیازمند

.دانستجهان عرب

سه کمبود اصلی را در کشورهاي خاورمیانه مطرح کرده و مدعی این برنامه، 
.ها را جبران کردباید این نارساییاست که

اساسی، آموزش و حقوق زنان، بانیان هايها عبارتند از: انواع آزادياین کمبود
ها باید اقداماتی را در نارساییاین طرح معتقدند که به منظور رفع این کمبودها و

هاي فنی و انتخابات آزاد با کمک:عمل آورد که عبارتند ازن کشورها بهمجموعه ای
هاي حاکمه همراه مستقل از قدرتهاي غیردولتی واقعانظارت خارجی ، تشکیل سازمان

سیاست ارتقا و شکوفایی حقوق زنان ، اجراي یکالمللیبا تامین مالی مجاز جامعه بین
در انتخابات نامزد شوند، تالش مستمر ه زنان بتواننداي کالمللی، به گونهتحت کنترل بین

مبارزه با انواع فساد، انتقال بخش قابل توجهی المللی به منظورتوام با همکاري جامعه بین
سوادي در منطقه درصدي بی50هدف کاهش هاي نظامی بر بخش آموزش بااز بودجه
ي الگوي بانک توسعه و از رو، تشکیل بانک توسعه خاورمیانه بزرگ2010تا سال 

شود و خیز تامین مینفتطور عمده توسط کشورهايبازسازي اروپا که منابع آن به
ناتو با هدف افزایش هاي ملی تحت هدایتباالخره، برنامه اصالحات گسترده ارتش

[١].کارآیی آنها براي مقابله با تروریسم

:بخش اول
اهداف آمریکا از طرح جدید خاورمیانه بزرگ:
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ـ اهداف سیاسی:
الف ـ مشروعیت و مشارکت رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه:

Quartetآمریکا قبل از طرح خاورمیانه بزرگ، طرحی تحت عنوان کوراتت

بنیان نهاد که متشکل از ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و (چهارتایی) را
.شد"Map Way"د و منجر به نقشه راهمتحد براي صلح خاورمیانه بوسازمان ملل

(در اردن) رفت تا طرفین» عقبه«به 2003در ادامه این روند بوش در ماه ژوئن 
(فلسطین و رژیم صهیونیستی ) را ملزم به اجراي نقشه راه کند. اما به دلیل سیاست مشت

بهانهطرفه توسط اسرائیل لغو شد. طور یک، طرح نقشه راه به»آریل شارون«آهنین 
ها،شود وباید با سرکوب فلسطینیاسرائیل هم این بود که تروریسم با صلح ریشه کن نمی

.امنیت خاورمیانه تامین شود

عراق پس از شش ماه کردند که امنیتاز طرف دیگر، آمریکاییان گمان می
نان بر این بود که ایشود، اما انفجارهاي مکرر و کشتار نظامیان آمریکایی دالتامین می

بزرگ قصد دارد امنیت قادر به تامین امنیت نیستند. بنابراین آمریکا با طرح خاورمیانه
واشنگتن درصدد است رژیم عراق را به امنیت فلسطین اشغالی پیوند دهد. در این راه،

عربی منطقه جهت صهیونیستی را در طرح خاورمیانه بزرگ مشارکت دهد تا کشورهاي
[٢].کنندي مشارکت در طرح خاورمیانه بزرگ حرکترفع این ناامنی ، به سو

ب ـ پیگیري الگوي مشارکت گرایی در تامین امنیت:
الملل که در اواخر ناکامی آشکاري در کاربرد عملیات نظامی علیه تروریسم بین

از جانب آمریکا پیشنهاد شد و در مورد افغانستان وعراق به اجرا درآمد، ٢٠٠١سال
هاي القاعده و فداییان صدام علیه ید نامتقارن که توسط تروریستشود. تهدمیدیده
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گیرد، امنیت را در عراق و افغانستان با مشکل روبرو کرده آمریکا صورت میارتش
.شودطوري که آمریکا به تدریج وارد یک جنگ فرسایشی دراین کشور میاست، به

اي، امنیت ي منطقهخواهد با مشارکت اروپا و کشورهارو، آمریکا میاز این
به امنیت منطقه خاورمیانه یا به اصطالح خودشان، امنیت خاورمیانه بزرگ عراق را

.هاي باالي نظامی نشودگرفتار جنگ فرسایشی و هزینهپیونددهد تا

لذا گزینه مشارکت نظامی ناتو جهت برقراري امنیت خاورمیانه بزرگ، مدنظر 
.متحده آمریکاستایاالت

:ر قرار دادن جمهوري اسالمی ایرانج ـ تحت فشا
آید، کشورهاي منطقه باید تغییرات اساسی گونه که ازمفاد این طرح برمیهمان

وجود آورند و لذا ایران هم از این سیاسی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادي خود بهدرنظام
.مستثنی نیستطرح

: طرح بحث بنابراین، آمریکا سعی خواهد کرد که به عناوین مختلف مانند
گیري علیه اي ایران با موضعهاي هستهدموکراسی، پروتکل الحاقی و فعالیتحقوق بشر،

اسالمی ایران و فشار از خارج، تهران را وادار به تغییر رفتار و اصالحات در جمهوري
[٣].سیاسی به روش آمریکایی کندساختار

اهداف اجتماعی و فرهنگی:ـ
انسانی ماهر موتور محرکه توسعه محسوب کاخ سفید معتقد است نیروي 

سوادي و گسترش هاي خود را به منظور کاهش بیاساس، تالششود و برهمینمی
کند. که دراین زمینه ویژه میان دختران متمرکز میبههاي آموزش و فراگیريفرصت

بر بیان، مساوات، برابري میان زنان و مردان عالوه توان آموزش براي همه و آزاديمی
که ازاهمیتی حیاتی و جدي براي نوسازي (مدرنیته) دستیابی به فناوري اطالعاتی جهانی

.بردو رفاه برخوردار است را نام
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در ضمن، ساختار آموزش و پرورش آمریکا هم سعی دارد با اعمال فشار به 
هایی چون مبارزه براي آزادي سرزمین و و اسالمی مفاهیم و واژهکشورهاي عربی

هاي درسی دانش آموزان حذف کند و معتقداست تروریسم و برنامهجهاداسالمی را از
[۴].فرهنگی و اجتماعی درجوامع استخشونت زاییده عدم رشد

هاي مستقل، اعم ازمطبوعات، همچنین مقامات کاخ سفید معتقد به تقویت رسانه
ا خارج از حیطه تلویزیون خصوصی و مستقل به نوعی که بتواند حرف خود ررادیو و

.بیان کند، هستندهاقدرت دولت

:استبا این حال، آمریکا درزمینه اجتماعی و فرهنگی، راهکارهاي زیر را برگزیده
اسالمی:الف ـ ازمیان برداشتن اعتقادات دینی و مذهبی در کشورهاي

تواند هدف واقعی آمریکا باشد، برقراري دموکراسی و بهبود توسعه اقتصاد نمی
برقراري دموکراسی سبب روي کارآمدن نیروهاي مخالف واشنگتن، یعنی جریانات ازیر

دراکثر کشورهاي منطقه خواهد شد و همچنین با توجه به نگرش دولتمردان اسالمی
اسالم، تمایلی براي تبدیل منطقه به یک قدرت اقتصادي وجود ندارد. آمریکا به جهان
هاي فرهنگی و دینی منطقه است که از دیدگاه آمریکا مبارزه با شالودهلذا هدف اصلی
[۵].رشد تروریسم درمنطقه استآمریکاییان بستر

ب ـ تقویت جامعه مدنی:
تشویق کشورهاي منطقه به ایجاد فضایی براي تاسیس سازمانهاي مدنی 

ترین آن است  و همچنین دفاع از ایجاد ساختارهاي دانشجویی مهمغیردولتی که
هاي اصالح طلب و سازمان مدافع حقوق زنان توسط رسانهبشر،دموکراسی ، حقوق 

اعمال فشار به کشورهاي عربی و اسالمی سعی دارد کشورهاي بزرگ و در ادامه، با
هاي درسی هاي اسالمی را از برنامهآزادي سرزمینمفاهیمی چون جهاد و مبارزه براي

[۶].کنددانش آموزان حذف
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امور مدیریتی و رهبري زنان:هاي آموزش ج ـ ایجاد سازمان
تقویت نقش زنان در مجالس کشورهاي عربی و حضور گسترده سیاسی و مدنی 

هاي اصالحات ترین شاخصعنوان یکی از مهمکشورهاي خاورمیانه بزرگ بهزنان در
.شمار آمده استبهدر این کشورها

د ـ حمایت از انتخابات آزاد:
، کشورهاي عرب حوزه 2006تا 2004هايبراساس این طرح، در فاصله سال

اند تا انتخاباتی آزاد فارس و شماردیگري از کشورها به آمریکا تعهد دادهجنوبی خلیج
.کشورهایشان برگزار کننددر

این درحالی است که آمریکا ابتدا قصدداشت با امنیت به دموکراسی برسد، اما با این
این پارادوکس در رسیدن به دموکراسی خواهد با دموکراسی امنیت بیاورد و طرح می
[٧].الینحل مانده استهمچنان

ـ اهداف اقتصادي:
هاي شغلی، ایجاد فضایی که بخش خصوصی بتواند گسترش فرصت

هاي اي میان کشورها از اولویتکند و تشویق تجارت منطقههاي کاري را فراهمفرصت
.قا خواهد بودخاورمیانه بزرگ و شمال آفریرشداقتصادي براي توسعه

ترین هدف آمریکا از این طرح وارد کردن اسرائیل به فرایند تعامالت مهم
اي موجب گسترش روابط تجاري اسرائیل با منطقه است، زیرا چنین منطقهاقتصادي

خواهد شد و درنهایت، تنش میان کشورهاي منطقه را کاهش خواهد کشورهاي منطقه
تجاري، خاورمیانه ازنفوذ روزافزون اروپا ازطریق اي آزادمنطقهداد. همچنین با طرح

[٨].شودبا کشورهاي منطقه جلوگیري میگسترش همکاري تجاري

طرح اروپا براي خاورمیانه بزرگ:
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رهبران شمارتوان به: دیدارهاي بیهاي اروپا در قبال خاورمیانه میدر زمینه سیاست
و اي ایرانینه حل و فصل نسبی بحران هستهاروپایی ازکشورهاي منطقه، همکاري درزم

هایی اروپایی از هند و پاکستان والمللی انرژي اتمی، دیدارهاي هیئتآژانس بین
هاي اشغالی وهاي اتحادیه در مورد بحران عراق و سفر به سرزمینافغانستان، نگرش

.مذاکره براي حل بحران اعراب و اسرائیل اشاره کرد

هاي گسترده اروپا براي مشارکت در طرح خاورمیانه بزرگ، در نهایت، با تالش
اي مشارکت استراتژیک بین اتحادیه طرح مرحله«وفرانسه طرحی را تحت عنوان آلمان

مطرح کردند. نکات قابل توجهی » کشورهاي حوزه دریایی مدیترانه و خاورمیانهاروپا و
.پردازیمبرخی از محورهاي اساسی آن میشود که به بررسیدیده میدراین طرح

:حل بحران اعراب و اسرائیل.1

خاورمیانه، پایان بخشیدن به مسئله فلسطین و رژیم شرط هرگونه اصالحات درپیش
.صهیونیستی است

طرح اصالحات، براساس نقشه راه جهت حل و فصل مسئله فوق مورد دراین زمینه،
.استتاکید قرار گرفته

عتقدند مقدمه رسیدن به دموکراسی درمیان کشورهاي منطقه خصوصاًاروپاییان م
کشورهاي عربی منوط به حل این بحران است و تازمانی که مردم این کشورها، اسرائیل 

دانند، از انجام هرگونه حرکتی خودداري خواهند دشمن و تهدیدي علیه خود میرا
.کرد

:یپلماسیتاکید بر همکاري با کشورهاي منطقه از طریق د.2
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آمیز هر طرح براي خاورمیانه باید با اند که انجام موفقیتکردهاروپاییان احساس
افزاري با کشورهاي خاورمیانه هاي نرمو ابزار دیپلماتیک وسیاستگیري از رایزنیبهره

.دراین طرح بر روي مشارکت با کشورهاي منطقه تاکید شده استباشد. به همین دلیل،

:توسعه جامعه مدنیدهی براولویت.3

گرایی ایجاد نهادهاي مدنی با شعارهاي قانوناروپا بیشتر در پی فشار از پایین از طریق
.است

:هاي کشتار جمعی و مهاجرت غیرقانونیمقابله با تروریسم و خشونت سالح.4

:ماندگی فرهنگی واقتصادي کشورهاي منطقه بر امنیت اروپاتاثیرات عقب.5

ا از مهاجرت بخش بزرگی از جوانان کشورهاي عرب خصوصا به بیشتر اروپنگرانی
.اروپا است

:تالش در جهت مشارکت سایر بازیگران.6

متحد، اتحادیه اروپا و گروه کشورهاي صنعتی و در این زمینه، بر مشارکت سازمان ملل
فارس کشورها، نظیر شوراي همکاري خلیجهایی که در میان خود اینهمچنین مجموعه

[٩].گرفته استحادیه عرب وجود دارد که مورد تاکید قراریا ات

.:تقدم صلح بر دموکراسی.7
مشارکت براي «درخاورمیانه خواهان استفاده از الگوي اروپا به منظور برقراري امنیت

زیرا اعتقاد دارد صلح مقدم بر توسعه ودموکراسی در منطقه خاورمیانه است،» صلح
[١٠].است

ح آمریکا و اروپا:وجود تشابهات در طر
اتحادیه اروپا وآمریکا طی نشست اخیر خود در ایرلند حمایت خود را از 

سیاسی واقتصادي در منطقه خاورمیانه اعالم کردند. اصالحات در خاورمیانه اصالحات
تواند از و ماندگاري باید از درون کشورهاي این منطقه آغاز شود و نمیبراي موفقیت
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ها فرض، هر دو طرف درصدد مشارکت با دولتاین پیششود. با خارج تحمیل
[١١].تجاري مایل به اصالحات در این کشورها شدندهاي مدنی وجوامعوجامعه

ـ هم آمریکا و هم اروپا معتقدند، هر کشوري شرایط منحصر به فرد خود را دارد و
تاز گوناگونی کشورها باید محترم شمرده شود. با وجود این، شرایط مشخص و مم

.نباید دستاویزي براي جلوگیري از اجراي اصالحات قرار گیردکشورها

ـ اروپا وآمریکا همچنین تعهد خود را مبنی برحل وفصل مناقشه اعراب و اسرائیل مورد
تاکید دوباره قرار دادند وخاطرنشان کردند که حل وفصل این مناقشه باید همراه با

باید گفت: هم آمریکا و هم اروپا، هر دو، بررونداصالحات صورت گیرد، دراین زمینه 
.تامین امنیت اسرائیل تاکید دارند

ـ هم در طرح اروپا وهم آمریکا، دیدگاه مشترکی در زمینه بحران عراق و برقراري یک
.خوردچشم میرژیم تکثرگرا، دموکراتیک و فدرال دراین کشور به

هاي گروهی آزاد،قوق بشر، رسانهـ هر دو طرح بر روي مسائلی همچون ترویج مبانی ح
حقوق زنان، کنترل تسلیحات کشتارجمعی و مقوله تروریسم وتقویت نهادهاي مدنی 

.دارندتاکید

عنوان الگوي یک کشور اسالمی یاد شده است وهردوـ در هر دو طرح از ترکیه به
ورهاي منطقهمعتقدند که ابتکار خاورمیانه بزرگ در راستاي روند انتقالی ترکیه براي کش

مطلوب است وترکیه هم براي مشارکت دراین روند با متحدان اروپایی همکاري و 
کند و در برقراري روابط با کشورهاي منطقه هم موافق است. مقامات کاخ میمشارکت

ترکیه نمونه بارز یک کشور اسالمی است که داراي حکومت الئیک سفید معتقدند
و تمایل پیوستن به اتحادیه اروپا را نیز دارد و در به غرباست وهمچنین گرایش عینی

[١٢].با اسرائیل برخوردار استعین حال، از روابط نزدیکی

دیدگاه کشورهاي عربی در زمینه خاورمیانه بزرگ:
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اند، مصرهاي متفاوتی را از خود بروز دادهجهان عرب در قبال این طرح واکنش
آمریکا با آنان، این طرح را ناکارآمد ووعربستان و سوریه به دلیل عدم مشورت 

.کردندزننده امنیت منطقه قلمداد کردند و مخالفت شدید خود را با آنان اعالمبرهم

در یک کنفرانس » احمد ماهر«که، وزیر امور خارجه مصر در صورتی
که نظرات مصر را مورد توجه قرار داد، (٨-D)اجالس گروه هشتمطبوعاتی پس از

ویژه در زمینه سرچشمه نظرات مصر بههشت بسیاري ازنقطهت: بیانیه گروهاظهار داش
.بر مالحظات کشورها را در نظر گرفته استاصالحات از داخل کشور و تاکید

وي افزود: مصر روند اصالحات را که تاکنون به نتایج قابل توجه و مثبتی در
[١٣].هاي سیاسی واقتصادي منجر شده آغاز نموده استزمینه

.اندفارس اظهارات خود رامنوط به آگاهی از طرح کردهسایر کشورهاي شوراي خلیج

اي اعالم کرد: طرح اتحادیه مغرب عربی هم در نشست اخیر خود در بیانیه
آمریکا موسوم به طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهاي مغرب عربی را جمهوريرئیس

شوند که کشورهاي یقا محسوب میکشورها جزو الینفک قاره آفرشود واینشامل نمی
[١۴].اندغیرقابل تفکیک گرد آمدهآن در یک نهاد منسجم و

تواند بدون اي معتقدند که این طرح نمی، در داخل جهان عرب عدهبنابراین
خود مردم واز طریق یک حرکت خودجوش جنبه عملی بیابد، زیرا اصالحات مشارکت

ت این در حالی است که برخی نیز معتقدند به نه صرفا از خارج اسحرکتی از داخل و
کشورهاي عرب بدون دخالت مستقیم آمریکا، امکان عملی دلیل ماهیت مستبد سران

.کردن اصالحات وجود ندارد

ها پیرامون طرح:مالحظات ودیدگاه
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، سیاستمداران آمریکایی به فکر ایجاد 2001سپتامبر سال 11پس از حمالت 
اند و امید دارند این تغییرات مانع از محبوبیتورمیانه افتادهدرکشورهاي خااصالحات

[١۵].هایی نظیر القاعده درمنطقه شودسازمان

در طرح خاورمیانه بزرگ، هدف ایاالت متحده تحت عنوان مبارزه با تروریسم ،نبرد
گیرد که فرایند آن با تهاجم به عراق به بهانه برقراريعلیه جهان اسالم انجام می

کراسی آغاز شد. در آن روند، از کشورهاي عربی دعوت به تشویق دموکراسی و دمو
هاي فرهنگی در طول اصالحات آموزشی و توسعه مناسب و ایجاد مجتمعهايحکومت

.شدهاي اقتصاديفرصت

آزادي و دموکراسی، «بوش در سفر اخیر خود به ترکیه در استانبول اظهار داشت: 
رقم خواهد زد. تاسیس دموکراسی در خاورمیانه بزرگ پیروزي همه خاورمیانه راآینده

خواهد بود و انجام این مهم موجب امیدوار شدن این کشورها و مردم آنان به جهانیان
.شدآینده خواهد

وي برقراري دموکراسی در خاورمیانه بزرگ را موجب امنیت جهان آزادو 
جایگزینی دموکراسی در کشورهاي به گفته بوش، هدف آمریکا از .آمریکا خواند

[١۶].در آن کشورهاست که این فرموده دین اسالم استخاورمیانه، اجراي عدالت

وزیر امور خارجه آمریکا معتقد است که تعهدات آمریکا در»کالین پاول«همچنین 
باشد و در ناپذیر میعراق، ایجاد دولت فلسطینی و دموکراسی در خاورمیانه شکست

یجه رضایت بخشی خواهد داد. مردم طی زمان خواهند دید که ایاالت متحده نتنهایت،
طلبی کشورهاي عرب معتقد است و به و آسایش، آرزوها و امیدها و جاهنسبت به رفاه
که اعراب آمال و آرزوهاي مردم فلسطین تاکید بیشتري دارد. در صورتیویژه در زمینه

:دارند کهموافق ندارند و چنین اظهار میمتحده با این امر نظرمستقر در ایاالت



1385ستان زم، 7سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی آمریکا و اروپا و خاورمیانه نوین        

125

خاورمیانه وجود آمده درقامات کاخ سفید براي نشان دادن نگرانی در زمینه بحران به
آمدن اند و این موجب وارد(افغانستان، عراق، جنگ اعراب و اسرائیل) ناکام مانده

[١٧].استها و تخیالت آمریکا در خاورمیانه شدهخسارات عدیده به طرح

و عضو فعلی » رونالد ریگان«عضو شوراي امنیت ملی دولت » جفري کمپ«
اي دولت آمریکا براي سازماندهی مجدد به طرح گسترده«اظهار داشت: »نیکسونمرکز«

داشت تا تاکتیک هایی را براي برقراري ثبات در عراق، گسترش منطقی نیاز خواهد
[١٨].»برساندئیل و فلسطینیان به انجامخاورمیانه و توسعه صلح بین اسرادموکراسی در

نتیجه
عنوان آغاز مرحله جدیدي دیگر از اقدامات مقامات طرح خاورمیانه بزرگ به

در منطقه خاورمیانه است که موجب برانگیخته شدن تحرکات کشورهاي این کاخ سفید
یکا محدوده جغرافیایی این طرح، بیانگر این مطلب است که هدف آمر.منطقه شده است

باشد و این موضوع بیانگر حوزه تمدنی و فرهنگی جهان اسالم میالشعاع قرار دادنتحت
لواي مبارزه با تروریسم، نبردي را علیه جهان اسالم آغاز آن است که آمریکا تحت

.کرده است

آفرینی موثرتر و بیشتر در خاورمیانه،در این راه، اتحادیه اروپا نیز براي نقش
اي را تدارك دیده است. حضور آمریکا در عراق و افغانستان، دههاي گسترتالش

باالتر را در منطقه خاورمیانه به این کشور داده است. در مقابل آن، اروپا هم باموقعیتی
اي) ایران وهاي هستههاي گوناگون (حل و فصل نسبی چالشآفرینی خود در زمینهنقش

شمار رهبران اروپایی ازو دیدارهاي بیها المللی انرژي اتمی، نشستآژانس بین
هاي خودهاي اتحادیه اروپا در مورد بحران عراق و...) قابلیتکشورهاي منطقه، دیدگاه

را به عرصه ظهور کشانده است. با این حال، اروپا درصدد پذیراندن طرح هاي خود به 
.افزاري به کشورهاي منطقه استافزاري به جاي سختنرمصورت
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هاي منطقه، ریشه در این حقیقت دارد که این طرح همانندترین هراس دولتمهمیکی از 
طرح استفاده شده در اتحاد شوروي سابق و اروپاي شرقی باشد، طرحی که براي فشار 

.محدود نمودن دموکراسی در این کشورها به کار رفتجهت

لب در نظم از نکات بسیار مهم طرح، آن است که رژیم صهیونیستی به بازیگر غا
ها برخالف اکثر کشورهاي عربی، آمریکا در منطقه تبدیل خواهد شد. صهیونیستنوین

بندي آتی منطقه ایفا خواهند کرد. به عبارت دیگر، ایاالت در تعیین شکلنقش کلیدي
انجام اصالحات روبنایی اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در برخی کشورهاي متحده با

صد دارد تا بدین وسیله، موقعیتی را براي اسرائیل در بین عرب، قنشانده جهاندست
.ایجاد کندکشورهاي عربی اسالمی
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