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  الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم

 

 « درجات  اوتواالعلم  والذین  امنوا منكم  الذین  اهلل  یرفع»

 گرداند. می  ( رای  را )در دو جهان  عالم  و دانشمندان  ایمان  اهل  خداوند مقام

 (00  ـ آیه  مجادله  مبارکه  )سوره
 

ـ  ارزش و جایااه علم و دانو د کـریم در قـرآن مجیـد، ابـال      اندوزی در اسالم تا آن پایه اس  که خداون

 رسال  رسول خود را برای هدای  بشری ، به اقرأ آغاز نمود.

هدای  بشر، ترامل، سعادت و تقرب به ذات اقدس الهی در گرو کسب معراـ  و تحصـیل علـم و    

دانو اس ، علمی که به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل اس  و انسان خداجوی، معبود خود را 

 یابد. میدر آن 

های مهم هر دانشااه در کنار تعلیم و تربیـ ، نشـر کتـب و آ ـار علمـی اسـ .        یری از مسئولی 

شـد  منظور مشارک  اعال در بالندگی و رُ نیز به )ع(معاون  پهوهو و اناوری دانشااه جام  امام حسین

رسال  خطیر خود های مأموریتی و ایفای  یابی به مرجعی  علمی در حوزه ارهنای و علمی جامعه، دس 

های علمی، ااتخار و تـالش دارد تـا زمینـه و بسـتر رزم را جهـ  تشـوی         در تولید دانو و انتشار یااته

 پهوهشاران و اساتید محترم در عرصه تولید علم، اراهم و تسهیل نماید.

هـای انتشـاراتی مؤسسـه چـاپ و      امید اس  در سایه الطاف بیرران الهـی و بـا گسـترش اعالیـ     

 ، این رسال  خطیر تحق  یابد.)ع(رات دانشااه جام  امام حسینانتشا

و شهدای گرآنقـدر انقـالب اسـالمی و داـاع مقـدس درود       )ره(در پایان بر روح تابنا، امام راحل

ارستیم و با آرزوی توایقات هرچه بیشتر مقام معظم رهبری و خدمتازاران اسالم و کشور، از اساتید،  می

 نظر تقاضا داریم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری ارمایند. ارهیختاان و اهل نقد و

 

 و علیه التكالن  التوفیق  اهلل  و من 

 و فناوری  پژوهش  معاونت 

 ( )ع حسین امام  جامع دانشگاه 

 )پنج(
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 مترجمان مقدمه

اسـ    در مجلس اعیـان انالسـتان   الملل بینگزارش کمیته منتخب روابط متن پیو رو، 

مـیالدی در پـی جلسـات طـورنی بـا تعـداد        7102تا  7106های  که در حد ااصل سال

ان مختلف این کشور در حوزه غرب نظر کثیری از مقامات و مدیران، کارشناسان و صاحب

ترین  اند اصلی آسیا)خاورمیانه( تهیه شده اس . اارادی که مورد مشورت این گزارش بوده

نظران انالیسی و یا کارشناسان برجسته و مورد اعتماد دستااه سیاسـ  خـارجی    صاحب

ه ارائه اند. این متن یک تصویر جام  از سیاس  خارجی انالستان در منطق انالستان بوده

توجهی از ابعاد مختلف  های کمّی و کیفی قابل ها و داده داده اس . در این گزارش، تحلیل

توانـد   شـک مـی   سیاس  خارجی این کشور در منطقه غرب آسیا قید شده اس  کـه بـی  

مورد توجه مسئورن جمهوری اسالمی، مدیران ذیربط در امور سیاس  خارجی و مسائل 

 ااهی قرار گیرد.نظران دانش منطقه و صاحب

اسـ  و خـود ایـن نـام و     « جدیـد گرایـی   واقـ   دوران خاورمیانـه  »نام این گزارش 

ها درصدد هستند به مـوازات تحـورت بسـیار     دهد که انالیسی محتوای گزارش نشان می

داده در منطقه غرب آسیا، اهم خود را متحول نموده و در، راهبردی جدیدی  عمی  رخ

تناسب با اهداف و مناا  خود، شرل دهند. اما بایـد بـه ایـن نرتـه     از واقعیات منطقه را م

هـا(،   ها)پروسـه  ای از پدیـده  بسیار مهم توجه کرد که واقعیـات جدیـد منطقـه، مجموعـه    

اکنـون   دانـیم هـم   ها( و اقدامات بازیاران مختلف اس . از طـرف دیاـر مـی    ها)پروژه طرح

خواهند از معمـاری نظـم آینـده منطقـه      ها نمی منطقه در دوران گذار قرار دارد. انالیسی

 )یازده(



 

 

ها و اهداف خود بـا واقعیـات منطقـه و مقـدورات      حذف شوند و تمایل دارند میان آرمان

ای  وجود آورند. واقعیات این پهنه جغراایـایی، مجموعـه   خوانی و تطاب  نسبی به خود، هم

عـال ظـاهر   طـور سـنتی، کنشـار و ا    هـا بـه   از تحورت پویا و نه ایستا، اس  و انالیسـی 

کـه آن را   -گرایی خـود در منطقـه   شوند و تمایل ندارند سابقه طورنی نفوذ و مداخله می

از بـین بـرود. یرـی از مؤسسـات      -کننـد  عنوان یک سرمایه برای خـود محسـوب مـی    به

راهبردی انالستان، یک شعار را برای خود انتخاب کـرده اسـ  کـه در اهـم ایـن سـن        

 کننده اس . انالیسی کمک

We are called to be architects of the future, not its victims.(Buckminster Fuller)  

این تحقی  برای شناخ  کشورهای منطقه و شرایط آنها نیز بسیار مفید اس . چـرا  

های موجـود در   ها و ارص  ها، چالو صورت علمی، نقاط قوت، محدودی  که با دق  و به

یقـا را البتـه از عینـک انالیسـی مطـرح کـرده اسـ .        کشورهای غرب آسیا و شـمال آار 

گیـران   سـازان و تصـمیم   آشنایی با نوع نارش راهبردی انالیس به منطقه، برای تصـمیم 

هـای   ریزی بسیاری از پـروژه  ایرانی نیز یک ضرورت اس   چرا که عمدتاً طراحی و برنامه

ی انالسـتان صـورت   ای، امنیتـی و سیاسـ   ضدایرانی در منطقه با پشتوانه ارـری، رسـانه  

دهـد در   گیرد. البته رزم اس  این نرته یادآوری شود که مـتن پـیو رو، نشـان مـی     می

گیـر   سـاز و یـا تصـمیم    های تصـمیم  ای، بین محاال و شخصی  موضوعات مختلف منطقه

 انالیسی اختالف نظرهایی وجود دارد.

قعیـات منطقـه   های کمّی بسـیار مهـم از وا   این گزارش حاوی اطالعات کیفی و داده

هـای آرزوگونـه انالیسـی تلفیـ  شـده اسـ .        اس  که با برخی اهداف راهبردی و گزاره

نمـایی و برخـی    برخی از واقعیات منطقه نادیده گراته شده و برخـی از مسـائل، کوچـک   

طور مثال در موضوع سوریه، موضوع حضور نظامی روسـیه   دیار بزرگنمایی شده اس . به

هـوری اسـالمی ایـران در برقـراری  بـات در سـوریه، مـورد        بزرگنمایی شده و نقو جم

های ترفیـری   انااری واق  شده اس . در همین موضوع، خطرات داعو و گروهک کوچک

 )دوازده(



 

 

طور مررر در مـتن اشـاره شـده     و اقدامات غیرانسانی آنها مورد غفل  قرار گراته اس . به

اسـ . در حـالی کـه     اس  که منطقه، تح  تأ یر رقاب  میان ایران و عربستان سـعودی 

عربستان سعودی نسب  تخاصمی با ایران بـرای خـود تعریـف کـرده اسـ  و جمهـوری       

هـای جالـب توجـه     پیمانان اس . یری از تناقض اسالمی در مقام دااع از مناا  خود و هم

این گزارش آن اس  که تصریح شده اس  انالستان به دنبال  بات در منطقـه اسـ  امـا    

دانـیم   که مـی  –ده که ادامه همراری نزدیک با عربستان و آمریرا در جای دیار اشاره ش

 سیاس  راهبردی انالستان در منطقه اس .  -اند  باتی در منطقه ترین منب  بی اصلی

با عنای  به نرات اوق و مالحظات خـاص مـورد توجـه دسـتااه سیاسـ  خـارجی       

ایران و ماهیـ  انقالبـی   که طبعا در موارد بسیاری با مناا  جمهوری اسالمی  -انالستان

صورت نقادانـه   شود خوانندگان به توصیه می -سیاس  خارجی ما در تناار و یا تضاد اس 

و محققانه به مطالعه این کتاب بپردازند. از همه کسانی که متن را مـورد بـازخوانی قـرار    

هـادی   کنیم. از جملـه ایـن ااـراد، آقایـان     اند تشرر می داده و نظرات خود را اعالم داشته

گلزار شهری، امیرمحمد رحیمی و آقایان دکتر تاجیک و دکتر حسینی، بیو از همـه در  

هـا و نظـرات خواننـدگان گرامـی      اند. از همـه نقـدها، راهنمـایی    این راه بذل توجه داشته

 mm.sadeghi@chmail.irشویم:  مند می کنیم و از آن بهره استقبال می

 ه()سیزد



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 چكیده

گیران سیاسی در هر منطقـه از جهـان ایجـاد     تصمیم چالو را برای خاورمیانه بزرگترین

اس . مردم این  7ساختی درحال تغییرات زمین 0آاریقامنطقة خاورمیانه و شمال  کند. می

اند و اقتدار سیاسی را با  اتهتح  تأ یر اناوری جدید قرار گر -ویهه نسل جوان به -منطقه

گیـران سیاسـی    جهان و تصمیم، نتایج بهار عربیاند.  قرار دادهسؤال  شدت بیشتری مورد

زده و گمـراه کـرد. منطقـه     شـاف  آنهـا را  در بریتانیا و جهان را ناامید و در برخی موارد 

ای  هـای ارقـه   بنـدی  درگیری داخلی و بین دولتی و تقسیمخاطر  و به دچار خشون  اس 

یاران غیردولتی اعال . ساختار قدرت مرکزی از بین راته اس  و بازباشد می دچار آشوب

اند که هر دوی اینها نشانة ضعف دول  و تشدید تهدیدات علیه دول  اسـ . مبنـای    شده

 .  رات مناب  نفتی در معرض تهدید قرار دارداقتصادی جامعه یعنی صاد

بـودن  روبرو  های تاریخی و درد ناشی از آشفتایخاطر  به برای حفظ این منطقه که

انیـا در ایـن   یتانیا باید به حضور اعارنة خود ادامه دهد. بریتهای بزرگ اس ، بر با چالو

ای که در خاورمیانـه   هر حاد هبراین،  عالوهامنیتی دارد.  منطقه مناا  اساسی اقتصادی و

امنی در نتایج آشـوب و نـا   ،ماند. پناهندگان و تروریسم ااتد، در این منطقه نمی اتفاق می

 .  این منطقه هستند

برخالف گذشته، همواره منطب  بر این شرایط جدید نیس ، تردید  سیاس  بریتانیا

هـایی وجـود دارد.    ها در این سیاس  زیاد اسـ  و مـا دریـااتیم کـه نازسـازگاری      و ابهام
 

1. The Middle East and North Africa (MENA) 

2.Tecnotic 

 )پانزده(



 

 

میلی و گاهی غفل  وجود دارد. حضـور اعارنـة بریتانیـا بایـد تـداوم       اقداماتی از روی بی

مبنـایی مـورد   طـور   بـه  هایی باشد که ر ارضداشته باشد و توسعه یابد، ولی باید مبتنی ب

کردنـد.   مـی دهـی   سیاس  بریتانیا را جه ، اند و در طول قرن گذشته بازبینی قرار گراته

تعهد اخالقـی نسـب  بـه    "بینانه باشد و بریتانیا  حضور اعارنة بریتانیا باید اعتدالی و واق 

 ."، نداردتواند آن را انجام دهد که نمیکاری 

مالحظات زیـر قـرار    تأ یره، نقو آشرار بریتانیا در شرایط جدید تح  خالصه اینر

 دارد:  

 باتی منطقه باشد، به هر حـال   تواند دور و برکنار از آشفتای و بی بریتانیا نمی 

هـای سـختی توسـط منطقـه تحمیـل       ها دشوار اس . چـالو  حل هشناخ  را

 ه شود. شود و بریتانیا باید با آن مواج می

 از حیطـة حرومـ     و نیروهایی که خـار   های دیار با قدرت همراری نزدیک

احتمارً بـه معنـای کـاهو     موضوع ضروری اس . این قرار دارند، در هر زمان

خـار  از   هـای  تر با قـدرت  همراری نزدیکو  اترا به رهبری آمریرا در منطقه

ورمیانـه  خا بستای بـه ایـن دارد کـه آمریرـا در عمـل از      البته -منطقه اس  

. نقـو چـین ااـزایو زیـادی یااتـه و در بخـو       -داشته باشد یا نـه  چرخو

هـایی کـه    البتـه در زمینـه   طلبی دارد و ژاپن جاه ادعای زیرساختی خاورمیانه

 ای در منطقه حضور یااته اس . طور گسترده کمتر کلیدی اس  به

  ی مشهور خود را برای اهم و احترام به ارهنگ و رسـوم  ها مهارتبریتانیا باید

ورها، جامعه و اجتماعـات ایـن منطقـه تقویـ  کنـد و همزمـان بـر روی        کش

جانبه از اینره مردم  سازی یا دستورالعمل دااع همه ها در جه  دول  انایزش

هــای خودشــان  چاونــه بــر خودشــان حرومــ  کننــد و یــا در مــورد تفــاوت

در مـورد کشـورهای    ی بریتانیـا گیری کنند، پایداری کنـد. رویرردهـا   تصمیم

 اس .سازی  حساسی ، نیازمند متناسبخاطر  به ،مختلف

 )شانزده(



 

 

  اقتصـاد و امنیـ     و مبتنی بر ابعادی اراتر ازروابط در منطقه باید شفاف شود

باشد. ابعاد انی، آموزشی، ارهنای و اجتماعی هم بایـد مـدنظر باشـند و بـه     

 و میـزان خوشـایندی   )بـه بریتانیـا(   موضوعات حساسـی نظیـر راحتـی سـفر    

در صـورت مـدیری     بایـد توجـه کـرد.   نسب  بـه دانشـجویان   )بریتانیا( مردم

و دوسـتانه بـودن روابـط    منطقـه   بـر مـردم   این موارد، نفوذ بریتانیـا  نادرس 

 الشعاع قرار خواهد گرا . ایمابین، تح 

  هـای مشـتاق، در حـالی کـه      مداخلة نظامی، البته همواره در ائتالف با طـرف

د بسـیار  تناب اس . ولی در مـوار غیرقابل اج دیپلماسی و گفتاو جواب ندهد،

بـا اهـداف    بایـد  و بیو از آنره بـا خشـون  همـراه باشـد،     رزم اس  محدود

هـا و   ای از انـاوری  سیاسی و دیپلماسی گسترده عجین شود. طیـف گسـترده  

شدن بـا چنـین احتمـارتی بایـد     روبرو  های امنیتی و دااعی در جه  توانایی

 حفظ شود. 

 کامـل اسـتفاده   طور  به ی، دیپلماتیک و قدرت نرم بایدحال، مناب  عقالن با این

شده کـه بـرای اعالیـ  بـا     زدایی  دولتی و قدرت مرکزی غیر اتتأ یرشود. با 

جوام  خاورمیانه در حال اازایو اس ، بریتانیا نیاز خواهد داش  تـا مواضـ    

روز کنـد و بـر رونـد اصـلی      سیاسی و سیستم اعال مرتبط با این جوام  را به

 گذارد.   تأ یرت در این منطقه نظرا

  ارتباطـات نیـاز بـه ایجـاد    ، اسـ   در حالی که مسیرهای دولتی از کار ااتـاده 

البته هر دو نیازمند تقوی  هستند تا توسعة اجتماعی و  خواهد بود.دولتی غیر

 اقتصادی بهتر شود و از امنی  داخلی حفاظ  شود. 

 هـای خاورمیانـه،    بـا چـالو  شـدن  روبـرو   باید این اهم وجود داشته باشد که

پذیر نیس  و این یک موضـوع   توسط یک کشور، یا اروپا و یا حتی غرب امران

 )هفده(



 

 

نیـاز اسـ     1جهانی و تهدیدات آن هم جهانی اس  و به مناب  جهان پساغربی

تا سقوط و آشفتای به صلح پایدار و شرواایی تبدیل شود. همراری بـا آسـیا   

حال اازایو اس  و نیز روسیه بایـد بخشـی   که ارتباطات آنها با خاورمیانه در 

 از راهبرد آینده باشد.  

و مـذاکرات بـرای    در هناام انتشار این نوشته، بریتانیا در بحبوحة کمپین انتخاباتی

خرو  از اتحادیة اروپا قرار دارد. لذا غیرقابل اجتناب اس  که توجهـات از خاورمیانـه بـه    

 شـاید در جهـان  اراموشـی و انـزوا   ولـی    منحـرف شـود   از اتحادیـة اروپـا   سم  خـرو  

 و اعالی  خود در منطقه ادامه دهد. تغییر همنطقی باشد. بریتانیا باید به حضور اعارنغیر

در جایااه سیاس  خارجی بریتانیا در حال انجام اس  و یک ارصـتی اسـ  کـه     شافتی

ورد بـازبینی  ی متوالی بریتانیا مها دول مدت و  باید غنیم  شمرده شود و موض  طورنی

قرار گیرد. امید داریم که این گزارش به دولـ  جدیـد بریتانیـا، راهنمـایی ارائـه کنـد و       

یـد در  هایی را در مورد سیاس  بریتانیا برانایـزد و از یـک رویرـرد کـاربردی و جد     بحث

 قبال این منطقه حمای  کند.

 

 
گیـری اسـ ،    آمده اس  و دیار مناط  جهان از جمله شرق آسیا در حال قـدرت . دورانی که ههمونی غرب به سر 0

Post-Western 

 )هجده(


