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چکیده
تهای فرامنطقه ای در این
تهای آن و اعمال سیاست قدر 
بررسی ساختار نظام برتر منطقهای جنوب غرب آسیا و شاخص قدر 
ساختار ،چرائی برتری جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس عدم استرجاع آن در محافل جهانی ،سازمانهای بین المللی برای کسب
مشروعیت ،نداشتن عمق استراتژیک ،وزن ژئوپلیتیکی ،خروج از شروط سازمان ملل ،جمعیت ناموزون ،متفرق ،مهاجر ،مذهب
ناهمگن ،مرز شناور ،ناسازگاری همجواری ،منطقهای ،فرامرزی ،نداشتن منزلت ژئوپلیتیکی که از سنجش قدرت ملی آن در
ارزیابی و محاسبه عوامل مادی و غیرمادی قدرت ساز آن ،که باید در داخل وزن شود !،این وزنها با نگاه به بیرون دنبال میشود.
تهای برتر منطقه ،ترکیه ،ایران «قبل انقالب» ،مصر ،عربستان برای باال آوردن قدرت وابسته رژیم اشغالگر قدس
هزینه کردن قدر 
در نظام قدرت منطقهای و چرائی آن در شفافسازی سیاستهای بازدارندگی و راهبردی دنبال میشود و محاسبه مؤلفهها و عوامل
تهای فرامنطقه ای با بهانههای تاریخی و
مختلف مادی و غیر مادی برای ساختار قدرت آن ،موضوع ،تصمیم سازان قدر 
بسازی و برتری طلبی یک قوم و راه اندازی دو کارناوال بین المللی تحت عنوان جنگ اول جهانی برای متالشی کردن دولت
مذه 
اسالمی عثمانی و جنگ دوم هویت دادن به رژیم جعلی اسرائیل را در برداشت .وابستگی و ناتوانی آن را در مؤلفههای اقتصادی،
اجتماع ،زبانی ،محیط ارضی و مرزی و ....میتوان دید .اسرائیل بدون پشتیبانی ایاالت متحده آمریکا ،حتی لحظهای به حیات سیاسی
خود نمیتواند ادامه دهد.

واژگان کلیدی :صهیونیزم ،فلسطین ،خاورمیانه-رژیم اشغالگر قدس ،قدرتهای منطقه وفرامنطقه

 -1این مقاله برگرفته شده از رساله دکتری آقای مهرعلی عباسپور در رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران با عنوان «سیاستهای
راهبردی قدرتهای منطقه و فرامنطقه ای علت وجودی رژیم صهیونیستی و حمایت آن در خاورمیانه «مطالعه موردی ،اسرائیل در (جنوب غرب آسیا)» به راهنمایی دکتر
کیومرث یزدان پناه و مشاوره دکتر عزت اله عزتی است.

( -2نویسنده مسئول) kyazdanpanah@ut.ac.ir
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مقدمه
ساختار نظام قدرت در اسرائیل طوری است که احزاب کادیما و کار و لیکود و ...برای انتخاب و تبلیغات به نوار
ینهند .منطقه خاورمیانه با دارا بودن بیش از 15
یکنند و هیچ قطعنامهای را گردن نم 
غزه ،سوریه ،لبنان ،مصر حمله م 
یهای منحصر بفرد ،حساس و از مناطق استراتژیک ممتاز جهان با
کشور از مناطق شاطر بلت جهان ،با ویژگ 
شهای سیاسی در نقش ملی ،منطقه و فرامنطقه ای به وسیله هر
یهای متفاوت همراه رقابتها و کنش و واکن 
ویژگ 
یکنند .کشورهای مسلط
یک از کشورهای خاورمیانه خصوصًاًا آنها که عمق استراتژیک کمتر دارند بیشتر بازی م 
فرامنطقه ای آن را شاطر بلت ،کمان بی ثباتی استراتژیک ،مرکز مرکز ،هارتلند ،کانون انرژی خواندند (جفری کمپ
یشود او معتقد بود که هر قدرتی این
معتقد بود این منطقهی انرژی بیضی استراتژیک هارتلند جدید دنیا نامیده م 
تهای فرامنطقه ای
بیضی استراتژیک را بتواند در کنترل داشته باشد در نهایت ابرقدرت دنیا خواهد بود) .قدر 
شهای خود روی توانمندسازی
خصوصًاًا ایاالت متحده آمریکا به بهانه حفاظت از اسرائیل بر متمرکز کردن تال 
تهای فرامنطقه ای با درک ناحیه مرکز
تهای جدیدی ،در کمربند بی ثباتی تأکید ویژه دارد .قدر 
اسرائیل ،مأموری 
تهای موجود در آن منجر به نوعی
مرکز یا خاورمیانه بزرگ ،حتی نگاه سایر کشورها به این منطقه نسبت به ظرفی 
تهای جهانی را دست و پا نمودند.
رقابت کشورهای منطقهای در دست یابی موقعیت بین المللی و یا روابط با قدر 
تهای جهانی این استقبال را با ثمن بخس سیاسی اقبال نمودند .و این سیاست کسب
فرصت پیش آمده برای قدر 
قدرت بیشتر از سوی کشورهای منطقه نوعی تشنگی قدرت را برای آنها در سطوح مختلف ایجاد نموده است .این
امر بر پیچیدگی و وخامت اوضاع افزوده است .طمع ورزی کشورهای منطقه خاورمیانه ،نوعی اقتدار ،تاراج منابع و
گسترش حوزه نفوذ در اقتصاد وابسته ،اجتماع پریشان ،سیاست در مقیاس منطقهای و فرامنطقه ای به زعم آنها
نوعی قدرت همراه خواهد داشت .کشورهای فرامنطقه ای هم در گسترش روابط با کشورهای خاورمیانه برای تأمین
یکنند .آمریکا اصل لیاقت را مبنی بر داشتن نفت در دست اعراب و مردم منطقه نامطلوب
منافع ملی خود تالش م 
یشمارد .آنها معتقدند در الویت بندی کشورهای منطقه در سیاست خارجی با مشکل مواجهاند .از آنجا که اسرائیل
م
تهای منطقه اثر چندانی نداشته و دائمًاًا در حال تخاصم روابط با همسایگان و با
بر کیفیت شکل دهی تعامل با دول 
جهان خارج از منطقه قابل قبول نیست .ا ﻦﻳ تحقیق از ﻮﻧ ع ﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ت « ﺎﻴﻨﺑ دی ﺮﻈﻧ ي» ا ﺖﺳ ؛ روش ﻖﻴﻘﺤﺗ آن ﺰﻴﻧ
ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ  -ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ ا ﺖﺳ
به ا ﻦﻳ

ﺐﻴﺗﺮﺗ

و بطور مشخص از روششناسی تطبیقی با ابزار کتابخانهای و اینترنتی ﻊﻤﺟ آوري ﺪﺷ ه است.

بها و ﻻﺎﻘﻣ ت ا ﺮﺨﺘﺳ اج و ﺪﻨﺑﻪﻘﺒﻃ ي ﺪﺷ ه و درنهایت ﻪﺑ
ﻪﻛ ا ﺎﻋﻼﻃ ت ﻮﻣ رد ﺎﻴﻧ ز از کتا 

ﻪﻳﺰﺠﺗ و ﻞﻴﻠﺤﺗ آنها ﺮﭘ دا ﻪﺘﺧ

ﻮﻴﺷ ه ﻲﻔﻴﻛ

ﻪﺑ

ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .درپی شناساندن ساختار راهبردی اسرائیل در منطقه خاورمیانه و حامیان

تهای پیرامون آن ،به ویژه
تهای برتر منطقه خاورمیانه ،و رفتار دول 
فرامنطقه اش و نیز با مشخص کردن قدر 
تهای برتر منطقه خاورمیانه به دلیل عدم قطعیت و
تهای برتر با آن را آشکار ساخته است .سنجیدن قدر 
قدر 
سنجش متغیرهای کیفی مانند روحیه ملی اعتماد منطقهای ،معضل باقی مانده با محتوم کردن قدرت ملی ،کار آسانی
نیست.

راهبرد عوامل ساختار قدرتهای برتر123 ...

مبانی نظری
خاورمیانه
خاورمیانه منطقهای از جنوب غرب آسیا و شمال شرق آفریقا را در بر دارد« .مکان جغرافیائی به عنوان پیوندگاه سه
قاره جهان مدتهای طوالنی اهمیت استراتژیک جهانی به راههای عبور و مرور آبی و خاکی آن بخشیده است .این
تهای
مسیرها و ذخائر عظیم نفت در طرح بیضی جفری کمپ مسیر تجارت نیز از جمله عوامل جذب کننده قدر 
تهای داخلی در منطقه ،به اختالف دامن
تها در تالش برای سود از رقاب 
خارجی به منطقه بوده است .این قدر 
یزنند که نتیجه آن تبدیل شدن منطقه به یک نوار شکننده است»( .)Cohenخاورمیانه به جدید ،قدیم و اسالمی بیان
م
یشود .خاورمیانه قدیم با جدید اندکی به لحاظ جغرافیایی متفاوتند .جدید قفقاز ،آسیای میانه و تا مراکش به آن
م
یشود .خاورمیانه اسالمی عالوه بر مناطق فوق مناطقی چون شرق ،جنوب شرق و شمال غرب آفریقا و
اضافه م 
یشود .واژه خاورمیانه یک اصطالح سیاسی استعماری غربی است .چون استعمار از غرب
مناطق دیگر اسالمی گفته م 
بود ،این منطقه در شرق آن قرار داشت .واژههای خاورمیانه ،خاورمیانه نزدیک ،خاورمیانه دور ،آسیای میانه منشأ
استعماری دارند .کاربرد جنوب غرب آسیا بجای خاورمیانه دارای واقعیت جغرافیائی است .بحث سیاسی خاورمیانه
از بحث جغرافیائی آن فراتر رفته است.
تهای برتر منطقه خاورمیانه
قدر 
«مجموعه انسانهائی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کردهاند دارای قدرتی
یتوان آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانست
یآید .و م 
یباشند که از برآیند قوای ترکیب شده آنها به دست م 
م
( .)Hafez Nia,2011:251اسرائیل با تلفیق دین -سیاست -نژاد ،حمایت کشورهای قدرتمند بریتانیا -ایاالت متحده
آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در محیط خصمانه خاورمیانه در سال  48 91در سرزمین فلسطین ایجاد شده و بیش
یدهد .اسرائیل بدلیل نداشتن مؤلفههای قدرت ،قدرت برتر منطقهای محسوب
از  6دهه به حیاط خود ادامه م 
یشود .از جمله نداشتن مّلّلت متجانس ،منابع طبیعی ،توان صنعتی پایه ،روحیه ملی ،انعطاف پذیری ،کیفیت
نم 
لگیری آن شیوۀ رفتار و
دیپلماسی ،سرزمین ،مشروعیت و .....عدم تمایل کشورهای مختلف جهان با وی و نحوه شک 
اهمیت خاصی برخوردار است .با سطح بندی قدرتهای درجه  1و  2از سوی کوهن کمک مناسبی به شناخت
یانجامد .برای یافتن یک قدرت منطقهای برتر شناخت کشور کانون و پیرامونی آن الزم
کشورهای الگوی برتر م 
است .اسرائیل در بین کشورهای منطقه خاورمیانه ،خصوصًاًا ایران ،ترکیه ،مصر ،عربستان ،سوریه ،لیبی ،عراق ،اردن
وزنی ندارد .بی وزنی آن همین بس که در هیچ یک از جنگها ،توان استفاده از ابزار اهدائی را به دلیل عمق کم
یتواند بهره ببرد.
استراتژیک و آلوده شدن عمق آن نم 
خصیصههای بارز اسراییل
اسراییل توانائی انجام تعاملسازی را از دست داده است .مؤلفههای پیشرو را به صورت علمی ندارد - .با درگیری
اجتماعی و نقض قوانین بین المللی ،توانائی و ظرفیت برای اعمال اراده را ندارد - .مرام عقیدتی منحصر بفرد به
یکند .این یک نگرش تنفر آور نظام داخلی و خارجی
عنوان بنده برگزیده خدا با بی احترامی به همه بشریت عمل م 
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اسرائیل است- .امنیت ملی در گرو قدرت ملی است .اسرائیل به دلیل وابستگی و چشم انتظار کمکهای بالعوض
آیپک ها و ایاالت متحده آمریکا و ...توان امنیتی را برای لحظهای ندارد تا در مقابل یک امر غافل گیرانه دیگران
یباشد ،با
مقاومت کند - .بی اعتنائی به قوانین بین المللی با کمک آمریکا ،انگلیس و فرانسه استراتژی ثابت آن م 
همراهی آمریکا هیچ قطعنامهای از سازمان ملل و شورای امنیت و یا هر نهاد بین المللی را تاکنون قبول نکرد و اجرا
ننمود - .وابستگی شدید اسرائیل به ایاالت متحده آمریکا ،اسرائیل بعنوان ایاالت پنجاه ویکم آمریکا است- .اسرائیل
در هیچ نقطه از حدود اربعه مرزهای خود ،دارای قدرت نیست .دائم در مرزها درگیر است .در دریا ،و خشکی مرز
و سرزمین تجاوزی و الحاقی دارد.
اسرائیل با تجاوز و مهاجرت و حمایت آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،روسیه توانست سرزمین فلسطین را غصب کند.
فاقد سرزمین است مساحت شناور دارد .دارای مرز شناور است .مرزهای لبنان ،مصر ،اردن ،سوریه را غصب کرد.
جمعیت وارداتی دارد حداکثر جمعیت آن تا  6102میالدی  6/ 45میلیون نفر رسیده است .فاقد منابع طبیعی «یکی از
عوامل تقویت قدرت ملی منابع طبیعی است که به صورت سطحی و زیر زمینی اساس اقتصاد و کشاورزی را تعیین
ینمایند اثر گذار است .آمریکا برای رسیدن به مطامع خود به اسراییل نیاز دارد .حیات اسرائیل به کمک آیپک های
م
یهای آمریکا بستگی دارد .استراتژی نژاد برتر ،با ورود نژادهای گوناگون ،مهاجران و نیز ساکنان قبل و
مالی یهود 
کسازی خود این تجانس را از بین برده است.
بعد شهر 
معرفی محدوده مورد مطالعه

(نقشه شماره podrecznik.efhr.eu )1-
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یرود که از طرف شرق به اردن ،از غرب به دریای
فلسطین بخشی از بالد شام (سوریه ،اردن و لبنان) به شمار م 
مدیترانه ،از شمال و شمال شرقی به لبنان و سوریه و از جنوب به خلیج عقبه و صحرای سینای مصر محدود
یشود .در فلسطین سه منطقه کوهستانی ،دشتی و ساحلی وجود دارد .صحرای نقب در بخش جنوبی واقع شده و
م 
یشود:
یدهد .فلسطین فعلی به سه بخش تقسیم م 
یک سوم مساحت فلسطین را تشکیل م 
 -1سرزمین اشغالی  ۱۹۴۸که یک میلیون و یکصد هزار فلسطینی را در خود جای داده است .2 .کرانه باختری که
یگیرد .جمعیت فلسطینی آن قریب به یک میلیون
مساحتی بالغ بر  ۵۶۵۰کیلومتر مربع داشته و شهر قدس را در بر م 
و پانصد هزار نفر است .3 .نوار غزه با مساحتی بیش از  ۳۵۰کیلومتر مربع که جمعیت فلسطینی آن حدود یک

تها
میلیون و سیصد هزار نفر است .نزدیک به  ۴–۵میلیون فلسطینی نیز پس از اشغال فلسطین به دست صهیونیس 
یکنند .مساحت فلسطین  -که در اشغال دشمن صهیونیستی
آواره شده و در کشورهای اردن ،سوریه و لبنان زندگی م 
یباشد .فلسطین به لحاظ جایگاه ممتاز جغرافیایی ،حاصلخیزی زمین و قداستی که از
است  ۲۷۰۲۷ -کیلومتر مربع م 

یها بوده و مردم این دیار پیوسته و در حد
شها و درگیری امپراتور 
آن برخوردار است ،در طول تاریخ عرصه کشمک 
توان خود ،به پایداری و مقاومت در برابر مهاجمان پرداختهاند .از طرفی اشغالگران نیز بر سر تصاحب زمین فلسطین
و از صحنه به در کردن رقیبان خویش ،گاهی با هم درگیر شدهاند.
_ بحث و یافتهها

(جدول  )1مساحت یکی از مؤلفههای قدرت ملی
مساحت به کیلومتر مربع

سال

نام کشور
مصر

00 00 11

7102

ایران

1648195

7102

لیبی

0 75700 1

7102

عربستان

2240000

7102

ترکیه

783562

7102

عراق

437072

7102

سوریه

0 8518 1

7102

اردن

62358

7102

اسرائیل

20000

Source: Research findings

7102

با توجه به ساختار راهبردی نظام اسرائیل و مؤلفههای قدرت ملی آن و عمق استراتژیک آن ،بر نحوه رفتار و
تها و کشورهای همجوار و منطقه خاورمیانه و حتی خارج منطقه اثر مستقیم دارد .با تحقیقات به
تعامالت با دول 
یتوان پاسخ داد .از جمله:
عمل آمده در زمینه قدرت اسرائیل به چرائی موضوع م 
 -1تهدید بالفعل اسرائیل علیه کشورهای همجوار آن مثل :مصرـ عربستان ـ اردن ـ سوریه ـ لبنان ـ
گرچه این کشورها بر اساس مؤلفههای متعدد و رابطه زیادی با ایاالت متحده آمریکا یک همسانی ارتباطی همچون
تهای برتر همجواری آن هستند .با آن قابل
اسرائیل با آمریکا را دنبال میکنند .واال مصر ،سوریه ،عربستان از قدر 
قیاس نیستند .به لحاظ جمعیت ـ مساحت ـ همسانی مذهبی ـ وزنهای متعدد بر اسرائیل برترند( .در بین  15کشور
خاورمیانه ترکیه بعد از ایران و خصوصًاًا عربستان و کشورهای همجوار آن با داشتن جمعیت  28میلیونی و 80
میلیونی  GDPمیلیاردها  275و  433عربستان و مصر و نیز قدرت ملی  NPعربستان با 9/900/000 × 10�2و
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مصر  7/210/000 × 10�2قابل مقایسه نیست نه جمعیت خالص است نه اقتصاد آن پایه دارد ).اسرائیل در مقابل
این اعداد آن هم با کمک آیپک باز هم صفر است (.)Afshordi :2009,3

-2ساختار نظام قدرت منطقهای خاورمیانه ،مصر و عربستان همجوار اسرائیل و ایران و ترکیه در خاورمیانه دارای
ساختار نظام قدرتی بر اساس مؤلفههای اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی ،درآمد سرانه ،نظامی ،فرهنگی ،سرزمینی،
صترین آن
یباشند ،همچنین از کل کشورهای خاورمیانه شاخ 
حکومتی ،سیاستی ،اجتماعی ،علمی و فناوری برتر م 
یتوان فعال ( )5931ترکیه و ایران را نام برد .در مؤلفههای مطرح شده باال در اسرائیل بطور تفکیکی و نبود عمق
م
استراتژیک و جمعیت منسجم و معادن و نبود ثبات اجتماعی ،انتظار یک قدرت منطقهای دور از انتظار است.
یباشد .چون محیط آن چنین شرایط را ندارد .پیشینهسازی
مؤلفهسازی برای برترسازی اسرائیل نوعی فریب سیاسی م 
آن دستکاری در تاریخ است ،که مدیریت آن با انگلستان بود .پیشرفت پر طمطراق آن بر سر ستایش به ایاالت متحده
آمریکا از برای اجرای طرح جفری کمپ در بیضی انرژی است.
 رتبه بندی کشورهای منطقه خاورمیانهیرسیم که در جدول زیر کشورهای ایران ،ترکیه ،عربستان ،مصر به لحاظ
براساس پژوهش ترکیبی به این نتیجه م 
قدرت منطقهای در ردیف یک تا چهار قرار دارند .اما کشورهای همجوار اسرائیل و خاورمیانه با اسرائیل در چند
تهای فرامنطقه به اسرائیل برخوردار است در واقع رتبه
ستون زیر قابل مقایسه نیستند .در  GDPبا اهدایی قدر 
وابستگی آن باالست.
جدول  :2بررسی و رتبه بندی کشورها براساس مدل فوکس
ردیف

نام کشور

جمعیت (میلیون نفر)

(GDPمیلیارد دالر)

قدرت ملی ()NP

1

ایران

70

853

51 / 900 / 000 *1022
22

52/001/ 000 *10

2

ترکیه

17

866

3

عربستان سعودی

28

275

4

مصر

80

432

9/ 900 / 000 *1022

5

فلسطین اشغالی

6

185

155 / 000 *1022

4

146

62 / 002 *1022
25/ 000 *1022

6

امارات متحده
عربی

22

7/ 210 / 000 *10

7

عراق

27

001

8

کویت

2

139

9

سوریه

19

83

38 / 000 *1022

01

یمن

22

53

6/ 980 *1022
1/ 85 *1022
538 *1022

22

24 / 900 *10

11

عمان

3

61

12

قطر

. /9

58

3/ 930 *1022

13

لبنان

4

41

14

اردن

6

28

22

15

بحرین

. /7

52

Source: afshordi & madani,2007

1/ 380 *10

131 *1022

کشورهای دیگر خاورمیانه از جمله فلسطین اشغالی ،امارات ....در مرتبههای بعدی قرار دارند .جدول باال ایران را
درصدر قرار داده است که از طریق عوامل هفتگانه به دست آمده است .جدول باال را به یک حقیقت دیگر رهنمون
یکند و آن اینکه هر یک از کشورها در بعضی از موارد نسبت به دیگر واحدهای سیاسی برترند ولی در سر جمع
م
ایران مرتبه اول را داراست .منطقه خاورمیانه خود به عنوان یک منطقه ژئواستراتژیک دارای دو منطقه ژئوپولتیک

راهبرد عوامل ساختار قدرتهای برتر523 ...

است یکی خلیج فارس دومی مدیترانه که خلیج فارس مهمترین منطقه حساس جهان به دلیل داشتن نفت ،نبض آن
تا نیمههای قرن  21خواهد زد .براساس تحقیق به نتایج زیر اذعان خواهیم نمود که قدرت درجه اول در حوزه خلیج
یشود .اگر آن را
فارس ایران و در حوزه مدیترانه ترکیه خواهد بود .ولی اسرائیل در این بین قدرت محسوب نم 
یدانستیم ،شاید در بعضی مؤلفهها ،روی پای خود بود ،که این دیده نشد.
وابسته به آیپک و ایاالت متحده آمریکا نم 
تهای فرامنطقه
یها آن را قدرت یافتند به غلط طی مسیر کردند .اسرائیل در سرزمین دیگری با حمایت قدر 
اگر بعض 
یکند .در یک مقایسه علمی به مطالب زیر نگاه کنیم پی به توان اسرائیل خواهیم برد.
ای کشتار م 
باالترین بودجه نظامی در سال  2014برمبنای آمار منتشر شده از سوی مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم
-1اسرائیل در سال  2014میالدی از بین  19کشور جهان که باالترین بودجه نظامی (میلیارد دالر) را دارا هستند دیده
یشوند.
نم 
نام کشور
میزان بودجه بر مبنای میلیارد دالر
نسبت به تولید ناخالص داخلی

آمریکا

چین

روسیه

عربستان

فرانسه

(انگلیس)

بریتانیا

هند

آلمان

ژاپن

کره جنوبی

برزیل

ایتالیا

1/8

5/1

2/2

11 /4

5/3

01

عربی

استرالیا

امارات متحده

ترکیه

عمان

کویت

3/ 05

2/1

4/ 05

01

قطر

/ 05

2/2

2/2

2/4

1/2

1

2/6

1/4

1/ 05

بحیرن

610

216

84 /5

8/8

62 /3

60 / 05

50

46 /5

45 /5

36 /7

31 /7

30 /9

52/4

22 /8

22 /6

6/9

8/4

7/3

1/4

یرسد به همین دلیل در جدول قرار نگرفتند.
(جدول  )3اسرائیل به امارات متحده عربی ،عمان ،بحرین ،قطر ،و کویت هم نم 

-2اسرائیل در مقابل عربستان ،امارات ،ترکیه عمان ،کویت ،قطر ،بحرین نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان هم
ظاهر نشده است.
عربستان
01/4

امارت متحده
عربی
5 /1

ترکیه

عمان

کویت

قطر

بحرین

2 /2

11 /4

5 /3

01

4 /5

(جدول  )4آمار تولید ناخالص داخلی -آمار منتشر از سوی مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم

 -3در بین کشورهای خاورمیانه اسرائیل در تولید ناخالص ملی داخلی و رتبه آن در سطح جهان دیده نشده است.
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کشورها

ترکه

ر ت به

ایران

ر ت به

عربستان

ر ت به

مصر

ر ت به

امارات متحده عربی

ر ت به

قطر

ر ت به

کویت

ر ت به

عراق

ر ت به

سوریه

ر ت به

لیبی

ر ت به

لبنان

ر ت به

افغانستان

ر ت به

دالر

تولید ناخالص داخلی به میلیارد

)PPP(GDP

15001

66

3127 1

72

PAR-CAPITA

1125

16

997

71

1 74

29

275 13

22

538

011

49012

6545

26

271

48

11 22 01

1

9 988 3

16

7080

08 1

5041

124

12066

77

5757 1

61

1054

7

189

56

661

58

155

59

10783

65

88

74

63 /7

83

31 /8

104
77 1

(جدول www.eghtesadonlin.com)5

نام کشور
ترکیه

رشد اقتصادی

قیمت جاری

برابری قدرت خرید

نرخ تورم

جمعیت به میلیون نفر

4 /0

11 /081

20 / 580

7 /4

76 /7

درصد

مصر

3 /3

3/ 700

11 / 630

01/2

58 /0

ایران

2 /0

6/ 070

14 /061

15 / 05

79 / 05

عراق

6 /8

8/ 230

5/ 980

5 /2

35 /4

اردن

4 /3

4/ 870

01/ 900

3 /0

7 /9

لبنان

2 /6

9/066

15 / 370

4 /2

5 /4

لیبی

5 /4

11 /081

15 / 000

6 /6

6 /5

عربستان

4 /4

26 / 510

56 / 880

4 /0

30 /6

سوریه

2 /4

2/ 050

3/ 870

16 /2

20 /0

(جدول www.eghtesadonlin.com )6

 -4در بین کشورهای جهان در بخش سرانه ،نامی از اسرائیل در میان نیست و نیز در جدول ذیل که با سرانه جهان
سنجیده شد کشورهای برتر خاورمیانه و همجوار آن به شرح زیر مشخص شده است.
در این جدول مصر ـ اردن ـ عربستان ـ لبنان ـ سوریه که همجوار آن هستند و نیز ایران ـ ترکیه ـ عراق ـ
لیبی از کشورهای خاورمیانه محسوب میشوند .اسرائیل توان حضور در این جدول را ندارد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی وپژوهشی
یکند .بجز اسرائیل که با
ساختار نظامهای واحدهای سیاسی در خاورمیانه از شکل یابی جغرافیائی آن تبعیت م 
تصمیم خارج از منطقه در سال  47 91در سازمان ملل متحد و یک سال بعد  1948شکل یافت .دو حوزه تأثیرگذار
یدهند .در اینجا با محاسبه و مقایسه متغیرهای
خلیج فارس و دریای مدیترانه ،ساختار نظام یکپارچه منطقه را شکل م 
متنوع در قالب عوامل چندگانه با اسرائیل بر تشکیل آن و تعیین میزان قدرت ملی کشوری که قابل ک ّمّمی شدن بودند،
کشورهای برتر منطقه بر مبنای وزن ژئوپلیتیکی و به تبع آن میزان قدرت ملی رتبه بندی شدند .در کل باید اذعان
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کهای بالعوض رتبه بندی کرد.
یتوان بدون توجه به کم 
نمود در ساختار قدرت منطقه در خاورمیانه ،اسرائیل را نم 
اما استقالل انحصاری با این روش به عبارتی قطع کمک بالعوض او را محو خواهد کرد .یا با یک بمب باران سر از
نابودی در خواهد آورد .نداشتن جمعیت منسجم ،مرز ،سرزمین عمق استراتژیک مسئله اصلی آن است به هر تقدیر
یتوان بیان کرد:
یشود سه دیدگاه را در خاورمیانه م 
نتیجهای که حاصل م 
 -1ماندن دولت اشغالگر قدس به قیمت نابودی همه دنیا به بیان سران ایاالت متحده آمریکا (امنیت جهان به امنیت
اسرائیل بستگی دارد).
-2نظر آمریکا سازش اعراب با اسرائیل نیست .آمریکا دنبال هویت بخشی رژیم اشغالگر قدس هم نیست .این تال  ش ش
برای تصاحب فضای انرژی جفری کمپ  -تصاحب بازار تجارت ،توزیع کاالهای مصرفی و فروش تسلیحات
نظامی است.
گهای نیابتی و ائتالفهای بین المللی بر علیه کشورهای خاورمیانه فرع قضیه است .حضور
-3مسائل سیاسی و جن 
دو دولت در یک سرزمین ،مشخص است ،برای حل و فصل مسائل خاورمیانه طرح پیشنهادی آمریکاست که باید
چنین اتفاق بیافتد .در حالیکه ،سرزمین فلسطین از آن مردم این سرزمین است و فلسطین باید در ساختار نظام قدرت
تهای
منطقهای با نام مردم آن حضور یابد .چنین طرحی غیرقابل پذیرش است اما این به دلیل کشمکش میان دول 
گهای خانمان سوز و عدم ساختار فلسطین گردید .با توجه به قرار گرفتن اسرائیل در بین
منطقه باعث درگیری جن 
کشورهای منطقه ژئواستراتژیک ،ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خاورمیانه و تهدیدات نظامی ،سیاسی ،اقتصادی
تهای وابسته منطقه و همسایگی فلسطین و فرامنطقه ای صورت
و...موجود علیه کشورهای منطقه که از سوی قدر 
یگیرد و نیز خود با کمک ایاالت متحده آمریکا تهدیدی بالفعل علیه کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان
م
تهای فرامنطقه ای از اسرائیل علیه مردم منطقه
شهای سیاسی ،نظامی است .حمایت کور قدر 
فلسطین در بخ 
یپردازند .لزوم سیاستگذاری و تدوین استراتژی درست در
خاورمیانه خصوصًاًا همسایگان آن به توانمندسازی آن م 
خصوص مشخص شدن تعامالت کشورهای منطقه در ارتباط با اسرائیل امری ضروریست .الزم به ذکر است رژیم
تهای برتر منطقه خاورمیانه به حساب نمیآید ،به دلیل نداشتن عمق ،وزن ،و قدرت
اشغالگر قدس در مقابل قدر 
یباشد ،تا از این طریق برآوردی واقعی از تهدیداتی که دیکته شده و او انجام
ملی ،و نداشتن جایگاه واقعی خود م 
یدهد را بشناسند .با توجه به حضور قدرتمندانه کشورهای دارای قدرت ملی برتر در منطقه از جمله ایران ،ترکیه،
م
یتوانند با کمک هم شده با قرار دادهای استراتژیک
مصر ،عربستان با مشترکات فرهنگی ،اجتماعی ،پیشینه تاریخی م 
تهای فرامنطقه ،در منطقه،
در منطقه خاورمیانه همت گمارند تا از این طریق از هم پیمان شدن اسرائیل با قدر 
جلوگیری بعمل آورند .خصوصًاًا در جهت تضعیف پیمانهای موجود با اسرائیل ،اقداماتی انجام گیرد .تا از بر هم
تهای
خوردن ساختار نظام قدرت منطقهای در خاورمیانه باز داری کرده ،همواره در جهت ارتقای قدرت ملی قدر 
یسازی قدرت
منطقه از یک طرف و همه کشورهای منطقه خاورمیانه مصون گردند .با استفاده از همه مؤلفههای برتر 
ملی در راستای ایجاد بازدارندگی و همراه کردن کشورهای منطقه با خود ،بهره برداری کنند .در این راستا حرکت پر
تهای موجود به غیر اسرائیل حفظ و افزایش هر یک از آنها به عنوان راهکاری
شتاب در مسیر تحقق آرمانهای دول 
یگردد .با توجه به رتبه بندی قدرت برتر منطقه خاورمیانه ایران ،مصر ،عربستان ،ترکیه در مقایسه با
اجرائی پیشنهاد م 

7931  تابستان، شماره سوم،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم
  پژوهشی نگر-  فصلنامه علمي823

تهای حاضر در منطقه خاورمیانه به
 تها و دیگر دول
  محقق اصالح سیاست خارجی این دول،رژیم اشغالگر قدس
.یشود
  چون از قطعنامهها نتیجهای حاصل نشد و نم.یگردد
 قطع روابط پنهان و آشکار با اسرائیل را پیشنهاد م
 واال آمریکا.اسرائیل توان عدم اجرای آن را ندارد این آمریکاست که مانع اجرای قطعنامهها بر علیه اسرائیل است
 خبری از اجرائی201 8  تا، 242  الی181  از قطعنامه.بدون قطعنامه و مجوز به هر نقطه دنیا دست درازی نموده است
 آمریکا عاشق قوم یهود و دین یهود نیست بلکه نجات خود را. نه اسرائیل،نیست! چون آمریکا مانع اجرای آنهاست
.یداند
 در گرو انرژی و فروش تسلیحات در خاورمیانه م
امروزه رژیم صهیونیستی به عنوان حافظ منافع غرب در منطقه حساس خاورمیانه محسوب شده و چنان پای خویش
تها و استفاده از رسانهها بر
 را در منطقه محکم نموده و با بهرهگیری از ابزارهای فشار همچون نفوذ در دول
شهای مختلف جهان سلطه فکری خویش را حاکم نموده است که حتی جریان معادله امروزه معکوس شده و
 بخ
.بیشتر از آن که اسرائیل عامل دست غرب باشد غرب تبدیل به عامل بی جیره و مواجب اسرائیل شده است
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