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 از ستیصهیونی رژیم و انگلیس اهداف عربستان سعودی،آمریکا،
 غرب آسیا منطقه عربی در ناتوی طرح

1آرانی طالبی الله روح
 

  2  آبادی کریم اکبری نورالدین  

 چکیده

 منطقه در ایران سیاسی انزوای راستای در همواره اخیر سال چند در عربیهای  کشور ا دامات
 از ممانعات جهات ساتیزانه ایاران و امنیتای نظاامی، ماهیت با ای پروژه عربی ناتوی است. بوده

 پیماان همچاون، ایرانای ضاد پیشاینهاای  طرح تداوم در و منطقه در ایران مشروع نفوذ گسترش
 کاه اسات (R.D.F) ساریع واکانش نیاروی و صحرا سپر عملیاتی ترکیب و ریگان دکترین  ،2+6

 اساالمی بیداری پیامدهای از عربی مرتجع کشورهای ترس. شدند دنبال منطقه در آمریدا توسط
 و منطقه در نیابتیهای  جنگ و وع سیاسی،های  درگیری و تعارضات برخی و وع م،2011 سال از

 ساعودی عربستان نظیر عربی مرتجع کشورهای که است شده باعث مقاومت محورهای  پیروزی
 دیاد از. باشاند داشاته اسات،  آمریداایی آن ایاده که طرح این کردن اجرایی برای بیشتری انگیزه
 آن بارای بایاد کاه است ژئوپلیتیدی تهدید یک چیز هر از بیش ایران ونیستی،صهی رژی  و آمریدا

 باه ایاران باا مقابلاه اصلی وظیفه عمال طرح، این اساس بر کرد. فراه  «ژئوپلیتیدی پاسخ» یک
 کااار،رژی  محافظااه ائااتالف شااود. می واگااذار آمریدااا ای منطقااه متحاادان و محلاای بااازیگران

 م اباه باه متحاده ایااالت کاه معنا بدان نامید، «ای پره چر » توان یم نیز را آمریدا و صهیونیستی
 ایان هاای پاره به آن همراهی با صهیونیستی رژی  و ها عرب و کند می عمل ائتالف محور و چر 

و  توصایفی روش در این مقاله با. دارند ایران برابر در گری موازنه در سعی و دهند می شدل ائتالف
 طارح از آمریداا و صهیونیساتی رژیا  کار، محافظه تا اهداف ائتالفتالش شده است   تحلیلی

 .را بررسی و تحلیل کند آسیا  غرب منطقه عربی در ناتوی

 سعودی عربستان آمریدا، ایران، اسالمی جمهوری آسیا، غرب عربی، ناتوی ها: کلیدواژه
                                                 

 بهشتی شهید دانشگاه الملل بین روابط و سیاسی علوم گروه علمی هیلت عضو و استادیار. 1
Email:aranipolitics@gmail.com               

                        Email:akbari393@yahoo.comبهشتی شهید دانشگاه الملل بین روابط دکترای دانشجوی.  2
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 مقدمه
 جهانی بزرگهای   درت استراتژی اتشاذ و سیاسی تحوالت در همواره آسیا غرب منطقه 

 لحااظ به آسیا غرب منطقه روزافزون اهمیت. است بوده برخوردار فراوانی اهمیت و نقش از
 ایااالت ویاژه باه جهاانیهای   ادرت اساتراتژی وها  دیدگاه در ژئواستراتژیک و استراتژیک

 جمهاوری میاان ایان در. اسات آشادار و بادیهی اماری گذشتههای  دهه در آمریدا متحده
 های عرصاه در باازیگری ماؤثر های پتانسایل با ای منطقه  درت یک عنوان به  رانای اسالمی

 رواباط بر تاثیرگذاری دنبال به الملل، بین روابط های دگرگونی از اثرپذیری ضمن المللی، بین
 و داخال در انارژی عظی  منابع ایران، متمایز و وسیع جررافیای. است موجود ساختارهای و

 عمق ایدئولوژیدی، انسجام مستعد، و جوان جمعیتی ساختار کیفیت و ترکیب ایران، اطراف
 متقابال تااثیرات باا ژئوپلیتیاک فارد منحصاربه مو عیات فرهنگای، نفوذ حوزه گستردگی و

 شااخص ویژگیهاای جملاه از متعدد نسبی مزایای سایر و ای منطقه تحوالت بر استراتژیدی
 جیخلا به جنوب طرف از که رانیا یدیاتژژئواستر تیمو ع. است المللی بین فضای در ایران

 باا شارق شامال و شارق طرف از فارس، جیخل هیحاش مسلمان و یعرب یکشورها و فارس
 شمال و غرب هیناح از و ترکمنستان و ازبدستان دستان،یتاج افرانستان، پاکستان، یکشورها

 تاوان و کشور نیا  درت بر است هیهمسا جانیآذربا جمهوری ه،یترک ه،یسور عراق، با غرب
 یاساالم تمدن گسترده حوزه. است افزوده منطقه معادالت  عرصه در نفوذ با یگریباز بالقوه

 تمادن گساترة زیان و دارد نفوذ تحت را یغرب جنوب یایآس منطقه از یادیز اریبس درصد که
  ارار خاود ریتاأث تحت را غرب شمال و غرب از یمناطق تا شرق شمال و شرق از که یرانیا

 مطارح و ها فرصات از یباردار بهره یراساتا در یاساالم رانیا توان و لیپتانس بر است، داده
 .دیافزا یم منطقه هژمون  درت عنوان به خود کردن
 از ناشایهای  شدست و نوظهور  درت این مقابل در وغرب آمریدا واکنش اوصاف این با

 ایجااد و منطقاه ساطح در ایاران آفرینی نقش از جلوگیری برای تالش آن، وعملدردها  سیاست
  اسات، باوده آسیا غرب و فارس خلیج منطقه سطح در کشور این نفوذ و  درت مقابل در مانع

 کاردن بلوکاه نظیار طلباناه، سالطه و جویانه مداخله ا دامات وها  سیاست از وسیعی طیف که
 وشفار تحاری  تحمیلای، جناگ در عاراق رژی  از پشتیبانی طبس، رویداد ایران،های  دارایی
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 خلایج در نظاامی حضاور دوگاناه،هاای  کاربری باا تدنولوژی صدور ممنوعیت و افزار جنگ
 سیاسات پیگیری ایران، کردن منزوی برای کوشش ایران، مسافربری هواپیمای به حمله فارس،

 بارای کوشاش و بشار حقاوق نقض و تروریس  از پشتیبانی چون اتهاماتی ایراد دوجانبه، مهار
 باا نیاز اکنون (8:1388)مطاعوت، گیرد می بر در و... را جمعی کشتار ارهایافز جنگ به دستیابی
 هاایی طارح  الاب در ایاران  ادرت تضاعیف و تشفیف درجهت وها  سیاست همان پیگیری

 سعودی عربستان سرکردگی به اسالمی واحد ارتش اصطالح به تشدیل و عربی ناتوی همچون
  کند. معرفی جهانی و ای منطقه امنیت و صلح هعلی تهدیدی را ایران کوشد می ستیزی ایران و

 «انقالبای کشاور» یاک منزلاه به اسالمی جمهوری اش غربی متحدین و آمریدا نگاه از
 غربی ضدهای  رژی  استقرار و منطقههای  حدومت سرنگونی برای تالش در دهه سه از بیش

 ناه ستیز غرب اسالمیهای  جنبش بشش الهام «شیعی کشور» یک عنوان به همچنین. است
 تجدیادنظر کشاور» یک عنوان به اینده مهمتر و است جهان سرتاسر در بلده منطقه در تنها

 شابههاای  گروه گارفتن خدمت به طریق از ای منطقههای  موازنه زدن بره  در سعی «طلب
 ایااالت صهیونیساتی، رژیا  علیه اسالمی جهاد سازمان و الله حزب حماس، مانند نظامی
 در آنچاه مانناد نیروهاایی ایاران اسالمی یجمهور آمریدا، دید از. دارد نشمتحدا و متحده

 تاا دارد نیروهاا این تقویت در سعی و کرده ایجاد عراق در را شود می نامیده الله حزب لبنان
 نیاز کشاور ایان در ی او یفشار اهرم عنوان به ایران اسالمی انقالب اندیشه گسترش ضمن
 اسات کرده نگرانی ابراز شدت به عراق در ایران دخالت از اآمرید خاطر همین به. کند عمل

 از پاس ایران نفوذ ، را عراق در نظامی ینیروها حفظ یبرا خود تالش دالیل از یدی حتی و
ای کاه موجاب  مسالله (220-219:1384)مسورد،. کرد می اعالم کشور این از آمریدا خروج

 دولات ت بیات و عراق از آمریدا روجخها  سعودی دید ؛ازاست نگرانی عربستان سعودی نیز
 نفاوذ مقابال در حائل عنوان به دیگر آمریدا شود می باعث برداد در ایران نفوذ تحت شیعی

ها  سعودی اساس، براین. انجامد می ای منطقه  وای توازن ترییر به امر این و ندند عمل ایران
هاای  دادناد نگرانی فزایشا سنیهای  گروه از را خود حمایت عراق، از آمریدا خروج از پس

 شیعیان است؛ شده بیان گونه این سلطنتی خانواده مشاوران از یدی توسط سعودی عربستان
 ایاران، باه پاکساتان از شیعی هالل تشدیل دیگر عبارت به یا صفوی سلسله بازتولید پی در
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 هرج و وعا ه ایرانی برای طرح بهترین هستند .  سعودی عربستان به نهایت و در لبنان و عراق
 زیارا آنهاسات؛ نفع به زمان که دانند می خوبی به آنها است . درعراق داخلی جنگ و ومرج

 بارادران از حمایات آماادههاا  ایرانی ماند، نشواهند عراق در همیشه برای آمریدایی سربازان
: نویسد می زمینه این در «فولر گراهام» ((Stancely:2012 هستند. همسایه کشور در خود شیعه

 علیاه کاه اسات ناوینی تهدید مرکز عنوان به ایران کشیدن تصویر به جویای امروزه ریاض»
 آنداه دلیال باه آن از باالتر ، بلده است فارس که دلیل این به نه. دارد وجود عربی پادشاهی

 حاوزه ساه در ویاژه به مشتلف؛های  ظرفیت دلیل به کشور این (Fuller :2011 )«است شیعه
 در رهبری مسؤولیت خود خارجی سیاست برای وهابیگری، نیز و دینی سمقد اماکن نفت،

 آل. اسات کارده تعریاف را اسالم جهان حتی و عرب جهان فارس، خلیج منطقه سطح سه
 برابار در و داناد مای اساالم جهان رهبری ومدعی شریفین حرمین خادم را خود که سعودی
 و داشااته را انفعااالی نقااش رههمااوا اشاارالیهای  ساارزمین درها  صهیونیسااتهااای  جنایت

 اند، کرده معرفی ایران منطقه در را خود راهبردی دشمن بارها نیز صهیونیستی رژی های  مقام
 هستند بیمناک شدت سعودی، به عربستان مانند به ایران اسالمی جمهوری شدن ای هسته از
 ارتاش بازنشسته ندهفرما عشقی؛ ماجد انور. نرود ازمیان منطقه در آنها بازدارندگی  درت تا
 اشااره آمریداا، در ساعودی عربساتان ساابق سلطان؛سفیر بندربن شاهزاده پیشین مشاور و

 متو اف سالطه ایان بایساتی و کناد مای تاالش آسایا غارب بار سالطه بارای ایران: کند می
 ضادیت فاارس، خلایج همدااری شاورای تاسیس مبنای وا ع در  (61:1395 )مهرعطا،شود.

 باالقوه تهدیاد میزان مساله همین و بوده است ایران اسالمی جمهوری با آن عضو کشورهای
 اساالمی جمهاوری برای سعودی عربستان آنها راس در و همداری شورای عضو کشورهای

 .کنند می آشدار را ایران

 -ایاران ادراک ساوء »کتااب از فصالی در «تای ای، ام،»ارشد  گر تحلیل «تیرمن جان»
 هژماونی در شدن  ربانی نگران سعودی عربستان ویژه به و باعرا که است معتقد ،«آمریدا
 اینگوناه را ایاران خاارجی سیاست  بال در اعراب واکنش«  تیرمن» .هستند منطقه در ایرانی
 منطقاه در هژماونی کساب دنباال باه زور با ایران کنند می احساس اعراب که کند می تفسیر
 ایان. شاود مای نیاابتیهاای  جنگ تقویات و منطقه در ناامنی به منجر طریق این از و است
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دارد.  منطقاه در هژماون  ادرت جایگااه کساب در ر ابت نوعی وجود از حدایت برداشت
 فراگیار امنیتی ائتالف یک به عربی کشورهای ورود احتمال ایران، از اعراب فه  این استمرار

 میاان امنیتای الفائات این گیری شدل خطر مهمترین. دهد می افزایش را ایران با مقابله برای
 را ایران در معیار نظامی تهدید تواند می که است این در فارس خلیج حاشیه عربی کشورهای

 امنتیی -دفاعی چارچوب ذیل در  درتمند بازوی یک به را اعراب امنیتی ائتالف و دهد ترییر
 گونه هر در ای منطقه بازیگر مهمترین به تواند می ائتالفی چنین. کند تبدیل منطقه در آمریدا

 رئایس تراماپ دونالاد حمایات منظر این از. شود تبدیل ایران علیه آمریدا نظامی سناریوی
 ایاده اگرچاه اینداه چاه. اسات تامال  ابل«  عربی ناتوی» تشدیل ایده از آمریدا جمهوری

 اخیرهای  دهه در نیز مشتلفیهای  طرح و است سابقه به مسبوق عربی مشترک ارتش تشدیل
 و مشتلاف دالیال به عربی ناتوی طرح رسد می بنظر اما ؛است شده مطرح صخصو این در
 دنباال آمریداا و ساعودی عربساتان سوی از بیشتری جدیت با  بلیهای  طرح با مقایسه در

 یشاورا یدولتهاا نظیار خاود یا منطقااه متحادان کماک باا ؛دارد ساعی آمریدا. شود می
 و آمریداا تالش با بپردازد. بنابراین ایاران یانازوا و یمحدودسااز به فارس خلیج یهمدار

 سیاستمداران عربی ، کشورهای برای ایران جدید مو عیت از ناشی تهدیدهای شدن برجسته
 رژیا  عربای، رو میانههای  دولت از متشدل جدیدی ائتالف و جبهه کردند سعی واشینگتن

 و عربای غربای، شاورهایک. دهند شدل آن متحدان و ایران مقابل در آمریدا و صهیونیستی
 باه نگرانای باا و کنند می تصور تهدید را ایران متفاوت و مشترک دالئلی به صهیونیستی رژی 

 وها  سیاسات پیگیری با کوشند می بازیگران این نیز حاضر درحال نگرند. می آنهای  فعالیت
 ای طقاهمن هژماون گیری شدل از عربی ناتوی ایجاد جمله از مشتلفی و متعدد های ائتالف
 کاار،رژی  محافظاه ائاتالف. کنناد جلاوگیری منطقاه در ایاران اساالمی جمهاوری توسط

 باه متحاده ایااالت کاه معنا بدان نامید، «ای پره چر » توان می نیز را آمریدا و صهیونیستی
 باه آن همراهای باا صهیونیساتی رژیا  وها  عرب و کند می عمل ائتالف محور و چر  م ابه

 ایان اگرچاه. دارناد ایاران برابر در گری موازنه در سعی و دهند می شدل ائتالف اینهای  پره
 آن ماموریات اسات، شادننده حادی تاا آن در صهیونیستی رژی  حضور با ویژه به ائتالف،

  (202:1389)شریعتی نیا، است. ایران مهار و کردن موازنه آن و است روشن
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 عربی ناتوی طرح اجرای عامالن و کارگزاران -1
 تراماپ، ساوی از م2017 فوریاه مااه از یعنای  بل ها مدت از عربی ائتالف جادای طرح

 در «عربی ناتوی طرح» عنوان تحت را طرح این ترامپ، اما شد مطرح آمریدا جمهور رئیس
 عربای کشاورهای سران از نفر 40 از بیش آن در که اجالسی در عربستان به خود اخیر سفر

 از خاود پیماناان ه  با ترامپ دولت. آمد بر آن اجرای صدد در و کرد اعالم داشتند، حضور
 طریاق از کارد تالش و داد انجام را مذاکراتی امارات و سعودی عربستان اردن، مصر، جمله

 باا امنیتای اطالعاات تبادل طریق از و دهد تشدیل را عربی نظامی ائتالف یک کشورها این
 از ؛تراماپ دولات چنین ه .  کند لهمقاب ایران یعنی شان مشترک دشمن با صهیونیستی رژی 

 این که داد اطمینان مصر به باشد؛ عربی نظامی متحد ارتش میزبان تا خواست مصر مقامات
 تمامی علیه تهدید اعضاء، از یک هر به حمله یعنی باشد، ناتو پیمان م ابه به تواند می ائتالف
 آتالنتیک پیمان سازمان» ناتو اندازه و حد در هاییظرفیت فا د هرچند. شود می تلقی اعضاء
 گفتاه طباق اماا کارد مطارح را اطالعااتی و نظاامی حمایت پیشنهاد آمریدا.است «شمالی

 مشاترک دفااع مشامول پیمان، این از بششی صهیونیستی رژی  و آمریدا آمریدایی، مقامات
 کند ینم مداخله به ملزم را اعراب ، صهیونیستی رژی  و آمریدا حمله دیگر عبارت به نیست،

 از غالباا   آن مقر نااتوی عربای در مصار و نیروهاای.  است صادق نیز مسلله این عدس بر و
 از برخای دیگار و ساودان ؛ساعودی عربساتان ؛ماراکش ؛اردن کشورهای : مصار؛ سربازان

 عهاده بار ساعودی عربساتان را نهااد ایان رهبری. بود خواهد فارس خلیج حوزه کشورهای
 تاا است ملیتی چند نیروی یک کردن همداری عربی، ناتوی لتشدی ایده اما. داشت خواهد

 هازار تاا 500 کاه دارند حدایت آن از هاگزارش. باشد آماده آتی های بحران به واکنش برای
 نفار هازار 35 تقریباا   و دریاایی نیاروی در نفر هزار 5 از بیش هوایی، نیروی گارد نفر عضو

 (Stavridis:2015) خواهندبود. زمینی نیروی
 گسترده روابط توسعه مسلله بر جدی صورت به منطقه، به خود اخیر سفرهای در ترامپ

 سازی عادی طریق از کرد؛ تالش و تاکید فارس خلیج حاشیه کشورهای و صهیونیستی رژی 
 و شاود منطقاه در ایاران نفوذ مانع صهیونیستی رژی  و عربی کشورهای گسترده همداری یا

 عربساتان باه تراماپ خاارجی سافرهای. بیاورد در اجرا به ار عربی ناتوی اصطالح به طرح
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 باه مقاومت محور با مقابله برای منطقه نیروهای با هماهنگی هدف با نیز آویو تل و سعودی
 کشورهای سعودی، عربستان و صهیونیستی رژی  روابط توسعه ایران، و سوریه در خصوص

 از حمایت و ایرانی ضد ائتالف یک ایجاد نیز و عربی کشورهای دیگر و فارس خلیج حاشیه
 کارشاناس شاهاوی، محماد. گرفات صاورت رژی  این امنیت تضمین و صهیونیستی رژی 

 بار مبنای تراماپ درخواسات کاه اسات معتقاد عربی ناتوی طرح مورد در نیز مصر نظامی
 سرئی السیسی، عبدالفتاح اظهارات با منطقه در ایران نفوذ با مبارزه برای عربی ناتوی تشدیل
 آن در. دارد همااهنگی الشایخ شارم در م2015 ساال در عربای کنفارانس در مصر جمهور

 ملای امنیات از حمایات بارای عربای مشترک نیروی یک وجود خواستار السیسی کنفرانس
 حاشایه کشاورهای و ساعودی عربساتان کاه اسات معتقد مصری کارشناس این. بود عربی
 مشاترک نیاروی یک تواند می مصر و است ایران آن و دارند مشترک دشمن یک فارس خلیج
 نیروی این تشدیل و کنند حفظ را خود امنیت بتوانند عربی های دولت تا بدهد تشدیل عربی

– آمریداایی از هاا گزارش برخای البته (2017: ملیوم )مصری .است عربی امت نفع به مشترک

 واشانگتن طرح را یعرب ناتوی که جایی تا کند می حدایت طرح این بودن صهیونیستی رژی 
وال »  روزناماه گازارش بار بناا. دانناد مای عاراق از آمریدا خروج از پس فارس   خلیج برای

 در تراماپ دولات ؛نوشات  عرب های مقام  ول از م2017 فوریه 15 روز ،«ژورنال استریت
 تبادل وسیله به و دهند تشدیل نظامی اتحاد یک تا است عربی خود متحدان با وگو گفت حال
 ایان بایساتند ایاران، شاان، مشترک دشامن برابار در ، صهیونیستی رژی  با امنیتی عاتاطال

 عربساتان اردن، مصار، باا ائاتالف، ایان دربااره ها مشااوره که کرد اشاره آمریدایی روزنامه
 گازارش همچناین ژورنال استریت وال.است انجام حال در عربی، متحده امارات و سعودی

  باشد. عربی نظامی متحد نیروی میزبان تا خواسته مصر از ترامپ دولت که کرد

  عربی ناتوی طرح از سعودی عربستان اهداف-2
 ساوءتفاه  و تانش بار مبتنی روابطی همواره اخیر  رن 14 طول در اعراب و ایران روابط

 ساختارهای و نفت مشترک، ژئوپلیتیک اسالم، دین چون عواملی اگرچه. است بوده تاریشی
 عجا -عرب تاریشی ذهنیت اما است، شده مشابهات برخی و نزدیدی باعث ای  بیله  ومی
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 شاده ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک بستر دو در ها تنش شدن فعال موجب همواره سنی - شیعه و
 ای منطقاه نظاام در و اماروزه. است کرده فعال کرانه دو در را واگرایی و گسل خطوط و است

 های دوگاناه و کارده تولیاد باز مشتلف اشدال به را خود تاریشی وضعیت این نیز خاورمیانه
 داده نشاان نفوذ سر بر ای منطقه های ر ابت شدل در را خود سنیـ    شیعی و عجمیا  عربی
 باازیگران ساایر از بایش عربای نظام دار پرچ  عنوان به سعودی عربستان میان این در. است
 این رهبری طول هفت دهه اخیر در العم و داند می خود ای منطقه ر یب را ایران عربی، دیگر

  .است داشته عهده به را سازی دوگانه و ر ابت
 و فشار تطمیع، تهدید،)مشتلف انحاء به مقاومت محور گرفتن  درت زمان از سعود آل

 عربساتان راساتا ایان در. نمایاد منازوی سیاسی لحاظ از را ایران کند می تالش( رابطه  طع
 ی وهلاه در و داشته حذر بر ایران به نزدیدی از را کشورها ولا ی وهله در کوشد می سعودی

 خصوص به و اخیر دهه یک در موضوع این. نماید دهی جا و بندی دسته خود  طب در دوم
 بیش گرفت، خود به تقابل رنگ سوریه بحران با که م2011 سال در سیاسی تحوالت از بعد

 و ایاران دوجانباه رواباط در وضوعاتم برخی ظهور میان این در. است شده تشدید پیش از
 -تهاران رواباط در تانش شااهد دیگری زمان هر از بیش تا شد باعث ه  سعودی عربستان

 و ای منطقاه داخلای، شارایط از متااثر کاه جدیاد ذهنیت یک در ها سعودی و باشی  ریاض
 یاا کااهش بارای عربی بازیگران دیگر سازی ا ناع و سازی اجماع سمت به است المللی بین

  .است کرده حرکت تهران با روابط  طع
  :عبارتنداز عربی ناتوی طرح از سعودی عربستانهای  انگیزه و اهداف

 منطقه در قدرت موازنه تغییر -1-2

 متعارف نیروهای نظامی موازنه در عراق و سوریه چون هایی  درت گذشته در که درحالی 
 ؛فاارس خلایج حاوزه کشاورهای و اسات فتاهیا ترییر موازنه این اکنون کردند، می نقش ایفای

 اناد داده انجاام هوایی و دریایی زمینی،های  سالح توسعه برای ای گستردههای  گذاری سرمایه
 موازناه بار خاوبی به صهیونیستی رژی  و مصر متحده، ایاالتهای  گذاری سرمایه با همراه که

 برابر در دلیل همین به و اند داده ستد از را خودهای  توانایی نیز سوریه و عراق. گذارد می تأثیر
 و اسات یافتاه ترییار نیاز متعاارف موازناه اساتراتژیک تمرکاز. شدند شدست متحمل داعش
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 ایاران ناحیاه از را متعاارف تهدیاد فرانساه و بریتانیاا متحاده، ایااالت و فارس خلیج دولتهای
 متعاارفهای  ساالح هزمین در ای گستردههای  گذاری سرمایه مصر و اردن کشورهای. بینند می

 و داخلای امنیات بار اکنون اما بود، متمرکز اسرائیل و اعراب منازعه بر پیشتر که اند داده انجام
 یافته ترییر نظامی موازنه نیز مدرن جنگهای   ابلیت مورد در. است متمرکز غیردولتی بازیگران

 پهپادهاا، و شاونده هادایتهای  ساالح و الدترونیاک جناگ و اطالعاات نظر از چون است،
 وابساته متحادان و متحاده ایاالت به صهیونیستی رژی  و اردن مصر، فارس، خلیج کشورهای

 خلایج حاوزه کشاورهای حال بااین. است متدی خودهای  توانایی به ایران که درحالی هستند،
 اماا اناد، نداشاته چندانی موفقیت خود نظامی نیروی ساختار باها  فناوری این ادغام در فارس

 ژهیاو باه و یبر اسااس تحاوالت منطقاه ا یعربستان سعوداست.  بوده موفق تاحدودی رانای
 رییاز تر یناش دیاحساس تهد یو از طرف منیعراق و انقالب  ه،یشدست در صحنه لبنان، سور

. از نگاه ندیب می رانیخود را در مقابله با ا دردیرو ران،یا یاسالم یموازنه  درت به نفع جمهور
 ی( و از کارکناان ساابق شاوراای)سادایآمر یگر سابق سازمان اطالعاات لیتحل« پوالک ثکن»

 اساتمدارانیتارس و خشا  در س جادیکه باعث ا یعوامل نیمتحده، مه  تر االتیا یمل تیامن
هنگفات های  ناهیدر صرف هز دیاست را با دهیگرد رانیا یاسالم یآل سعود نسبت به جمهور

باه  دنیدر رساها  یساعود یو ناکاام یافراطهای  از گروه تیحما و منی ه،یکشور در سور نیا
نفات و  ماتی  دیکااهش شاد مان،یدر ها  یسرکوب حوث ایاسد و  یاهداف خود مانند برکنار

در  یباا جامعاه جهاان رانیاا یاساالم یآن در اوپک، توافاق جمهاور متیدر کنترل   یناتوان
 یدر پ رانیا یاسالم یمهورج یا طقهمن تی درت و محبوب شیافزا ،یخصوص برنامه هسته ا

در منطقاه و وجاود  انیعی ادرت گارفتن شا ه،یدر عاراق و ساور یستیترور اناتیمبارزه با جر
  (3:1394)پوالک،.کشور جست و جو کرد نیاز آل سعود در شرق ا یناراض انیعیش تیجمع

 غربی کشورهای با ایران ای هسته توافق از ناشیهای  ن رانی به العمل عکس - 2-2
 توافاق از پاس آماده پایش وضاعیت از کاه اسات بازیگرانی جمله از یسعود ستانعرب

 کشاور ایان منافع یراستا در نیز خاورمیانه اوضاع آینده انداز چش  و نیست خشنود یا هسته
 عربساتان پنهاان دسات از تحلیلگاران برخای کاه است یحد تا یناخشنود این. باشد نمی

 که است دلیل بدین دیدگاه این. اند گفته سشن ژنو توافق در کشور این منفی نقش و سعودی
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 -بارد باازی. کناد مای تعریاف باخت-برد بازی را خود و ایران میان سیاسی یباز سعود آل
  ادرت و بیناد مای منطقاه در خود ر یب را ایران سعودی عربستان که معناست بدین باخت

 بار خاود مناافع علیاه یدیادته عناوان به را یا منطقه تحوالت در ایران نقش افزایش و یابی
 توساعه و ایاران یا هساتههاای  فعالیت سار بر غرب و ایران چالش یافتن شدت.  شمارد می

 شارایط از اعاراب و ساعودی عربستان یگیر بهره به منجر نفت، حوزه در جمله ازها  تحری 
 اینهای  ونهنم از. گردید ایران با تقابل در ویژه به خود منافع و اهداف پیشبرد یبرا آمده پیش

  طعناماه در جملاه از ایاران علیاه اعاراب با غرب دیپلماتیاک همراهای باه تاوان می مسلله
 و اعاراب همراهای یاا و عربستان سافیر تارور یادعاا زمینه در ملل سازمان عمومی مجمع

 نفت خالء کاردن پار وعاده جملاه از ایرانهای  تحری  یاجرا در غرب با سعودی  عربستان
  (1394)ساعی؛ علیخانی، .کرد اشاره ایران نفتی تحری  پیشبرد یبرا بازار در نایرا

 فاارس خلایج حاوزه عربایهاای  دولت به تا کند می تالش آمریدا متحده ایاالت دولت
 خطار باه ای هساته توافاق باا ؛آمریدا متحده ایاالت با آنان روابط و امنیت که دهد اطمینان
 ایان عربای کشاورهای تصاور. پذیرند نمی را مسلله این یعربهای  دولت ولی افتاد نشواهد

 ایاران سامت به و کند می رها را خود عربی متحدان آمریدا ای هسته توافق از بعد که؛  است
 یبارا واشانگتن تمایال دهناده نشاان آنها، نظر از یا هسته جامع توافق. شد خواهد متمایل

 یهمداار حالات، بادترین در و ایاران وذنف به دادن رضایت و ایران با حسنه روابط یبر رار
 .است ایران یا منطقه یها نگرش ترییر بدون کشور دو بین استراتژیک
 صاحنه در ایاران کاردن یمنازو طریاق از آن، از ناشایهاای  تحری  و یا هساته چالش

 مهاار یراساتا در باود توانساته آن، یا تصااد توان کاهش همچنین و یا منطقه و المللی بین
 حاشایه عربای یکشاورها دیگار و سعودی عربستان منافع مسیر در و ایران یا منطقه  درت
 فاراه   طر و سعودی عربستان یبرا ینظیر ک  فرصت ایران تحری . کند عمل فارس خلیج

 برناماه علیاه امنیات یشاوراهاای  تحری  رژیا  وضاع از دهاه یک به نزدیک طی آنها. کرد
 این بیشتر چه هر یانزوا هدف با را تحری  از لحاص یانرژ خأل کردند تالش ایران، یا هسته
 یبارا را خاود کامال آماادگی ساعودی عربساتان روند، این چارچوب در. کنند دنبال کشور

 از مادلی عناوان باه برجاام شارایطی، چناین در. کارد اعاالم چین به ایران نفت جایگزینی
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 کنناده موازنه  الب در و یا منطقه کنسرت نظ  مدل در را ایران نقش المللی، بین ینهادساز
 (197-195:1395)کمالی، معالیی، کرد بازنمایی ی و

 سیاسای، نظار از آسایا، غارب شاطرنج صافحه در یا هساته توافق ها، یسعود نظر از
 بایاد توافاق در آنهاا، عقیاده باه. اسات داده یبیشتر عمل یآزاد ایران به نظامی و یا تصاد

 و اللاه حازب از ایاران وحمایات یمان و عاراق ساوریه، بحاران چاون یا منطقههای  تنش
 توافاق آنهاا همچناین،  (Kalout,2015: 16) گرفات مای  ارار مدنظر نیز بحرین در اپوزیسیون

 هماین. دانناد مای منطقاه امنیات ضامانت یبرا آمریدا عزم کاهش دهنده نشان را یا هسته
 ایاران یاتحما مورد یها گروه علیه یتر تهاجمی یها سیاست که است شده باعث رویدرد

 ساعودی عربستان رهبری به منطقه عربی کشورهای. گیرند پیش در سوریه و لبنان عراق، در
 باه دساتیابی و تاالش بارای را ایاران خاورمیاناه، منطقاه از آمریدا نشینی عقب که معتقدند
 تقویات پایش از بایش ای هساته توافق از پس که تالشی کند، می تشویق ای منطقه هژمونی

 و مشروع را ایران برای بزرگ ای هسته زیرساخت یک داشتن حق ای هسته فقتوا. است شده
 عربساتان و صهیونیساتی رژی  یعنی غرب مه  متحد دو امنیتی و ملی منافع و دانسته مجاز

 همچناین و ایاران علیاه ا تصادی المللی بینهای  تحری  لرو. است گرفته نادیده را سعودی
 در را ایاران کشاور، این ای منطقههای  سیاست در ترییر نههرگو برای متقابل الزام وجود عدم

 خواهاد کساب منطقاه در را توجهی  ابل هزینه،نفوذ کمترین با که داد خواهد  رار مو عیتی
 (46:1395وند، )نورعلی . کرد مهار را ایران باید جدید شدلی در بنابراین، کرد،

 عربی کشورهای ویژه به اسالم جهان سیاسی رهبری به بخشیدن مشروعیت -3-2
بششی از  در ای مالحظه  ابل نفوذ از به لطف درآمدهای سرشار نفتی، سعودی عربستان

 جهاان رهباری تواناایی و از نظر خود و برخای از طرفادارانش است برخوردار اسالم جهان
جمهاوری  وا ع در از این جهت، .و به طور جدی این موضوع را دنبال می کند دارد را اسالم
 رهباری معناوی  یمومات در سعودی عربستان ضمنی ادعای برابر در چالشی ایرانی اسالم
 مده اسالم، مقدس شهر دو بر یمومت مبتنی حددی تاها  سعودی ادعای. است اسالم جهان

. اسات وهابیات، خاود، خااص اساالمی احیااگری تعاالی  مبنای بر ای اندازه تا و مدینه و
کید با سعودی عربستان  دارد تالش و است وحی سرزمین اسالمیت و عربیت دمه براینده تأ
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 ای مقدمه عنوان به عربی وحدت بر نتیجه در و بزند پیوند ه  با را عربیت و اسالم مفهوم دو
کید اسالمی وحدت بر  موساس اعضاای از یدای سعودی عربستان زمینه این در. کند می تأ

 از آن طارد و صهیونیساتی رژیا  باا مصار صلح از پس بوده، م1945سال در عرب اتحادیه
 ر ابات عاراق باا عارب دنیای رهبری سر بر عرب، اتحادیه نیز و عرب کشورهای اک ر سوی
 .است کرده
 «م2007» مده نامه توافق تا «م1989» طائف ی توافقنامه از سعودی عربستان وا ع در 
  لمرو رد شریفین حرمین وجود به نظر. است بوده اعراب میان اختالف در مه  میانجی یک

 خاودرا هماواره کشور این اسالم، جهان در آن معنوی مرکزیت و سعودی عربستان پادشاهی
 ایان تحقاق راساتای در خاود گساتردۀ مالی منابع از و داند می اسالم جهان رهبری مستحق

 رهباری کاه اسات کارده تالش سعودی، عربستان رویدرد این  براساس. گیرد می بهره هدف
 خود منافع و اهداف به خود متحد کشورهای وسیله به و باشد داشته دست در را عرب جهان

 عربساتان از عربایهای  کشاور حمایات و همدااری موارد این از یدی. برسد آسیا درغرب
 کاه دهاد مای نشان سعودی عربستان خارجی سیاست. بود یمن کشور به حمله در سعودی

 جهان رهبری ؛خود از اسالمی ظاهری ی ارایه با تا آن هستند؛ دنبال به کشور این زمامداران
 اعالنای اهاداف باه بنا  سعودی عربستان (5:1389 )آقایی، محمدیان،گیرند.  دست به را اسالم

 اساالمی کشاورهای به کمک اسالم، جهان رهبری جهت بیشتر مشروعیت راستای در خود
 .است داده رار  خودهای  فعالیت  ی سرلوحه را مسلمانهای  ا لیت حقوق از حمایت و فقیر

یکا، اهداف -3 یم و ان لیس آمر  عربی ناتوی طرح از صهیونیستی رژ
 در و کند تقویت را ایران ای منطقه ر بای مشتلف، ابعاد در که  است کرده تالش آمریدا 
 ایاران علیاه سازی ائتالف آنها ترین مه  از یدی که داده انجام متعددی ا دامات زمینه، این

 جدیادهای  ساازی ائاتالف به که است کرده تالش آمریدا گذشته،ی ها سال طول در. است
 ساازی اجمااع بتواند آمریدا که است تحقق  ابل صورتی در امر این. بزند دست ایران علیه

 اجماع توانست آمریدا برجام، نامه توافق امضاء از  بل. کند اجرا ایران علیه را موفقی جهانی
 تاحاد را المللی بین امنیت و صلح کننده تهدید عنوان به ای هسته مسلله و ایران علیه جهانی
 امنیات شورایهای   طعنامه تصویب آمریدا برای آن دستاورد ترین مه  که کند کامل زیادی
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 بارای منطقاه کشاورهای ترغیاب خاورمیانه در آمریداهای  تالش ترین محوری از یدی. بود
 . بود ایران برابر در صهیونیستی رژی  با ائتالف
 دوره در دیگار باار اوباما؛ زمان در کشور دو روابط پرتنش دوره از پس یساز ائتالف این
 یسعود عربستان با که هنگفتی ی راردادها با ترامپ هرچند. است شده گرفته سر از ترامپ
 و یتجار اهداف دنبال به باشد، کشور این با یساز ائتالف دنبال به آنده از بیشتر کرد منعقد

 هنگفات، ی راردادهاا ایان یازا در دارند انتظارها  یسعود اما است، خود نظرمد یا تصاد
 یهایساز ائتالف این. باشند برخودار ایران با مقابله یبرا آمریدا یمعنو حمایت از ک  دست

 هماراه سیاست به تنها گیرد، می صورت «امنیت برابر در نفت» معادله برپایه که یا فرامنطقه
 نشسات «می ترزا» از دعوت. شود نمی محدود سعودی عربستان با ترامپ یآمریدا یساز

 7 در فارس خلیج یهمدار یشورا نشست در یو شرکت و منطقه به سفر یبرا بریتانیا وزیر
 نشسات شد مشاهده که زمانی ویژه به دانست، سیاست این دوم شق باید را م2016 دسامبر

 آماادگی از و کارد عناوان منطقاه کال یبارا یتهدیاد را ایران خود مواضع در انگلیس وزیر
 آنچه راندن عقب منظور به فارس خلیج یهمدار یشورا یاعضا با یهمدار یبرا کشورش

 (26:1395)نووورعلی ونوود،. اساات گفتااه سااشن خوانااد، منطقااه در ایااران تهاااجمی ا اادامات
  :بزنند نشان چند تیر یک با تا دارند مناسبی بسیار فرصت کردند می فدرها  آمریدایی

 همدااری شاورای عضاو کشاورهای نظاامی نیروهاای کاردن متصل ه  به با اینده اول
  .بفروشند آنها به تری گران و بیشتر تسلیحات و داده ارتقاء را آنها نظامی نیازهای
 و شایعه جنگ کننده تداعی ه  که کنند ایجاد ایران مقابل در ای منطقه نیروی یک دوم،

  .کند نیاز بی ایران با درگیری از را غربی نظامی هاینیرو لزوم مو ع در ه  و باشد سنی
 افرانسااتان، و عااراق از خااروج بااا زمااان هاا  کااه بودنااد آن پاای درهااا  آمریدایی سااوم،

  .نمایند ایجاد خود ای منطقه حضور برای جدیدهای  ظرفیت
 برای راهبردی اهمیت دارای که را فارس خلیج کشورهای به عربی بهار نفوذ جلو چهارم،

  .بگیرند هستند، ریداآم
 جمهاوری کاه دارد ایان از حدایات بیشاتر اعاراب سوی به ترامپ دوستی دست و تاکید
 در اخیارهای  پیروزی است، ریشته ه  به منطقه در را آنها مررضانه اهداف تمام ایران اسالمی
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 موجب آنان پی در پی شدست و داعش تروریستی گروهک روزه هر اضمحالل عراق و سوریه
 مشتلاف ابعااد دارای کاه طارح ایان در است، شده آمریدا جمهور رییس اندازه از بیش ترس

 دنباال باه صهیونیستی رژی  و انگلیس آمریدا، است،  فرهنگی و اجتماعی ا تصادی، سیاسی،
 :از عبارتند آنها ترین مه  که هستند اهدافی

یم امنیت تامین -1   صهیونیستی رژ
 رژیاا  امنیاات و ثبااات حفااظ امریدااا متحااده تایاااال یا خاورمیانااه اهااداف از یداای

 رژیاا  ارزش.  اساات کشااور ایاان علیااه تهدیاادهااای  کانون کااردن خاااموش و صهیونیسااتی
 رژیا : »کاه کارد خالصاه گوریون بن معروف جمله در توان می را آمریدا یبرا صهیونیستی
 سااسبرا«. اسات اسالمی یکشورها بین در خاورمیانه در غرب بانی دیده برج صهیونیستی

 خاورمیانه اهداف از ناپذیر تفدیک بششی صهیونیستی رژی  امنیت و ثبات حفظ دیدگاه این
 (101:1384)سلیمی، رود. می شمار به امریدا یا

ها  بعضای آماده، دنیاا به بزرگها  بعضی که – گفته انسانها درباره شدسپیر را آنچه شاید
 در – آورناد مای دسات باه زحمت بدون را بزرگیها  بعضی و دهند می انجام بزرگ یکارها
 میاان از رواباط ایان. باشاد صاادق نیاز متحاده وایااالت صهیونیساتی رژیا  رواباط مورد

 بحاران از بعاد و یافات، تولاد بازرگ یا گونه بهها  نازی توسط یهودیان کشتار یخاکسترها
 یکارهاا برد، ارث به را خاورمیانه در اروپا سنتی تفوق متحده ایاالت که زمانی یعنی سوئز،
 کاردن شاریک طریق روابط،از این به ویتنام در آمریدا کامل شدست بعداً . داد انجام بزرگی

 )شوونبششید  عظمت جهانی مسلولیت در ،یا منطقه الحمایه تحت یکشورها و پیمانان ه 
 (13:1380بام،

 منازعاات و یگر سرکوب و خصمانه روحیه با صهیونیستی رژی  همچون غاصب دولتی
 ، ماالی یهاا حمایات بادون همساایه، اعراب و فلسطینیان با متعدد و درپی پی یها وجنگ
 در. یافت نمی خود ت بیت و حضور یبرا مجالی ها ابر درت المللی بین و دیپلماتیک نظامی،

 خاورمیانه حساس منطقه بر سلطه افزایش و خود یاستعمار منافع جهت در انگلستان، ابتدا
 ایااالت گارفتن  ادرت با دوم، جهانی جنگ از بعد. نهاد بنا را صهیونیستی رژی  اصلی پایه

 در هاایی حمایت و نظامی ،یا تصاد ویژه یها کمک. رسید او به بها گران میراث این متحده
 آن گاواه ملل سازمان امنیت یشورا در مشتلفهای   طعنامه کردن وتو که المللی بین عرصه
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 در صهیونیساتی رژیا . امریداست یبرا صهیونیستی رژی  ویژه اهمیت دهنده نشان است،
 کارده ثابات یبسایار مراحل در را خود یوفادار خاورمیانه، در آمریدا اهداف پیشبرد جهت
 زمینه کردن فراه  و آمریدا مشالف یدولتها بر فشار اعمال منطقه، در ژاندارمی نقش: است
 اینداه، بار مضااف .اسات ا ادامات ایان نمونه از منطقه، در آمریدا یا تصاد وسلطه نفوذ

 و یا تصاد گزافهای  هزینه اوضاع، کنترل یبرا خاورمیانه در آمریدا نظامی مستقی  حضور
 صهیونیساتی رژیا  از آمریدا اکنون و. ساخت می متحمل امریدایی جامعه بر را المللی بین

 ههموار که است بدیهی پس. برد می خود،سود گرانه سلطه اهداف انجام در بازویی عنوان به
 اعاالم آن از را خاود یوچارا چون بی حمایت و بشمارد محترم را صهیونیستی رژی  حقوق

 نوشاته یاک از  اویتر یچیاز آمریداا، و ت جمهور رئیس «نیدسون» عقیده اساس بر. کند
  :کند می متعهد صهیونیستی رژی  به را آمریدا رسمی،

 مناافع و دوم جهاانی جناگ میاراث از صهیونیساتی رژی  به ما تعهد.... اخال ی تعهد»
 گیارد، مای سرچشامه فشار تحتهای  دموکراسی یبقا تضمین در ما وایدئولوژیدی اخال ی

 ناابود صهیونیساتی رژیا  کاه داد نشواهاد اجاازه هرگز آمریدا کنگره یا جمهور رئیس هیچ
 دیگار تعبیار به و منطقه در آمریدا منافع حفظ یبرا است پایگاهی صهیونیستی رژی . «شود

 آمریداا منافع ضامن که است منطقه در آمریدا امنیتی و اطالعاتی بازرس صهیونیستی رژی 
 اساتراتژیک نقااط و یانارژ مناابع بار تسالط ویژه به و یا تصاد و امنیتی سیاسی، ابعاد در

 صهیونیستی رژی  و متحده آمریدا،ایاالت و ت جمهور رئیس کلینتون لذا. است خاورمیانه
 مناافع باه خدمت را صهیونیستی رژی  امنیت و یآزاد از دفاع و میدنا بدن یک در روح دو را

  (28:1387)عظیمی،.دانست آمریدا
 در هشادار اعاالم جملاه از ،یهراسا ایاران تهدیادهای طارح ضامن نیاز متحده ایاالت 

 و لبناان ساوریه، ایاران، علیاه را منطقاه کشاورهای خاورمیانه، در «شیعی هالل» گیری شدل
 برطارف را صهیونیساتی رژیا  استراتژیکهای  نگرانی تا کند می تحریک عراق شیعه حاکمیت

 و مسالمان کشور وجود صهیونیستی، رژی  و سفید کا  سران نظر از (163:1391)قدسی،. سازد
 انارژی مناابع درصاد 68 که (فارس خلیج و خزر) انرژی منبع دو میان ایران، چون نیرومندی

 بیست  رن در غرب ملی امنیت و منافع استراتژی، ایبر است، داده اختصاص خود به را جهان



 

 

72 

 جهاان: اسات معتقد نیدسون، ریچارد رو، همین از (164:1391)قدسی، است. خطرناک ید  و
 و آمریداا. اسات آمریدا سیاست زورآزماییهای  میدان ترین مه  ید ، و بیست  رن در اسالم
 از را عرب گیران تصمی  اذهان افانحر شیعی هالل مفهوم سازی برجسته با صهیونیستی، رژی 

 حاکمیات باه نسابت راهاا  آن نگرانی و گیرند می پی« صهیونیستی رژی » یعنی اصلی، مسلله
 .کنند می تحریک منطقه در ایران اسالمی جمهوری نظام رهبری تحت شیعه ایدئولوژی

 عربای ارتاش تشادیل باا عربای سران توافق اعالم از پس آرتصها  صهیونیستی روزنامه
 دلیال باه بلداه انگیشات، برنشواهاد را نگرانای تنهاا نه عربی مشترک ارتش تحقق: نوشت

 زیارا شاد، خواهاد آویو تال خرساندی موجاب منطقاه در ایاران نفوذ گسترش از جلوگیری
 ایان به. کنند توجه اسرائیل امنیت به ارتشی چنین ایجاد فرایند در مجبورند عربی کشورهای

 رژیا   باشاد، کارده دعاوت اسارائیل از کسای عربی ارتش یده شدل در آنده بدون ترتیب
 باا مشاالفتی صهیونیساتی رژیا  رو نیاا از. داشت خواهند آن در باالیی سه  صهیونیستی

 آن یا منطقه سیاست از بششی ایران متحدان و ایران با مقابله زیرا ندارد، عربی ارتش تشدیل
 ها   طعااً  گیارد،  ارار صهیونیساتی  رژی رودرروی بشواهد ارتش این زمانی اگر اما. است
 عربای کشاورهای که فعلی شرایط در. کرد خواهند مشالفت آمریدا ه  و صهیونیستی رژی 

 رژیا  را خاود مشاالف جبهه و دارند صهیونیستی رژی  به خن ی یا طرفانه بی ینگاه عمدتاً 
 کاارتر، اشاتون. داشات نشواهاد آن با مشالفتی نیز رژی  نیا اند، ندرده  لمداد صهیونیستی

 دیادگاه از. اسات کارده یاد «خوب یطرح» عنوان با طرح این از متحده،  ایاالت دفاع وزیر
 کشورهای از صیانت برای غرب به اتداء کاهش به تواند می عربی ارتش طرح اجرای آمریدا،

 داایآمر  طعااً  شود، تشدیل ارتشی چنین اگر. شود خت  فارس خلیج حوزه در ویژه به عربی
 در پشات از را ارتاش ایان کنتارل و هدایت کشورها، این رهبران بین نفوذ با توانست دخواه
 و آمریداا بناابراین،. کناد پیگیاری منطقاه در را خود منافع کمتر، یا هزینه با و بگیرد دست

در ساند  زیاوباما ن (63:1396)میرطاهر، کرد خواهند حمایت ارتش این از اروپایی کشورهای
که  یمسلله ا نیاول انهیم در بشش مربوط به خاورم2010در سال  دایآمر یمل تیراهبرد امن

 است.  یستیونیصه  یرژ تیامن نیکند تعهد به تام می به آن اشاره
  آمریکا تمایت و تضور به آنها نیاز و منطقه مسلمان کشورهای های توانمندی فرسایش -2
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 ایجااد از آمریداا، ساابق یهاا دولت تماامی نیز و ترامپ دولت هدف ترین مه  و اولین
 و اساالمی کشورهای فرسایش با ارتباط در توان می را خارومیانه منطقه در مداوم های بحران

 کناونی شارایط در. دانسات آمریداا فراگیار حضاور به کشورها این کردن وابسته آن متعا ب
 میاان اباتر  ایجااد و ساو یک از عربستان و سوریه عراق، در ها بحران کردن فعال با ترامپ

 کشاورهای کاه اسات آن پای در دیگر سوی از ایران، اسالمی جمهوری با منطقه کشورهای
 خاود ایان منطقه، کشورهای تضعیف و فرسایش با. کند فرسایشی های ر ابت وارد را منطقه

 نااامنی احسااس دلیال باه هاا آن زیرا طلبند، می را آمریدا حضور که هستند منطقه حاکمان
. شد خواهند واشنگتن حمایت و کمک خواهان کنند، می احساس خود اطراف در که کذبی

 آفرینای  نقاش باه وابساته شادت به منطقه اسالمی کشورهای که هستی  شاهد بستر این در
 خود هژمونی حفظ و فراگیر حضور برای را ها زمینه واشنگتن آسانی به و شد خواهند آمریدا

 (10/3/1396،ملوقت حلیلیت-خبری پایگاه )کرد  خواهد ایجاد منطقه در
 نظامی تسلیحات فروش برای بازار ایجاد- 3

 اششاصای، یاا و نهااد هار از بایش آسیا، غرب در جنگ های شعله افزایش و بحران تداوم
 ظهاور کاه دهاد می نشان آسیا غرب تاریخ. باشد می آمریدا سازی اسلحه های کمپانی خواسته

 نظاامی ادوات و تسالیحات فاروش بارای را سابیمنا باازار مداوم، تقریبا و مقطعی های جنگ
 منطقه در هراسی ایران اشاعه با ترامپ دونالد نیز جدید شرایط در. است کرده ایجاد آمریدایی،

 بارای را ضارورت ایان ساوریه بحران در ویژه به منطقه، در بحران های کانون داشتن نگه گرم و
 بیشاتر نظاامی تسالیحات خریاد نادنیازم هاا آن کاه است کرده ایجاد منطقه عرب کشورهای

 اخیار سفر در آمریدا از عربستان سابقه بی تسلیحاتی خرید در توان می را امر این نمود. هستند
 حفاظ کاه اسات آن وا عیات. کارد مشاهد دالر میلیارد 110 بر بالغ مبلری با ریاض به ترامپ
 پیش شدن میلیتاریزه سمت به را منطقه آسیا، غرب منطقه در ثباتی بی تداوم و بحران های کانون

  گردد. می فراه  غربی های سالح خرید برای خوبی بازار آن در که فضایی. برد می
 دستیابی به نفت ارزان قیمت -4

در  الاب ارتاش  یعرب  یکشورها زیو تجه  یهراس رانیکردن راهبرد ا یاتیبا عمل دایآمر
کند، امدان تسلط  می تیو ت ب هیوجکه حضور خود را در منطقه ت نیعالوه بر ا یمشترک عرب
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 ،یم باکشف منابع نفت1920سازد. در وا ع از دهه  می ایمه زیمنطقه را ن یخود بر منابع انرژ
 یبارا یا لاهیشاد و تاا کناون باه هار ترفناد وح کیتحرها  سلطه بر آن یبرا دایآمر یاشتها

جهان درمنطقاه   ینفتای ه رهیدرصد ذخ 67منابع متوسل شده اند.  نیو استفاده از ا یابیدست
 انادک اساتشراج های  ناهیدارد و باا هز یریچشامگ یعاینهفته است که باازده طب انهیخاورم

ارزان نفات و  یبهاا زیازا ا و ن یمواد انرژ گرینفت و د ضها وفور عر یژگیدو و نیشود. ا می
کارده  لیدا تصااد جهاان تبا یبرا کیاستراتژ یرا به منطقه ا انهیزا، خاورم یمواد انرژ گرید

در  کیاساتراتژ یرا در چنگ داشته باشد اهرم انهیکه خاورم یکه هر کشور یاست. به طور
نشااند و  یباه کرسا بانیخود را در مقابل ر  یاسیسهای  تواند هدف می دارد که با آن اریاخت
 به دست آورد.  ییازهایامت

به نفت ارزان، از  یاز دسترس یناش یا تصاد  یافزون برسود مستق دایمتحده آمر االتیا
. ردیخود بهره گ یو نظام یا تصاد بانیتواند از اهرم نفت در مقابل ر  می زین یستیهژمون دید
 طر  رهیالجز یدر گفت وگو با شبده خبر ییداینفوذ آمر احبص شمندیاند «ینوام چامسد»

 اناهیرماسات کاه در منطقاه خاو نیا انهیدر مورد خاور م دایآمر یاصل یکند نگران می دیتاک
دهاد فقاط  می نشان انهیخاورم یکشورها استیتحوالت منطقه و س .وجود دارد یمنابع نفت
 نیااسات و ا اناهیخاورم زیابر مناطق نفت خ دایمشالف سلطه آمر رانیا یاسالم یجمهور

 یدر حاال نیارود. ا مای آنان باه شامار مانانیو ه  پها  ییدایآمر یجد ینگران هیما دردیرو
 نادهیدر طاول دودهاه آ داا،یآمر ینارژوزارت ا یاداره اطالعات انرژ است که طبق گزارش

بشاده در ساال  ونیالیم 78 یو از روز ابادی مای شیدرصاد افازا 50نفات  یمصرف جهان
دوره مصارف نفات  نیو در هم دیم خواهد رس2025بشده در سال  ونیلیم 118م به 2002

 نی. در چناافاتیخواهاد  شیبشاده افازا ونیالیم 29بشده باه  ونیلیم 20 یاز روز دایآمر
 شوفایی )موسوی. ابدی می شیروز به روز افزا یمتحده به نفت واردات االتیا یوابستگ یاوضاع

،64:1385-65)   
 ندهیدر کمتراز ربع  رن آ دایآمر ازیمورد ن یانرژ نیبا تام یهراس رانیمنظر راهبرد ا نیاز ا

 انیپا به ندهیسال آ 11 یط دایفت آمرن یبشده ا اردیلیم 22دارد، چون منابع  یمیرابطه مستق
 یداریابشده  نفت خاام خر ونیلیم 25کشور مجبور خواهد شد روزانه  نیو ا دیخواهد رس
امدان صادرات نفات  ،یداخل ندهیبه علت مصرف فزا ندهیدر چند سال آ گر،ید یکند. ازسو
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 رانیاراق و اع ،یصادر کننده گرفته خواهد شد و فقط عربستان سعود یاز کشورها یاز برخ
 نیتوانند صادرات نفت داشته باشاند. بناابرا می ندهیسال آ 30بود که در  هندخوا ییکشورها

 ندهیسو تحوالت آ کیکوشد با گذر از آن، از  می است که واشنگتن یدر وا ع پل یهراس رانیا
 یفارارو یالمللا نیو با یمنطقاه اهاای  بحران گرید یکند و از سو تیریخود را مد یداخل

 منطقاه در هاا بحران تاداوم راهبارد گارفتن پایش در از . آمریداارا مهار و کنترل کند دایرآم
 منطقاه کشورهای شدن درگیر. دارد منطقه کشورهای نفتی منابع به ای ویژه توجه خارومیانه،

 بار را سانگینی ماالی های هزیناه جنگ، میدان در حضور گاها حتی و فراگیر های بحران در
 . کند یم تحمیل ها حدومت

 کشاورهای عماومی، ها رساانی خدمات در اخاتالل و شاهری منااطق  ویرانی همچنین،
 تاامین و درآماد اصالی منباع کاه این باه توجه با و کند می بیشتر های هزینه به وادار را منطقه
 را خاود نفت صادرات میزان که هستند ناچار ها آن است، نفت صادرات کشورها اک ر بودجه

 ساو، یاک از کاه شاد خواهاد موجب مساله این. دهند افزایش الزم مالی منابع کسب برای
 پاایین موجب عرضه انبوه دیگر، سوی از و شود عرضه جهانی بازارهای به الزم نفت همواره
 و پررناگ حضاور واسطه به میان، این در. شد خواهد جهانی بازاهای در نفت  یمت ماندن
 عربساتان ویاژه باه منطقاه، کشاورهای نفتای عمنااب اکتشاف و تولید در آمریدا حیاتی نقش

 .شد خواهد محرز کشورها دیگر برای پیش از بیش آمریدا هژمون نقش سعودی،
 زده بحران کشورهای بازسازی در مشارکت -5

 دکتارین  الب در آسیا غرب در ها بحران گسترش و حفظ از آمریدا اهداف از دیگر یدی
 دکتارین، این اساس بر. است تبیین  ابل آورد می نمیا به سشن آن از کالین نائومی که شوک
 ایجااد را بازرگ های جنگ و ها بحران مشتلف مقاطع در آمریدا رهبری به داری سرمایه نظام
 کاردن فاروکش از پاس بالفاصاله. شاد خواهناد بزرگ های ویرانی موجب غالبا که کند می

 و بازسازی بهانه به که دهستن آمریدایی ا تصادی و تجاری های شرکت این جنگ های شعله
  بااال در و شااد خواهنااد میاادان وارد دیااده آساایب کشااورهای عمااران فرآینااد در مشااارکت

 را ا تصاادی کاالن ساودهای دهناد، می انجاام کشاورها ایان بازسازی برای که هایی پروژه
 .کنند می دریافت
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 رگشااه همچاون خارومیاناه منطقاه در جناگ و بحران های کانون تداوم جهت این از 
 خارومیاناه وارد مشتلف عناوین تحت که است آمریدای ا تصادی های کمپانی برای حیاتی
 به توان می زمینه این در. دهند اختصاص خود به را نفت فروش از حاصل های بودجه و شوند
 کشاور ایان باه آمریدا نظامی حمله از پس و م2003 سال از بعد که کرد اشاره عراق کشور

 عاراق عمرانای و اکتشاافی تجااری، مالی، بازارهای وارد حسین، دامص رژی  کردن وسا ط
 همچنین،. کردند دریافت را کالنی سوهای عراق بازسازی های پروژه در مشارکت با و شدند

 تماامی اسات، شاده نزدیاک خاود پایان به کشور این در داعش مسلله که کنونی شرایط در
 گساترده مشاارکت خواساتار عرا ای نحاکماا کاه دارناد حدایات موضوع این از ها گزارش
 .هستند عراق کشور بازسازی در آمریدایی های شرکت
 (یا هسته یفناور  و یایدئولوژ  ،یانرژ  ژئوپلیتیک، یها مولفه) ایران مهار -6
 ریملناد مو عیت در هرمز تنگه و فارس خلیج در ایران سواحل ،«اسپایدمن» دیدگاه از 

 همااین باار. کناد می فراه  را یبحر و یبر  درت دو دبرخور امدان لذا و است شده وا اع
 و کاارد می یبااز انگلساتان و روسایه بین را حائل نقش ایران بیست ،  رن اوایل در اسااس،

 یها  اندیشااه از الهااام بااا. رفات مای شامار باه جهاانی ر ابتهای  کانون تارین مها  از
 شاد ارائاه کناان جرج توسط یرسازمحصو و تحدید سیاست ،« اساپایدمن» و «مدینادر»
   (33:1376)مطاعوت،آماد. حسااب باه نفاوذ ساد سیاست مها  یها  حلقاه از یدای ایاران و

 تاالش وجاود باا که است بوده یا اندازه به منطقه سیاسی معادالت در ایران جایگاه اهمیت
 ارجاهخ وزیار «جیمزبیدار» اساالمی، انقاالب از پسهای  سال طی سیاسی بایدوت یبرا

 اعالم( م1991 فوریه 7)1369 بهمن18 در سنا خارجی روابط کمیته برابر در آمریدا پیشین
 باه ایاران و شاوند گذاشاته کنار امنیتی یها برنامه از نباید منطقه یدولتها از یک هیچ» :کرد

 یا منطقاه امنیتی نظام هیچ ایران، بدون. کند ایفا مهمی نقش باید منطقه عمده  درت عنوان
 شایساته نقاش داشاتن بادون نیاز ایاران و داشات نشواهاد وجود فارس خلیج در یآمدکار

 رویدردهاای در گرفتاه صاورت تحاوالت (24: 1372 رمضوانی،) .«بپیونادد آن باه تواند نمی
  رار ای منطقه کانون در ایران جهانی، معادالت در یانرژ منابع یافتن اهمیت و ژئوپولیتیدی

 از که طوری به. کند می ایفا حیاتی نقشی جهان گاز و نفت تقالان و تولید در که است گرفته
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 از ایاران جهان، انرژی ژئوپلیتیک در رو، این از. کند می عمل جهان  لب بسان کارکرد نظر
  :دارد  رار المللی بین تعامالت مرکز و توجه کانون در جهت دو

 هماین بر که جهانی رژیان بیضی کانون در گرفتن  رار و ایران ژئوپلیتیک مو عیت( الف
 هارتلناد یاا جهاانی انارژی بیضای از مدیندر، هارتلند نظریه از متأثر «کمپ جفری» مبنا،

  ( 156:1383)کمپ،است. ایران مه های  شاخص دیگر از نیز کند، می یاد ژئوپلیتیک
 امنیات در کشاور ایان حیاتی نقش و انرژی انتقال مسیرهای لحاظ از ایران مو عیت( ب

  .انرژی نیجهاا
 در محصااور منطقااه باارای کااه ای ویاژه ژئاوپلیتیدی و جررافیاایی مو عیات با ایران
 یا منطقاه یکشاورها یبارا مطلاوب ترانزیتای کشاور یاک دارد، مرکازی آسایای خشادی

 ساازمان گاذار بنیاان یاعضاا از یداای ایران دیگر، یسو از.رود می شمار به یا فرامنطقه و
 انقالب آستانه در کشور ایان نفات صادور  طاع و است( اوپک)نفت کنندهتولید یکشورها
 تنهاایی به ایران م1979 در شاد موجب نفت، صنعت کارکنان اعتصابات واسطه به اسالمی

 جهااان در نفااتهااای   یمت ناگهااانی افاازایش و دوم نفتاای شااوپ آوردن پدیااد بااه  ااادر
 عامل ایران، اسالمی یجمهور یانرژ بعمنا و ژئوپلیتیک کنار در (263:1389)محمدی،،شود

 باا ایاران مناافع تضااد در اصلی عامل را آن بتوان شاید که دارد وجود نیز یدیگر مه  بسیار
. دارد را یانارژ و ژئوپلیتیاک عوامال رانادن حاشیه به تاوان و دانست ناتو خصوصاً  و غرب

 عنصاار دو تاثیر تحت ارههمو ایران یا منطقههای  سیاست که معتقدند نیز  دسی و  الیباف
 سیاسات عناصار، ایان و بوده یایدئولوژ و سیاسای جررافیاایی یها  وا عیات یعنای مها ،

 شادی چه اگر. اند کرده هدایت ایادئولوژیک و گرایاناه عمال صاورت باه را ایاران خارجی
 با ی اراستو همچنان ایران خارجی سیاست در متفاوت درجاتی با عوامل این که ندارد وجود

 باه یاعتقااد و فرهنگای عواماال اساااس، ایان بار (16:1391)قالیباف، قدسوی،. ماند خواهند
 و بشاش یآزاد یها  جناابش توجااه و شاده محساوب ژئاوپلیتیدی مها های  مولفه عنوان

 کشورهایی ژئوپلیتیک که است شده باعث سیاسی صحنه در اسالم نقش به اسالمی نشبگان
)مفشوردی،  یاباد چنادان دو اهمیات بودناد برخاوردار مسالمان ک ریاتا باا جمعیات از که

 (26:1391مکبری،
 کااه آن از پاایشها  مادت اساالم، یدنیاا ماذهب شیعه کشور بزرگترین عنوان به ایران



 

 

78 

 در اساالمی یهاا حرکات آوردن پدید در مه  نقش بپیوندد، و وع به آن در اسالمی انقاالب
 دوران در اساالمی یها  حرکات وها  جنبش به نگاهی. است داشته خاورمیانه منطقاه ساطح

 الادین جماال ساید چاون ها  مباارزانی ا ادامات وها  اندیشه که است آن بیاانگر معاصار
 یاا و داد گساترش آفریقاا شامال و مصر تا را استعمار با خود مباارزات دایاره کاه یاسدآباد

 اخاوان نظیار ماذهبی سانی یوههااگر باا کاه اسالم فاداییان همچاون هایی گروه مبارزات
 آناان اهاداف جملاه از فلسطینی مسلمان اعاراب از حمایات و بودناد ارتباط در المسلمین

 منطقه دیگر یکشورها در خود دینان ها  باا ایرانای مسالمانان میاان پیوند دهنده نشان بود،
  (265:1389)محمدی، .است

 حقوق تروریس ، آسیا، غرب صلح روند مورد در ایران رفتار ترییر خواهان عمدتا آمریدا
 کردناد تالش آمریدا در مشتلفهای  دولت اساس، براین. است بوده ای هسته برنامه و بشر

 داخلای و ای منطقه المللی، بین سطح سه در را ایران خود، انتقاد مورد موضوعات کمک به
 : راردهند فشار تحت
 المللای باین امنیات و صلح کننده راتهدید ایران ای هسته برنامه المللی، بین سطح در 

  .کردند ایجاد را ای گسترده اجماع ایران علیه خصوص، این در و کردند معرفی
 اللاه، حازب کاه ادعا این با و شد مطرح تروریس  از حمایت بحث ای، منطقه سطح در

 کارد تاالش آمریداا هساتند، ایاران حمایات ماوردهاا  گروه دیگر و اسالمی جهاد حماس،
 .نماید تشدید را ایران ای منطقههای  حدودیتم

 برجساته و پررناگ ای گوناه باه بشاری حقوق موضوعات به نیز ایران داخلی سطح در 
 .شود مطرح بشر حقوق نا ضان از یدی عنوان به ایران تا شد پرذاخته

 تفدیاک  ابال کامال و دارند پوشانی ه  یددیگر با سطح سه هر که کرد تاکید باید البته 
 وزن کاردن کا  مهاار، سیاسات کردن دنبال از آمریدا هدف ترین مه  حال، این با. یستندن

 از اظهااراتی در نیاز «کیساینجر هناری. »اسات باوده جهاان و منطقاه در ایران استراتژیک
 بلده داعش،های  تروریست نه را خطر ترین مه  و کرد نگرانی ابراز ایران امپراتوری بازگشت

 ایاران نسبی  درت کاهش متضمن سو، یک از آمریدا هدف تحقق رو نای از.  دانست ایران
 زیر راهبردهای. است بوده ایران ر بای  درت افزایش دیگر، سوی از و نرم و سشت ابعاد در
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 :است  رارگرفته توجه مورد فوق هدف به دستیابی منظور به
 ایران؛ کردن امنیتی .1
 ایران؛  بال در آمریدا دیپلماتیک ا دامات کارگیری به .2
 ؛جانبه همههای  تحری  .3
 ؛(133-132:1395)هادیان، دور راه از سازی موازنه .4

 عربی ناتوی طرح انداز نتیجه گیری و  چشم
 گونااگونی اتحادهاای و پیمان ها، بندی   طب شاهد خاورمیانه منطقه گذشته، سال یدصد در

 باه طبیعای واکنشای ود،شا  می گفتاه عربی ناتوی پیمان تشدیل احتمال درباره آنچه و است بوده
 و ساوریه عاراق، درها  تروریسات آنده از پس. است سوریه و عراق ایران، فعال و جانبه  سه پیمان
 و عربای متحاده اماارات مصار، سعودی، پادشاهی خوردند، شدست ایرانهای  حمایت با یمن
 ایاران نفاوذ باا مواجهاه برای نفری هزار 40 مشترک نظامی نیروی یک ایجاد برای تالش در اردن

 الجزایار، ساعودی، عربساتان ماراکش، اردن، مصار، از عمادتا ائاتالف این اولیه نیروی. هستند
 ترکیاه باالقوه طاور باه و فاارس خلایج حوزه کشورهای از کمی تعداد و پاکستان مررب، سودان،
 .نیست منتفی نیز عربی ناتوی به کشورها سایر پیوستن حال عین در. بود خواهد

 عراق سوریه، جنگ طول در فارس خلیج همداری شورای کشورهای راخیهای  شدست
 و شار ی خیز نفتهای  استان درها  ناآرامی از ناشی نگرانی داعش، ظهور تهدیدات و یمن و

 باه آمریداا تعهد عدم اسالمی، بیداری پی در یمن و بحرین و سعودی عربستان نشین شیعه
 تاوازن در تعاادل عادم ساوریه، در خصاوص به منطقه در مداخله برای اش  نظامی تعهدات
 هاای گروه از ارتشای مقاومت،تشادیل گفتماان نفوذ افزایش دلیل به منطقه نظامی نیروهای

 باا مباارزه بارای وروسایه ایاران ائاتالف و یمان مردم از حمایت و سوریه و عراق در مردمی
 سوی به را یسعود عربستان اول درجه در فارس خلیج عربی تروریستی،کشورهایهای  گروه

 .است داده سوق عربی ناتوی به موسوم نظامی اتحاد یک تشدیل
 عربای، هویت احیای به توان می عربی ناتوی ایجاد اصلی اهداف و دالیل از مجموع در
 سیاسای و ا تصاادی مشادالت از رفتن طفره عربیس ، محوریت با سیاسی همگرایی ایجاد
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 کاردن ،برجسته عمومی افدار کردن منحرف  ی،ا منطقه مسائل به آنها دادن نسبت و داخلی
 ایران و هراسی شیعه ترویج منطقه، در کلیدی  درت یک عنوان به سعودی عربستان مو عیت
 و خاانوادگیهاای  حدومت از حفاظات داخلی،های  انقالب وها  اعتراض با مقابله هراسی،

 باه ایران نفوذ با مقابله و  تروریس با مقابله بهانه به کشورها داخلی امور در سلطنتی،مداخله
 .کرد اشاره ائتالف، این تشدیل دلیل ترین مه  عنوان

 عربای، نااتوی باه موساوم ائاتالف یک به دهی شدل با تا هستند آن دنبال بهها  سعودی
 دونالد جمهوری ریاست موازات به. دهند افزایش ایران بر بیشتر چه هر فشار برای راها  زمینه

 ترامپ ایرانی ضد رویدرد از گیری بهره در سعی سعودی عربستان قاماتم آمریدا، در ترامپ
 ساطح تواناد مای کاه زدند ایران علیه ای منطقه مشتلفهای  ائتالف تشدیل به دست و کرده

 تشادید و موجاودهاای  تنش افزایش به و نماید تر جدی فاز یک وارد را کشور دوهای  ر ابت
 را منطقاه امنیتای و سیاسای تحاوالت سایر آن تبع به و زد خواهد دامن منطقه در گرایی فر ه

 رژیا  و آمریدا همچون ای فرامنطقه کشورهای از برخی دیگر سوی از. دهد  رار تاثیر تحت
 و ایاران باا مقابلاه بارای را پیماانی چناین تحقق منطقه در هراسی ایران تبلیغ با صهیونیستی

  .ندا نموده دنبال عربی کشورهای به خود تسلیحات فروش
 خصاوص به کنونی بازیگران بین ای منطقه های همداری و ثبات گسترش به تواند می آنچه اما

 هاای وا عیت درک و ای منطقاه مساائل باه ناوین نگااهی کناد، کماک عربای کشورهای و ایران
 مادت کوتاه حتای و بلندمادت در منطقاه کشاورهای تمام منافع بر که است ماندگار و ساختاری
 مانناد هایی مؤلفاه شود می محسوب جدید نگاه این در آن بر تأکید که آنچه. بود دخواه تأثیرگذار
 بار آن تاأثیر و المللای بین ترییرات آن، از ناشی الزامات و اعراب و ایران دائمی همسایگی وا عیت

 از هریاک طبیعی نقش و وضعیت و جهانی بزرگ های  درت با منطقه کشورهای جایگاه و روابط
 هرچند. است بازیگران این از هریک نرم و سشت  درت های مؤلفه به توجه با ای قهمنط بازیگران

 راهبردهاای ناوع و ای منطقاه تحاوالت تاأثیر تحات عربای کشاورهای برخای و ایران روابط که
 همساایگی وا عیات اماا اسات، هماراه هاایی ر ابت و ها چالش با ای فرامنطقه بزرگ های  درت
 باه تعامل سوی به جدی حرکت لزوم المللی بین های پیمانی ه  و تحوالت بودن مقطعی و دائمی
 .سازد می ضروری را منفی ر ابت و خصومت جای
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 گساترش و غارب تادریجی کااهش و الملال بین نظاام در  ادرت انتقاال روند همچنین 
 باازتعریف را خاورمیانه منطقه معادالت تواند می بلندمدت یا مدت میان در ولو آن های چالش

 یاا و غارب ازساوی ایاران مهار و خصمانه های سیاست مانند هایی وضعیت اینده نتیجه و کند
 جایگااه و نقش. بود نشواهد ترییر بدون و دائمی امری مهار این برای غربی های  درت توانایی
 ژئوپلیتیاک، های مؤلفاه ازجملاه خاود  ادرت ساطح به توجه با ای منطقه بازیگران از هریک

 کاه آنچه و است دائمی وا عیتی نیز استراتژیک فرهنگ و تمدنی و تاریشی بسترهای ا تصادی،
 همرحلا آغااز و امنیتای های ر ابت از گذار سازد مشروع و پذیرش مورد را ها نقش این تواند می

 صورت به را کشورها همه منافع بلندمدت در که است ای منطقه همگرایی و همداری از نوینی
 .نماید تأمین متناسب

 رانیااهای  اساتیس با مقابله را خود عمده محور هرچند آمریدا مشارکت با عربی ناتوی
 نیا و بزند مقابله به دست نیز منطقه در روسیه نفوذ با آینده در که نیست بعید اما کرده اعالم

 هیروسا رایاز داد، خواهاد ساوق یایهمگرا سمت به شیپ از شیب را مسدو و تهران دردیرو
 لیادل نیهما باه. کناد واگذار متحدانش و واشنگتن به یدست دو را انهیخاورم ستین حاضر

 شیپا از شیبا کشاور دو و کارد خواهند دراز رانیا یسو به یاری دست زین نیکرمل مقامات
 دیتشاد لیدل به زین نیچ ،یطرف از. کرد خواهند هماهنگ را منطقه و هیسور در خود مواضع

 شاده وارد هیساور در تهران و مسدو ائتالف رد یتازگ به ،یجهان عرصه در دایآمر باها  تنش
 ،یاسایس وزن لیادل باه رایاز. کناد تیاتقو را منطقاه در رانیاا موضع تواند می نیا و است

 از تر موفق تواند می پدنا  مسدوا  تهران م لث ،یجهان تحوالت در نیچ ینظام و یا تصاد
 .   کند عمل یعرب یشینما ائتالف

 از برخای  کاه اسات مواجه بسیاری متعدد موانع با ربیع ناتوی  تشدیل طرح سویی از 
 :عبارتنداز آنها مهمترین

  اعضاء، میان توافق مورد مشترک تهدید نبود  -1
 و ائاتالف ایان بار ساعودی عربساتان سالطه از عربای کشاورهای برخای نارضایتی -2

  کشورها، دیگر با نظامی اتحاد ایده با مشالفت
 تشادیل بارای فاارس خلایج عربای کشاورهای  بل های سال خورده شدست تجربه -3
 چندجانبه، نظامیهای  پیمان
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 یددیگر، به نسبت واحد و مشترکهای  نگاه از عربی کشورهای برخورداری عدم  -4
 ارتاش یاک تشدیل برای عربی کشورهای در انسانی الزمهای  زیرساخت وجود عدم -5

 منطقه، تحوالت در نقش ایفای جهت در کارآمد و متحد منسج ،
 در اخاتالف نظیر) تروریس  نظیر مشترک، تهدیدات از اجماع مورد تعریف دشواری -7

  الله، حزب یا المسلمین اخوان خصوص
 از ای منطقاه مشتلاف مسائل در نظر اختالف و عربی کشورهای های دیدگاه واگرایی -8
 لیبی، و المسلین اخوان سوریه، یمن، جمله
 اینگوناه ناکارآمادی از ناشای تااریشی حافظاه واساطة هبا اعراب میان اندک اعتماد -9

  اعراب، ویژه امنیتی و سیاسی فرهنگ وجود و متعدد اعضای میان توافقات
  نیروها، ترکیب و فرماندهی خصوص در عملیاتی اختالفات -11
 و اهاداف نباود و ماموریات در ابهام و مشترک عملیاتهای  زیرساخت نبودن آماده -12
  .عربی کشورهای بین در ای منطقه شترکم امنیتی نگرش
 ایادة بار تاکیاد و عربای امنیتای اجمااع یاک به رسیدن در اعراب پایداری وجود این با

 موازناه اساتراتژی  الب در سیاست این از آمریدا حمایت نیز و عربی مشترک نیروی تشدیل
.  ساازد متااثر را ایاران امنیتای تهدیادات سااختار مادت بلناد آیناده در تواناد می دور راه از

 ا ادامات گساترش طریاق از بایاد منطقاه متشانج شارایط ایان در ایران اسالمی جمهوری
 سیاسات مباانی و اصاول حفاظ باا همزماان زدایی تنشهای  سیاست و مذاکره و دیپلماتیک

 ا اادامات.نمایااد خااوداری ای منطقااه اختالفااات و تعارضااات گسااترش از خااود خااارجی
 باوده منطقاه در ایاران سیاسی انزوای راستای در همواره خیرا سال چند در عربی های کشور
 جملاه از عربای کشاورهای از بعضای هماهناگ دیپلماتیاک روابط  طع و کاهش که است

 انجام سعودی عربستان راهبری با که سومالی سودان، عربی متحده امارات سعودی عربستان
 .شود می ارزیابی راستا این در شد

 دهاد انجام  سعودی عربستان ا دامات با مقابله برای تواند می یرانا که ا داماتی دیگر از
 ایااالت  درتمناد ر باای و منتقادان از چین و روسیه. باشد می ها ائتالف و اتحادها گسترش

 تقویات باا تواند می ایران رو این از است ایران همسوبا و آسیا غرب منطقه در آمریدا متحده
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 و عاراق و ساوریه بحران در آنچه همانند کشورها این با بهجان چند و جانبه دوهای  همداری
 سیاسای گونااگونهای  زمیناه در  اوی ائاتالف ایان شاود مای دنبال ای منطقه مسائل دیگر

 ایاران بناابراین. نمایاد جلاوگیری خود جایگاه تضعیف از تا دهد تشدیل نظامی و ا تصادی
 شاورای  کشاورهای برابار در و کند تقویت را آسیا غرب منطقه در خود نفوذی و  درت باید

 اساتراتژیک و سیاسای بازدارنادگی ساعودی عربستان خصوص به و فارس خلیج همداری
 راه از ر یاب باا جانباه هماههای  موازناه ایجاد با ایران. کند تقویت را( دترنس) و(   دتانت)

 خاارجی رواباط در. برساد مطلاوب ثمرات به آمیز صلح و سال  تواند می بازدارندگی ایجاد
 چناان از بایاد ایاران رو ایان از است نظامی و سیاسی جنبه در موازنه اصل تابع بازدارندگی
 چاالش گونه هر ایجاد از فارس خلیج حوزه عربیهای  کشور که باشد برخوردار بازدارندگی

 رو ایان از.کنناد خطار احسااس آن برابار در و کنناد خاودداری ایران برای سیاسی و امنیتی
 سیاسات در منطقاه عربی بازیگران که زیرا برد نمی جایی به راه صرف، زدایی تنش سیاست
 ایاالت تجویزیهای  سیاست و بسیار متریرهای تابع و کنند نمی عمل مستقل خود خارجی

 عربای، ناتوی طرح انداز چش  راستای در لذا.  باشند می صهیونیستی رژی  و آمریدا متحده
 :شود می ارزیابی مه  بسیار زیر مالحظات و ریرهامت ها، شاخصه ها، مولفه به توجه
 طارح این که شرایطی به توجه با که است این گرفت نظر در باید که یا ندته نشستین -1

 حتای ارتشای چنین ،(انصاراالله مردمیهای  کمیته یپیشرو و یمن تحوالت) شود می مطرح
 باشاد عربای یشاورهاک امنیات تضمین یراستا در که آن از بیش شدن، تشدیل صورت در

 آن از را مردمای ا باال کاه یامار رفت، خواهد کار به عربیهای  جنبش سرکوب یبرا بیشتر
 خواهاد محاور دو عملیااتی حاوزه در تشادیل، صاورت در عربی ناتوی لذا. کند می سلب

 بارای عضو کشورهای داخلی امور در مداخله و سو یک از غربی ناتوی با همداری داشت،
 .دیگر سوی از اعتراضی یرفتارها سرکوب

  ارار آن چاارچوب در ارتشای چناین که است جررافیایی حوزه گستردگی دوم؛ ندته -2
 ارتاش کاه اسات یا حوزه فارس خلیج تا آفریقا شرق تا آفریقا شمال از. شود تشدیل است
 جررافیایی، بزرگ گستره چنین. کند فعالیت آن در است  رار شدن، تشدیل صورت در عربی

 بار غلباه اجاازه آیناد، غالاب نیز مسافت بعد از ناشی یها چالش بر کشورها که تیصور در
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 .دهد نمی را ایران مانند عرب غیر یکشورها حضور از ناشی جررافیاییهای  پارگی
 رواباط و سیاسات جهاان. اسات عارب جهاان درونیهای  ر ابت سوم؛ وجود ندته  -3

 حاالی درهاا  این هماه. است استوار ورهاکش بودن محور امنیت و طلبی  درت بر الملل بین
 یالگوهاا کاه اسات یا گوناه باه خاورمیاناه منطقه یراهبرد و ژئوپلیتیدی ساختار که است
. کشااند مای ر اابتی یالگوهاا سامت باه حالت بهترین در را منطقه این یکشورها یرفتار

 یکشاورها یبرا را صفر جمع حاصل باهای  یباز بیشتر منطقه این الملل بین روابط بنابراین
 یشاورا عضاو یکشاورها رواباط در تاوان مای راهاا  ر ابت ایان بارز نمونه. کند می تجویز
 ایان در جویاناه یهمداارهاای  طرح دلیل، همین به. دید یددیگر با فارس خلیج یهمدار
 میاان در درکای چناین رشاد از ناشای تاا است محیطیهای  ضرورت از ناشی بیشتر منطقه

  .سازد می مواجه چالش با را هایی یهمدار چنین یدورنما که یامر سیاسی، نشبگان
 ریشاه کاه داناد می خوبی به آگاهی تحلیلگر هر. است فلسطین مساله ندته؛ چهارمین -4
 یکشاورها نااتوانی و صهیونیساتی رژیا  یاشارالگر خاورمیاناه، در کنونیهای  چالش بیشتر
 تشادیل طرح شد، گفته که همانگونه .است رژی  این از فلسطین مردم حقوق گرفتن در عربی
 خاارجی یتهدیادها با مقابله یبرا عرب جهان نیاز از ناشی که آن از بیش عربی مشترپ ارتش
 ایان در بنابراین،. است مصر و عربستان یکشورها بلندپروازانههای  طرح از ناشی بیشتر باشد،
 آن در کاه طرحای هار در داده نشاان تااریخ و است شده رانده حاشیه به فلسطین مساله طرح

 . است بوده آن منطقی نتیجه شدست، است، مانده غافل فلسطین مساله از عرب جهان
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