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کپنهاگ
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چکیده
این مقاله در نظر دارد با بهره از نظریه امنیتی کپنهاگ بهه واامهم مه بر بهر من قههگرایی درونزا
بپردازد و از آن زاویه ،دو روند من قههگرایی درونزا و برونگهرا در خاورمیانهه را آیی شنایهی
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نماید .راهکار اصلی نایسنده برای آغاز من قهگرایی درونزا ،آغاز ییایت همسهاییی از اانه
قدرتهای م بر من قهای ایت که مستظهر به قدرت فرهنیهی و ممهدنی هسهتند .ایهران همهان
قدرت من قه ای ایت که اوأل مستظهر به قدرت فرهنیی و ممدنی ایت و بانیأ آزادشدن قهدرت
آن در گرو کاهش منشهای من قهای ،کاهش مداخالت قدرتهای برون من قهای و آغاز فراینهد
من قهگرایی درونزا و یا دروننیر ایت .پریش اصلی مقاله وبهارت ایهت از مهممهرین ماانه

فصلنامه
پژوهشهای

من قهگرایی درون زا در غرب آییا چیست و امهاری ایالمی ایران چیانه میماانهد ییایهت

رواب ط ب ط

المل ط

همساییی به منظار محقق من قهگرایی درونزا در غرب آییا را فعها کننهد در پایه بهه ایهن

دوره دهط

شططماره

ی ا این فرضیه را در محک آزمان قرار دادهایم که معارضات یاختاری فعا در من قه ،اقتصاد
غیر مکمهم ،یهبک زنهدگی متعهاکا و الیهای دویهتی و دشهمنی متنهاق

مهممهرین ماانه

من قهگرایی درونزا در خاورمیانه ایت .همچنهین اوتمهاد بهه ناها الیهت ییایهی قهدرتهای
من قهای ،مستظهر به فرهنگ و ممدن قای برای آغاز ییایت همسهاییی ،ظرفیتههای مهادی و
معنای الزم برای اوتماد یازی و مشارکت طلبی و مالش برای کاهش منشهای من قهای در یک
فرآیند ب ئی ،کاهش مداخالت منای قهدرتهای خهارای در غهرب آیهیا را فهرآهم میکنهد و
زمینههای الزم را برای محقق من قهگرایی درونزا فراهم میکند .در این مقاله به پیامدهای رونهد
وادی یازی اوراب با ایرائیم برای من قهگرایی نیز پرداخته میشاد.
واژگان کلیدی من قه گرایی ،درونیرا ،برونگرا ،خاورمیانه ،ایران ،مکت
 .1وضا هیأت ولمی دانشیاه آزاد ایالمی واحد مهران مرکزی
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مقدمه
زیرییستمهای مختلف در ییستم بینالمللی هر یهک مختصهات خهاو خهاد را دارنهد.
زیرییستم اروپا ،مااهمی ماننهد صهلو و همیرایهی و همکاریههای گسهترده ییایهی و
اقتصادی را به ذهن متبادر میکند و زیرییستم خاورمیانهه بها آشهاب ،بحهران ،انهگ و
منازوههات یههاختاری وجههین شههده ایههت .دو فراینههد متاههاوت من قهههگرایی مااه

دو

من قهگرایی متااوت شده ایت .در زیرییستم اروپها ،فراینهد من قههگرایی درونگهرا یها
درونزا باده ایت و در زیرییستم خاورمیانه این فرایند برونگهرا بهاده ایهت .در اولهی
126

روابط همساییی با م لاههای نرمامیا و هنجاری هسته اولیه و مکاینکننهده من قهه بهاده
ایت و در دومی همساییی صرفأ ناظر بر بعد اغرافیایی باده ایهت .بیببهامی امنیتهی و
مداخالت قدرتهای فرامن قهای در من قه همااره یکی از ریشهها و ماان اصلی آشاب
در خاورمیانه باده ایت .اکنان در خاورمیانه دوق بی شکم گرفته ایت که در یک ق
آن ابهه مقاومت قرار دارد که معتقد ایت ماان اصلی من قهگرایی ،رژیم صهیانیستی و
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مداخالت آمریکا ایت و در ق

دییهر ابههه یهنتی ایهرائیم -آمریکها ایهت کهه در

یا های اخیر ،وربستان ،امارات ،بحرین ،اردن و مصر نیز به این ابههه اضهافه شهدهاند.
این ابهه ماان من قهگرایی را ایران و منازع اوراب و ایرائیم میداند .روند وادی یازی
روابط اوراب و ایرائیم با ماافق ییایی امارات -بحرین بها ایهرائیم در یها  2020در
همین رایتا قابم محلیم ایت .ابهه وربی – وبری مستظهر به حمایتههای کهاس یهاید
قصد دارد روند من قهگرایی را آغاز کند که در این مقالهه من قههگرایی برونگهرا نامیهده
میشاد .من قهگرایی برونگرا در نق ه مقابم من قههگرایی درونزا ایهت کهه بهر مبنهای
روابط با قدرتهای مداخلهگر شکم میگیرد .این مقالهه در نظهر دارد بها بههره از نظریهه
امنیتی کپنهاگ به واامم م بر بهر من قههگرایی درونزا بپهردازد و از آن زاویهه ،دو رونهد
من قهگرایی درونزا و برونگرا در خاورمیانه را آیی شنایهی نمایهد .در ایهن مقالهه بهه
پیامدهای روند وادی یازی اوراب با ایرائیم برای من قهگرایی نیز پرداخته میشاد .بهر
ایاس این هدف پژوهشی ،روش مقاله ماضهیحی -مبیینهی ایهت و گانهه پهژوهش نیهز
کاربردی خااهد بهاد .راهکهار اصهلی نایسهنده بهرای آغهاز من قههگرایی درونزا ،آغهاز
ییایت همساییی از اان

قدرتهای مه بر من قههای ایهت کهه مسهتظهر بهه قهدرت

فرهنیی و ممدنی هستند .ایران همان قدرت من قهای ایت که اوأل مسهتظهر بهه قهدرت
فرهنیی و ممدنی ایت و بانیأ آزادشدن قدرت آن در گرو کهاهش منشههای من قههای،
کاهش مداخالت قدرتهای بهرون من قههای و آغهاز فراینهد من قههگرایی درونزا و یها
دروننیر ایت .با این مقدمه و مجایز پریش اصهلی مقالهه وبهارت ایهت از مهممهرین
ماان من قهگرایی درون زا در غرب آیهیا چیسهت و امههاری ایهالمی ایهران چیانهه
میمااند ییایت همساییی به منظار محقق من قهگرایی درونزا در غرب آیهیا را فعها
کنند
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پای ماقتی نایسنده به این ی ا وبارت ایت از
معارضات یاختاری فعا در من قه ،اقتصاد غیر مکمم ،یبک زندگی متعهاکا و الیهای
دویتی و دشمنی متنهاق

مهممهرین ماانه من قههگرایی درونزا در خاورمیانهه ایهت.

همچنین اوتماد به ناا الیت ییایی قدرتهای من قهای ،مستهظر بهه فرهنهگ و ممهدن
قای برای آغاز ییایت همساییی ،ظرفیتهای مادی و معنای الزم برای اوتمهاد یهازی
و مشارکت طلبی و مالش برای کاهش منشهای من قهای در یک فرآیند ب یئیی ،کهاهش
مداخالت منای قدرتهای خارای در غرب آییا را فرآهم میکنهد و زمینهههای الزم را
برای محقق من قهگرایی درونزا فراهم میکند.
در این مقاله ابتداء به ماههام من قههگرایی در مکته
وناصر نظری این مکت

کپنههاگ میپهردازیم و یهپا

را در خاورمیانه م بیق داده و با مأکید بر آبار وادییازی روابط

ایرائیم با اوراب به راهکارهای وملی برای محقق من قهگرایی درونزا میپردازیم.
 .1بحث نظری :مکتب کپنهاگ و مجموعه امنیت منطقهای
نظریۀ «مجماوۀ امنیتی من قهای» (RSCT)1یکی از ابعاد یهگانۀ مکت

کپنهاگ ،در کنهار

«نظریۀ امنیتینمایی»2و «رویکهرد بخشهها»3ایهت کهه مجماوههای اهام بهرای فههم و
محلیم امنیت بینالملم را مشکیم میدهند .مکت

کپنهاگ حاصهم نظهرورزی معهدادی از

اندیشمندان حازۀ ییایت بین الملم با مرکزیت بازان و ویار ایت که از اوایم دههۀ 90
1. Regional Security Complex
2. Securitization
3. Sectors

موانعععزایناه ععع ا
م طقهگراهیادرونعناا
دراخاورمیانهاازام ظرا
مکتباکپ هاگ ا

میالدی ،با همکاری بازان و معداد دییری از پژوهشیران م یسه م العات صلو کپنهاگ
مشکیم شد و در طی دو دهه پا از آن ،منجر به نیارش مشترک آبار پُرشماری در ایهن
حازه شد که در کنار یکدییر ،مکت

کپنهاگ نامیده شهد ( Buzan & Weaver,1997:

 .67).شاید بهترین ماصیف از این مجماوه ،ماصیای باشد که الی ویهار از گرایشههای
نظری خاد ارائهه مهیداد یهک رئالیسهم پسهامدرن .در حقیقهت مکته

کپنههاگ مبنهای

م العامی خاد را بر فهمی واق گرایانه از ییایت و امنیت بین الملم قهرار داده ایهت و
اینکه هم زمان از بصیرتهای یازه انیهاری (بهه طهار مشهخد در بحهز از الیاههای
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دویتی و دشهمنی1،،نظریهههای زبهانی (در نظریهه امنیتهی نمهایی ،و م العهات صهلو و
رویکردهای انتقادی به معنای وام (در بحز از گستردهیازی/مضیقیازی2ماههام امنیهت
و بحز بخشها ،در محلیم خاد بهرهگیری مینمایهد (چینهیزاده و وسهیری کرمهانی،
 .،9 1397نظریه مجماوههای امنیتی من قهای نیز با همین من ق قابم دیهتهبندی ایهت.
ماروض ومامی مئاری مذکار آن ایت که در نظم امنیتی پها از انهگ یهرد ،منهاطق
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خادمختاری بیشتری را نسبت به دوران انگ یرد پیدا کردهاند (Buzan & Weaver,

) .2003: 76همین امر بهنابه خاد یب

شده ایت ما با مغییر ییستم دوق بهی ،اغرافیها

نقش مهممری را در مباحز مرمبط با امنیت ایاا کند و بازییران مجاور با مااه به من هق
مجاورت اغرافیایی در یهالت شکم دادن بهه مهدیهد امنیتهی ،بهیش از پهیش الیاههای
من قهای را برای درک از مهدید و پایاییهای مرمبط با آن در پیش بییرند .این پایاییها
بر مبنای چهار متغیر ومده شکم میگیرند  ،1یاختار مبتنی بر آنارشی؛  ،2ق بیهت میهان
قدرتهای اصلی من قه؛  ،3واامهم شهکم دهنهده بهه مرزههای مجماوهه امنیتهی؛  ،4و
باالخره یاختارهای ااتماوی مجماوه کهه بهه الیاههای دیرپهای دویتی/دشهمنی میهان
بازییران آن مرباط میشاد (فتحی و دییران .،13 1391 ،مجماوههای امنیتی من قههای
بهوای ه چهار م لاه فاق یامان مییابند و در کنار متغیر مههم دییهر ،یعنهی «ابرقهدرت
مداخلهگر»3،پایشهای امنیتی اصهلی را شهکم داده و الیاههای کمهابیش باببهامی بهرای
محلیم آنها فرآهم میکند .نظریه مجماوههای امنیتی من قهای برایاس این من ق ،نقشهه
1. Enmity & Amity
2. Widening /Narrowing
3. Penetrating Great Power

اهان را به مناطق مختلای مقسیم میکند که هرکدام ناع خاصی از مجماوه امنیتی را بها
من ق مخصاو به خاد مشهکیم دادهانهد ) .(Buzan & Weaver, 2003: 53 – 62از
نظر بازان و ویار آینده ییستم بین الملم مابعی از یه ا قهدرت در یه ا من قههای
ایت .بنابراین این مناطق هستند که منظامه قدرت را مشکیم میدهند ،برداشت آنهها از
منظامه قدرت ،ناوی مااه محاری به نقش مناطق و اهمیت ژئاپلیتیک آنها در منظامه
قدرت اهانی ایت .از نظر این مکته  ،امنیهت من قههای یهک نظهام امنیتهی ایهت کهه
کشارهای واق در آن اوالً دغدغه امنیتی مشابهی دارند ،بانیاً از نظر ماریخی اغرافیایی و
فرهنیی دارای خاطرات یا یرناشت نسبتاً مشترکی میباشند و واحدهای مشکیم دهنهده
آن برحس
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نیرانیها و درک و برداشت یکسان از مهدیدات ،بهه منظهار ایجهاد و حاه

خاد من به قااود و یاز و کارهای مشخد میدهند .البته مکت

کپنهاگ با شباهتی کم و

بیش یکسان به یازه انیاران معتقد ایت که صرف وااد اندر کهنش بهرای ایجهاد یهک
ییستم من قهای کاایت نمیکند و وامم ذهنی یعنی مصار بهازییران من قهه از اینکهه در
یک ییستم من قهای قرار گرفتهاند حائز اهمیت ایت .این معریف من قه از نظهر مکته
کپنهاگ خاد به واامهم ذهنهی و یهایر واامهم دییهر ماننهد فرهنهگ ،مهاری  ،هایهت و
یرناشت مشترک اشاره میکند که ربط وبیقی به امنیت و در کهم امنیهت من قههای دارد.
بازان نظریه پردازی حا امنیت من قهای را دیتمایه م العات خایش قرار داده و معتقد
ایت که برریی مالحظات امنیتی کشاری در چارچاب ملی یا ی و اهانی بهه منههایی
ناریا ایت چرا که از یک یا دولتها در خالء زندگی نمیکننهد و بها محهیط خهاد در
معامم هستند و از یای دییر این من ق که امنیت هر یهک از دولتهها بهه امنیهت همهه
مرباط میشاد ،پا هیچ چیز را نمیماان بدون درک همه چیز فهمید (ابراهیمهی1386 ،
.،451
 .2مؤلفههای اصلی مجموعه امنیتی منطقهای
در نیاهی کلی مهممرین م لاههای م بر در قال
ذیم قابم مرمی

بندی میباشد

مئاری مجماوه امنیتی من قهای به قرار

موانعععزایناه ععع ا
م طقهگراهیادرونعناا
دراخاورمیانهاازام ظرا
مکتباکپ هاگ ا

 .2-1مجاورت :به معنی شبه ییستم مشخد و مشهاری از روابط امنیتی بین «من قهه»،
در واق از لحاظ امنیت مجماوهه ای از دولتهایهت کهه از لحهاظ اغرافیهایی نزدیهک
یکدییر باشند .با این وااد مهدید ،بهه خصهاو ییایهی یها نظهامی وقتهی بهه حهازه
اغرافیایی نزدیک هستند ،باشدت بیشتری احساس میشاند.

 .2-2نظام ارزشی همسان و سبک زندگی مشترک :کشارهایی که یک مجماوه امنیتهی
را مشکیم میدهند یا دارای همسانی و همیایی فرهنیی و ارزشی هستند و یا آنکه مکثر
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فرهنیی و مااوت نظام ارزشی در میان آنها به معارض مبدیم نمیشاد .یبک زندگی در
این کشارها نیز از حداقم معارض برخاردار ایت.
 .2-3وابستگی متقابل منطقهای :اقتصاد کشارهایی که در مجماوه امنیتی قرار میگیرند
به طار نسبی دارای وابستیی متقابم با یکدییر ایت .اقتصهاد مکمهم وابسهتیی متقابهم
باااد میآورد و وابستیی متقابم نهادهای ییایی را به همیرایهی ییایهی و امنیتهی بها
کشارهای من قه مرغی
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میکند( .نصری.،251 1390 ،

 .2-4وجود الگوهای دوستی یا دشمنی :در معریف امنیت من قهای ،ونصر اصهلی کهه
باید به روابط قدرت افزوده شاد ،الیای دویتی و دشمنی بهین دولتهایهت .منظهار از
دویتی این ایت که در روابط آنها ،طیای از دویتی واقعی ما انتظار حمایت یا حااظهت
وااد داشته باشد .منظار از دشمنی نیز رواب ی ایت که در آن یاءظن و ههراس حهاکم
باشد .میان الیای دویتی و دشمنی با ماازن قاا مااوت وااد دارد .در واقه ایهن الیها
میمااند از اختالفات مرزی و ارضی ،ممایالت قامی یک واحد نسهبت بهه واحهد دییهر
اختالفات یا اشتراکات ایدئالاژیک و ارمباطات مثبت یا منای ماریخی ناشی شاد.
 .2-5وجود حداقل دو بازیگر مؤثر :بر این ایاس نمیمهاان یهک مجماوهه امنیتهی را
بدون حداقم دو بازییر قدرممند و م بر من قهای مصار کرد .این مالک ما را به این اصم
رهنمان مییازد که مجماوه امنیت من قهای نمیمااند مایط معدادی کشار ضهعیف از
یک من قه شکم بییرد .اما شکم گیری آن با حظار حداقم دو قهدرت من قههای مه بر و
چندین کشار ضعیف امکان پذیر ایت (داداندیش.،80 1389 ،

 .3روند منطقه گرایی در غرب آسیا از منظر مکتب کپنهاگ
من قه غرب آییا با داشتن امکانات و ماقعیتهای ممتاز اغرافیایی و همچنین با داشهتن
مناب غنی از اهمیت ویژه ژئاپلیتیکی برخاردار میباشد .این من قه که در محهم امصها
یه قاره آییا ،آفریقا و اروپا قهرار دارد ،محهم پیهدایش نخسهتین ممهدن بشهری بهاده و
خایتیاه اولیه ادیان ماحیدی به شمار میآید .وااد منیههای مههم و راهبهردی و منهاب
زیرزمینی و یرزمینی غنی و وااد مناب فسیلی و معادن فلهزی اهمیهت آن را دوچنهدان
نماده ایت؛ اما باید مااه داشت که واامم واگرایی در من قهه غهرب آیهیا بسهیار زیهاد
ایت و کشارهای این من قه همهااره بها چالشههای ژرف ییایهی ،امنیتهی ،اقتصهادی،
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ایدئالاژیکی ،فرهنیی ،انگ ،مایعه نیافتیی و حتی فقر و فالکت انسهانی ،بحهران آب،
مشکالت زیست محی ی ،مسائم و مشکالت امعیتهی ،اختالفهات مهرزی و یهرزمینی،
مناوات قامی و مذهبی و ...ماااه بادهاند که ماا

بحرانههای متعهددی از دیربهاز در

این من قه شدهاند .با ولم به واامم واگرایاز در آوردگاه راهبردی آییای غربی ،در ادامه
کاشش شده ایت ما با مأیی از ماروضات مئاریهک مکته

کپنههاگ مهممهرین واامهم

مارد اشاره ااماالً به بحز گذارده شاد.

م طقهگراهیادرونعناا
دراخاورمیانهاازام ظرا
مکتباکپ هاگ ا

 .3-1اختالفات مرزی و سرزمینی به مثابه عامل واگراساز
به لحاظ ماریخی من قه غرب آییا و مشخصاً حازه خلیج فارس متعلق به دو امپرامهاری
وثمانی و ایران باد که به ولت معارضات دینی ،زبانی و قامی ،مدام در حا کشمکش و
یتیز با یکدییر بادند .ضهعف و فروپاشهی دو قهدرت مهذکار ،انیلسهتان را میهدان دار
مدیریت این من قه یاخت .بخش از مشکالت ماااد در من قه مارد اشاره (که از زمان
شکم گیری آنها مایهط انیلسهتان ،مهاکنان بهه صهارت الینحهم بهاقی میانهده ایهت،
اختالفهای ارضی و مرزی بین دولتهای ماااد در غرب آییا و ییایتهای مایهعه
طلبانه بعضی از این دولتها ،از مهممرین وااملی ایهت کهه صهلو ،امنیهت و همیرایهی
من قهای را با مشکمهای متعدد ماااه یاخته ایت .این اختالفها و مایهعه طلبیههای
ارضی ،ماکنان نقش براسته ای را در شکم دهی روابط ییایی ،اقتصادی و امنیتهی بهین
کشارهای من قهایاا کرده و در طا ماری  ،بارها یب

موانعععزایناه ععع ا

ایجاد مهنش در میهان دولتههای

من قه شده ایت (زاروی و دییران .،738 1393 ،اختالفات مرزی و ارضهی کشهارهای
من قه با یکدییر همااره منشأ بسیاری از منازوات باده ایت« .پریهکات»1از چههار نهاع
منازوه مرزی نام میبرد که همه آنها را امروزه میماان در غرب آییا یافت کرد
 1ه منازوات مکانی یعنی منازوات ناشی از مکان دقیق مرز ،مانند مهرز امههاری
ایالمی ایران و وراق در اروند رود؛
 2ه منازوات یرزمینی که دو کشار همسایه مدوی بخشهی از یهرزمین یکهدییر
هستند؛ مانند ادواهای یاریه در مارد ایتان هامای در مرکیه؛
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 3ه منازوات وملکردی که به مأبیرگذاری مرز در حرکهت مهردم و کاالهها اشهاره
دارد ،مانند مرزهای مرکیه با وراق و یاریه؛
 4ه منازوات مرباط به مناب دو یای مرز که منازوامی هستند که به طهار ومهده
در نتیجه اکتشاف و ایتخراج مناب (مانند نات ،در دو یهای مهرز روی میدههد ،ماننهد
اختالفات مصر و یادان ،وربستان یعادی و یمهن ،وهراق و کایهت (اعاهری ولهدانی،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره ده

شطماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و نه

 .،45 1388در حا حاضر اختالفات پایدار و الینحم ،در خصاو معیین حدود مهرزی
میان کشارهای من قه ،شامم حدود  25مارد اختالف مهرزی و ارضهی بهین کشهارهای
من قه ،خصاصاً در مناطقی که نات یها گهاز در آنهها کشهف شهده ایهت ،واهاد دارد.
(مجتهدزاده 176 1392 ،ه .،174

زمستان 1399

 .3-2واگراییِ برخواسته از اختالفهای فرهنگی ،مذهبی ،قومی و سیاسی
در خصاو م لاه مارد اشاره میماان چنین اظهار داشت که این معارضات و اختالفات
شامم بحزهای اختالفات قامی ه مذهبی ،شیعه و ینی ،ورب و وجم (فارس یها کُهرد،،
اختالف بر یر میزان نقهش ههر کشهار در من قهه خلهیج فهارس و اخهتالف دیهدگاه در
خصاو فلساه و میزان حضار نیروهای بییانه در من قه و همچنین اختالفات منبعز از
ناع حکامتهای من قه میباشد .فقدان اوتماد واقعی میان کشارهای من قه غرب آییا و
حازه خلیو فارس ،وامم ایایی در ایجاد مشکالت و اختالفات بسیار میهان کشهارهای
حاشیه شمالی و انابی خلیج فارس شده ایت .این امر نه منها میان کشهارهای وهرب و
1. Perskaart

امهاری ایالمی ایران ماااد ایت ،بلکه حتی در مرامبی شهدیدمر میهان هاهت کشهار
وربی این من قه نیز وااد دارد .قرائتهای مختلف از دین ایالم (کهه محهت ونهاان دو
مذه

شیعه و ینی متبلار ایت ،یکی از معدود مشترکات ومیهق میهان ایهن واحهدهای

حکامتی ،ماا

شده ما مذه

به اای فعا شدن در نقهش یهک وامهم امحهاد و رفه

اختالف ،به ماضاوی برای دشمنیهای بیشهتر مبهدیم شهاد (گلشهن پهژوه.،29 1384 ،
ورود بحز قامیت و مذه

در معادالت حاکم بر کشارها خصاصاً ااام آنان ،امکهان

برقراری روابط معلقی و به دور از احسایهات و هیجانهات را کمرنهگ مییهازد .مأکیهد
کشارهای ورب بر قامیت وربی خایش کهه برخاایهته و بازمانهده از دیهدگاههای پهان
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وربیسم دهههای  50و  60میالدی ایهت ،همهااره بهین فهارس و وهرب در ایهن من قهه
ادایی انداخته ایت.
در نیاهی کلی از امله واامم واگرایاز در من قه غرب آیهیا اختالفههای مهذهبی
میباشد که طی یالیان اخیر ،به حهد اعوهالی خهاد ریهیده و من قهه را در یهک شهرایط
نام لاب و اناجاری قرار داده ایت .وااد امهاری ایالمی ایران به وناان بزرگمهرین
کشار شیعی من قه ،در کنار وراق و شیعیان بحرین ،بزرگمرین امعیت مذهبی من قه را
ایجاد کرده ایت .این امعیت ،بهه شهدت از یهای امههاری ایهالمی ایهران حمایهت
میشاد و هرگانه رفتار و اقدام کشارهای ورب من قه در مارد شیعیان ،ماا

واکهنش

مهران و ماض گیری این کشار میشاد؛ ما اایی که امههاری ایهالمی ایهران در ازای
نداشتن دفاع مستقیم از شیعیان ،هیچ مصلحت من قههای را نمیپهذیرد .در طهرف مقابهم
وربستان یعادی قرار دارد که در کنار پنج کشار حازه انهابی خلهیج فهارس ،حهامی و
مداف ینیهای من قه خلیج فارس ایت .رفتار ریاض به همهراه ق هر و امهارات متحهده
وربی در وراق و دفاع از امعیت اقلیت یُنی به هر شکم ممکهن حتهی بمه

گهذاری،

نشان دهنده اوضاع پریشان من قهه ایهت (حهاف نیها و ربیعهی .،245 1392 ،از اههت
باورهای مذهبی و اوتقادی نیز روابط اغل

کشارهای من قه به ویژه وربستان یعادی و

امهاری ایالمی ایران هیچ گاه آیان نباده و همااره منشهایی میهان رهبهران روحهانی
وهابی و شیعه در هر دو کشار ،برای بیش از دو قرن وااد داشهته ایهت .در خصهاو
معارضات مذهبی و ایدئالاژیک میماان چنین اظهار داشت که با واهاد اینکهه اکثریهت

موانعععزایناه ععع ا
م طقهگراهیادرونعناا
دراخاورمیانهاازام ظرا
مکتباکپ هاگ ا

یاکنان من قه را مسلمانان مشکیم میدهند ولی اهان ایالم خاد به لحاظ مذهبی ،به دو
گروه ومده ینی و شیعه مقسیم شده ایت که قسمت اوظم مسلمانان اهم مسنن هسهتند.
ریشه اختالفات مذهبی در بین کشارهای ایالمی به صدر ایالم بهاز میگهردد و همهین
امر ماا

مدوین متان مذهبی و ماریخی فراوانهی اههت اقامهه اخهتالف شهده ایهت.

شیعیان با حدود  12ه  10درصد کم امعیت مسلمانان اههان در کشهارهای امههاری
ایالمی ایران ،وراق و بحرین پراکنده شدهاند .در فضای اغرافیایی کشهارهای ایهالمی،
هر کشار دارای فضای یازمان یافته با انسانهایی خاو ،زبان ،فرهنگ و روش زنهدگی
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خایش ایت .معارضات ایدئالاژیک بهین کشهارهای ایهالمی بیشهتر ناشهی از شهرایط
ییایی ،فرهنیی ،انسان شنایی ،واقعیتهای مختلف ااتمهاوی و د مشهغالی رهبهران
انهایت (ایاالکایت .،35 1387 ،از یای دییر ،قام پریتی افراطی در میان گروهههایی
از اوراب و ایرانیان که همااره خاایتار ایجاد خط حائم میهان وهرب و ایرانهی هسهتند،
دیت رد بر همکاری با طرف دییر زده ایت و واملی بازدارنده در همیرایی من قهای و
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پ اپی سی و نه
زمستان 1399

همکاری راهبردی قلمداد میشاد .به بیانی دییر ،یکی از ماضاوامی که یهب

واگرایهی

من قهای شده ایت ،مااوتههای قهامی و اختالفههای مهاریخی مااهاد در میهان ایهن
کشارهایت .اختالفهای آریایی ه وربی در من قه ،ریشههای ذهنی و مهاریخی طهاالنی
دارد و زمینههای مستعدی را در حافظه ماریخی این دو قهام بهاقی گذاشهته کهه مااه
کشمکش و معرض ،به صارمی نسبتاً الینحم شده ایت .این مشکم فقط در حازه ایرانی
ه وربی نیست ،بلکه در حازه وربی بین کشارهای مختلف کرانه انابی خلیج فارس نیز
وااد دارد که هر قام مستقر در این یرزمینها ،خاد را برمر از قام دییر و نس

خهاد

را ماریخی مر میشمارد؛ مثالً خاناادههای حاکم بر بحرین ،رأس الخیمه و شاراه ،خهاد
را اصیم مر و دارای مبار و ریشه در ماری من قه میدانند( .زاروی .،301 1392 ،البته در
برریی دالیم این واگرایی ،باید واامم دییر را نیز در نظهر گرفهت .واهاد یهاختارهای
ییایی متمایز ،بحران مشروویت ،ناع نیاه به غرب ،ماهیت و یهن نظهام ییایهی بهین
ایران و اوراب ،مکمم نبادن اقتصاد ،ناع نیاه مصمیم گیران و نخبیان کشارهای من قه،
از امله این واامماند ،اما دالیم مختلهف دییهری از املهه شهکم نیهرفتن هنجارههای
مشترک من قهای ،وااد هایتهای متعارض و متضاد ،نباد هایت مشترک ،وااد ناوی

از فرهنگ رقابتی ،بی اوتمادی و شکم نیرفتن آگاهی من قهای بهین ایهران و کشهارهای
من قه ،در نباد همیرایی من قهای م بر باده ایت.
 .3-3اختالف سطح توسعه اقتصادی و اقتصاد غیرمکمل کشورهای منطقه
در راب ه با اختالف ی و ااتماوی باید مااه داشت که در اغل

کشارهای مااهاد در

حازه راهبردی غرب آییا فرهنگ کار کامالً متااوت ایت و در یک مجماوهه یهازمانی،
افراد زیردیت فاصله خاد را با قدرت باالدیت اندک میبینند و رفتار حسابیرانه ای در
پیش میگیرند و ارمباطات ،بیشتر بین افرادی ایت که دارای مهاری و فرهنهگ و قهام و
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قبیله و اوتقادات مهذهبی مشهترک هسهتند و ایهن امهر محهدودیت خاصهی در ظرفیهت،
مااناییها و انع اف پذیری در اامعه کاری بهه واهاد مهیآورد .در کشهارهای آیهیای
غربی وااد ام گرایی و زن یاالری واملی ایت که با بهره مندی اخالق گرایی مبتنی
بر ینتها اوتقادات مذهبی ماا

هنجارهایی ایت کهه فهرد بهر ایهاس کهارآفرینی یها

مناعت یازی یازمانی مشایق نمیشاند ،بلکه به دلیم روحیات اخالقی که به روابط بین
فردی مساودت میکند ،مارد مشایق واقه میشهاند .در واقه گرایشههای رفتهاری در
ااام در حا مایعه غرب آییا ،نشان از ناع ارزش گذاری در زمینه روابط فرادیت و
فرودیت ،پدریاالری و وابستیی محی ی ایت .این امر چالشههای اهدی را در زمینهه
حرکت اامعه ینتی کشاورزی غرب آییا به یاری صنعتی یازی و مهدرنیزه کهردن بهه
وااد آورد که نماد اصلی آن فقدان برنامه ریزی بلندمدت و دیتیابی به مناب اقتصهادی
ه فناوری و نیروی انسانی ماهر ایت .والوه بر ماضاوات فاق ،آییای غربی امهروزه بها
مشکالت ودیده اقتصهادی ،فقهر و بیکهاری ،واهاد بیمهاری کرونها ،مشهکالت امنیتهی،
گروههای مروریستی ،انگ و درگیریهای داخلی رو به رو ایت .مشهکالمی کهه ریشهه
بسیاری از آنها را باید در ییایتها و مداخله ااییهای کشارهای غربی در این من قه
اُست و اا کرد .یالهایت که کشارهای غربی به بهانههای مختلاهی همچهان دفهاع از
حقاق بشر ،کمک به برقراری امنیت و ببات ،مبارزه با مروریسم در این من قهه راهبهردی
حضار مستقیم و غیرمستقیم دارند.

موانعععزایناه ععع ا
م طقهگراهیادرونعناا
دراخاورمیانهاازام ظرا
مکتباکپ هاگ ا

به لحاظ اقتصادی نیز که حازه معامله ایت ،میهان کشهارهای من قهه مشهکالمی بهه
چشم میخارد .یکی از آنها چالش مرباط به مناب انرژی و یههم متاهاوت کشهارهای
من قه از نات و گاز ایت .برای مثها  ،بحهرین و ومهان حهداکثر بهرای  15یها آینهده
درآمدی از نات و گاز نخااهند داشت ،این در حالی ایت که وربستان یهعادی بها 300
یا ذخیره مناب نات و حدود  50یا مناب گهازی و ق هر بها  200یها و امههاری
ایالمی ایران با بیش از  100یا  ،فاصله فاحشی در دیت یابی به این مناب با دو کشار
نامبرده دارند (میرمرابی و ربیعی .،31 1391 ،خارج از حازه انرژی ،مشکالت اقتصهادی
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من قهای دییری که ومدماً در مااوت در شاخدهایی چان نهرس رشهد اقتصهادی ،نهرس
مارم و بیکاری ،یهالت یا یختی کس

و کار ،نیروی کار بییانه و فرار یهرمایهها و در

یک کالم اقتصادهای نامتاازن و نابرابر نمایان میشاد ،نیز در دیهت یهابی بهه همیرایهی
مان ایجاد میکنند.
مسائم اقتصهادی در اغله
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره ده

شطماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و نه
زمستان 1399

برخاردار هستند ،ماا
بر آنها نهاده ایت (کمه

کشهارهای ایهن من قهه کهه از یهاختار اقتصهادی یهنتی

ایجاد بحرانهای باداه ای شده و مأبیر بی ببهات کننهده ای را
و هارکهاوی .،175 1383 ،اقتصهاد مهک محصهالی در ایهن

کشارها بر ایاس نات و یا بر ایاس ماارد اولیه مبدیم نشهده ،در یه و داخلهی شهکم
گیری شکاف طبقامی و ایتبداد داخلی اقتصادی را محمیم میکند و در ی و خهارای و
بین المللی اقتصاد وابسته و متزلز را شکم میدهد .این امر به نابه خاد مااه

شهکم

گیری یاختار اقتصادی و ااتماوی دوگانه در این کشارها میشاد.
 .3-4الگوه ای دوستی و دشمنی و تعارضات ایدئولوژیک
در مقام مبیین الیاهای دویتی و دشمنی در من قه غرب آییا و مأبیرات آن بهر رونهد
واگرایی و همیرایی من قهای میماان چنین اظهار داشت که امهاری ایهالمی ایهران
گرچه بر امحاد دولتهای من قه مأکید دارد ،ولی آن امحادی را واقعی و م بر میدانهد
که نشأت گرفته از ایدئالاژی مشی و مبتنی بر ناهی هرگانهه یهل ه پهذیری ،دفهاع از
حقاق همه مسلمانان ،حمایت از مبارزه حهق طلبانهه مظلامهان و محرومهان در مقابهم
یتمیران و یل ه اایان ،ودالت طلبی ،ودم معهد در برابر قدرتهای زورگا ،مقابلهه

با خشانت و مروریسم و رواب ط مسالمت آمیز با دُوع غیرمحارب باشد .بدین مرمیه ،
هایت انقالبی ه ایالمی نظام امهاری ایالمی ایران مهممرین مالک مقسیم همیرایی
و واگرایی یا خادیها و دگرها ایهت (ریهالی بهانی آبهادی .،208 1399 ،در مقابهم
کشارهایی مثم امهاری مرکیه ،اردن ،امهارات متحهده وربهی ،کایهت و ق هر چنهین
نیاهی به ایدئالاژی و کاربرد آن ندارند و وربستان یعادی نیز که چنین نیاهی دارد،
رویکردش در نق ه مقابم امهاری ایالمی ایران قرار دارد؛ زیرا الیا و راهنمای ایهن
کشار در است و اای همیرایی ،ایالم یلای ایهت .ایهن وضهعیت مااه

شهکم

گیری و بروز یک همیرایی دوگانه در من قه شده ایت .از یک یا ،امهاری ایالمی
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ایران و یاریه و حزب اهلل لبنان و انبش اهاد ایالمی و حماس فلسه ین و ماحهدی
وراق پساصدام به دالیم مختلف ایدئالاژیکی ،فرهنیی ،اقتصادی و هایتی در کنار هم
قرار گرفته و همیرایی را حا محار مقاومت ایالمی به نمایش گذاشهتهاند از یهای
دییر ،امهاری مرکیهه ،اردن ،وربسهتان یهعادی و دییهر کشهارهای وضها شهارای
همکاری خلیج فارس نیز با مااه به مالحظات ایدئالاژیکی یا مناعت طلبانه ،به رغم
بعضی اختالفات ،طیف دییر این امحهاد را در قاله

ابههه کشهارهای محافظهه کهار

مشکیم دادهاند  .کشار مادر و م بر در ط یهف نخسهت ،امههاری ایهالمی ایهران و در
طیف دوم ،وربستان یعادی و ما حدی امهاری مرکیهه ایهت .ایهن یهه کشهار کهه
بازییران اصلی من قهای در غرب آییا محسهاب میشهاند روی ههم  35درصهد کُهم
امعیت غرب آییا را مشکیم میدهند و مالید ناخالد داخلیشان به طار میانیین بهه
مرمی

 369 ،331و  615میلیارد دالر در یا باده ایت (مرادی.،101 1394 ،
با این وااد ،ناع رویکرد و معهامالت آنهها در من قهه و همچنهین رواب شهان بها

قدرتهای فرامن قهای یکسان نباده ایت .وربستان یعادی دارای یک نظام ییایی از
ناع پادشاهی ینتی و محافظه کار ایت که مایط گروهی محدود از نخبیهان ییایهی
اقتدارگرا اداره میشاد  .بهه وبهارت دییهر ،در رأس نظهام ییایهی وربسهتان یهعادی
پادشاهی م لق و کامم قرار دارد که مشروویتش به طار دربست مبتنی بر اصم ورابت
ایت و در نتیجه هیچ ااییاهی در ایدههای مرباط به حاکمیت مردمی ندارد .به والوه
از ایدئالاژی وهابیت مغذیهه میشهاد  .در مقابهم ،امههاری ایهالمی ایهران خهاد را
کشاری انقالبی میداند که بر هایت ایالم ییایهی مکیهه دارد .امههاری مرکیهه نیهز

موانعععزایناه ععع ا
م طقهگراهیادرونعناا
دراخاورمیانهاازام ظرا
مکتباکپ هاگ ا

گرچه به لحاظ ایدئالاژیکی و ومهم گرایهی بها وربسهتان یهعادی اختالفهامی دارد و
معماالً ییایتهای خاو من قهای خاد را که ومدماً مبتنی بر م لابیتهای ییایی و
اقتصادی خاد و پان مرکیسم و مبلیغ اذبههای ایالم اخاانی و مسالمت آمیز ایت در
من قه دنبا میکند  ،ولی در مجماع در طیهف محهار کشهارهای محافظهه کهار قهرار
میگیرد  .این مالحظات امکان همیرایی من قهای را زایم کرده و در واض یب

شده

ایت ناوی مقابم و مخا صم شکم گیرد که در یک طیف آن امهاری ایالمی ایهران و
بازییران همسا و دویت مهران قرار دارد و در طیهف دییهر آن وربسهتان یهعادی و
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کشارهای متحد محافظه کارش در من قه .هدف اصلی کشارهای دیته دوم به رهبری
وربستان یعادی که خاد را اُم القرای اهان ایالم میداند ،ممانعت از نااذ امههاری
ایههالمی ایههران در من قههه ،ایجههاد ایههران هرایههی بهها طههر «هههال شههیعی»1و مقایههت
همکاریهای نظامی و امنیتی خاد با ایاالت متحده ایت .در مقابم امهاری ایهالمی
ایران ییایتهای یازش کارانه وربستان یعادی و دویتانش در قبا ایاالت متحده و
متحدان واشنیتن و مبعیهت از خهط مشهیهای دو غربهی در من قهه را مهان اصهلی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره ده

شطماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و نه
زمستان 1399

همیرای من قهای میداند و نسبت به ایاالت متحده و ایرائیم دارای رویکرد غیرقابهم
مغییر ایت.
این برداشتها و مااض ناهماهنگ آیی

زننده به همیرایی من قهای را برای مثا

میماان در مااض امهاری ایالمی ایران و وربستان یعاد ی و امهاری مرکیهه کهه
یه ق

مهم قدرت من قه محساب میشاند در قبها بحرانههای اهاری در وهراق،

بحرین ،یمن و به ویژه یاریه مشاهده کرد .امهاری ایالمی ایران کاشیده ایهت مها
در وراق از نظم مارد نظر ایاالت متحده ممانعت و از اریانات وابسته شیعی حمایهت
کند (متقهی .، 25-24 1394 ،در مقابهم ،وربسهتان یهعادی بها حمایهت از معارضهین
درصدد مضعیف قدرت و نااذ امهاری ایالمی ایران در وراق ایت ما ماازن قهدرت
 . 1این اص ال را برای نخستین بار ملک وبداهلل دوم ،پادشاه اردن ،در دیامبر  2004در گات و گا با
روزنامه واشنیتن پست هنیام دیدارش از ایاالت متحده م ر

کرد .کاربرد این واژه هم زمان با به

حکامت رییدن شیعیان در وراق ،مکمیم کننده هاللی از حازههای نااذ شیعی باد که کشارهای لبنان،
یاریه ،وراق ،امهاری ایالمی ایران ،پاکستان و افغانستان را در بر میگرفت (مایای و بخشی ملیانی،
.،76 1391

را به یاد خاد مغییر دهند .طرف یام م بر در حاادث وراق ،یعنی امههاری مرکیهه
نیز از شکم گیری ارمش آزاد در وراق و معارضان دولهت حمایهت نمهاده و بها اقلهیم
کردیتان وراق به گانه ای رفتار کرده ایت که در وین دویتی و همراهی با کردههای
وراق ،امکان مهار آنها برای آنکارا میسر باشد (نیاکائی.،107 1394 ،
 .3-5تعارض قدرتهای منطقه ای در خاورمیانه
پیشیامان من قههگرایی درونزا اراده قهدرت های بهزرگ من قهه بهرای آغهاز ییایهت
همسههاییی ،کههاهش منشهههای من قههه ای و بههه حههداقم ریههاندن دخالههت قههدرتهای
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مداخله گر ایت .نیاهی به محاالت من قه نشان می دهد که قدرت های بزرگ در من قه
دارای مناف متعارض با یکهدییر هسهتند .وربسهتان بقهاء خهاد را در گهرو حضهار و
مداخله نیروهای آمریکایی در من قه میداند و در نق ه مقابم ایران به لحاظ راهبهردی
با حضار و مداخله نیروهای خارای مخالف ایت .ایران من قهگرایی را درونزا دنبا
موانعععزایناه ععع ا

می کند و وربستان من قهگرایی برون زا را در رایتای مناف خاد می داند .ق بیت شهکم

م طقهگراهیادرونعناا

گرفته در من قهه منهاع بهزرگ رونهد من قهه گرایی درونهی و نقش آفرینهی قهدرتهای

دراخاورمیانهاازام ظرا

من قه ای به صارمی همافزا ایت.
 .4نقش روند عادی سازی با اسرائیل در منطقهگرایی
در مئاریهای من قه گرایی  ،من قه لزومأ ناظر بر همجهااری اغرافیهایی چنهد کشهار
نیست بلکه م ابق آنچه در مکت

کپنهاک بحز میشهاد کشهارهای غیرهمجهاار نیهز

میماانند بر ایاس اهدافی مشترک ،مجماوه ای و یا من قهای را معریف کنند .از یای
دییر ماهام امنیت نیز از انحصار نظامی خارج شده و ابعهاد مایهعی یافتهه ایهت بهه
طاری که م ابق معریف ولاز1ارمقاء کیایت حیات در ابعاد مادی و معنهای کامهممرین
شاخصه امنیت ملی نام میگیرد .به این مرمی

ابعاد ییایی ،اقتصادی و ااتمهاوی نیهز

در زمره م لاههای امنیتی قرار میگیرند.

آنچه در راهبرد امنیتی ایرائیم در خاورمیانه در قال

روندپژوهی حاصهم میشهاد

مشکیم مجماوه امنیتی با معریف مای از امنیهت در محهیط پیرامهانی بها کشهارهای
1. James D Wolfs

مکتباکپ هاگ ا

زاویه دار با امهاری ایالمی ایران ایت .هایت این مجماوه امنیتی بر ایهاس منهاف
متقابم ییایی و اقتصادی معریف و با ضدیت مشترک با ایران مثبیت میشاد.

ای ن راهبرد همان راهبرد ینتی دیاید بن گارین ،اولین نخست وزیر ایرائیم ایهت
که بقاء ایرائیم را در یافتن متحد در محیط پیرامهانی میدانسهت .بهن گهارین اوتقهاد
داشت ایرائیم د ر محاصره اوراب قرار دارد و با مااه به دشمنی اوهراب بها ایهرائیم
ضروری ایت ما از امحاد با محیط پیرامانی و با کشارهای غیرورب صارت پذیرد مها
بقاء ایرائیم مضمین گردد .مالش ایرائیم برای گسترش روابط با ایران دوران پهلای و
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مرکیه در ذیم این راهبرد مبیین میشاد .با وقاع انقالب ایالمی و بخصهاو پها از
مشکیم و مکاین حزب اهلل لبنان و نیز وادادگی اوراب در مقابم ایرائیم ،راهبرد امنیتی
صهیانیسم از دشمنی با اوراب به دشمنی با انقالب ایالمی مغییر یافهت .ایهن دشهمنی
البته متقابم باد و به طار فزاینده افزایش یافته ایت .اگر صهیانیستهای متقدم پا از
انگ اهانی دوم و در دوران انگ یرد ،خاد را در حصر کشارهای وربی میدیدند
حاال صهیانیستهای متأخر خاد را در حصر انقالب ایالمی میبینند .راهبرد ایهرائیم

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره ده

شطماره

اما مغییری نکرده ایهت و صهیانیسهتها بها همهان راهبهرد اهذب متحهد در محهیط
پیرامانی به دنبا شکستن حصر انقالب ایالمی و مضهمین بقهاء خهاد هسهتند .بهرای

چهطططار شطططماره

صهیانیستها حا راب ه با مرکیه با همه چالشهایی ک ه بها حهزب وهدالت و مایهعه

زمستان 1399

دارند ،بسیار حیامی ایت .مجربه بحرانهای یا های اخیر در روابط مرکیه و ایهرائیم

پ اپی سی و نه

نشان میدهد ،ایرائی م هرگز به ق

روابط با مرکیه من در نخااهد داد و معارضات بها

دولت اردوغان را مدیریت میکند .همساییی مرکیه با ایران و یاریه و وهراق اهمیهت
ایترامژیک مرکیه برای صهیانیستها را نشان میدهد .دولت مرکیه نیز متااه این نیاز
امنیتی ایرائیم شده ایت و از این اهرم در چانهه زنیههای خهاد بها آمریکها ،اروپها و
ایرائیم در ی و من قهای و بهین المللهی بههره میبهرد .ایهرائیم در رایهتای راهبهرد
گسترش محیط پیرامانی روابط ییایی با امهاری آذربایجهان را نیهز طهی یها های
اخی ر گسترش داده ما والوه بر نااذ در آیهیای میانهه و قاقهاز امکهان مأیهیا پاییهاه
هاایی در آذربایجان را برای خاد ایجاد کند.

همین راهبرد در قبا اقلیم کردیتان نیز در پی ش گرفته شده ایت .رهبران اقلیم نیز
که به زوم خاد اکراد را در محاصره ایران و وراق و مرکیه میدانند به امحاد با ایرائیم
ممایالمی نشان دادهاند  .اظهارات مسعاد بارزانی در ای ن مارد قابم مااه ایت.

وادی یازی روابط با امارات را نیز باید در چارچاب ییایت ینتی ایرائیم یعنهی
گسترش محیط پیرامانی ارزیابی کرد .متحد ادید ایرائیم ابزار نااذ صهیانیستها در
خلیج فارس خااهد باد .ییایتی که به صارت دومینا قابلیت مسری به بحرین را میهز
در کاماه مدت دارد .به این مرمی

ایرائیم قصد دارد یک مجماوه امنیتهی متشهکم از

ایرائیم -آذربایجان -امارات مشکیم دهد .صهیانیستها مهالش میکننهد مها بحهرین،
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ومان و اقلیم کردیتان را نیز به این مجماوه اضافه کنند و امیدوارنهد مها مرکیهه را در
قبا این مجماوه امنیتی در ماض بی طرفی قرار دهند.

اراده صهیانیستها بر این ایت که این مجماوه امنیتی بر ایاس مراودات مجاری،
اطالوامی و نظامی رشد یابد و هایت آن بر ایاس دشهمنی بها ایهران و مهرویج ایهران
هرایی قاام پیدا کند .رژیم ایرائیم میخااهد در مقابم مجماوه امنیتی ایران -یاریه

موانعععزایناه ععع ا
م طقهگراهیادرونعناا

 -حههزب اهلل و حمههاس مجماوههه امنیت هی ایههرائیم -امههارات -بحههرین -وربسههتان و

دراخاورمیانهاازام ظرا

آذربایجان را در کاماه مدت ایجاد کند .در صارت ایجاد این مجماوه امنیتهی مشهکم

مکتباکپ هاگ ا

ایایی حسایهیت افکهار ومهامی ایهن کشهارها نسهبت بهه ایهرائیم ایهت .راه حهم
صهیانیستها بهره مندی اقتصادی این کشارها از راب ه با ایرائیم ایت ما زمینه نااذ
ایرائیم در الیههای ااتماوی این کشارها فراهم گردد
 .5مهمترین پیامدهای عادی سازی امارات با اسرائیل
 .1-5تقویت تعارضات ساختاری در منطقه
خاورمیانه بعد از انگ اهانی او با معارضات قامی ،مذهبی ،یرزمینی و ملی ماااه
باده و ییر این معارضات به شکم فزاینده ای رو به افزایش و پیچیده مهر شهدن بهاده
ایت .نتیجه بی ببامی و منشهای دائمی در من قه باده ایت .وادی یازی بها ایهرائیم
به طار حتم بر شدت این معارضات خااهد افزود.

 .2-5حضور قدرتهای فرامنطقهای در خاورمیانه
معضم دوم من قه مداخالت منای قدرتهای بزرگ در من قه بایژه آمریکا باده ایت.
مداخله قدرتهای بهزرگ در من قهه میماانهد مداخلهه مثبهت باشهد امها مهروری بهر
مداخالت یک صد یاله انیلیا ،شاروی ،آلمان ،فرانسه و آمریکا در خاورمیانه بابهت
میکند مداخالت آنها ومدمأ منای و ماأم با انگ و مضهعیف دولهت -ملتهها بهاده
ایت .امروزه ایرائیم کانان مرکزی برای ماایه حضار و مداخالت آمریکا در من قهه
ایت و وادی یازی کشارهای من قه با ایرائیم بر مداوم مداخالت قدرتهای بزرگ
142

در خاورمیانه خااهد افزود.
 .3-5مشروعیت زدایی از دولتها
یکی دییر از معضالت دیرپای کشارهای من قه شکاف میان دولهت و اامعهه ایهت.
نتایج م العات میدانی و پژوهشهای مختلف نشان داده ایت کهه ملتههای وهرب و
مسلمان به شدت از ایرائیم متنار هستند و هناز مسئله او اهان ایهالم را ضهرورت

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره ده

شطماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و نه
زمستان 1399

وحدت در مقابم با دشمن مشترک یعنی ایرائیم میدانند.
برای ملتهای من قه هناز مسئله فلس ین و غص

یرزمینی بیت المقدس مسئله او

اهان ایالم ایت
وادی یازی برخی از دولتها با ایرائیم شکاف حاکمیت ملهی آنهها بها مردمشهان را
ومیقمر میکند.
 .4-5تقویت موضع تهاجمی اسرائیل
وادی یازی مصر و اردن مجارب وینی پیش روی کشارهای من قه ایت که مذاکره با
ایرائیم منها انییزه صهیانیستها را برای مجاوز یهرزمینی مقایهت میکنهد .در نق هه
مقابم الیای ابهه مقاومت وااد دارد که نشان میدهد مقاومت در مقابم ایرائیم در
لبنان ماا

وق

نشینی صهیانیسم شده ایت .پا وادی یازی زمینه الحهاق کرانهه

باختری را فراهم میکند آنچنان که نتانیاها هم پا از مصمیم امارات منهها بهه معایهق
مصمیم الحاق اشاره کرد.

 .5-5افزایش آستانه تنشها در خلیج فارس
در صارمی که وادی یازی امارات با ایرائیم منجر بهه خ هاء راهبهردی دوم امهارات
یعنی ورود ایرائیم به خلیج فارس شاد ،آنیاه وقاع درگیری نظامی در خلهیج فهارس
ااتناب ناپذیر خااهد باد.
 .6-5تضعیف روند همسایگی
امهاری ایالمی در ییایتهای اوالنی و مهممر در رفتار و ییایهت اومهالی بابهت
کرده ایت به ییایت همساییی اهتمام دارد و آن را اصهم بنیهادین ییایهت خهارای
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خاد میداند .مخالات ایران با مداخالت قدرتهای برون من قهای و ایرائیم نیز برای
مقایت ییایت همساییی ایت چان همساییی بها مهداخالت آمریکها و ایهرائیم در
من قه به مثابه دو شمشیر در یک نیام هستند و هرگز نینجند.
بر این ایاس وادی یازی با ایرائیم به لحاظ مجربی و نظهری در نق هه مقابهم رونهد
همساییی ایت.

موانعععزایناه ععع ا
م طقهگراهیادرونعناا
دراخاورمیانهاازام ظرا
مکتباکپ هاگ ا

 .7-5تضعیف روند منطقه گرایی درون زا
مجربه من قه گرایی در امحادیه اروپا و م بیق آن با خاررمیانه نشان میدهد بی ببهامی،
منش ،مداخالت منای قدرتهای بزرگ و از همهه مهممهر مضهعیف رونهد همسهاییی
ماا

مضعیف من قه گرایی بهامی و درون زا میشهاد .من قهه گرایهی درون زا منهها

مسیر صلو و ببات من قهای در خاورمیانه ایت.
 .8-5تقویت منطقه گرایی برون زا
مجارب من قه گرایی همچنین نشان میدههد مضهعیف همسهاییی ،مهداوم معارضهات
یاختاری و مداخالت منای قدرتهای برون من قهای ماا

مقایهت من قهه گرایهی

برون زا میشاد و من قه گرایی برون زا آنچنان که در یک قهرن اخیهر نشهان میدههد
خاورمیانه را قرین انگ و منش و شکافهای یاختاری میکند.

 .9-5تضعیف جهان اسالم و دولتهای عربی
وادی یهازی وهالوه بهر انشهقاق میهان دولهت  -ملتهها ،اختالفهات راهبهردی میهان
کشارهای مسلمان و دولتهای وربی را نیهز افهزایش خااههد داد .رخنهه ایهرائیم در
اهان ایالم و ورب منها بر شدت اختالفات خااهد افزود .یاده لاحی ایت اگر رژیم
صهیانیستی را وامم وصم دولتهای وربی و ایالمی بدانیم.
 .10-5قطبی سازی در منطقه
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وادی یازی با ایرائیم ماافق و مخالاهانی دارد در رأس مخالاهان ابههه مقاومهت در
من قه ایت .مصمیم امارات روند ق بی یازی ابهه مقاومت با ابهه محافظهه کهار در
من قه را افزایش میدهد و ق بی یازی روند صلو در من قه را مضعیف خااهد کرد.
 .6نتیجهگیری
مجاورت اغرافیایی مسالمت آمیز ،نظام ارزشی همسا و یا غیر مقابلی ،اقتصاد مکمهم،

فصلنامه
پژوهشهای

الیای دویتی و دشمن مشترک و اراده قدرتهای پیشبرنده من قهه ای از م لاهههای

رواب ط ب ط

المل ط

دوره ده

شطماره

اصلی پیشبرنده من قهگرایی درونزا از منظر نظریه کپنهاک ایت .در این شرایط یهک

چهطططار شطططماره

یا دو کشار که از قدرتهای من قه ای محساب می شاند ،بها آغهاز روابهط همسهاییی

زمستان 1399

هسته اصلی من قهگرایی درونزا را شکم می دهند و روابط همساییی آنها به مهدریج

پ اپی سی و نه

به یایر بازییران مسری پیدا می کند و به مدریج من قه ای بر ایاس م لاهه های داخلهی
شکم میگیرد .منشهای من قه ای و مداخالت منای قدرتهای برونمن قهای مهممرین
مان مشکیم من قهگرایی درونزا ایت .آنچنان که در من قه خاورمیانه برریی کهردیم،
اختالفات مرزی ،معارضات ایدئالاژیک ،مذهبی و قامی ،اقتصادهای وابسته به نات و
غیر مکمم ،وااد الیاهای دویتی و دشمنی متعهاکا و بهاالخره رقابت ههای امنیتهی
شدید قدرت های م بر من قهای از مهممهرین ماانه شهکمگیری من قههگرایی درونزا
محساب می شاد .در خاورمیانه دوق بی امنیتی و ییایی شکم گرفته کهه از یهک یها
ایران خااهان شکمگیری من قهگرایی درونزا ایت و در یای دییر وربستان و مرکیه
قرار دارند که من قهگرا برونگرا را مرایو می دهند و برای آن هزینه میکننهد .در ایهن
میان معارض ایران و وربستان و رقابت ایران و مرکیه و نیز رقابت مرکیه و وربستان از

امحاد قدرتهای من قه ای برای یهی ره یهک الیهای من قهه گرایی بهر الیهای دییهر
الاگیری می کند .ایران مهان بهزرگ من قهه گرایی را ایهرائیم و آمریکها میدانهد امها
وربستان من قه بدون آمریکا را مهدیدی بزرگ برای بقاء خاد می پنهدارد و مرکیهه نیهز
مداخله مثبت آمریکا بهرای من قهه گرایی در من قهه را ضهروری می دانهد .وادییهازی
روابط اوراب با ایرائیم روند ق بی شدن من قه گرایی را مشهدید می کنهد و نتیجهه آن
ودم شکمگیری من قهگرایی درونزا ایت .در آن یا ابهه مقاومت نیز مان از رونهد
شکمگیری من قهگرایی برونگرا خااهد شد.
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