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ظر مکتب در خاورمیانه از من زادرونگرایی موانع فزاینده منطقه
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 * 1 محمد حسینیسید 

 

 چکیده

 زادرونگرایی این مقاله در نظر دارد با بهره از نظریه امنیتی کپنهاگ بهه واامهم مه بر بهر من قهه

شنایهی نهه را آیی در خاورمیا گهرابرونو  زادرونگرایی بپردازد و از آن زاویه، دو روند من قهه

همسهاییی از اانه   ، آغاز ییایتزادرونگرایی نماید. راهکار اصلی نایسنده برای آغاز من قه

ای ایت که مستظهر به قدرت فرهنیهی و ممهدنی هسهتند. ایهران همهان های م بر من قهقدرت

قهدرت ای ایت که اوأل مستظهر به قدرت فرهنیی و ممدنی ایت و بانیأ آزادشدن قدرت من قه

ای و آغاز فراینهد های برون من قهای، کاهش مداخالت قدرتهای من قهآن در گرو کاهش منش

ماانه   نیمهرمهمنیر ایت. پریش اصلی مقاله وبهارت ایهت از  و یا درون زادرونگرایی من قه

ماانهد ییایهت گرایی درون زا در غرب آییا چیست و امهاری ایالمی ایران چیانه میمن قه

ر پایه  بهه ایهن ددر غرب آییا را فعها  کننهد   زادرونگرایی ییی به منظار محقق من قههمسا

د ایم که  معارضات یاختاری فعا  در من قه، اقتصااین فرضیه را در محک آزمان قرار داده ی ا 

ماانه   نیمهرمهمغیر مکمهم، یهبک زنهدگی متعهاکا و الیهای دویهتی و دشهمنی متنهاق  

های ی قهدرتدر خاورمیانه ایت. همچنهین اوتمهاد بهه ناها الیهت ییایه زادرونگرایی من قه

مهادی و  یههاتیظرفرهنگ و ممدن قای برای آغاز ییایت همسهاییی، فای، مستظهر به من قه

ای در یک های من قهمعنای الزم برای اوتماد یازی و مشارکت طلبی و مالش برای کاهش منش

کنهد و های خهارای در غهرب آیهیا را فهرآهم میفرآیند ب ئی، کاهش مداخالت منای قهدرت

کند. در این مقاله به پیامدهای رونهد فراهم می زادرونگرایی های الزم را برای محقق من قهزمینه

 .شادخته میگرایی نیز پرداوادی یازی اوراب با ایرائیم برای من قه
 

 ن، مکت  کپنهاگیراگرا، خاورمیانه، امن قه گرایی، درونیرا، برون  واژگان کلیدی
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 قدمهم

المللی هر یهک مختصهات خهاو خهاد را دارنهد. های مختلف در ییستم بینزیرییستم

ههای گسهترده ییایهی و زیرییستم اروپا، مااهمی ماننهد صهلو و همیرایهی و همکاری

کند و زیرییستم خاورمیانهه بها آشهاب، بحهران، انهگ و اقتصادی را به ذهن متبادر می

گرایی مااهه  دو وجههین شههده ایههت. دو فراینههد متاههاوت من قهههمنازوههات یههاختاری 

گهرا یها گرایی درونگرایی متااوت شده ایت. در زیرییستم اروپها، فراینهد من قههمن قه

گهرا بهاده ایهت. در اولهی باده ایت و در زیرییستم خاورمیانه این فرایند برون زادرون

کننهده من قهه بهاده اولیه و مکاین های نرمامیا و هنجاری هستهروابط همساییی با م لاه

ببهامی امنیتهی و ایت و در دومی همساییی صرفأ ناظر بر بعد اغرافیایی باده ایهت. بی

ها و ماان  اصلی آشاب ای در من قه همااره یکی از ریشههای فرامن قهمداخالت قدرت

یک ق   در خاورمیانه باده ایت. اکنان در خاورمیانه دوق بی شکم گرفته ایت که در 

گرایی، رژیم صهیانیستی و آن ابهه مقاومت قرار دارد که معتقد ایت ماان  اصلی من قه

آمریکها ایهت کهه در  -مداخالت آمریکا ایت و در ق   دییهر ابههه یهنتی ایهرائیم

اند. های اخیر، وربستان، امارات، بحرین، اردن و مصر نیز به این ابههه اضهافه شهدهیا 

داند. روند وادی یازی گرایی را ایران و منازع اوراب و ایرائیم میاین ابهه ماان  من قه

در  2020بحرین بها ایهرائیم در یها   -روابط اوراب و ایرائیم با ماافق ییایی امارات

ههای کهاس یهاید وبری مستظهر به حمایت –همین رایتا قابم محلیم ایت. ابهه وربی 

نامیهده  گهرابرونگرایی این مقالهه من قهه گرایی را آغاز کند که درقصد دارد روند من قه

ایهت کهه بهر مبنهای  زادرونگرایی گرا در نق ه مقابم من قههگرایی برونشاد. من قهمی

گیرد. این مقالهه در نظهر دارد بها بههره از نظریهه گر شکم میهای مداخلهروابط با قدرت

و از آن زاویهه، دو رونهد  بپهردازد زادرونگرایی امنیتی کپنهاگ به واامم م بر بهر من قهه

شنایهی نمایهد. در ایهن مقالهه بهه در خاورمیانه را آیی  گرابرونو  زادرونگرایی من قه

شاد. بهر گرایی نیز پرداخته میپیامدهای روند وادی یازی اوراب با ایرائیم برای من قه

مبیینهی ایهت و گانهه پهژوهش نیهز  -ایاس این هدف پژوهشی، روش مقاله ماضهیحی

، آغهاز زادرونگرایی بردی خااهد بهاد. راهکهار اصهلی نایسهنده بهرای آغهاز من قههکار

ای ایهت کهه مسهتظهر بهه قهدرت های مه بر من قههییایت همساییی از اان  قدرت
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ای ایت که اوأل مسهتظهر بهه قهدرت فرهنیی و ممدنی هستند. ایران همان قدرت من قه

ای، ههای من قههدر گرو کهاهش منشفرهنیی و ممدنی ایت و بانیأ آزادشدن قدرت آن 

و یها  زادرونگرایی ای و آغهاز فراینهد من قهههای بهرون من قههکاهش مداخالت قدرت

 مهرینمهمنیر ایت. با این مقدمه و مجایز پریش اصهلی مقالهه وبهارت ایهت از  درون

گرایی درون زا در غرب آیهیا چیسهت و امههاری ایهالمی ایهران چیانهه ماان  من قه

در غرب آیهیا را فعها   زادرونگرایی ند ییایت همساییی به منظار محقق من قهماامی

 کنند 

 پای  ماقتی نایسنده به این ی ا  وبارت ایت از 

ی معارضات یاختاری فعا  در من قه، اقتصاد غیر مکمم، یبک زندگی متعهاکا و الیها

ورمیانهه ایهت. در خا زادرونگرایی ماانه  من قهه مهرینمهمدویتی و دشمنی متنهاق  

ای، مستهظر بهه فرهنهگ و ممهدن های من قههمچنین اوتماد به ناا الیت ییایی قدرت

یهازی  مادی و معنای الزم برای اوتمهاد هایظرفیتقای برای آغاز ییایت همساییی، 

ای در یک فرآیند ب یئیی، کهاهش های من قهو مشارکت طلبی و مالش برای کاهش منش

های الزم را کنهد و زمینههخارای در غرب آییا را فرآهم می هایمداخالت منای قدرت

 کند.فراهم می زادرونگرایی برای محقق من قه

پهردازیم و یهپا گرایی در مکته  کپنههاگ میدر این مقاله ابتداء به ماههام من قهه

ط یازی روابوناصر نظری این مکت  را در خاورمیانه م بیق داده و با مأکید بر آبار وادی

 پردازیم.می زادرونگرایی رائیم با اوراب به راهکارهای وملی برای محقق من قهای

 

 ایمکتب کپنهاگ و مجموعه امنیت منطقه بحث نظری:. 1

مکت  کپنهاگ، در کنهار  انۀگیهیکی از ابعاد  )RSCT( 1«ایامنیتی من قه وۀمجما» یۀنظر

ای اهام  بهرای فههم و ماوههایهت کهه مج 3«ههارویکهرد بخش»و  2«نماییامنیتی یۀنظر»

دهند. مکت  کپنهاگ حاصهم  نظهرورزی معهدادی از الملم را مشکیم میمحلیم امنیت بین

 90ههۀ دییایت بین الملم با مرکزیت  بازان و ویار ایت که از اوایم زۀ حااندیشمندان 

                                                           
1. Regional Security Complex 

2. Securitization 

3. Sectors 
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م العات صلو کپنهاگ  م یسهمیالدی، با همکاری بازان و معداد دییری از پژوهشیران  

مشکیم شد و در طی دو دهه پا از آن، منجر به نیارش مشترک آبار پُرشماری در ایهن 

 :Buzan & Weaver,1997) شهدشد که در کنار یکدییر، مکت  کپنهاگ نامیده  حازه

ههای شاید بهترین ماصیف از این مجماوه، ماصیای باشد که الی ویهار از گرایش ..(67

پسهامدرن. در حقیقهت مکته  کپنههاگ مبنهای  داد  یهک رئالیسهمنظری  خاد ارائهه مهی

قهرار داده ایهت و  الملمگرایانه از ییایت و امنیت بین  واق م العامی خاد را بر فهمی 

طهار مشهخد در بحهز از الیاههای  بهه) انیهارییازه  هایبصیرتاز  زماناینکه هم 

و و نمهایی، و م العهات صهل امنیتهی نظریههزبهانی )در  هاینظریهه 1دویتی و دشهمنی،،

ماههام امنیهت  2یازییازی/مضیقوام )در بحز از گسترده معنایرویکردهای انتقادی به 

زاده و وسهیری کرمهانی، نمایهد )چینهیگیری میها، در محلیم خاد بهرهو بحز  بخش

بندی ایهت. ای نیز با همین من ق قابم دیهتههای امنیتی من قهمجماوه نظریه،. 9  1397

ذکار آن ایت که در نظم امنیتی پها از انهگ یهرد، منهاطق ماروض  ومامی  مئاری م

 ,Buzan & Weaver)اند خادمختاری بیشتری را نسبت به دوران انگ یرد پیدا کرده

خاد یب  شده ایت ما با مغییر ییستم دوق بهی، اغرافیها  نابهبههمین امر  .(76 :2003

ران مجاور با مااه به من هق مری را در مباحز مرمبط با امنیت ایاا کند و بازیینقش مهم

مجاورت اغرافیایی در یهالت شکم دادن بهه مهدیهد امنیتهی، بهیش از پهیش الیاههای 

ها های مرمبط با آن در پیش بییرند. این پایاییای را برای درک از مهدید و پایاییمن قه

میهان ، ق بیهت 2، یاختار مبتنی بر آنارشی؛ 1گیرند  بر مبنای چهار متغیر ومده شکم می

، و 4، واامهم شهکم دهنهده بهه مرزههای مجماوهه امنیتهی؛ 3های اصلی من قه؛ قدرت

باالخره یاختارهای ااتماوی  مجماوه کهه بهه الیاههای دیرپهای دویتی/دشهمنی میهان 

ای های امنیتی من قهه،. مجماوه13  1391شاد )فتحی و دییران، بازییران  آن مرباط می

ابرقهدرت »یابند و در کنار متغیر مههم دییهر، یعنهی می فاق یامان م لاهچهار  وای هبه

های امنیتی اصهلی را شهکم داده و الیاههای کمهابیش باببهامی بهرای پایش 3،«گرمداخله

 نقشههای برایاس این من ق، های امنیتی من قهمجماوه نظریهکند. فرآهم می هاآنمحلیم 

                                                           
1. Enmity & Amity 

2. Widening /Narrowing 

3. Penetrating Great Power 
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ع خاصی از مجماوه امنیتی را بها کند که هرکدام نااهان را به مناطق مختلای مقسیم می

 از .(Buzan & Weaver, 2003: 53 – 62)انهد مشهکیم داده خادمن ق مخصاو به 

 ایمن قهه یه ا  در قهدرت یه ا  از مابعی الملم بین ییستم آینده ویار و بازان نظر

 از ههاآن برداشت ،دهندمی مشکیم را قدرت منظامه که هستند مناطق بنابراین این ایت.

 منظامه در هاآن ژئاپلیتیک اهمیت و مناطق نقش محاری به مااه ناوی قدرت، امهمنظ

 کهه ایهت امنیتهی نظهام یهک ایمن قهه امنیهت مکته ، این نظر از ایت. اهانی قدرت

 اغرافیایی و ماریخی نظر از بانیاً دارند، مشابهی امنیتی دغدغه اوالً آن در واق  کشارهای

 دهنهده مشکیم واحدهای و باشندمی مشترکی نسبتاً تیرناش یا خاطرات دارای فرهنیی

 حاه  و ایجهاد منظهار بهه مهدیدات، از یکسان برداشت و درک و هانیرانی برحس  آن

 و کم شباهتی با کپنهاگ مکت  البته .دهندمیمشخد  کارهای و یاز و قااود به من خاد

 یهک ایجهاد رایبه وااد اندر کهنش صرف که ایت معتقد انیاران یازه به یکسان بیش

 در اینکهه از من قهه بهازییران مصار یعنی ذهنی وامم و کندنمی کاایت ایمن قه ییستم

 مکته  نظهر از من قه معریف ایت. این اهمیت حائز اندگرفته قرار ایمن قه ییستم یک

 و مهاری ، هایهت فرهنهگ، ماننهد دییهر واامهم یهایر و ذهنهی واامهم به خاد کپنهاگ

دارد.  ایمن قهه امنیهت کهم در و امنیت به وبیقی ربط که کندمی اشاره مشترک یرناشت

 معتقد و داده قرار خایش م العات دیتمایه را ایمن قه امنیت حا  نظریه پردازی بازان

 منههایی بهه اهانی ی و یا ملی چارچاب در کشاری مالحظات امنیتی برریی که ایت

 در خهاد محهیط بها و کننهدنمی یخالء زندگ در هادولت یا یک از که چرا ایت ناریا

 همهه امنیهت بهه ههادولت از یهک هر امنیت که من ق این دییر یای از و هستند معامم

  1386فهمید )ابراهیمهی،  چیز همه درک بدون مااننمی را چیز هیچ پا ،شادمی مرباط

451.، 

 

 ایمنطقهاصلی مجموعه امنیتی  هایمؤلفه .2

به قرار  ایمن قهم بر در قال  مئاری مجماوه امنیتی  ایهم لاه مرینمهمدر نیاهی کلی 

  باشدمیذیم قابم مرمی  بندی 



130 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شطططماره  چهطططار  

  نهپ اپی سی و 

 1399زمستان  

 
 
 
 

 ،«من قهه» بین امنیتی روابط از مشهاری و مشخد ییستم شبه معنی بهمجاورت: . 2-1

 نزدیهک اغرافیهایی لحهاظ از کهه هایهتدولت از ای امنیت مجماوهه لحاظ از واق  در

 حهازه بهه وقتهی نظهامی یها خصهاو ییایهی بهه دید،مه وااد این باشند. با یکدییر

 .شاندمی احساس بیشتری باشدت هستند، نزدیک اغرافیایی

کشارهایی که یک مجماوه امنیتهی نظام ارزشی همسان و سبک زندگی مشترک: . 2-2

یایی فرهنیی و ارزشی هستند و یا آنکه مکثر دهند یا دارای همسانی و همرا مشکیم می

شاد. یبک زندگی در به معارض مبدیم نمی هاآننظام ارزشی در میان فرهنیی و مااوت 

 این کشارها نیز از حداقم معارض برخاردار ایت.

گیرند اقتصاد کشارهایی که در مجماوه امنیتی قرار می :ایمنطقهوابستگی متقابل . 2-3

قابهم به طار نسبی دارای وابستیی متقابم با یکدییر ایت. اقتصهاد مکمهم وابسهتیی مت

و وابستیی متقابم نهادهای ییایی را به همیرایهی ییایهی و امنیتهی بها  آوردمیباااد 

 ،.251  1390کند. )نصری، کشارهای من قه مرغی  می

 کهه اصهلی ونصر ،ایمن قه امنیت معریف دروجود الگوهای دوستی یا دشمنی: . 2-4

 از . منظهارهایهتدولت دشمنی بهین و دویتی الیای شاد، افزوده قدرت روابط به باید

 یا حااظهت حمایت انتظار ما واقعی دویتی از طیای ،هاآن روابط در که ایت این دویتی

 حهاکم ههراس و یاءظن آن در که ایت رواب ی نیز دشمنی از منظار باشد. داشته وااد

 الیها ایهن واقه  در دارد. وااد مااوت قاا ماازن با دشمنی و دویتی باشد. میان الیای

 دییهر واحهد بهه نسهبت واحد یک قامی ارضی، ممایالت و مرزی اختالفات از ندماامی

 شاد. ناشی منای ماریخی یا مثبت ارمباطات و ایدئالاژیک اشتراکات یا اختالفات

 را امنیتهی مجماوهه یهک مهااننمی ایاس این بروجود حداقل دو بازیگر مؤثر: . 2-5

 اصم این به را ما مالک مصار کرد. این یامن قه م بر و قدرممند بازییر دو حداقم بدون

 از ضهعیف معدادی کشار مایط مااندنمی ایمن قه امنیت مجماوه که یازدمی رهنمان

 و مه بر ایمن قهه قهدرت دو حداقم حظار با آن گیری شکم اما بییرد. شکم من قه یک

 ،.80  1389ایت )داداندیش،  پذیر امکان ضعیف کشار چندین

  

 



131 

 

 

 

 

موانعععزایناه ععع  ا

گراهیادرونعناام طقه

دراخاورمیانهاازام ظرا

امکتباکپ هاگ

 در غرب آسیا از منظر مکتب کپنهاگ گرایی روند منطقه. 3

ممتاز  اغرافیایی و همچنین با داشهتن  هاییتماقعغرب آییا با داشتن امکانات و  من قه

. این من قه که در محهم امصها  باشدیمژئاپلیتیکی برخاردار  یژهومناب  غنی از اهمیت 

ممهدن بشهری بهاده و و اروپا قهرار دارد، محهم پیهدایش نخسهتین  آفریقا آییا، قارهیه 

مههم و راهبهردی و منهاب   یهامنیه. وااد آیدیمادیان ماحیدی به شمار  یهاولخایتیاه 

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 

ژرف ییایهی، امنیتهی، اقتصهادی،  یههاچالشارهای این من قه همهااره بها ایت و کش

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، 

متعهددی از دیربهاز در  یههارانبحکه ماا   اندبادهمناوات قامی و مذهبی و... ماااه 

. با ولم به واامم واگرایاز در آوردگاه راهبردی آییای غربی، در ادامه اندشدهاین من قه 

واامهم  ینمهرمهمکاشش شده ایت ما با مأیی از ماروضات مئاریهک مکته  کپنههاگ 

 مارد اشاره ااماالً به بحز گذارده شاد.

 

 ه عامل واگراسازاختالفات مرزی و سرزمینی به مثاب .3-1

خلیج فارس متعلق به دو امپرامهاری  حازهبه لحاظ ماریخی من قه غرب آییا و مشخصاً 

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 

قه یاخت. بخش از مشکالت ماااد در من قه مارد اشاره )که از زمان مدیریت این من 

مایهط انیلسهتان، مهاکنان بهه صهارت الینحهم بهاقی میانهده ایهت،  هاآنشکم گیری 

مایهعه  هاییایتیماااد در غرب آییا و  یهادولتارضی و مرزی بین  یهااختالف

صهلو، امنیهت و همیرایهی وااملی ایهت کهه  ینمرمهم، از هادولتطلبانه بعضی از این 

 ههاییطلبو مایهعه  هااختالفمتعدد ماااه یاخته ایت. این  یهامشکمرا با  ایمن قه

ارضی، ماکنان نقش براسته ای را در شکم دهی روابط ییایی، اقتصادی و امنیتهی بهین 

 یههادولتاا کرده و در طا  ماری ، بارها یب  ایجاد مهنش در میهان ایمن قهکشارهای 
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،. اختالفات مرزی و ارضهی کشهارهای 738  1393شده ایت )زاروی و دییران،  من قه

از چههار نهاع  1«پریهکات»من قه با یکدییر همااره منشأ بسیاری از منازوات باده ایت. 

 در غرب آییا یافت کرد  ماانیمرا امروزه  هاآنکه همه  بردیممنازوه مرزی نام 

ههاری ی از مکان دقیق مرز، مانند مهرز اممنازوات مکانی  یعنی منازوات ناش ه 1

 ایالمی ایران و وراق در اروند رود؛

منازوات یرزمینی  که دو کشار همسایه مدوی بخشهی از یهرزمین یکهدییر  ه 2

 هستند؛ مانند ادواهای یاریه در مارد ایتان هامای در مرکیه؛

ه ا اشهارمنازوات وملکردی  که به مأبیرگذاری مرز در حرکهت مهردم و کاالهه ه 3

 دارد، مانند مرزهای مرکیه با وراق و یاریه؛

مهده ومنازوات مرباط به مناب  دو یای مرز  که منازوامی هستند که به طهار  ه 4

، ماننهد دههدیمدر نتیجه اکتشاف و ایتخراج مناب  )مانند نات، در دو یهای مهرز روی 

اهری ولهدانی، اختالفات مصر و یادان، وربستان یعادی و یمهن، وهراق و کایهت )اع

ی در حا  حاضر اختالفات پایدار و الینحم، در خصاو معیین حدود مهرز ،.45  1388

مارد اختالف مهرزی و ارضهی بهین کشهارهای  25میان کشارهای من قه، شامم حدود 

 .کشهف شهده ایهت، واهاد دارد ههاآنمن قه، خصاصاً در مناطقی که نات یها گهاز در 

 ،.174ه  176  1392)مجتهدزاده، 

 

 یفرهنگی، مذهبی، قومی و سیاس یهااختالفواگراییِ برخواسته از  .3-2

چنین اظهار داشت که این معارضات و اختالفات  ماانیمدر خصاو م لاه مارد اشاره 

اختالفات قامی ه مذهبی، شیعه و ینی، ورب و وجم )فارس یها کُهرد،،  یهابحزشامم 

یج فهارس و اخهتالف دیهدگاه در اختالف بر یر میزان نقهش ههر کشهار در من قهه خله

خصاو فلساه و میزان حضار نیروهای بییانه در من قه و همچنین اختالفات منبعز از 

فقدان اوتماد واقعی میان کشارهای من قه غرب آییا و  .باشدیممن قه  یهاحکامتناع 

حازه خلیو فارس، وامم ایایی در ایجاد مشکالت و اختالفات بسیار میهان کشهارهای 

یه شمالی و انابی خلیج فارس شده ایت. این امر نه منها میان کشهارهای وهرب و حاش

                                                           
1. Perskaart 
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امهاری ایالمی ایران ماااد ایت، بلکه حتی در مرامبی شهدیدمر میهان هاهت کشهار 

مختلف از دین ایالم )کهه محهت ونهاان دو  یهاقرائتوربی این من قه نیز وااد دارد. 

ود مشترکات ومیهق میهان ایهن واحهدهای مذه  شیعه و ینی متبلار ایت، یکی از معد

حکامتی، ماا  شده ما مذه  به اای فعا  شدن در نقهش یهک وامهم امحهاد و رفه  

،. 29  1384بیشهتر مبهدیم شهاد )گلشهن پهژوه،  هاییدشمناختالف، به ماضاوی برای 

ورود بحز قامیت و مذه  در معادالت حاکم بر کشارها خصاصاً ااام  آنان، امکهان 

. مأکیهد یهازدیمابط معلقی و به دور از احسایهات و هیجانهات را کمرنهگ برقراری رو

پهان  هاییهدگاهدکشارهای ورب بر قامیت وربی خایش کهه برخاایهته و بازمانهده از 

میالدی ایهت، همهااره بهین فهارس و وهرب در ایهن من قهه  60و  50 یهادههوربیسم 

 ادایی انداخته ایت.

مهذهبی  یههااختالفایاز در من قه غرب آیهیا در نیاهی کلی از امله واامم واگر

که طی یالیان اخیر، به حهد اعوهالی خهاد ریهیده و من قهه را در یهک شهرایط  باشدیم

 ینمهربزرگنام لاب و اناجاری قرار داده ایت. وااد امهاری ایالمی ایران به وناان 

ی من قه را امعیت مذهب ینمربزرگکشار شیعی من قه، در کنار وراق و شیعیان بحرین، 

ایجاد کرده ایت. این امعیت، بهه شهدت از یهای امههاری ایهالمی ایهران حمایهت 

و هرگانه رفتار و اقدام کشارهای ورب من قه در مارد شیعیان، ماا  واکهنش  شادیم

؛ ما اایی که امههاری ایهالمی ایهران در ازای شادیممهران و ماض  گیری این کشار 

. در طهرف مقابهم پهذیردینمرا  ایمن قهههیچ مصلحت  نداشتن دفاع مستقیم از شیعیان،

انهابی خلهیج فهارس، حهامی و  حازهوربستان یعادی قرار دارد که در کنار پنج کشار 

من قه خلیج فارس ایت. رفتار ریاض به همهراه ق هر و امهارات متحهده  هاییینمداف  

گهذاری،  وربی در وراق و دفاع از امعیت اقلیت یُنی به هر شکم ممکهن حتهی بمه 

،. از اههت 245  1392من قهه ایهت )حهاف  نیها و ربیعهی،  نشان دهنده اوضاع پریشان

باورهای مذهبی و اوتقادی نیز روابط اغل  کشارهای من قه به ویژه وربستان یعادی و 

میهان رهبهران روحهانی  ییهامنشامهاری ایالمی ایران هیچ گاه آیان نباده و همااره 

شار، برای بیش از دو قرن وااد داشهته ایهت. در خصهاو وهابی و شیعه در هر دو ک

چنین اظهار داشت که با واهاد اینکهه اکثریهت  ماانیممعارضات مذهبی و ایدئالاژیک 
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ولی اهان ایالم خاد به لحاظ مذهبی، به دو  دهندیمیاکنان من قه را مسلمانان مشکیم 

ان اهم مسنن هسهتند. گروه ومده ینی و شیعه مقسیم شده ایت که قسمت اوظم مسلمان

و همهین  گهرددیمریشه اختالفات مذهبی در بین کشارهای ایالمی به صدر ایالم بهاز 

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

درصد کم امعیت مسلمانان اههان در کشهارهای امههاری  10ه  12شیعیان با حدود 

. در فضای اغرافیایی کشهارهای ایهالمی، اندشدهن پراکنده ایالمی ایران، وراق و بحری

خاو، زبان، فرهنگ و روش زنهدگی  ییهاانسانهر کشار دارای فضای یازمان یافته با 

خایش ایت. معارضات ایدئالاژیک بهین کشهارهای ایهالمی بیشهتر ناشهی از شهرایط 

غالی رهبهران مختلف ااتمهاوی و د  مشه هاییتواقعییایی، فرهنیی، انسان شنایی، 

 ییههاگروه،. از یای دییر، قام پریتی افراطی در میان 35  1387انهایت )ایاالکایت، 

از اوراب و ایرانیان که همااره خاایتار ایجاد خط حائم میهان وهرب و ایرانهی هسهتند، 

و  ایمن قهدیت رد بر همکاری با طرف دییر زده ایت و واملی بازدارنده در همیرایی 

. به بیانی دییر، یکی از ماضاوامی که یهب  واگرایهی شادیمدی قلمداد همکاری راهبر

مهاریخی مااهاد در میهان ایهن  یههااختالفقهامی و  یههامااوتشده ایت،  ایمن قه

ذهنی و مهاریخی طهاالنی  هاییشهرآریایی ه وربی در من قه،  یهااختالفکشارهایت. 

دو قهام بهاقی گذاشهته کهه مااه   مستعدی را در حافظه ماریخی این هایینهزمدارد و 

کشمکش و معرض، به صارمی نسبتاً الینحم شده ایت. این مشکم فقط در حازه ایرانی 

انابی خلیج فارس نیز  کرانهه وربی نیست، بلکه در حازه وربی بین کشارهای مختلف 

، خاد را برمر از قام دییر و نس  خهاد هاینیرزموااد دارد که هر قام مستقر در این 

حاکم بر بحرین، رأس الخیمه و شاراه، خهاد  یهاخانااده؛ مثالً شماردیما ماریخی مر ر

،. البته در 301  1392. )زاروی، دانندیمرا اصیم مر و دارای مبار و ریشه در ماری  من قه 

برریی دالیم این واگرایی، باید واامم دییر را نیز در نظهر گرفهت. واهاد یهاختارهای 

ران مشروویت، ناع نیاه به غرب، ماهیت و یهن  نظهام ییایهی بهین ییایی متمایز، بح

ایران و اوراب، مکمم نبادن اقتصاد، ناع نیاه مصمیم گیران و نخبیان کشارهای من قه، 

، اما دالیم مختلهف دییهری از املهه شهکم نیهرفتن هنجارههای اندواامماز امله این 

باد هایت مشترک، وااد ناوی متعارض و متضاد، ن هاییتها، وااد ایمن قهمشترک 
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بهین ایهران و کشهارهای  ایمن قهاز فرهنگ رقابتی، بی اوتمادی و شکم نیرفتن آگاهی 

 م بر باده ایت. ایمن قهمن قه، در نباد همیرایی 

 

 اختالف سطح توسعه اقتصادی و اقتصاد غیرمکمل کشورهای منطقه .3-3

که در اغل  کشارهای مااهاد در  با اختالف ی و ااتماوی باید مااه داشت راب هدر 

حازه راهبردی غرب آییا فرهنگ کار کامالً متااوت ایت و در یک مجماوهه یهازمانی، 

و رفتار حسابیرانه ای در  بینندیمافراد زیردیت فاصله خاد را با قدرت باالدیت اندک 

م و و ارمباطات، بیشتر بین افرادی ایت که دارای مهاری  و فرهنهگ و قها گیرندیمپیش 

قبیله و اوتقادات مهذهبی مشهترک هسهتند و ایهن امهر محهدودیت خاصهی در ظرفیهت، 

. در کشهارهای آیهیای آوردیمهو انع اف پذیری در اامعه کاری بهه واهاد  هاییماانا

غربی وااد ام  گرایی و زن یاالری واملی ایت که با بهره مندی اخالق گرایی مبتنی 

رهایی ایت کهه فهرد بهر ایهاس کهارآفرینی یها اوتقادات مذهبی ماا  هنجاها ینتبر 

، بلکه به دلیم روحیات اخالقی که به روابط بین شاندینممناعت یازی یازمانی مشایق 

رفتهاری در  ههاییشگرا. در واقه  شهاندیم، مارد مشایق واقه  کندیمفردی مساودت 

فرادیت و ااام  در حا  مایعه غرب آییا، نشان از ناع ارزش گذاری در زمینه روابط 

اهدی را در زمینهه  یههاچالشفرودیت، پدریاالری و وابستیی محی ی ایت. این امر 

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 

هر ایت. والوه بر ماضاوات فاق، آییای غربی امهروزه بها ه فناوری و نیروی انسانی ما

مشکالت ودیده اقتصهادی، فقهر و بیکهاری، واهاد بیمهاری کرونها، مشهکالت امنیتهی، 

داخلی رو به رو ایت. مشهکالمی کهه ریشهه  هاییریدرگمروریستی، انگ و  یهاگروه

ربی در این من قه کشارهای غ هایییااو مداخله  هایایتیرا باید در  هاآنبسیاری از 

مختلاهی همچهان دفهاع از  یهابهانهاُست و اا کرد. یالهایت که کشارهای غربی به 

حقاق بشر، کمک به برقراری امنیت و ببات، مبارزه با مروریسم در این من قهه راهبهردی 

 حضار مستقیم و غیرمستقیم دارند.
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به لحاظ اقتصادی نیز که حازه معامله ایت، میهان کشهارهای من قهه مشهکالمی بهه 

چالش مرباط به مناب  انرژی و یههم متاهاوت کشهارهای  هاآن. یکی از خاردیمچشم 

یها  آینهده  15من قه از نات و گاز ایت. برای مثها ، بحهرین و ومهان حهداکثر بهرای 

 300حالی ایت که وربستان یهعادی بها  درآمدی از نات و گاز نخااهند داشت، این در

یها  و امههاری  200یا  مناب  گهازی و ق هر بها  50یا  ذخیره مناب  نات و حدود 

یا ، فاصله فاحشی در دیت یابی به این مناب  با دو کشار  100ایالمی ایران با بیش از 

اقتصهادی ،. خارج از حازه انرژی، مشکالت 31  1391نامبرده دارند )میرمرابی و ربیعی، 

چان نهرس رشهد اقتصهادی، نهرس  ییهاشاخددییری که ومدماً در مااوت در  ایمن قه

و در  هایهیهرمامارم و بیکاری، یهالت یا یختی کس  و کار، نیروی کار بییانه و فرار 

، نیز در دیهت یهابی بهه همیرایهی شادیمیک کالم اقتصادهای نامتاازن و نابرابر نمایان 

 .کنندیممان  ایجاد 

مسائم اقتصهادی در اغله  کشهارهای ایهن من قهه کهه از یهاختار اقتصهادی یهنتی 

باداه ای شده و مأبیر بی ببهات کننهده ای را  یهابحرانبرخاردار هستند، ماا  ایجاد 

،. اقتصهاد مهک محصهالی در ایهن 175  1383نهاده ایت )کمه  و هارکهاوی،  هاآنبر 

ولیه مبدیم نشهده، در یه و داخلهی شهکم کشارها بر ایاس نات و یا بر ایاس ماارد ا

و در ی و خهارای و  کندیمگیری شکاف طبقامی و ایتبداد داخلی اقتصادی را محمیم 

. این امر به نابه خاد مااه  شهکم دهدیمبین المللی اقتصاد وابسته و متزلز  را شکم 

 .شادیمگیری یاختار اقتصادی و ااتماوی دوگانه در این کشارها 

 

 ای دوستی و دشمنی و تعارضات ایدئولوژیکالگوه .3-4

غرب آییا و مأبیرات آن بهر رونهد  من قهدر مقام مبیین الیاهای دویتی و دشمنی در 

چنین اظهار داشت که امهاری ایهالمی ایهران  ماانمی ایمن قهواگرایی و همیرایی 

 دانهدمیر من قه مأکید دارد، ولی آن امحادی را واقعی و م ب هایدولتگرچه بر امحاد 

که نشأت گرفته از ایدئالاژی مشی  و مبتنی بر ناهی هرگانهه یهل ه پهذیری، دفهاع از 

مظلامهان و محرومهان در مقابهم  طلبانههحهق  مبارزهمسلمانان، حمایت از  همهحقاق 

زورگا، مقابلهه  هایقدرتیتمیران و یل ه اایان، ودالت طلبی، ودم معهد در برابر 



137 

 

 

 

 

موانعععزایناه ععع  ا

گراهیادرونعناام طقه

دراخاورمیانهاازام ظرا

امکتباکپ هاگ

ط مسالمت آمیز با دُوع  غیرمحارب باشد. بدین مرمیه ، با خشانت و مروریسم و رواب

مالک مقسیم همیرایی  مرینمهمهایت انقالبی ه ایالمی نظام امهاری ایالمی ایران 

،. در مقابهم 208  1399و دگرها ایهت )ریهالی بهانی آبهادی،  هاخادیو واگرایی یا 

ق هر چنهین  کشارهایی مثم امهاری مرکیه، اردن، امهارات متحهده وربهی، کایهت و

نیاهی به ایدئالاژی و کاربرد آن ندارند و وربستان یعادی نیز که چنین نیاهی دارد، 

مقابم امهاری ایالمی ایران قرار دارد؛ زیرا الیا و راهنمای ایهن  نق هرویکردش در 

کشار در است و اای همیرایی، ایالم یلای ایهت. ایهن وضهعیت مااه  شهکم 

در من قه شده ایت. از یک یا، امهاری ایالمی  گیری و بروز یک همیرایی دوگانه

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 

از یهای  دانگذاشهتهقرار گرفته و همیرایی را حا  محار مقاومت ایالمی به نمایش 

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 

یهف نخسهت، امههاری ایهالمی ایهران و در . کشار مادر و م بر در طانددادهمشکیم 

طیف دوم، وربستان یعادی و ما حدی امهاری مرکیهه ایهت. ایهن یهه کشهار کهه 

درصهد کُهم  35روی ههم  شهاندمیدر غرب آییا محسهاب  ایمن قهبازییران اصلی 

به طار میانیین بهه  شانداخلیو مالید ناخالد  دهندمیامعیت غرب آییا را مشکیم 

 ،.101  1394میلیارد دالر در یا  باده ایت )مرادی،  615و  369، 331مرمی  

بها  رواب شهاندر من قهه و همچنهین  ههاآنبا این وااد، ناع رویکرد و معهامالت 

یکسان نباده ایت. وربستان یعادی دارای یک نظام ییایی از  ایمن قهفرا هایقدرت

ز نخبیهان ییایهی ناع پادشاهی ینتی و محافظه کار ایت که مایط گروهی محدود ا

. بهه وبهارت دییهر، در رأس نظهام ییایهی وربسهتان یهعادی شادمیاقتدارگرا اداره 

پادشاهی م لق و کامم قرار دارد که مشروویتش به طار دربست مبتنی بر اصم ورابت 

مرباط به حاکمیت مردمی ندارد. به والوه  هایایدهایت و در نتیجه هیچ ااییاهی در 

. در مقابهم، امههاری ایهالمی ایهران خهاد را شهادمیمغذیهه  از ایدئالاژی وهابیت

که بر هایت ایالم ییایهی مکیهه دارد. امههاری مرکیهه نیهز  داندمیکشاری انقالبی 
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گرچه به لحاظ ایدئالاژیکی و ومهم گرایهی بها وربسهتان یهعادی اختالفهامی دارد و 

ییایی و  هایابیتم لخاد را که ومدماً مبتنی بر  ایمن قهخاو  هایییایتمعماالً 

ایالم اخاانی و مسالمت آمیز ایت در  هایاذبهاقتصادی خاد و پان مرکیسم و مبلیغ 

، ولی در مجماع در طیهف محهار کشهارهای محافظهه کهار قهرار کندمیمن قه دنبا  

را زایم کرده و در واض یب  شده  ایمن قه. این مالحظات امکان همیرایی گیردمی

صم شکم گیرد که در یک طیف آن امهاری ایالمی ایهران و ایت ناوی مقابم و مخا

بازییران همسا و دویت مهران قرار دارد و در طیهف دییهر آن وربسهتان یهعادی و 

کشارهای متحد محافظه کارش در من قه. هدف اصلی کشارهای دیته دوم به رهبری 

ااذ امههاری ، ممانعت از نداندمیوربستان یعادی که خاد را اُم القرای اهان ایالم 

و مقایههت  1«هههال  شههیعی»بهها طههر   ایههالمی ایههران در من قههه، ایجههاد ایههران هرایههی

نظامی و امنیتی خاد با ایاالت متحده ایت. در مقابم امهاری ایهالمی  هایهمکاری

وربستان یعادی و دویتانش در قبا  ایاالت متحده و  کارانهیازش  هایییایتایران 

دو  غربهی در من قهه را مهان  اصهلی  هایمشهیط متحدان واشنیتن و مبعیهت از خه

و نسبت به ایاالت متحده و ایرائیم دارای رویکرد غیرقابهم  داندمی ایمن قههمیرای 

 مغییر ایت.

را برای مثا   ایمن قهو مااض  ناهماهنگ آیی  زننده به همیرایی  هابرداشتاین 

ی و امهاری مرکیهه کهه در مااض  امهاری ایالمی ایران و وربستان یعاد ماانمی

اهاری در وهراق،  ههایبحراندر قبها   شاندمییه ق   مهم قدرت من قه محساب 

بحرین، یمن و به ویژه یاریه مشاهده کرد. امهاری ایالمی ایران کاشیده ایهت مها 

شیعی حمایهت  وابستهدر وراق از نظم مارد نظر ایاالت متحده ممانعت و از اریانات 

،. در مقابهم، وربسهتان یهعادی بها حمایهت از معارضهین 25-24  1394کند )متقهی، 

درصدد مضعیف قدرت و نااذ امهاری ایالمی ایران در وراق ایت ما ماازن قهدرت 

                                                           
در گات و گا با  2004. این اص ال  را برای نخستین بار ملک وبداهلل دوم، پادشاه اردن، در دیامبر 1

برد این واژه هم زمان با به روزنامه واشنیتن پست هنیام دیدارش از ایاالت متحده م ر  کرد. کار

نااذ شیعی باد که کشارهای لبنان،  یهاحازهحکامت رییدن شیعیان در وراق، مکمیم کننده هاللی از 

)مایای و بخشی ملیانی،  گرفتیمیاریه، وراق، امهاری ایالمی ایران، پاکستان و افغانستان را در بر 

1391  76.، 
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را به یاد خاد مغییر دهند. طرف یام م بر در حاادث وراق، یعنی امههاری مرکیهه 

اقلهیم  نیز از شکم گیری ارمش آزاد در وراق و معارضان دولهت حمایهت نمهاده و بها

کردیتان وراق به گانه ای رفتار کرده ایت که در وین دویتی و همراهی با کردههای 

 ،.107  1394برای آنکارا میسر باشد )نیاکائی،  هاآنوراق، امکان مهار 

 

 ای در خاورمیانههای منطقهتعارض قدرت .3-5

ییایهت های بهزرگ من قهه بهرای آغهاز اراده قهدرت زادرونگرایی پیشیامان من قهه

های ای و بههه حههداقم ریههاندن دخالههت قههدرتهههای من قههههمسههاییی، کههاهش منش

های بزرگ در من قه دهد که قدرتیمنشان  گر ایت. نیاهی به محاالت من قهمداخله

دارای مناف  متعارض با یکهدییر هسهتند. وربسهتان بقهاء خهاد را در گهرو حضهار و 

لحاظ راهبهردی  و در نق ه مقابم ایران بهداند مداخله نیروهای آمریکایی در من قه می

دنبا   زادرونگرایی را با حضار و مداخله نیروهای خارای مخالف ایت. ایران من قه

داند. ق بیت شهکم زا را در رایتای مناف  خاد میگرایی برونکند و وربستان من قهمی

های درتآفرینهی قهگرایی درونهی و نقشگرفته در من قهه منهاع بهزرگ رونهد من قهه

 افزا ایت.ای به صارمی هممن قه

 

 ییگرانقش روند عادی سازی با اسرائیل در منطقه. 4

شهار کچنهد  ییایهاغراف ی، من قه لزومأ ناظر بر همجهاارییمن قه گرا هایمئاریدر 

ز یهرهمجهاار نیغ یشهارهاک شهادمیبحز  کپنهاکت  که م ابق آنچه در مکست بلین

 ینند. از یاکف یرا معر ایمن قها یو  ی، مجماوه اکشترم یبر ایاس اهداف ماانندمی

افتهه ایهت بهه ی یخارج شده و ابعهاد مایهع یز از انحصار نظامیت نییر ماهام امنید

 مرینکامهم یو معنها یات در ابعاد مادیت حیاکیارمقاء  1ف ولازیه م ابق معرک یطار

ز یهن یو ااتمهاو یاقتصاد، یایی  ابعاد یین مرمی. به اگیردمینام  یت ملیشاخصه امن

 .گیرندمیقرار  یتیامن هایم لاهدر زمره 

 شهادمیحاصهم  یانه در قال  روندپژوهیم در خاورمیایرائ یتیآنچه در راهبرد امن

 یشهارهاکبها  یرامهانیط پیت در محهیهف مای  از امنیبا معر یتیم مجماوه امنکیمش

                                                           
1. James D Wolfs 
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بر ایهاس منهاف   یتیماوه امنن مجیت ایران ایت. هایا یایالم یه دار با امهاریزاو

 .شادمیت یران مثبیبا ا کت مشتریف و با ضدیمعر یو اقتصاد یاییمتقابم ی

م ایهت یر ایرائین نخست وزین، اولید بن گاریاید ین راهبرد همان راهبرد ینتیا

ن اوتقهاد ی. بهن گهاردانسهتمی یرامهانیط پیافتن متحد در محیم را در یه بقاء ایرائک

م یاوهراب بها ایهرائ یر محاصره اوراب قرار دارد و با مااه به دشمنم دیداشت ایرائ

رد مها یرورب صارت پذیغ یشارهاکو با  یرامانیط پیایت ما از امحاد با مح یضرور

و  یران دوران پهلایگسترش روابط با ا یم براین گردد. مالش ایرائیم مضمیبقاء ایرائ

و بخصهاو پها از  یع انقالب ایالمبا وقا .شادمین یین راهبرد مبیم ایه در ذکیمر

 یتیم، راهبرد امنیاوراب در مقابم ایرائ یز وادادگین حزب اهلل لبنان و نیاکم و مکیمش

 ین دشهمنیهافهت. ایر ییمغ یبا انقالب ایالم یبا اوراب به دشمن یسم از دشمنیانیصه

تقدم پا از م هایصهیانیستافته ایت. اگر یش ینده افزایالبته متقابم باد و به طار فزا

 دیدندمی یورب یشارهاکدوم و در دوران انگ یرد، خاد را در حصر  یانگ اهان

م یراهبرد ایهرائ .بینندمی یمتأخر خاد را در حصر انقالب ایالم هایصهیانیستحاال 

ط یبها همهان راهبهرد اهذب متحهد در محه هاصهیانیسهترده ایهت و کن یرییاما مغ

 یبهرا .ن بقهاء خهاد هسهتندیو مضهم یالب ایالمستن حصر انقکبه دنبا  ش یرامانیپ

ه بها حهزب وهدالت و مایهعه ک هاییچالشه با همه کیحا  راب ه با مر هاصهیانیست

م یه و ایهرائکیر در روابط مریاخ هاییا  هایبحرانایت. مجربه  یامیار حیدارند، بس

معارضات بها  ه من در نخااهد داد وکیم هرگز به ق   روابط با مری، ایرائدهدمینشان 

ت یهه و وهراق اهمیران و یاریه با اکیمر ییی. همساکندمیت یریدولت اردوغان را مد

از ین نیز متااه ایه نکی. دولت مردهدمیرا نشان  هاصهیانیست یه براکیمر یکایترامژ

، اروپها و آمریکهاخهاد بها  ههایزنین اهرم در چانهه یم شده ایت و از ایایرائ یتیامن

راهبهرد  یم در رایهتایایهرائ .بهردمیبههره  ین المللهیو به ایمن قه م در ی ویایرائ

 هاییها  یز طهیهجهان را نیآذربا یبا امهار یاییروابط ی یرامانیط پیگسترش مح

یهاه یا پایان مأیهکهانهه و قاقهاز امیم یایر گسترش داده ما والوه بر نااذ در آیهیاخ

 .ندکجاد یخاد ا یجان را برایدر آذربا ییهاا
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ز یم نیش گرفته شده ایت. رهبران اقلیز در پیردیتان نکم یهبرد در قبا  اقلن رایهم

م یبه امحاد با ایرائ دانندمیه کیران و وراق و مریراد را در محاصره اکه به زوم خاد اک

 .ن مارد قابم مااه ایتیدر ا ی. اظهارات مسعاد بارزانانددادهنشان  یالمیمما

 یعنهیم یایرائ یایت ینتید در چارچاب ییز باینروابط با امارات را  ییاز یواد

در  هاصهیانیستم ابزار نااذ ید ایرائیرد. متحد ادک یابیارز یرامانیط پیگسترش مح

ز یهن را میبه بحر یت مسرینا قابلیه به صارت دومک یایتیج فارس خااهد باد. ییخل

م از کمتشه یتهیمجماوه امن یکم قصد دارد ی  ایرائین مرمیبه ا .اماه مدت داردکدر 

ن، یمها بحهر کننهدمیمهالش  هاصهیانیستم دهد. کیامارات مش -جانیآذربا -میایرائ

ه را در کیهدوارنهد مها مرینند و امکن مجماوه اضافه یز به ایردیتان را نکم یومان و اقل

 .قرار دهند یطرف یدر ماض  ب یتین مجماوه امنیقبا  ا

، یبر ایاس مراودات مجار یتیاوه امنن مجمیه اکن ایت یبر ا هاصهیانیستاراده 

ران یهج ایران و مهرویهبها ا یت آن بر ایاس دشهمنیابد و هایرشد  یو نظام یاطالوام

ه ییار -رانیا یتیدر مقابم مجماوه امن خااهدمیم یم ایرائیرژ .ندکدا یقاام پ یهرای

وربسههتان و  -نیبحههر -امههارات -میایههرائ یتههیحههزب اهلل و حمههاس مجماوههه امن -

م کمشه یتهین مجماوه امنیجاد ایدر صارت ا .ندکجاد یاماه مدت اکجان را در یاآذرب

م ایهت. راه حهم یشهارها نسهبت بهه ایهرائکن یها یار ومهامکهت افیحسایه یایای

نه نااذ یم ایت ما زمیشارها از راب ه با ایرائکن یا یاقتصاد یبهره مند هاصهیانیست

 م گرددشارها فراهکن یا یااتماو هایالیهم در یایرائ

 

 لیاسرائ با امارات یساز یعاد یامدهایپ ترینممه .5

 منطقه در یساختار تعارضات تیتقو. 5-1

 ماااه یمل و ینییرزم ،یمذهب ،یقام معارضات با او  یاهان انگ از بعد انهیخاورم

 بهاده شهدن مهر دهیچیپ و شیافزا به رو یا ندهیفزا مکش به معارضات نیا ریی و باده

 میایهرائ بها ییاز یواد .ایت باده من قه در یدائم هایمنش و یببام یب جهینت. ایت

 افزود. خااهد معارضات نیا شدت بر حتم طار به
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 انهیخاورم در ایمنطقهفرا هایقدرت حضور. 5-2

. ایت باده آمریکا ژهیبا من قه در بزرگ هایقدرت یمنا مداخالت من قه دوم معضم

 بهر یمهرور امها باشهد مثبهت مداخلهه ماانهدمی من قهه در بهزرگ هایقدرت مداخله

 بابهت انهیخاورم در ایکآمر و فرانسه آلمان، ،یشارو ا،یانیل یاله صد یک مداخالت

 بهاده ههاملت -دولهت فیمضهع و انگ با ماأم و یمنا ومدمأ هاآن مداخالت کندمی

  قههمن در ایکآمر مداخالت و حضار هیماا یبرا یزکمر انانک میایرائ امروزه. ایت

 بزرگ هایقدرت مداخالت مداوم بر میایرائ با من قه یشارهاک ییاز یواد و ایت

 افزود. خااهد انهیخاورم در
 

 هادولت از ییزدا تیمشروع. 5-3

. ایهت اامعهه و دولهت انیم افکش من قه یشارهاک یرپاید معضالت از یرید یکی

 و وهرب ههایملت هکه ایت داده نشان مختلف هایپژوهش و یدانیم م العات جینتا

 ضهرورت را ایهالم اهان او  مسئله هناز و هستند متنار میایرائ از شدت به مسلمان

 .دانندمی میایرائ یعنی کمشتر دشمن با مقابم در وحدت

 او  مسئله المقدس تیب ینییرزم غص  و نیفلس  مسئله هناز من قه هایملت یبرا

 ایت ایالم اهان

 را مردمشهان بها ههاآن یمله تیمکحا افکش میایرائ با هادولت از یبرخ ییاز یواد

 .کندمی مرقیوم

 

 لیاسرائ یتهاجم موضع تیتقو. 5-4

 با رهکمذا هک ایت من قه یشارهاک یرو شیپ ینیو مجارب اردن و مصر ییاز یواد

 نق هه در. کنهدمی تیهمقا ینییهرزم مجاوز یبرا را هاصهیانیست زهیانی منها میایرائ

 در میایرائ مقابم در مقاومت دهدمی نشان هک دارد وااد مقاومت ابهه یالیا مقابم

 رانههک الحهاق نهیزم ییاز یواد پا. ایت شده سمیانیصه ینینش وق  ماا  لبنان

 قیهمعا بهه منهها امارات میمصم از پا هم اهاینتان هک آنچنان کندمی فراهم را یباختر

 رد.ک اشاره الحاق میمصم
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 فارس جیخل در هاتنش آستانه شیافزا. 5-5

 امهارات دوم یراهبهرد خ هاء بهه منجر میایرائ با امارات ییاز یواد هک یصارم در

 فهارس جیخله در ینظام یریدرگ وقاع آنیاه شاد، فارس جیخل به میایرائ ورود یعنی

 باد. خااهد ریناپذ ااتناب
 

 یگیهمسا روند فیتضع .5-6

 بابهت یاومهال ایهتیی و فتارر در مرمهم و یاوالن هایییایت در یایالم یامهار

 یخهارا ایهتیی نیادیهبن اصهم را آن و دارد اهتمام یییهمسا ایتیی به ایت ردهک

 یبرا زین میایرائ و ایمن قه برون هایقدرت مداخالت با رانیا مخالات. داندمی خاد

 در میایهرائ و ایکهآمر مهداخالت بها یییهمسا چان ایت یییهمسا ایتیی تیمقا

 نینجند. هرگز و هستند امین یک در ریشمش دو مثابه به من قه

 رونهد مقابهم نق هه در ینظهر و یمجرب لحاظ به میایرائ با ییاز یواد ایاس نیا بر

 ایت. یییهمسا

 

 زا درون ییگرا منطقه روند فیتضع. 5-7

 ،یببهام یب دهدمی نشان انهیخاررم با آن قیم ب و اروپا هیامحاد در ییگرا من قه مجربه

 یییهمسها رونهد فیمضهع مهرمهم همهه از و بزرگ هایقدرت یمنا تمداخال منش،

 منهها زا درون یهیگرا من قهه. شهادمی زا درون و یبهام ییگرا من قه فیمضع ماا 

 ایت. انهیخاورم در ایمن قه ببات و صلو ریمس
 

 زا برون ییگرا منطقه تیتقو. 5-8

 معارضهات اوممهد ،یییهمسها فیمضهع دههدمی نشان نیهمچن ییگرا من قه مجارب

 یهیگرا من قهه تیهمقا ماا  ایمن قه برون هایقدرت یمنا مداخالت و ییاختار

 دههدمی نشهان ریهاخ قهرن یک در هک آنچنان زا برون ییگرا من قه و شادمی زا برون

 .کندمی ییاختار هایشکاف و منش و انگ نیقر را انهیخاورم
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 یعرب هایدولت و اسالم جهان فیتضع. 5-9

 انیهم یراهبهرد اختالفهات ،ههاملت - دولهت انیهم انشهقاق بهر وهالوه یازیه یواد

 در میایهرائ رخنهه. داد خااههد شیافهزا زیهن را یورب هایدولت و مسلمان یشارهاک

 میرژ اگر ایت یلاح یاده. افزود خااهد اختالفات شدت بر منها ورب و ایالم اهان

 م.ینبدا یایالم و یورب هایدولت وصم وامم را یستیانیصه

 

 منطقه در یساز یقطب. 5-10

 در مقاومهت ابههه مخالاهان رأس در دارد یمخالاهان و ماافق میایرائ با ییاز یواد

 در ارکه محافظهه ابهه با مقاومت ابهه ییاز یق ب روند امارات میمصم. ایت من قه

 رد.ک خااهد فیمضع را من قه در صلو روند ییاز یق ب و دهدمی شیافزا را من قه

 

 گیرییجه. نت6

آمیز، نظام ارزشی همسا و یا غیر مقابلی، اقتصاد مکمهم، مجاورت اغرافیایی مسالمت

های ای از م لاههبرنده من قهههای پیشالیای دویتی و دشمن مشترک و اراده قدرت

از منظر نظریه کپنهاک ایت. در این شرایط یهک  زادرونگرایی برنده من قهاصلی پیش

شاند، بها آغهاز روابهط همسهاییی ای محساب میهای من قهتیا دو کشار که از قدر

به مهدریج  هاآندهند و روابط همساییی را شکم می زادرونگرایی هسته اصلی من قه

های داخلهی ای بر ایاس م لاههکند و به مدریج من قهبه یایر بازییران مسری پیدا می

 مرینمهمای من قههای برونای و مداخالت منای قدرتهای من قهگیرد. منششکم می

ایت. آنچنان که در من قه خاورمیانه برریی کهردیم،  زادرونگرایی مان  مشکیم من قه

اختالفات مرزی، معارضات ایدئالاژیک، مذهبی و قامی، اقتصادهای وابسته به نات و 

ههای امنیتهی غیر مکمم، وااد الیاهای دویتی و دشمنی متعهاکا و بهاالخره رقابت

 زادرونگرایی گیری من قههماانه  شهکم مهرینمهمای از های م بر من قهقدرتشدید 

گرفته کهه از یهک یها شاد. در خاورمیانه دوق بی امنیتی و ییایی شکممحساب می

ایت و در یای دییر وربستان و مرکیه  زادرونگرایی گیری من قهایران خااهان شکم

کننهد. در ایهن دهند و برای آن هزینه مییو میگرا را مراگرا برونقرار دارند که من قه

میان معارض ایران و وربستان و رقابت ایران و مرکیه و نیز رقابت مرکیه و وربستان از 
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گرایی بهر الیهای دییهر ای برای یهی ره یهک الیهای من قهههای من قهامحاد قدرت

دانهد امها می گرایی را ایهرائیم و آمریکهاکند. ایران مهان  بهزرگ من قههالاگیری می

پنهدارد و مرکیهه نیهز وربستان من قه بدون آمریکا را مهدیدی بزرگ برای بقاء خاد می

یهازی دانهد. وادیگرایی در من قهه را ضهروری میمداخله مثبت آمریکا بهرای من قهه

کنهد و نتیجهه آن گرایی را مشهدید میروابط اوراب با ایرائیم روند ق بی شدن من قه

ایت. در آن یا ابهه مقاومت نیز مان  از رونهد  زادرونگرایی هگیری من قودم شکم

 گرا خااهد شد.گرایی برونگیری من قهشکم
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