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The purpose of this study is to investigate the normalization of
relations with the Zionist regime and its security consequences for the
Islamic Republic of Iran. The main question of the research is what
are the effective factors in establishing and continuing the process of
normalization of relations between the Zionist regime and the Arab
countries of the Persian Gulf, and what consequences will the
development of this process have on Iran's national security? The
research hypothesis based on "theories of unity" in the paradigm of
realism is that "international intervention", "intra-regional
competition" and "internal developments" were three factors
influencing the beginning of the process of normalization of relations
with the Zionist regime; The evolution of this situation from
"normalization" to "strategic alliance" can pave the way for creating
insecurity at the political, economic and military levels of our country.
Findings show that "structural weaknesses and artificial strength of the
countries involved in this process", "increasing regional power in
Iran" and "adoption of a balancing strategy by the United States" are
the most important factors influencing this process that the Zionist
regime and some countries The Persian Gulf, in the form of a
"peripheral doctrine", seeks to reduce its vulnerability to these
challenges by forging strategic alliances.
Keywords: Iran, West Asia, Zionist regime, Persian Gulf
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سیدجالل دهقانی فیروزآبادی
مهدی کریمی
بهنام وکیلی
هدف پژوهش حاضر بررسی عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن
ایجاد و تداوم روند عادیسازی روابط میان رژیم صهیونیستی با هشورهای عربی حتوز ی
خلیج فارس چیست و تکامو این روند چع پیامدهایی بر امنیت ملی ایران خواهد داشتت
فرضیعی پژوهش براساس «نظریعهای اتحتاد» در پتارادایم واقت گرایتی ایتن استت هتع
«مداخالت بینالمللی»« ،رقابت درونمنطقعای» و «تحوالت داخلی هشتورها» ستع عوامتو
مورر بر آغاز روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی بود است؛ تکامو این وضت یت
از «عادیسازی» بع «اتحاد استراتژیکی» میتواند زمینعساز ایجاد ناامنی در سطوح سیاستی،
اقتصادی و نظامی هشورمان باشد .یافتعهای پژوهش نشان میدهند «ض فهای ستاختاری
و قدرت تصن ی هشورهای درگیر در این روند»« ،افزایش قدرت منطقعای ایران» و «اتخاذ
راهبرد موازنعی خارج از مرزها از سوی آمریکا» از مهمترین عوامو مورر بتر ایجتاد ایتن
روند است هع رژیم صهیونیستی و برختی هشتورهای حتوز ی خلتیج فتارس در قالت
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برای جمهوری اسالمی ایران است .سوال اصلی پژوهش این استت هتع عوامتو متورر در
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«دهترین پیرامونی» در تالش هستند با ایجاد اتحادهای استراتژیک ،آسی پتییری ختود را
در برابر چالشهای بیانشد هاهش دهند.

کلیدواژه ها :ایرانو غتر آستیاو رژیتم صهیونیستتیو کشتورهای حتوزال ولتیج فتار،و
دکترین پیرامونی.
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ح اوت فات و حرکت بب سمت شناسایی و ایجاد منافع مشترکو از جملبی مسائلی است
کب هموارال در منطقبی پرتنش غر آسیا شاهد آن بودالایم .یکی از مهمترین موضتوعات
در این چارچو و روابط اعرا و اسرائی است .اویراً سرعت عادیسازی روابط بین بروی
از کشورهای عربتی و رژیتم اشتاا گتر استرائی افتاایش یافتتب استت .در اکت تر 2102و
نخستوزیر اسرائی و نتانیاهوو اولین دیدار رسمی وود را از سلطاننشین عمان انجا داد و
پس از آن با ع دالفتاح ال رهانو رئیس شورای حاکمیت سودانو در اوگاندا در فوریب 2121
دیدار کرد .در هفدهم ژوئن همان ایا و انور قرقاشو وزیر امور وارجب امارات متحدال عربی
در کنفرانس مجازی ساالنبی کمیتب یهودیان آمریکتا شترکت کترد و در ستخنرانی وتود
گفت« :ارت اط با اسرائی مهم است و بب نتایج بهتری نس ت بب ستایر مستیرهایی کتب در
گذشتب پیمودال شدال استو منجر وواهد شد» (قرقاشو . 2121
روابط اعرا را ببلحاظ تاریخی میتوان بب سب دورال تقسیم کرد :دورال نخستو دورالی
تاثیرپذیری از جنگ اعرا و اسرائی است؛ لذا میتوان آن را «دورال تقاب » نامید .دورالی
دو دربردارندالی نشانبهتایی از «تتنشزدایتی» استت کتب در دهتبی  0921آغتاز شتد؛
مهمترین این نشانبها ارائبی رح سازش فلسطین و اسرائی از سوی اعرا بود .دورالی
سو بب تحوالت پس از سا  2100باز میگردد .در راستای تحوالت منطقتبایو منتافع و
تهدیدات مشترکی برای دو رف پدیتد آمتد؛ در ادامتبی ایتن رونتدو دونالتد ترامتو روز
سیادهم اوت  2121با انتشار پستی در توییتر وود از توافق امارات متحدال عربی و اسرائی
بر سر عادیسازی روابط وود و ر داد .امارات متحدال عربی بتب بهانتبی توقت پروستبی
الحاق کرانبی باوتری بب سرزمینهای تحت اشتاا استرائی و وارد توافتق عتادیستازی
روابط با این کشور شد و پسازآنو بحرین بیمقدمب این توافق را امضا کرد .ببنظر میرسد
در یک روند دمینووار تعداد قاب توجهی از کشورهای عربی ولیجفار ،روند عادیسازی را
دن ا وواهند کرد.

 .1چارچوب تئوریک :نظریههای اتحاد در پارادایم واقعگرایی

اتحاد در مطالعات سیاست بینالمل و هم از سوی رهیافتت آرمتانگرایتی و هتم از ستوی
رهیافت نظریبهای واقعگرایتی ت)توریاال شتدال استت .بترو ف رهیافتت آرمتانگرایتی و
لی رالیسم کب اشتراکات فرهن یو ایدئولوژیکی و اقتصادی را در بررسی اتحادها مورد توجب
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بدون شکو اقدا بتدون محاست بی ایتن دو کشتورو فضتا را بترای بتازی سیاستی و
دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در جهان عر و واورمیانب باز وواهد کرد و تحوالت سیاسی
و امنیتی نوینی را در منطقب شک وواهد داد .اهمیت آغاز این روندو پرسشهایی را پتیش
میکشد کب توجب بب آنها میتواند تصویری از رودادهای احتمتالی در آینتدالی منطقتبی
واورمیانب را بب دست دهد .پژوهش حاضر بخشی از توجب وود را بب عوام موثر بتر آغتاز
این روند معطوف وواهد کرد و بخشی دی ری را بب پیامدهای تکام آن اوتصاص وواهد
داد .بب ور دقیقترو پرسش اصلی این است کب مهمترین عوام موثر در روند عادیسازی
روابط میان رژیم صهیونیستی با کشورهای حوزالی ولیجفار ،چیست و تکام این رونتد
چب پیامدهایی بر امنیت ملی ایران وواهد داشت؟
فرضیب اصلی با اتکای بر آموزالهای «نظریبهای اتحاد» در پارادایم واقعگرایی اینگونب
راحی شدال است کب «مداو ت بتینالمللتی»و «رقابتت درون منطقتبای» و «تحتوالت
داولی کشورها» از جملبی عوام موثر بر آغاز روند عادیسازی هستند؛ تکام این فرآیند
از سطح «عادیسازی روابط» بب «شک گیری اتحادهای استراتژیک» میتوانتد زمینتبی
ایجاد ناامنی برای جمهوری اس می ایران را در سطوح مختل سیاسیو اقتصادی و نظامی
در پی داشتب باشتد .ایتن پتژوهش بتا روش توصتیفی -تحلیلتی و بهترالگیتری از منتابع
کتابخانبای و منابع مندرج در پای تاالهتای اینترنتتی معت تر در تت ش استت :متایرهتای
تاثیرگذار بر ایجاد مسیر عادیسازی روابط را کش کردال؛ چشمانداز ناظر بر تکامت ایتن
روند بب سطح اتحادهای استراتژیک را ترسیم نمودال؛ پیامدهای امنیتی آن را بر جمهتوری
اس می ایران ببعنوان بارگترین دولت ضدصهیونیستتی شناستایی کتردال؛ و در نهایتتو
راالکارهایهای قاب ق ولی را برای مواجهب با تهدیدات احتمتالی ارائتب دهتد .در راستتای
سازماندهی محتواو ابتدا پتس از تشتریح م تانی نظتریو عوامت و متایرهتای متوثر بتر
شک گیری روند عادیسازی را مورد بررسی قرار وواهیم داد؛ سپس با اتکای بر آموزالهای
«نظریبهای اتحاد» در مطالعات روابط بینالمل و پیشبینیهای آیندالی این روند را ارائتب
کردال و پیشنهاداتی در راستای مقابلب یا تضعی روند عادیسازی ارائب وواهیم داد.
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قرار میدهندو رهیافت واقعگرایی تمرکا وود را بر قتدرت کشتورها و تهدیتدات معطتوف
ساوتب است.
نقش مهم «اتحتاد» در جهتان سیاستت موجت شتدال استت تتا مطالعتات و تعتاری
قاب توجهی در ادبیات علو سیاسی و روابط بینالمل دن ا شدال و تولیتد شتوند .بتبرغتم
سادگی در لفظو این مفهو در روابط بینالمل بسیار م هم و بینظم است و یتک تعریت
پذیرفتبشدال در ادبیات روابط بینالمل وجود ندارد .یکتی از اولتین تعتاری دانشت اهی از
مفهو اتحاد مربوط بب مورگنتا است .وی اتحاد را یک موافقتنامب مکتو و رسمی میان
دو یا چند دولت برای مدت معیّنی ببقصد پیش رد منافعشانو ببویژال در ارت تاط بتا امنیتت
ملّی تعری میکند (مورگنتاو 0820و ص . 819 .جورج لیسکا اتحاد را یک همکتاری رستمی
بین دو یا چند کشور علیب تهدیدات کشور ثالث در نظر میگیرد (Liskaو 0992و ص . 8 .گلن
اسنایدر اتحاد را انجمن رسمی دولتها برای استفادال (یا عد استفادال از نیتروی نظتامی
برای هرگونب همکاری امنیتی یا بارگنمایی از اعضا علیتب کشتور وتاص دی تر تعریت
میکند (Snayderو 0991و ص . 9 .استفان والت یکی از اندیشمندانی است کب در آثار وود بب
بسط مسالبی اتحاد پرداوتب و آن را یک آرایش رسمی یا غیررسمی برای همکاری امنیتی
بین دو یا چند دولت مستق تعری کردال استت (Waltو 0921و ص . 02 .از نظتر مرشتایمرو
اتحادو واکنشی در مقاب رفتار تجاوزگرانبی یک دولت استت .در ایتن تعریت مشتخ
نیست کب مرشایمر اتحاد را رسمی در نظر میگیرد یا غیررسمی .وی معتقتد استت اتحتاد
مانند ازدواج موقت است؛ ممکن است متحدان امروز بتب دشتمنان فتردا ت تدی شتوند یتا
بالعکس (Mearsheimerو  2110ص. 88 .
مطابق آنچب گفتب شد میتوان نتیجب گرفتت کتب در پتارادایم واقتعگرایتیو اتحتاد و
تهدیدات بالقوالو دو جاء جدانشدنی محسو میشوند و ارت اط وثیقی با یکدی ر دارند .در
ادامب بب مهمترین عوام تکوین اتحادهتا از رویکردهتای مختلت نظریتبپتردازی اشتارال
وواهیم کرد.
 .1.1اتحاد و همگرایی بهمثابه تالش برای رفع تهدیدات خارجی
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این رویکرد کب ببواسطبی توجب بب کاربرد مفاهیمی نظیر قدرتو تهدید و دولت بر م نای
آموزالهای رئالیسم در روابط بینالمل م تنی استو استدال میکند کتب ماهیتت قط تی و
آنارشیک نظا بینالمل ایجاد اتحادها را اجتنا ناپذیر میسازد .در این راستاو مارتین وایت
تصریح میکند :کارکرد اتحادها تحکیم امنیت متحتدان و ارتقتای منتافع آنتان در جهتان

بیرونی است (Wightو 0912و ص . 022 .جورج لیسکا نیا بر ایتن بتاور استت کتب دولتتهتا
ببواسطبی ناتوانی از مواجهب با دشمنان نیرومندو تصمیم میگیرند با دولتهتای دی تری
کب وضعیت مشابهی دارندو تشریک مساعی کنند تا بدینترتیت امنیتت وتود را در برابتر
دشمن مشترک بیشینب سازند .این مد از اتحاد کب تحتعنتوان متد «تجمیتع قتدرت»
شناوتب میشتودو بتر پایتبی ایتن مفتروق قترار دارد کتب دولتتهتا فقتط بتبواستطبی
همکاریهای نظامیای کب در مواجهب با دشمن مشترک فراهم میکنندو برای یتکدی تر
ارزشمند محسو میشوند (Liskaو 0992و ص . 08 .برایناسا ،میتوان «اتحاد» را همتان
راه رد «توازن قوا» دانست .این تعری از سوی افرادی نظیر هانس مورگنتا و کنت والتا
مورد تاکید قرار گرفتب است.
 .1.1اتحاد و همگرایی بهمثابه تالش برای رفع تهدیدات داخلی

عادیسازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن...

این رویکرد نیا ببواسطبی تمرکا بر مقوالت «تهدید» و «قدرت»و بیشتر بر م نای فهم
بهتر و دقیقتر مقولتبی اتحادهتا در نظتا بتینالملت دن تا شتدال و مستتلا پرهیتا از
تحلی های سیستمی و تمرکا بر عوام داولی کشورها است.
دبورا الرسون با مطالعتبی اوضتا کشتورهای اروپتای مرکتای و شترقی در جریتان
تحوالت منجر بب جنگ جهانی دو استدال میکند :ره ران سیاسی و نخ ان حتاکم در
کشورهای کوچک و ضعی و بیش از آنکب بب منافع ملی و تمامیت ارضتی بیاندیشتندو در
پی حفظ قدرت هستند؛ بدینترتی از ریتق اتحتادو بتبویتژال بتا قتدرتهتای نوظهتورو
میکوشند تا افاون بر رفع تهدیدهای وارجیو منابع تهدید داولتی را کنتار زننتد و حیتات
سیاسی وود را تداو دهند (Larsonو 0990و ص . 012 .نتایج حاص از مطالعات دیوید دربارال
کشورهای جهان سو نیا نشان میدهد کب اکثر ره ران این کشورها ببواستطبی فقتدان
مشروعیت و اجما و با تهدیدات داولی فاایندالای مواجب هستند و درنتیجب ترجیح میدهند
تا با هر کشوری کب تداو حکومت آنان را تضمین میکنندو متحد شوند .مطابق این ن االو
اتحادهای وارجی الااماً پاسخی بب افاایش تهدید از ناحیبی دی ری یا افاایش قابلیتهای
نس ی نیستندو بلکب اتحادها پاسخی بب گروالهای داولی هستند کب قدرت وود را افتاایش
میدهند تا نخ ان حاکم را بب چالش بکشند (Davidو 0990و ص  . 259-288 .وی کب این
نظریب را «موازنبی همبجان ب» مینامدو معتقد است نظریتبپتردازان رئالیستم بایتد توجتب
بیشتری را بب عوام داولی کشورها و ازجملب نقش ره ران در فرایند شک گیری اتحادها
معطوف کنند (Davidو 0990و ص . 281 .افاون بر متوارد فتوقو نتتایج حاصت از مطالعتات
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موردی مایک بارنت و جک لوی در بروی کشورهای کمتر توسعبیافتب نیا بیتانگتر ایتن
نکتب است کب اکثر ره ران کشورهای جهان سو یا کشورهای کمتر توسعبیافتبو از سویی
قادر بب بسیج منابع ملی و داولی در برابر تهدیدات نیستند و از ستوی دی تر بتبواستطبی
بیث اتی های داولی مستمرو ناگایرو اتحاد با کشورهای وارجی را راالح مشک ت داولتی
تصور میکنند ( Barnett & Levyو 0992و ص . 01-09 .
این رهیافت با تشریح مفهو اتحاد ببلحاظ شکلیو محتوایی و عوام موثرو متیتوانتد
پاسخی موثر بب این پرسش فراهم کند کب چرا رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی روند
عادیسازی روابط وود را آغاز کردند؟ همچنین با اتکای بر آموزالهای نظری این رهیافت
میتوان پیامدهای روند عادیسازی را مورد پیشبینی و مداقب قرار داد و مشخ کرد کب
آیا در آیندال این روند از عادیسازی بب ایجاد یک اتحاد منتهی وواهد شد یا نب؟
 .1شناسایی و تشریح عوامل موثر بر روند عادیسازی روابط
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در این بخش با تکیب بر م نای چارچو نظری کب اتحاد میتواند ببمثابتب رفتع تهدیتدات
داولی صورت ب یردو ابتدا شرایط داولی رژیم صهیونیستتی و کشتورهای عربتی را متورد
ارزیابی قرار وواهیم داد؛ سپس متایرها و عوام منطقبای و بینالمللی تاثیرگذار بتر ایتن
روند را ارزیابی وواهیم کرد تا مطابق چارچو ت)وریتک نشتان دهتیم کتب منتابع تهدیتد
وارجی موثر بر این روند چ ونب قاب صورتبندی هستند.
 .1.1ضعف ساختاری و قدرت تصنعی

شرایط داولی هموارال نقش محرک و ترغی کنندال را برای سیاستتمتداران داشتتب استت.
کشورهای دنیا با ارزیابی منابع تهدید داولی و تاثیرات آنها بر رودادهای احتمالی آینتدالو
سعی در حفظ ث ات و ارتقای جای اال در سطح منطقب و جهان را دارند .رژیم صهیونیستی و
کشورهای عربی از آغاز تاسیس تاکنون با مشک ت زیادی در حوزالهای مختلت مواجتب
بودالاند کب هرکدا از این مشک ت تاثیرات قاب توجهی را بر سیاستهای داولی و وارجی
این کشورها برجای گذاشتب است .در ادامب بب مسائلی وواهیم پرداوت کتب بیتان ر قتدرت
پوشالی و ضع هتای ستاوتاریای استت کتب بایتد بتبعنتوان عوامت متوثر بتر ماهیتت
سیاستهای منطقبای این کشوها و بب ور او در رابطب با عتادیستازی روابتط متورد
توجب و تشریح قرار گیرد.
اسرائیل

مهمترین ضعفی کب قدرت رژیم صهیونیستی را تحتالشعا قرار میدهدو ضع هتای
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نظامی و قدرت آفندی و پدافندی این رژیم است .بب ور کمّیو رژیتم صهیونیستتی دارای
تجهیاات پیشرفتب نظامی با قتدرت پشتتی انی گستتردال از فتنآوریهتای غتر بتبویتژال
ایاالتمتحدال آمریکا است .اما این تسلیحات دروشتان از کیفیتت قابت ق تولی بروتوردار
نیستند و نمیتوانند ببوودیوود موفقیت در جنگ را تضمین کنند .ژنرا اش از نیروهای
هوایی اسرائی در ژوئن  2101با صح ت در مورد گمانبزنی از جنگهای احتمالی آیندال در
یک کنفرانس امنیتی بیتان کترد کتب متا نمتیتتوانیم از عمتق سترزمینی وتود در برابتر
موشکهای نیروی مقاومت و حا اهلل دفا کنیم (Alwaghtو 2101و ص . 0 .این شخصتیت
نظامی با علم بر دانش نظامیو آگاال است در برابر تجهیاات نظامی اسرائی و میاان توانایی
رق ا باید ارزیابی شود؛ ازاینروو واقعیت غیرقاب انکار این است کب نیروهای مقاومت ببدلی
دوالتهای ضدتروریستی در جنگ سوریب اکنون از لحاظ نظتامی بتب تور قابت تتوجهی
قویترو باتجرببتر و مجهاتر شدالاند .از سوی دی رو ره تران سیاستی و نظتامی استرائی
هموارال در سیاستهای اع می وودو تسلیحات هستبای را ببعنوان عام اصتلی برتتری
نظامی و استراتژیک آنها نس ت بب رق ا معرفی میکننتد .واقعیتت ایتن استت کتب آنهتا
نمیتوانند از بم های اتمی وود در جنگ بهرالبرداری کنند .زیرا ماهیت جنگ با نیروهای
مقاومت و حا اهلل ماهیتی چریکی دارد .ازاینروو تسلیحات اتمی نقشی بازدارندال دارنتد و
در صورت استفادال از آنو این سرزمین قربانی میشوند .لذا این تسلیحات نبتنهتا نقطتبی
قوتی برای ت آویو نیستو بلکتب ایتن تاسیستات هتدف آستانی بترای رق تای منطقتبای
اسرائی است.
نیروی نظامی ناکارآمد از نکات برجستب دی ری استت کتب بایتد در چتارچو قتدرت
تصنعی رژیم صهیونیستی مورد توجب قرار گیرد .بسیاری از نیروهتای نظتامی ایتن کشتور
مهاجرانی هستند کب با هدف شرایط بهتر زندگی از کشورهای دی ر بب منتا ق استرائیلی
سفر کردالاند .دور از ذهن نیست کب وارجیبودن آنها احسا ،تعلق بب رژیتم استرائی را
پایین میآورد .این امر ببشدت میاان وفاداری سربازان را تقلیت وواهتد داد و آنهتا را از
فداکاری در راال آرمان اسرائی بازوواهد داشت .نکتبی قابت تامت ایتن استت کتب ایتن
نقطبضع نظامی در مقاب قدرت فرهنگ فداکاری قرار میگیرد کب از ویژگیهتای بتارز
نیروهای اردوگاال مقاومت است و بب آن قدرت ویژال میبخشد (Alwaghtو 2101و ص. 0 .
ع وال بر توان نظامی و آفندیو یکی از منابع قدرت تجمیعی هر کشورو میاان جمعیت
آن است .رژیم اسرائی نادیک بب  9میلیون جمعیت داردو اما مهاجرت معکو ،یهودیتانو
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یک مشک بارگ موجودیتی برای این رژیم ببحسا میآیتد .بتبنقت از پای تاال و تری
«الخلیج الجدید» ادارالی آمار مرکای در اسرائی گاارش داد کب بین ستا هتای  0902و
 2101حدود  182هاار اسرائیلی بب وارج مهاجرت کردال و بازن شتباند (ستایت و تری الت و
 . 0892ببنظر میرسد افاایش جمعیتت غیریهتود متایتری بترای ازبتینبتردن ان یتاالی
یهودیان برای ماندن در سرزمین اسرائی است .یهودیان بتا تصتویری آرمتانگرایانتب بتب
سرزمین اشاالی مهاجرت میکنندو اما پس از مدتی مشتک ت اقتصتادی و شتکافهتای
سیاسی و اجتماعی را احسا ،میکنند .در کنار ایتن عوامت و فضتای منطقتبای نتاامن و
سیاست توسعب ل انبی رژیمو امنیت برای شهروندان را کاهش دادال است کب بترای تترک
شهروندان کفایت میکند.
فقدان عمق استراتژیک را باید از م تانی قتدرت تصتنعی ایتن رژیتم برشتمرد .عمتق
استراتژیکو مسافت فاصلبی میان مرزهای یک دولت در چهار جهت و قلت دولتت هتر
کشوری را شام میشود کب مرکا تاسیسات استراتژیک هر کشوری است .هر اندازال ایتن
مسافت والنی باشدو قدرت مانور انجا عملیات بیشتر است .بدون شک چنین شرایطی
موج میشود تا رژیم صهیونیستی توانایی آمادگی برای جنگهای منطقتبای را نداشتتب
باشد (ساالریو 0892و ص. 0 .
محدودیت منابع یعی و فاصلب از بازارهای اقتصادی از دی ر ضع های قط ی بترای
این رژیم است کب آن را در برابر بحرانهتای اقتصتادی و رق تای منطقتبای آستی پتذیر
میکند .افاون بر اینهاو یکی از ویژگیهای منحصرببفترد منطقتبی غتر آستیاو وجتود
مرزهای هویتی و ایدئولوژیکی در کنار مرزهای جارافیای و سرزمینی است؛ ازاینرو اناوای
ایدئولوژیکی و هویتیو مانعی اساسی بر سر نفوذ و بهرالبترداری از قتدرت نتر استت کتب
ماهیت قدرت تصنعی این رژیم را تقویت میکند.
کشورهای عربی
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اگرچب امارات متحدال و بحترین پیشت ا امضتای توافتقنامتبی عتادیستازی روابتط
ببحسا میآیندو اما واقعیت غیرقاب انکار این است کب آغاز این روند از ابتکارات ریاق و
پادشاهان سعودی است .عربستان سعودی ببعلت موقعیت جارافیاییو منابع عظیم نفتی و
اماکن مذه یاش مهمترین کنشگر تاثیرگذار بر مناس ات سیاسی و اقتصادی کشتورهای
عر حوزالی ولیجفار ،است .بر هیچکس پوشیدال نیست کب اع توافق عادیسازی با
چراغ س ا سران عربستان صورت گرفتب و بدون تمای و حمایت ریتاق ایتن رویتداد بتب
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وقو نمیپیوست .با توجب بب اینکب کشورهای عر این حوزال در قال شورای همکتاری
ولیجفار ،وضعیت مشابهی دارند و رویکرد واحدی را برای وود تعری کردالاندو در ادامبو
مواردی مورد بررسی قرار وواهند گرفت کب بب ور ویژال برای اکثریتت کشتورهای عتر
ولیجفار ،قاب ا ق هستند.
ضع دفاعی و نظامیو نخستین مسالب در قدرت تجمیعی کشتورهای عتر شتورای
همکاری ولیجفار ،است .ببعنوانمثا و حم ت اویتر بتب تاسیستات نفتتی عربستتان و
اقدامات ت فیجویانبی نیروهای یمنیو آسی پذیری ارتش عربستان سعودی و متحتدین
اش را آشکار ساوت .این کشورها با وجود سختافاارهای دروشان و گرانقیمتو قادر بتب
دفا از زیرساوتها و سرزمین وتود نیستتند و ایتن امتر بیتانگتر مشتک ت ستازمانی و
چندالیبای در سیستم دفاعی این کشورها است .چند عام در این وصتوص بیتان شتدال
است .مطابق بسیاری از گاارشهاو بسیاری از افسران سعودی ببجای دانتش و تخصت
نظامی وودو شا نظامی را بر اسا ،وضتعیت وتانوادگی و ارت تاط بتا وتانوادال ستلطنتی
انتخا کردالاند .عد هماهن ی و عملکرد موثر نیا در این راستا بیان شدال است .بکا واسرو
تحلی گر ارشد موسسب رندو متذکر میشود کب عربستان دارای نهادهای نظتامی متعتدد و
غال اً رقی است؛ ازاینرو هماهن ی در این زمینب ببسختی شک میگیرد .افاون بر اینهاو
می دستیابی بب قدرت در بدنبی ارتش و نظامیان امری معمو و مس وق بتب ستابقب در
این کشورها است .افسران آمریکایی کب در برنامبی آموزشی با افسران ارتش ایتن کشتور
همکاری دارندو ناامیدی وود را از همتایان سعودی اینگونب توصتی متیکننتد :افستران
ارتش این کشور ببدلی حمایت یا اوت ف با وانتدان ستلطنتیو بستیار قیتا متیکننتد و
ببسختی میتوان یک ارتش متحد و فتداکار را در ایتن کشتورها ایجتاد کترد .هتمچنتین
گروالهای ق یلبای زیادی در ارتش وجود دارند؛ آنها در کنار هم وو کار نمیکنند و بتب
یکدی ر اعتماد ندارند (Cooperو 2109و ص. 0 .
فقدان فداکاری نیروهای نظامیو معض مشترک این کشتورهتا و رژیتم صهیونیستتی
است .کشورهای عربی مای بب جذ نیرو از وارج از مرزهای وود هستند .ببع ارتدی تر
آنها ببدلی کم ود جمعیت بب سربازان وارجی وابستتب و اعتمتاد کتردالانتد و همتوارال در
ت ش هستند تا از کشورهای پرجمعیت نیروی نظامی وارد کننتد .بتب تور مثتا و دولتت
بحرین در سا  2100تحت فشارهای فاایندالی معترضان محلی قرار گرفتت و نتاگایر از
پاکستان نیرو وارد کرد .همچنین در سا  2105گاارشهایی از اعاا نیروهای نظتامی از
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آمریکای التین بب امارت متحدال عربی منتشر شد (Middle east Monitorو 2109و ص. 0 .
اهمیت صنعت نفت و گاز برای اقتصاد این کشورها قاب اغمتاق نیستت .درحتالیکتب
صادرات محصوالت انرژی بیش از  91درصد ک صادرات عربستان را تشکی متیدهتدو
پیشرفتهای فناوری اویر در بازارهای بینالمللی تولید نفتت و کتاهش قیمتت آن بترای
حاکمان این کشور امری ن رانکنندال است.
فشارهای اجتماعی درونیو کب ناشی از بیااری از دولتهای فعلی استو از نقاط ضع
اساسی این کشورها است .احساسات ضد دولتی ببدن ا بهار عربتی و نظتا دیکتتاتوریو
شرایط را تا حدودی پیچیدال کردال است .اوت فات فرقبای و تنش میان سنی و شیعب عام
مهمی است کب میتواند ت عات امنیتی برای این کشورها ببدن ا داشتتب باشتد .بتبعنتوان
مثا و پرجمعیتترین منا ق شیعبنشین عربستان در شرق این کشور هستند و بیشتترین
چاالهای نفتی در آنجا واقع شدالاند .منابع تهدید در چارچو شورای همکاری ولیجفار،
نیا مطرح است .ببعنوانمثا و وودمختاری و اتخاذ سیاستهای مستق و تنش میان قطر و
سایر پایتختهای شورای همکاری را افاایش دادال است.
مطابق آنچب در این بخش گفتب شد باید اذعان کترد کتب بتا بررستی شترایط داولتی
میتوان استدال کرد منابع تهدیتد در حتوزالهتای نظتامی و امنیتتی و اقتصتادیو فصت
مشترک رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی حوزالی ولیجفتار ،استت؛ از ایتن عوامت
میتوان ببعنوان متایرهای داولی تاثیرگذار بر روند عادیسازی روابط آنها یاد کرد.
 .1.1ظهور موازنه منطقهای جدید

بب اعتقاد بسیاری از کارشناسانو یکی از عوام موثر بر روند عادیسازی روابطو برداشتت
مشترکی از تاییر موازنبی قدرت و جدیشدن تهدید نفوذ ایران برای کشورهای منطقبی
غر آسیا است .ی دو دهبی گذشتبو وقو تحوالتی همچون :حملب آمریکا بتب عتراقو
ظهور بازی ران ژئوپلیتیکی جدید مانند داعش و گروالهای وابستب بب آنو تحوالت موستو
بب بهار عربیو ژئوپلیتیک منطقبی واورمیانب را تاییر دادالاند .واقعیتت غیرقابت انکتار ایتن
است کب در این شرایطو ایران توانست با :پشتی انی از دولت اسدو حمایت و تقویت ج هبی
مقاومتو حمایت از گروالهای شیعی در منطقب ولیجفار ،و م ارزال با تروریستم تکفیتریو
نفوذ وود را بب ور قاب توجهی در این منطقب افاایش دهد.
ما در این بخش درصدد پاسخ بب این پرسش بنیادین هستیم کب چرا ایتران از قابلیتت
نفوذ و تاییر موازنبی منطقبای بروورداراست؟ پاسخ بب این پرسش با تاکیتد بتر ستنجش

موقعیت ایران و ارزیابی آن ببعنتوان یتک هژمتون منطقتبای متیتوانتد ضتمن ارائتبی
چشماندازی از میاان کنشگری ایرانو ماهیت روند عادیسازی ع ری-عربی و رودادهای
احتمالی آیندال را پیشبینی کند.
واکاوی موقعیت ایران بهعنوان قدرت منطقهای

خودانگاری

باوجود آنکب مقامات جمهوری است می ایتران در اظهتارات عمتومی همتوارال منکتر
هرگونب وواست هژمونیک ایران در منطقب هستند و بر نیاز مشارکت برابر بین کشتورهای
منطقب تاکید دارندو اما ببنظر میرسد اقدامات عملی ایران تصویر کام ً متفاوتی را ترسیم
میکند .بببیانبهتر مروری بر اسناد رسمیای کب اصو کلیدی سیاست وارجی را توصی
میکنندو بیانگر این نکتب است کب اهدافی نظیتر :تت ش در جهتت تشتکی امتت واحتد
جهانیو حمایت از مستضعفان در برابر مستک رانو حفاظت از استق و حاکمیت ملتی در
عرصب بینالمل و عد تعهد در برابر قدرتهای سلطبگتر و تت ش بترای دفتا از حقتوق
مسلمانانو از جملبی آما مصرح در قانون اساسی جمهوری اس می ایران ببشمار میرود.
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قدرت منطقبایو موضوعی است کب با ترکی سب مفهو «جارافیا»و «منطقب» و «قدرت»
حوزال پژوهشی واصی را ترسیم میکند .قدرتهای منطقبای قدرتمندترین دولتتهتا در
سطح منطقب یا نظا ها و زیرنظا های یک منطقب هستند .مریتا پتریسو استتاد موسستب
مطالعات جهانی و منطقبای «گی ا»و در مقالبی «ظهور هژمون منطقبای» اشارال میکنتد
کب با پایان جنگ سردو این مفهو مطرح شد؛ اما ببدلی نوظهوربودن آن و فقدان کارهای
تط یقی برداشتهای مختلفی از آن وجود دارد .وی در بررستی هژمتون منطقتبای اشتارال
میکند کب هژمون باید بتواند امنیت منطقبای را تامین کند؛ هنجارها و ارزشهای وود را
ترویج دهد و شناوت داولی و وارجی از آن ببعنوان قدرت منطقبای وجود داشتتب باشتد
(Prysو 2111و ص . 2 .ماکس شومان از دی ر نظریبپردازان این حوزالو پویایی داولیو داعیتب
ره ریو توانمندی بب عهدال گرفتن نقش و پذیرش توسط کشورهای منطقب و فرامنطقبای
را پیششرط داشتن جای اال قدرت منطقبای توصی میکند (Schoemanو 2118و ص. 858 .
مطابق با آنچب کب در مورد قدرت منطقبای مطرح شدو بترای ارزیتابی قتدرت منطقتبای
ایران ببنظر میرسد کب سب معیار اذعان داولتی یتا «وودان تاری»و تصتدیق وتارجی یتا
«دگرپنداری» و توان «کنشگری» در منطقب میتواند چارچو مناس ی برای پاسخ بب این
پرسش فراهم کند کب آیا ایران میتواند هژمون منطقبای باشد یا ویر؟
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تمای بب قدرت منطقبای شدن را میتوان در اسناد راه ردی جمهوری اس می ایتران
نیا مشاهدال کرد .یکی از اسناد مهم راه ردی کب توسط مقا معظتم ره تری ارائتب شتدالو
بیانیب گا دو انق اس می است .ایشان در این بیانیب بب اقتتدار نظتا است می اشتارال
داشتب و میفرمایند:
صحنبی جهانیو امروز شاهد پدیدالهایی است کتب تحقّتق یافتتب یتا در آستتانبی ظهورنتد:
تحرّک جدید نهضت بیداری اس می بر اسا ،ال وی مقاومت در برابتر ستلطبی آمریکتا و
صهیونیسم؛ شکست سیاستهای آمریکا در منطقبی غر آسیا و زمینگیرشتدن همکتاران
وائن آنها در منطقب؛ گسترش حضور قدرتمندانبی سیاسی جمهوری اس می در غر آسیا
و بازتا وسیع آن در سراسر جهان سلطب .اینها بخشی از مظاهر عات جمهتوری است می
است کب جا با شجاعت و حکمت مدیران جهادی ببدست نمیآمد(.وامنبایو 0891/02/22
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آنچب ببعنوان برآیند این سند مدنظر قرار گرفتب استو در جوهرالی مفهتومی بتب نتا
«تمدن نوین اس می» قرار میگیرد .ببع ارتدی رو روندی کب بترای ایتران در گتا دو
پیریای شدال استو اگر بتواند متناس با شرایط و مقتضیات آن پیش برودو بدینمعناستت
کب ایران در نقطبی آغاز دوران جدیدی از تمدنسازی قرار دارد .این ویژگتی ایتران را در
سب وجب متمایا میسازد :در جهان اس «الها بخش»و در سطح منطقب «پیشترو»و و در
گسترالی بینالمل «اثربخش» .لذا از اظهارات باال میتوان وودشناستی هژمونیتک را در
سیاست وارجی و نیا انتظار برای دیدالشدن ببعنوان قدرت منطقبای استنتاج کرد.
تصدیق خارجی

اگرچب شناوت از وودو پیششر ی برای هژمونی استو امتا هژمتونی بتدون پتذیرش
دی ران معنا ندارد .یکی از نظریبپردازان مشهوری کب ایران را ببعنوان قتدرت منطقتبای
تلقی میکند ساموئ هانتی تون است .وی یک نو سلسلبمراتت قتدرت چندستطحی را
برمیشمرد کب در رأ ،آن ایاالت متحدال ببعنتوان تنهتا ابرقتدرت استت؛ در ستطح دو و
قدرتهای بارگ منطقبای مانند فرانسب و آلمان در اروپاو روسیب در اوراسیاو چتین و ژاپتن
در آسیای شرقیو هند در جنو آسیاو ایران در جنو غر آسیاو آفریقای جنوبی در آفریقا؛
و در سطح سو قدرتهای منطقبای ثانویب قرار دارند کب عربستان سعودی جاو دستتبی
ستتو جتتای م تیگی ترد (Huntingtonو 0999و ص . 89 .هتتمچن تین بتتاری روب تین نویستتندال
یهودی -اسرائیلی و مدیر مرکا تحقیقات جهانی در زمینبی امور بتینالملت در مقالتبای
تحتعنوان «ایران :ظهور یک قدرت منطقبای» اذعان دارد کب ظهور ایران ببعنوان یک

قدرت منطقبای یکتی از مهتمتترین تحتوالت قترن بیستت و یکتم در واورمیانتب استت
(Rubinو 2119و ص. 0 .
باراک اوباما رئیسجمهور ایاالتمتحدال نیا ی مصاح بای با توما ،فریدمن و رن ار
نیویورکتایما صراحتاٌ اع میکند کب ایران یک قدرت منطقبای وواهد بود و بهتر است
چنین باشد (Friedmanو 2105و ص . 0 .توجب سازمانها و موسسات بتینالمللتی بتب قتدرت
منطقب ایران نیا حائا اهمیت است .در سا  2112شورای ملی ا عات آمریکا گاارشی را
تحت عنوان «روندهای جهانی  :2125دنیای تایر یافتب» منتشر کرد .در این گاارش 021
صفحبای کب حاص تحقیقات یکسالبی کارشناسان آمریکایی استو آمدال استت کتب در
و دو دهبی آینتدالو ایتران بتب صت عمتدالی قتدرتهتای جهتانی وواهتد پیوستت
(National Intelligence Councilو 2112و ص. 22 .
نفوذ و میزان کنشگری
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ضری نفوذو در ادبیات روابط بینالمل یکی از مولفبهای اثرگذاری دولتتهتا قلمتداد
میشود .در رابطب با نفوذ ایران در سطح منطقبو ولی نصتر محقتق ارشتد شتورای روابتط
وارجی آمریکا در مصاح بای با اتاق فکر دانش اال فلچر با تاکید بر ایتنکتب ایتران قتدرت
اصلی در منطقبی واورمیانب استو اذعان میکند کب ایران در این منطقب از افاانستتان تتا
آسیای میانبو ولیجفار ،و عراق درگیر است و اث ات کردال کب میتوانتد حتتی در منتا ق
دورتری همانند ل نان و فلسطین کب از دیرباز حیات ولوت حکومتهتای عتر بتودالانتدو
ویلی بیشتر صاح نفوذ و مهم باشد (Nasrو 2111و ص. 2 .
ع والبر اینهاو نفوذ ایران امروز تنها محدود بب منطقب واورمیانب نیستو بلکب دامنب آن
بب سایر نقاط جهان نیا کشیدال شدال است .حضور و نفوذ جمهوری اس می در کشتورهای
منطقبی غر آسیا را میتوان دارای سب وجب مکم دانست :وجتب نخستت آن فرهنتگ
معناگرا با تاکید بر آموزالهای اس می است؛ وجب دو شام مرد ستاالری دینتی؛ و وجتب
سو نیا شام ظلمستیایو عدالتوواهی و استک ارستیای در کنتار بتبرستمیتنشتناوتن
رژیم صهیونیستی است؛ گفتمانی کب بیشتترین رفتدار را در میتان تتودالهتای محترو
منطقبی غر آسیا دارد و جهانشمولی اس و ماهیت انق است می ایتران آن را در
چارچو یک سیاست وارجی تهاجمی تعری میکند .درحالیکب غر ببواسطبی حضور
نظامی در منطقبو نفوذ وتود را گستترانیدال و پای تاالهتای آمریکتا در کشتورهای منطقتبو
زمینبساز نفوذ در دولتهای آنها شدالاندو اما ایران با دیپلماستی عمتومی توانستتب استت
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منویات وود را در منطقب پی یری کند .شاید از همین روست کتب اندیشتکدالی «امتریکن
اینتر پرایا» در گاارشی تفصیلیو بب نفوذ ایران در :عراقو سوریبو ل نانو مصرو فلستطین و
افاانستان اشارال کردال و مینویسد« :ایران با اتکا بب قدرت نر وودو در کنار قدرت نظتامی
و اقتصادیو توانستب از سا  2112بباینسوو دامنبی نفوذ وود در منطقبی غتر آستیا را
ببسرعت گسترش دهد (وکیلی و شریعتیو 0899و ص. 51 .
 .1.2ائتالف عبری -عربی :واکنشی در برابر تامینکنندهی امنیت خارجی ناپایدار
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عادیسازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائی یکی از داستانهای موفتق در سیاستت
وارجی دولت ترامو است .بسیاری از کارشناسان این رویداد را دستاوردی بترای م تارزات
انتخاباتی ترامو تلقی کردند .یعی است کب چنین برداشتی روند عادیسازی روابط را بب
رویکرد سیاسی و احساسی دولت ترامو پیوند میزند .اما بایتد توجتب داشتت کتب ایتاالت
متحدال آمریکا ی یک دهب گذشتب اقداماتی را انجا دادال کب انتظارات ق لی رفتارهتای او
را در بین بازی ران منطقبای تضعی کردال است .بتبع تارتدی ترو واشتن تن از سیاستت
وارجی آشکار کب نقشی اساسی در حفظ نظم منطقبای داشتبو فاصلب گرفتب است .اقدامات
کاخ سفید موج عد ا مینان متحدان منطقبای شدال است .این عد ا مینان باعث شدال
است تا بازی ران منطقبای تدابیر نوینی را در جهت مس)ولیتهای امنیتی اتخاذ کنند.
مطابق با دیدگاال فوقو این مسالب پیش میآید کب آیا تاییر ال وی رفتتاری آمریکتا در
قاب واورمیانب ببعنوان یک متایر علّی در روند عادیستازیو برآینتد رویکترد سیاستی و
احساسی روسای جمهور آمریکا است یا بایتد ایتن تاییتر را در چتارچو یتک استتراتژی
ک نتر تحلی کرد .استدال اصتلی در پاستخ بتب ایتن پرستش ایتن استت کتب راه ترد
واورمیانبای آمریکا در چارچو «موازنبی وارج از مرزها» راحی شدال است؛ رونتد ایتن
راه رد از دورالی اوباما آغازو در دولت ترامو پی یری و در دورالی بعتدی نیتا بتبصتورت
اجتنا ناپذیری دن ا میشود .ازاینرو بازی ران منطقبی واورمیانب کب زیتر چتتر امنیتتی
آمریکا قرار داشتندو با علم بب این راه ردو در حا اتخاذ راه ردی جدید هستند .بنابراین در
ادامب بب چیستی «موازنبی وارج از مرزها» وواهیم پرداوت تا نشتان دهتیم چ ونتب ایتن
راه رد واورمیانبای آمریکا میتواند ببعنوان یک متایر بر روند عادیسازی تاثیر گذاشتب و
آیندال آن را مشخ کند.
«موازنب وارج از مرزها» از سوی نظریبپردازان آمریکتایی در اواوتر قترن بیستتمو در
پاسخ بب تاییرات پیشآمدال در محیط بینالمل ببوصوص افو هژمونی ایاالت متحتدال و
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گذار جهان بب یک سیستم چندقط ی پیشنهاد شد .مطابق این نظریبو استتفادال از رویکترد
هژمونیک در جهت حفظ نظم در سیستم بینالمل و برای ایاالت متحدال بسیار وطرنتاک و
پیچیدال و پرهاینب وواهد بود و احتما دارد اتحاد قدرتهای بارگ را علیب آمریکا بران یاد
و مانند سووت مناس ی برای گروالهای تروریستی و همین تور بتب حرکتت قتدرتهتای
منطقبای مخال آمریکا بب سمت س حهای هستبای عم کند.
بب ورکلی منطق حاکم بر این استراتژی ببرسمیتشناوتن شکست هژمونی است کتب
میتواند منجر بب کاستن تعهدات مستقیم و هژمونیتکمأبانتب شتود .مطتابق ایتن نظریتبو
ایاالت متحدال باید از افاایش توان نظامی قدرتهای نوظهور در جهت برقراری نظم وتود
و منطقب استق ا کند .درهمینحا و استفان والت و جان مرشایمر در مقالب مشتترک وتود
تحتعنوان «درآمدی برای موازنب از راال دور» و با ذکر مصادیقی از تجربیات موفق آمریکا
در قرن نوزدهم مینویسند :اتخاذ چنین رویکردی از سوی ایاالت متحدال میتواند موجت
حفظ هژمونی ویروواهی در نیمکرالی غربی شود و زمینب را بترای وتروج ایتن کشتور از
تعهدات بسیاری فراهم کندو ببنحویکب دی ر الز ن اشد بب صادرات دموکراسی بپردازد و
بب ور مستقیم در عملیات اجترای صتلح شترکت کنتد و یتا از قتدرت نظتامی در جهتت
م حظات بشردوستانب بهترال ب ترد (Walt & Mearsheimerو 2109و ص . 10 .از ایتن منظترو
مواردی همچون« :بهرالگیری بیشتر از قدرت نر و هوشمند»و «توجب بب تجدیتد حیتات
اقتصاد داولی»و «کاهش استفادال از نیرویهای نظامی زمینی در مواجهب بتا بحترانهتای
بینالمللی و استفادال از نیروی هوایی و در صورت لاو نیروی دریایی» و سرانجا «تقویت
قدرت متحدان منطقبای و اتحاد با قدرتهای نوظهور منطقبای» را میتتوان از اصتو و
روندهای مهم در «نظریبی موازنب از راال دور» ارزیابی کرد (Walt & Mearsheimerو . 2109
یکی از مهمترین عوام تاثیرگذار بر تایر استراتژی ایاالتمتحتدالو فشتارهای داولتی
ازجملب مشک ت اقتصادی و اجتماعی است .هن تامیکتب دونالتد ترامتو در ستا 2101
تصدی مقا ریاست جمهوری را بر عهدال گرفتو به ود شترایط اقتصتادی و رستیدگی بتب
مشک ت اجتماعی یکی از مهمترین تعهدات وی در برابر مرد این کشور بود .افتاون بتر
اینو جنگ تجاری آمریکا با چین و روسیب و شرکای این کشور در اتحادیبی اروپا کب حتی
اج  ،گروال هفت در سا  2102را نیا ببشدت متاثر از وود ساوتو بیانگتر ایتن نکتتب
است کب شرایط داولی اقتصاد آمریکا و ازجملب بیکاری و کسری بودجب این کشور ببحدی
رسیدال است کب عد ورود بب جنگهای پرهاینب را موجب میسازد.
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بر این م نا بب نظر میرسد تاکید بر اولویتهای تحریک اقتصادیو افتاایش اشتتاا و
توسعبو در شرایطی کب مخارج باالی نظامی در جنگ عراق و افاانستان تتاثیرات مخربتی
بر اقتصاد آمریکا بب جتا گذاشتتب استتو ازجملتبی اصتلیتترین محورهتای متورد توجتب
سیاست گذاران آمریکا در تنظیم سیاستهای این کشور باشد .از ایتن منظتر آنچنتانکتب
دوگ باندو دستیار ویژالی رونالد ری انو رییس جمهوری اس ق آمریکا نیا تصریح میکند:
«ترامو باید بب اظهارات وود در زمان نامادی برای انتخابات گوش فرا دهد و از ورود بتب
یک بات ق دی ر در واورمیانب وودداری کند» (Bandowو . 2101
نشانبهای راه رد موازنب وارج از مرزها در راه رد واورمیانبای جو بایدن نیتا مشتهود
است .در این راه ردو بهرالگیری از قدرت هوشمند و کاهش استفادال از نیروی نظامی امری
ضروری است .در محتوای سند امنیت ملی موقت بایدن آمدال استت« :استتفادال از نیتروی
نظامی پاسخی برای چالشهای منطقبای نیست و استتفادال از آن بایتد آوترین راال چتارال
باشد» .بنابر این سندو دولت بایدن راالح مناس و جتای این را دیپلماستی و گفتتوگتو
میداند کب مقد بر رویکرد نظامی است .در پیش فتار این سندو یعنی جایی کب بایتدن آن
را امضتتا کتتردالو آمتتدال استتت« :متتا در دیپلماستی پتیشرو وتتواهیم بتتود و بتتا دیپلماستی
ره ری وتواهیم کترد» .در راستتای تحکتیم چنتین ادعتاییو در بختش دی تری از ایتن
سند اذعان شدال استت« :دیپلماستی بایتد ابتاار اصتلی سیاستت وتارجی امریکتا باشتد»
(Interim National Security Strategic Guidanceو 2120و ص . 02-8 .
بدینترتی م حظب میشود با وجود انتقادهای پرشمار بایدن نس ت بب ترامو در ق ا
واورمیانبو ببنظر میرسد بایدن نیا ناگایر استت در نهایتت همتان راهتی را کتب ترامتو
شناسایی کردال بودو ادامب دهد (Feaver & Brandsو  2101و بتا کاربستت موازنتبی دور در
سیاست واورمیانبای وود بب میاان قاب م حظتبای بتر امنیتت داولتی ایتاالت متحتدال
بیافااید.
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مطابق آنچب گفتب شد میتوان پیشبینی کرد کب عوام موثر بر آغاز روند عادیسازی از
تاثیرگذاری باالیی بر تداو و تقویت این روند برووردار هستند؛ لذا گذار از عادیسازی بتب
ایجاد اتحادهای استتراتژیک میتان اعترا و استرائی دور از ذهتن نیستت .در ادامتب بتب
فرصتهایی وواهیم پرداوت کب هموارال مورد توجب ره ران سیاسی ت آویتو و کشتورهای
عربی بودال و میتواند امنیت و موقعیت جمهوری اس می ایران را تحتالشعا قرار دهد.

عادیسازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن...

در استراتژی امنیت ملی اسرائی و نفوذ اقتصادی مقد بر نفوذ سیاسی است .در چنتین
شرایطی میتوان استدال کرد کب اولویت استراتژیک اسرائی در توسعبی روابط اقتصادی
و دیپلماتیتک بتتا کشتتورهای عربتی استتت .بتتا توجتتب بتتب ذوتتایر عظتیم نفتتی و اقتصتتاد
تکمحصولی میتوان این استدال را مطرح کرد کب کشورهای عربتی نیتاز م رمتی بتب
تکنولوژیهای پیشرفتبی اسرائی در «صنعت استخراج» دارند .همچنتین استرائی دارای
تکنولوژی پیشرفتب در بخش صنعت و کشاورزی است کب میتواند گاینبی مناس ی بترای
کشورهای عربی در جهت توسعبی این بخش و وروج از اقتصاد تکمحصولی باشد .تداو
و تقویت این روابط میتواند تضمینی برای امنیت انرژی اسرائی باشتد .چنتین امنیتتی در
حوزالی انرژی میتواند ضری امنیتی ت آویو را افاایش دادال و آسی پذیری آن در مقابت
مخالفان را  -نظیر ایران -کاهش دهد .در این راستا وزیر اقتصاد اماراتو ع داهلل بن وق
المری ضمن برشمردن همکاریهای اقتصتادی بترای دو کشتورو پیامتدهای آن را بترای
منطقبی واورمیانب مث ت ارزیابی کردال و بیان نمود :سیاستهای اقتصادی اسرائی نقشتی
مکم برای کشورهای عربی وواهد داشت؛ همسویی اسرائی با کشورهای عربی میتواند
منجر بب ارتقای روشهای درمانیو منابع غذایی و آ و رشد کارآفرینیو سترمایبگتذاری و
استاندارهای زندگی در سراستر واورمیانتب شتود (Grathwohlو 2121و ص . 0 .بتدون شتک
ت آویو و کشورهای عربیو افاایش توان اقتصادی وود را همزمان با هدف تضعی اقتصاد
ایران پی یری وواهند کرد؛ حمایت کشورهای عربی از نظا تحریمی علیب ایران و تت ش
البیهای صهیونیستی در این مسیرو گواال روشنی بر این مدعاست.
افاون بر همکاریهای اقتصادی و با اتکا بب آمتوزالهتای «نظریتب اتحتاد» متیتتوان
پیشبینی کرد کب این کشورها در چارچو یک اتحاد استراتژیک ت ش وواهند کترد تتا
قدرت تجمیعی وود را در برابر نفوذ ایران و وروج آمریکا از منطقبو از ریق همکاریهای
نظامی و امنیتی گسترش دهد؛ این مهم میتوانتد تهدیتدات قابت م حظتبای را متوجتب
مراکا نظامی و هستبای ایران کند .در این راستا صدا و سیمای عمومی اسرائی با استتناد
بب سندی کب از سوی وزارت ا عات این کشور صادر شتدو بیتان کترد کتب ایتن توافتق
عادیسازی بب ت آویو اجازال متیدهتد تتا اتحتاد نظتامی وتود را بتا کشتورهای حتوزالی
ولیجفار ،تقویت کند .درهمینحا گفتب میشود کب شترکتهتای استلحبستازی رژیتم
صهیونیستی در ت ش هستند تا صادرات صنایع نظتامی وتود را بتب کشتورهای حتوزالی
ولیجفار ،گسترش دهند (Middle east Monitorو 2121و ص . 0 .افتاون بتر ایتنو ریتاق
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کهنواجیو مدیر موسسبی تحقیقات نظامی واور نادیک بتر ایتن بتاور استت کتب امنیتت
سای ری از حوزالهایی است کب میتواند شاهد همکاریهای صنعتی میان کشورهای عربی
و اسرائی شود (Helouو 2121و ص. 0 .
ع وال بر پیامدهای نظامی و اقتصادی باید توجب داشت کتب راالانتدازی مراکتا متعتدد
فرهن ی از سوی یهودیان و نفوذ رسانبای و مط وعاتی اسرائی میتواند در جهت ترویج و
ت لیغ ایرانهراسی در سطح منطقب ستازماندهتی شتود .در کنتار ایتن موضتو و سیاستت
دن البروی متحدین منطقبای ایران و تحریک آنها میتواند ببعنوان یک پیامد مهم تلقی
شود .یافتبها حاکی از آن هستتند کتب ره تران استرائی و کشتورهای عربتی همتوارال در
ت شاند تا دستاوردهای این روند عادیسازی را برای سراسر منطقبی واورمیانتب مث تت
ارزیابی کنند .بنابراین ت ش آنها میتواند متحدین منطقبای ایران را در جهت حمایت از
این روند تحریک کند و منجر بب اناوای سیاسی ایران در منطقبی واورمیانب شود؛ ازاینرو
جمهوری اس می ایران باید راالکارهای مناس ی را بترای مقابلتب بتا تکامت ایتن رونتد و
پیامدهای احتمالی آن بب کار گیرد .در ادامب بب چند مورد اشارال میشود:
• ایجاد اتحادهای نظامی نوین با کشورهای همسو در منطقب؛
• افاایش قابلیت دفاعی و نظامی وود و تقویت پای االهای دریایی ولیجفار،؛
• اتکا بب قدرت رسانبای و راه ردهای فرهن ی در جهت جلوگیری از ترویج و تقویتت
ایرانهراسی؛
• تقویت دیپلماسی عمومی و تترویج نتامطلو بتودن رونتد عتادیستازی در دیتدگاال
مرد منطقب؛
• ت ش در جهت ایجاد تمدن نوین اس می؛
• ت ش در جهت ث ات در منطقب و مشارکت فعا در ح بحرانهای منطقبای؛
• توسعب همکاریهای اجتماعیو اقتصادی و فرهن ی در سطح منطقب؛
• برگتتااری کنفتترانسهتتای در حتتوزالی جهتتان استت در جهتتت تقویتتت وحتتدت
جهان اس ؛
• اجما سازی و هماهنگکردن کشورهای مخال روند عادیسازی؛
• تقویت نیروهای نیابتی در منطقبی واورمیانب و بهرالمندی از ظرفیت این نیروها؛
• گسترش رسانبها و برنامبهای ایرانی -اس می بتب زبتانهتای مختلت در رادیتو و
تلویایون.

ال تب این سازوکارها نیازمند درنظرگرفتن شرایط داولی و وارجی کشورها و شناستایی
قابلیتها و تجهیاات موجود در جهت مقابلب با روند عادیسازی روابط است.
نتیجه
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پژوهش حاضر با هدف کش متایرهای موثر بر رونتد عتادیستازی روابتط میتان رژیتم
صهیونیستی و کشوهای عربی ت ش کرد با اتکای بب آموزالهای «نظریبهتای اتحتاد» در
پارادایم واقعگراییو ضمن ارائبی چشماندازی از تکام این روندو پیامدهای احتمالی آن را
برای جمهوری اس می ایران مورد شناسایی قرار دهد .برای رسیدن بب این هدف و مطابق
با م انی نظریو ابتدا منابع تهدید داولی برای رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی متورد
تجایب و تحلی قرار گرفت .یافتبهای این بخش نشان میداد کب ضع های ساوتاری در
حوزالهای مختل و نقشی محرک و ترغی کنندال را دارند کب حاکی از قدرت تصنعی رژیتم
صهیونیستی و کشورهای عربی است .در ادامبو قدرت منطقبای ایران ببعنوان مهمتترین
من ع تهدید وارجی در سطح منطقب برای این کشورها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ایتن
بخش نشان میدهند کب ایران ببواسطبی قدرت تاثیرگتذاری در منطقتبو ادعتای قتدرت
منطقبای داشتنو بروورداری از ایدئولوژی الز و توانمندی کتافی بترای برعهتدالگترفتن
نقش منطقبایو مهمترین قدرت منطقبای در غر آسیا محسو میشود و اینو چالشتی
اساسی برای رق ای منطقبای ایران و کشورهای حامی روند عادیسازی است .عت وال بتر
اینو اگرچب بسیاری آغاز این روند را رح و برآیند حمایت و پشتتی انی واشتن تن معرفتی
میکنندو اما این پژوهشو روند عادیسازی را پاسخی در ق ا تضعی انتظارات بتازی ران
منطقبای معرفی کرد؛ زیترا یافتتبهتا نشتان متیداد کتب واشتن تن در چتارچو راه ترد
«موازنبی وارج از مرزها» از سیاست وارجی کب نقشی اساسی در حفتظ نظتم منطقتبای
داشتو فاصلب وواهد گرفت؛ این امر تهدید اساسی برای متحتدین ستنتی ایتن کشتور در
منطقبی واورمیانب تلقی میشود کب میتواند زمینب را برای گذار از یک روابتط عتادی بتب
شک گیری اتحاد استراتژیک فراهم کند.
در حدود یک دهبی گذشتبو چندین کشور پادشاهی ولتیجفتار ،بتب تور محتا انتب
همکاری وود را با اسرائی  -از جملب در حوزالی امنیتی -توسعب دادالانتد .ایتن تت شهتا
امروز دارای ابعاد روشنتری است .این سیاست در سا های اویر ببویژال توسط نخستوزیر
اسرائی کب همیشب بر این باور بود کب اتحاد با کشورهای ولیجفار ،بهترین دفا در برابر
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ایران است و این کشورها نیا فرصتهای بارگی برای صنعت فناوری پیشرفتبی اسرائی
ایجاد میکنندو تقویت شدال است .برای رژیم صهیونیستتیو اتحتاد بتا کشتورهای حاشتیب
ولیجفار ،نیا ابااری قدرتمند برای فراموشکردن مسالبی فلستطین توستط کشتورهای
مختل عربی است .این روند همچنین بب اسرائی اجازال متیدهتد تتا انتاوای دیپلماتیتک
منطقبای وود را در ارت اط بتا مستالبی فلستطین کتاهش دهتد و چشتمانتداز اقتصتادی
قاب توجهی را در ولیجفار ،باز کند .برای کشورهای کوچک حوزالی ولتیجفتار،و ایتن
عادیسازی اجازال متیدهتد تتا جای تاال وتود را در مرکتا صتفحبی شتطرنج ژئوپلیتیتک
منطقبایو ببویژال در مقاب ایران و عربستان سعودیو مجدداً تایید کنند .بنتابراین بتبنظتر
میرسد کب روند عادیسازی بین اسرائی و کشورهای عربتی نشتاندهنتدالی گسستت از
وضعیت موجود دیپلماتیک و استراتژیک است .کشورهای عربی با این اقدا نشتان دادنتد
کب منازعبی اسرائی و فلسطین را از روابط رژیم صهیونیستی و همسای ان منطقتبای آن
جدا کردالاند .بدون شک این توافق میتواند ارادالی آمریکا را برای واگذاری امور منطقبای
بب وفادارترین متحدان وود تقویت کند کب بب ور متناقضی در تضاد با هدف نهایی متورد
نظر اسرائی و کشورهای عربی است .افتاون بتر ایتنهتاو هن تا تت ش بترای توضتیح
پیامدهای این روند برای جمهوری اس می ایرانو بایتد بتب شتک گیتری همکتاریهتای
نظامیو تقویت تعام ت اقتصادیو تقویت پروژالی ایرانهراسی اشتارال کترد کتب هرکتدا
میتواند از رفی منجر بب تضعی قدرت منطقبای ایران و در مقاب و باعث افاایش قدرت
تجمیعی رق ا و کاهش آسی پذیری آنها شود.
در پایان باید اذعان کرد کب این نتیجبگیری فرصتهتای بتالقوالی جدیتدی را بترای
مطالعات آیندال در مورد روند عادیسازی فراهم میکنتد .بتبع تارت دی تر پتانستی هتای
جامعتری برای اث ات یافتبها با رویکرد کمی و کیفی وجود دارند .تی ستا هتای آینتدال
ا عات کافیتری برای یک مطالعبی دقیقتر وجود وواهد داشت؛ چراکب ببدلی فقدان
بلوغ این روابطو تاثیرات واقعی آنها هنوز تا حدود زیادی ناشناوتب است.
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