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چکیده

اي همواره درگیر تحوالت فرامنطقههايقدرتآفرینینقشواسطهبهمنطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا که 
آمریکا و کشورهاي عربی متحدهایاالتاز سوي هاییتالشاخیر نیز شاهد هايماهفراوانی بوده است، در 

ش ف نظامی عربی و ضد ایرانی بود.با توجه به افزایبه یک ائتالدهیشکليفارس برادر حاشیه خلیج پیمانانشهم
آمریکا از این کشور در تقابل با ایران و نیز جانبههمه، حمایت يعربستان سعودتنش و درگیري میان ایران و 

ل اثرات از تکنیک تحلیگیريبهرهپژوهش حاضر بر آن شد تا با به این ائتالف،دهیشکليبراهاتالشافزایش 
یريگدر شکلآمریکا بر تمایلمؤثرژئوپلیتیکی نقش عواملاستفاده از نظر کارشناسان به بررسی کیفیت و متقاطع و 

ا رو الگوهاي مختلف روابط ژئوپلیتیکی، نقش این قدرت ییگرانوواقعهايیهنظرو بر اساس ائتالف بپردازداین 
این مسیر ارزیابی کند.در

ه دست اقدام شد. نتایج بهایافتهیلتحلمیک مک و مدل دلفی نسبت به افزارنرمدر این پژوهش که با استفاده از 
یک ائتالف نظامی عربی و ضد ایرانی را در خلیج فارس گیريشکلآمریکا احتمال هايینیآفرنقشآمده نشان داد 

عاد اقتصادي وابویژهبهافزایش داده است و این وضعیت در صورت استمرار امنیت ایران را در ابعاد مختلف 
نظامی دچار مشکل خواهد کرد.

.خلیج فارسآسیا،جنوب غربعربی، کشورهاي،یائتالف نظامژئوپلیتیک،کلیدي:هايهواژ
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مقدمه-1
هاي گذشته کشورهاي منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا بارها تالش کردند تا در قالب در دهه
را فراهم و از این طریق با تهدیدهاي ايمنطقهعامل همکاري و تهايزمینهفراگیر يهاائتالف

هايهاندیشمثل ناتوي اسالمی که با هدف مقابله با نفوذ هاییائتالفمشترك مقابله کنند؛ 
یجمعدستهتأمینمارکسیسم در منطقه طراحی شد و یا شوراي همکاري خلیج فارس که با هدف 

یر اهداف در مسرفتمیکه انتظار گونهآنانست نتوکدامیچهامنیت خلیج فارس شکل گرفت، اما 
از پیش تعیین شده حرکت کند.

تروریستی و شورشی در کشورهایی مثل عراق و هايگروهگیريشکلاخیر هايسالدر 
نظامی این کشور در بحرین، هايمداخلهسعودي به یمن و هايجنگندهسوریه، آغاز حمالت 

میان ایران و عربستان، حضور نظامی و هاتنشایش آشفتگی سیاسی در شمال عراق و افز
ایران از مردم یمن و بحرین و افزایش دامنه هايحمایتمستشاري ایران در عراق و سوریه، 

کوچکی از فضاي هاينمونهتروریستی در کشورهاي منطقه از جمله ایران تنها هايفعالیت
نطقه تنش و درگیري بر تعامل و همکاري در این مکندمیملتهب جنوب غرب آسیا بود که اثبات 

برتري دارد.
اي از جمله بازیگران فرامنطقهآفرینینقش، کیفیت و چرایی پرآشوبدر این فضاي 

ژئوپلیتیکی مختلف در جنوب غرب آسیا دنبال هايزمینهآمریکا که بر اساس متحدهایاالت
روشنی از هايافقتواندمیآن ، از جمله موضوعاتی است که مطالعه و بررسی بر رويشودمی

در منطقه و راهکارهاي خروج از آن را در اختیار بگذارد.یناامنچرایی بروز 
با تشدید عالقه کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس زمانهممیالدي و 2017در ماه می سال 

ی نام ببه یک ائتالف نظامی عربی جدید که برخی تحلیل گران آن را ناتوي عردهیشکلبراي 
دونالد  «جدي به حمایت از این ائتالف احتمالی پرداخت و با سفر صورتبهنهادند، آمریکا نیز 

والرئیس جمهور این کشور به ریاض این عالقه را آشکارا به نمایش گذاشت.» ترامپ
، نوشت که دولت ترامپ نامشان فاش نشدهاي عرب که فوریه از قول مقام15، روز ژورنالاستریت

بادلتهوسیلن عربش است تا یک اتحاد نظامی تشکیل دهند و بهوگو با متحدادر حال گفت
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Malas(تندایران، بایسیعنیشانمشتركدشمنبرابردراسرائیل،باامنیتیاطالعات and

Parkinson, 2014.(
پراکندگی جغرافیایی کشورهاي اسالمی، تفاوت برداشت این کشورها از رویکردهاي سیاسی 

دارشهیرفرهنگی و اقتصادي هايتعاملاسالمی، هايحکومتاهیت متفاوت ایران، مالمللیینبو 
برخی از این کشورها با ایران، عدم تمایل برخی کشور براي پذیرش رهبري عربستان سعودي 

نظیر آمریکا با طرح  و... از ايمنطقهدر جنوب غرب آسیا، عدم همراهی کامل کشورهاي فرا
کان ایجاد یک ائتالف مقتدر و منسجم در میان کشورهاي عربی امتاکنونجمله مواردي است که 

ان عربستویژهبهگذاشت اما این بار کشورهاي عربی منطقه و ثمریبحاشیه خلیج فارس را 
ن، در پیشیيهاطرحپس از ناکامی در پیشبرد همآنمداران آمریکایی سعودي با همراهی سیاست

گذشته، شانس خود را براي يهاطرحامالً متفاوت با تالش هستند تا در قالب طرحی جدید و ک
مقابله و کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی ایران در منطقه امتحان کنند؛ تالشی که در قالب ایده جدید 
ناتوي عربی و در قالب یک ائتالف نظامی عربی دنبال شد و بنا بر دالیلی نظیر گفتمان ضد ایرانی 

آمریکا براي واگذاري امنیت مردم منطقه بلندمدتن و رئیس جمهور کنونی آمریکا، برنامه کال
، عالقه آمریکا به افزایش وابستگی کشورهاي عربی به این کشور و ١جنوب غربی آسیا به غیر

براي افزایش حاشیه امنیت رژیم اشغالگر قدس از طریق افزایش ايمنطقهتالش این قدرت فرا
به همراه دارد.هاآمریکاییداخلی جنوب غرب آسیا حمایت ویژه هايدرگیري

زا بین کشکمشهايگسلتحوالت اخیر جهان عرب نیز باعث فعال شدن بیش از پیش 
کشورهاي واقع در منطقه خلیج فارس شده و گذار از الگوي ژئوپلیتیکی رقابت به سمت الگوي 

ابتی بین نیکه شاهد نوعی جنگايگونهبهداشته است؛ دنبالبهدشمنی بین ایران و عربستان را 
هايتقدررا براي دخالت بیشتر هازمینهایران و عربستان در عراق، سوریه و یمن شد. این رخداد 

). Sazmand and Jovkar, 2016: 173(عامل نفوذ بازتر کردعنوانبهاي مثل آمریکا فرامنطقه

گیري در منطقه دارد، اما بر اشاره به این مهم ضروري است که ایاالت متحده آمریکا اگرچه در حال حاضر حضور چشم     -1
هاي کالن تصمیم دارد امنیت جنوب غرب آسیا را به کشورهاي درون منطقه واگذار اساس اسناد باالدستی موجود و سیاست

کند.
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ی عربی الف نظامژئوپلیتیکی تالش آمریکا براي ایجاد ائتهايزمینهمطالعه بر روي دالیل و 
این پژوهش تأکیددر منطقه و تضعیف امنیت جمهوري اسالمی موضوع مهمی است که مورد 

از تصویر روشنیتوانمییکدیگرقرار دارد و درصورت شناسایی این عوامل و تفکیک آنها از 
آینده به دست آورد.
سی و مهارت گیري از دانش جغرافیاي سیاآن است تا با بهرهدنبالبهپژوهش حاضر 

قه به ائتالف نظامی عربی جدید در منطدهیشکلو دالیل بازیگري آمریکا در هازمینهژئوپلیتیک 
و ملی ايمنطقهجنوب غرب آسیا تحت عنوان متداول ناتوي عربی و آثار آن بر روي امنیت 
در این پژوهشایران را بررسی کند و راهکارهاي بهینه برخورد ایران با این تحوالت را ارئه دهد.

که بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شد، براي رسیدن به یک تصویر دقیق از شرایط منطقه 
جدید هايائتالفبه دهیشکلژئوپلیتیکی بازیگري آمریکا در هايزمینهجنوب غرب آسیا و 

افزارمرننظامی عربی از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع و نیز نظر کارشناسان استفاده و بر اساس 
میک مک نسبت به تحلیل آنها اقدام شد.

روش تحقیق-2
مریکا، آغاز تقابل ایران با ایاالت متحده آویراناالمللی بینبا وقوع انقالب اسالمی، تغییر گفتمان 

توأم با رقابت ایران با کشورهاي هايهمکارينماند و تأثیریبجنوب غرب آسیا از این تغییر 
یی که هاتنشتوأم با تنش و درگیري تبدیل شد؛ هايرقابتقبل از انقالب به هايسالمنطقه در 

کرده است. از جمله این تحوالت متأثراخیر به اوج خود رسیده و امنیت منطقه را هايسالدر 
براي عربستان سعوديویژهبهي پیوسته کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس و هاتالشباید به 

یتماشدت حبهآمریکا نیز متحدهایاالتف نظامی اشاره کرد که از سوي شکل دادن به یک ائتال
.شودمی

هايینهزمبه فراهم شدن المللیبینگذشته برخی پژوهشگران داخلی و هايسالبا اینکه در 
یک ائتالف نظامی عربی و ضد ایرانی به رهبري کشور آمریکا در حاشیه خلیج فارس گیريشکل

سازمان نیافته است، پژوهش مبسوط و تاکنوناینکه ائتالف مذکور دلیلبهما ، ااندکردهاشاره 
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مفصلی در این باره موجود نیست. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد بیش از آنکه به مطالعه 
وضع موجود بپردازد، شرایطی را مورد مطالعه قرار دهد که احتمال رخ دادنش در آینده وجود 

دارد.
ف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی و ترکیبی است. در این پژوهش پژوهش از نظر هد

و اینترنتی، ياکتابخانهعالوه بر مطالعه منابع هافرضیهبراي رسیدن به مطلوب و ارزیابی صحیح 
، استپژوهییندهآمطالعاتی در حوزه يهاروشاز تکنیک تحلیل اثرات متقاطع که یکی از 

استفاده شد.
نیک تحلیل اثرات متقاطع در این پژوهش بر این سئوال استوار است که روش مطالعاتی تک

ارس فبه ائتالف نظامی عربی در حاشیه خلیج دهیشکلآمریکا در آفرینینقشبر مؤثرعوامل 
چه آثاري بر روي امنیت جمهوري اسالمی ایران خواهد داشت؟  هاینیآفرنقشاست و این کدام

متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شده و از طریق بررسی خروجی ثابهمبهدر این تکنیک رویدادها 
. شودیمیا پیشران (در سطر و ستون) احتماالت آینده پدیده ترسیم مؤثر(دو به دو) با متغیرهاي 

میک مک افزارنرموسیلهبهبر یک مسئله مؤثرآینده و بررسی کیفیت عوامل بینییشپروش 
که با کمک گرفتن از ارتباط دهدمیشده است، این امکان را که توسط مایک گودت اختراع 

مکان بررسی این ارتباطات روش و او بااصلی یک سیستم تشریح شوند هايمؤلفهماتریسی همه 
باط ي که در آن میزان ارتافزارنرمآشکارسازي متغیرهاي اصلی جهت ارزیابی سیستم ممکن شود؛ 

عدد یک ،تأثیربدون منزلهبه. عدد صفر شودمیسه سنجیده با اعداد بین صفر تاهامؤلفهمیان 
زیاد است. یرتأثمنزلهبهمتوسط و در نهایت عدد سه تأثیرمنزلهبهضعیف، عدد دو تأثیرمنزلهبه

نیز با کمکهادادهيآورجمعبر تحوالت مسئله مورد پژوهش و مؤثري هامؤلفهدستیابی به 
فی صورت گرفت.و از طریق روش دلنامهپرسش
آفرینینقشبر مؤثرکه عواملاین سئوال است پاسخ بهدنبالبهحاضر کلی پژوهش طوربه

به ائتالف نظامی عربی در حاشیه خلیج فارس کدام است و این دهیشکلو عالقه آمریکا در 
داشت؟مختلف خواهدچه آثاري بر روي امنیت جمهوري اسالمی ایران در ابعاد آفرینینقش
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مفاهیم نظري-3

ژئوپلیتیک
هاي اجتماعی بشر بر پایه منافع مشتركبا توجه به اینکه در فضاهاي جغرافیایی مختلف گروه

اینکه حیات و بقا و زندگی واحدهاي دلیلبهند به خود سامان سیاسی متحد دهند و توانمی
ح قابل سوي دیگر به سطبه عوامل جغرافیایی وابسته بوده و از شدتبهانسانی از حیث سیاسی 

قبولی از قدرت جمعی بستگی دارد،شاید بتوان در یک نگاه کلی سه پارامتر جغرافیا، قدرت و 
اشکالی کنند درهاي متشکل را نسبت به یکدیگر تعیین میسیاست که الگوهاي رفتاري گروه

مل، یري، تعاپذگري، سلطهمثل نوسان قدرت، رقابت، همگرایی، واگرایی، نفوذ، بحران، سلطه
صلح، ائتالف، جنگ، امنیت، تجارت، مبادله، ثبات و غیره ماهیت اصلی ژئوپلیتیک قلمداد 

,Hafeznia(کرد 2006: 20 .(
ژئوپلیتیک یک ساختار فکري برآمده در اوایل قرن بیستم است که توسط افرادي چون هاوس 

مطرح شد. این مفهوم در هوفر، فردریک راتزل، رودلف کیلن، جان اسپایکمن و آلفرد ماهان 
قالب دانش جغرافیاي سیاسی در بسیاري از کشورهاي جهان توسعه پیدا کرد؛ مفهومی که در 

تند ستوانمیهادولتاست که توسط آن هاییروشساختار فکري آن هدف شناسایی و ساماندهی 
رولوژي، قدرت خارجی خود را افزایش دهند و در این مسیر از مسائلی مثل توپوگرافی، هید

حمل و نقل و ارتباطات به بهترین شکل ممکن هايسیستممنابع مربوط به کشاورزي، صنعت، 
,Garfinkle(بهره ببرند 2015: 533.(

منطقه ژئوپلیتیکی
، جوارهمفضائی -اي از کشورها و واحدهاي سیاسیبخشی از سطح سیاره زمین و یا مجموعه

ر اساس ترکیب عوامل سیاسی و جغرافیایی خاص اعم از فضاي خشکی یا آبی یا تلفیقی که ب
داراي تجانس و هویت مشخص و یا کارکرد مشترك بوده و از سایر مناطق و نواحی مجاور 

یري الگوي فضایی گمتمایز باشد را منطقه ژئوپلیتیکی گویند.منطقه ژئوپلیتیکی بسترساز شکل
و در فرایند تکاملی خود به سازهاي استاي و برون منطقههاي درون منطقهروابط سیاسی دولت
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ي فعال شده ااي و غیر منطقهشود؛ حالتی که در آن نیروهاي سیاسی منطقهژئوپلیتیکی تبدیل می
یابد و روابط و فرایندهاي همگرایی، واگرائی، کشکش، ستیز و یا همکاري در آن توسعه می

صورتهبتاري و کارکردي منطقه مبتنی بر عناصر ساخيامنطقهسیستمی بازیگران درون و برون 
,Hafeznia(گیردیمپیدا و پنهان شکل  2006: 112(.

الگوهاي رابطه ژئوپلیتیکی 
ه ترکیب و بازیگران سیاسی بر پایهادولتروابط ژئوپلیتیکی روابطی هستند که بین کشورها و 

گران، میان بازیهرگونه رابطه گیريشکل. در شوندیمعناصر سیاست، قدرت و جغرافیا برقرار 
که ییاهکنشونیز دهدیمعنصر سیاست در قالب بازیگري سیاسی که به ماهیت رابطه شکل 

توسط بازیگر انجام می شود، پدیدار می شود. عنصر قدرت در شکل دادن به الگو وماهیت رابطه 
فا کرده ی. عنصر جغرافیا نیز نقش بسترساز را اکندمینگرش بازیگران نسبت به هم تجلی پیدا و

اراده سیاسی رابطه، تجلی فضایی رابطه و نیز تأثیرگذاري بر گیريشکلالزم براي هايیزهانگو 
. روابط ژئوپلیتیکی میان بازیگران از الگوهاي مختلفی شکل شودیمسطح قدرت بازیگر را سبب 

:Ibid(کرديگذارنام، رقابتی، نفوذ و سلطه یرا تعاملهاآنتوانمیکه گیردمی 363.(

الگوهاي رابطه ژئوپلیتیکی:1شمارهشکل

نظامیيهاائتالفدر مورد ییگرانوواقعهايیهنظر
بر اساس فرضیات مشخصی شکل گرفته است که در آن هرج و مرج ییگرانوواقعهايیهنظر

کر بر منافع شخصی فمعرفی شده است و کشورها بیش از هر چیز المللبیناصل اساسی نظام 
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و بدون دشمن اتحادیه ازشوندمی. کشورها تنها به دلیل مقابله با دشمن وارد اتحادیه کنندمی
طرح کردند، تالش دارد تا از ابعاد مختلف چرایی گرایانواقعکه نو هایینظریه.رودمیبین 
,Waltzنظامی را مورد بررسی قرار دهد(هايائتالفگیريشکل 1979: 79(.

یکی فراملی در یک منطقه ژئوپلیتهايائتالفگیريشکلمختلف يهاحالتبه بیان دیگر آنها 
یه موازنه قوا، نظریه موازنه تهدید، نظریه موازنه نظربهتوانیمکه از جمله آنها کنندمیرا مطرح 

منافع و نظریه هژمونی اشاره کرد. 
نیز است و توسط المللبینت سیاست نظریاترینیمیقددر چارچوب موازنه قوا که از 

که کشوري در منطقه روندمیافرادي مثل والتز مطرح شد، کشورها زمانی به سمت ائتالف 
قدرتمند شود و احتمال سلطه آن وجود داشته باشد. در این شرایط کشورهاي دیگر براي مقابله 

ک از این طریق مانع شروع یتاشوندمیبا این سلطه و ایجاد توازن قوا به سمت ائتالف کشیده 
,Ray(جنگ شوند زمانی دست به تشکیل ائتالف هادولتگرایان، نوواقعاز نظر .)353 :1998

که ایجاد موازنه در مقابل یک تهدید را ضروري احساس کنند و بدین ترتیب ائتالف زنندیم
قدرت آن  از آزادي . ولی ایجاد هر اتحاد یا همگرایی به نسبت درجه انسجام و شودیمتشکیل 

ا .  نظریه موازنه قوکندمیرا براي آنها تحمیل هاییینههزعمل کشورهاي عضو ائتالف کاسته و 
کار شکل خودصورتبهیک امر جبري عنوانبهی توازن قوا المللبینکه در سیستم کندمیبیان 

,Gelpi(این فرایند خودکار هستندیدهشکلو اتحادها عامل اصلی گیردمی 1999: 107(.
توسط افرادي مثل استیفن والت مطرح شد، کشورها در کهیدتهدموازنهیهنظربر اساس 

ر ضد بياموازنهتوازن قوا نیستند و در تالش هستند تا دنبالبهبه ائتالف دهیشکلمسیر 
ایجاد کنند و در این مسیر دست به اتحاد باکنندیمتهدیدهایی که نسبت به آن احساس خطر 

ي متعارض استوار نباشد. هادولت؛ تهدیدهایی که شاید تماماً بر اساس قدرت زنندیمیکدیگر 
جدا از دو نظریه مذکور، در چارچوب نظریه موازنه منافع نیز که توسط افرادي چون اشولر طرح 
شد، مهمترین عنصر تعیین کننده ائتالف، سازگاري اهداف سیاسی و منافع و نه عدم توازن قدرت 

است. به تعبیر اشولر رفتار یک کشور در اتحادیه ضرورتاً توسط حضور یک قدرت یا ا تهدیدی
.گرددیمبراي دستاوردها و منافع تعیین هافرصتبلکه از طریق شودنمیتهدید خارجی تعیین 
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نظر داده است، هاائتالفدر مورد گرایینوواقعیکی دیگر از افرادي که در چارچوب نظریه 
کرد. ائهارتهدید، نظریه موازنه منافع را و موازنه. وي با انتقاد از نظریه موزارنه قوا باشدمیاشولر 

ائتالف، سازگاري اهداف سیاسی و منافع است، نه عدم کنندهیینتععنصر ینترمهماز نظر او 
توازن قدرت و یا تهدید. به تعبیر وي رفتار یک کشور در اتحادیه ضرورتاً توسط حضور یک

ن براي دستاوردها و منافع تعییهافرصتبلکه از طریق شودمیقدرت یا تهدید خارجی تعیین ن
,Waltz(شودمی 1979: 91-97(.

، نظریه دیگري تحت عنوان نظریه هژمونی نیز مطرح است که ییگرانوواقعدر قالب نظریه 
قدرتمند است يادازهانبهیک کشور آن را براي اولین بار جوزف ناي طرح کرد و بر اساس آن

,Brilmayer(که بر روابط بین کشورها حکومت کند و قصد چنین کاري را نیز داشته باشد

1994: 14(.
بررسیساختاريگراییواقعویژهبهوگراییواقعنظریهچارچوبدرهژمونیمعموالًاگرچه

. استشدهحثبنیزدیگرمختلفهاينظریهدرچارچوبمفهومایندربارهاماشود،می
رايبوامپریالیسموطبقاتیغلبهسلطه،ازايپیچیدهوپیشرفتهمرحلهعنوانبهراآنمارکسیستها

اینجدیدادبیاتو درانددادهقرارتوجهموردوابستگیوامپریالیسمهاينظریهناتوانیجبران
جديطوربهراآنوالرشتایناند.جستهبهرهآنازفراوان،»جهانینظام«نظریهدرویژهبهحوزه،

کلی یک صورتبهاست.کردهدقتآنبهالمللبینروابطتاریخیشناسیجامعهمنظرازو
چهاربربایدنظامیقدرتبرعالوهوداردنیازمتعدديمنابعبههژموننقشایفايجهتدولت

بیبرتريوسرمایه، بازارمنابع، مواد خام:باشدداشتهکنترلاقتصاديعمدهمنابعازمجموعه
درتواندبدولتیکاینکهبرايواقعدر.دارندباالییبسیارارزشکهکاالهاییتولیددررقیب

شاملاسباباین.آوردفراهمراعواملواسبابازايمجموعهبایدبگیردقرارهژمونیموقعیت
,Georgeاست(المللیبینپذیرشوملینسبی، ارادهبرتري 1993: 198- 202.(

در نظام اشزیر مجموعهفکري هايقالبو گرایینوواقعبه بیان دیگر مفروضه نظریه 
و از ابزارهاي داخلیگیريبهرهها (بازیگران اصلی) سعی دارند با این است که دولتالمللبین

تلقی قدرتيجابهگرایانواقعکنند. بر همین اساس نو تأمینخارجی حداکثر منافع خود را 
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در میزان در اختیار داشتن هادولتکه اگر بینندمیهدف نهایی، آن را ابزاري دوسویه عنوانبه
آن دچار افراط یا تفریط شوند و موازنه قدرت در یک منطقه بر هم بخورد، احتمال مخاطره و 

.رودمیباال ناامنی

و ابعاد مختلف آنامنیت
کسب شده و در معناي ذهنی هايارزشقدان تهدید نسبت به امنیت در معناي عینی آن یعنی ف
,Wolfers(گیردمیمزبور مورد حمله قرار هايارزشآن یعنی فقدان هراس از اینکه  1962:

احتراز از جنگ، مجبور به در صورتبر پایه مفهوم امنیت کشوري داراي امنیت است که .)105
ت وقوع جنگ منافع حیاتی خود را با پیروزي در فدا کردن منافع حیاتی خود نباشد و در صور

جنگ حفظ کند. امنیت ابعاد مختلفی از جمله اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادي، فرهنگی و 
و جهانی قابل تعریف ايمنطقهمحلی، ملی، مختلفدارد و در سطوح محیطییستز

,Roshandel(است 1996: 11.(

ابعاد مختلف امنیت (ترسیم: نگارندگان):2شماره شکل

، مدعی هستند که »هاقدرتمناطق و «شان با عنوان بري بوزان و ال ویور در کتاب مشترك
ه براي تحلیل امنیت ملی یک کشور بتوانمیامنیت هیچ کشوري تنها متکی بر خود نیست و ن

ز بسیار کلی و فاقد فهم کلی ازاینکه سطح جهانی نیدلیلبهعوامل داخلی اتکا کرد. از طرفی 
سطح تحلیل مناسب معرفیعنوانبهرا ايمنطقهامنیت براي کشورهاست، بنابراین آنها سطح 
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,Buzan and Waever(کنندمی 2009: 54.(

آمریکا و منطقه جنوب غرب آسیا
یجاد ارتباطرا براي اايشدهیسازماندهامریکا تالش متحدهایاالتاز میانۀ قرن نوزدهم به بعد 
دو قدرت پر نفوذ منطقه در پیش گرفت و مناسبات اقتصادي عنوانبهبا ایران و عربستان سعودي 

هايیئتهو نظامی خود را از طریق این دو کشور پیش برد. به گفته گازیوروسکی، توسعۀ فعالیت 
تباع امریکا که در نقاط مختلف ایران و لزوم حمایت از اهادرمانگاهمذهبی در ایجاد مدارس و 

، یکی از دالیل برقراري روابط سیاسی بین ایران و یافتیمهم چنان افزایش هاآنتعداد 
,Khedrizadeh(م بود1883در سال متحدهایاالت و نقش متحدهایاالتمداخالت ).9 :2006

احی رآنان در این منطقه که در راستاي منافع دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی طتأثیرگذاريو 
ر فراوانی  دهايدرگیريشده بود، خیلی زود آثار منفی خود را بر روي امنیت منطقه گذاشت و 

موجی از جنگ و 1345روزه اعراب و اسرائیل در سال 6منطقه شکل گرفت. آغاز جنگ 
از خاك کشورهاي عربی را به ياعمدهرا جنوب غرب آسیا ایجاد کرد و بخش یزيرخون

ستی که مورد حمایت کامل آمریکا بود درآورد، یکی از این موارد تصرف رژیم صهیونی
,Karimipour(است 2013: 54.(

با پیروزي انقالب اسالمی ایران، شرایط براي حضور و فعالیت این کشور در خاك ایران و 
نیز همکاري با ایران براي پیش برد منافع در جنوب غرب آسیا به کلی از بین رفت و فضا 

فزایش ابرخالفي میان دو کشور افزوده شد.هاتنشبر دامنه روزروزبهپیش رفت که ياگونهبه
ي فراوان این قدرت جهانی براي تضعیف و هاتالشو تنش میان ایران و آمریکا و اعتماديیب

هویژبهنابودي حکومت جمهوري اسالمی ایران، رابطه کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس و 
ود با خهايتعاملدر مسیر تقویت هاآمریکاییبهتر شد.روزروزبهآمریکا عربستان سعودي با 

خلیج فارس، پیشبرد منافع راهبردي خود در جنوب غرب آسیا و نیز کسب داریهسرماکشورهاي 
ي هاتنشگسترده بر افزایش دامنه هايتعاملسود اقتصادي را دنبال کردند اما به هر حال این 

,Javadifath(بودمؤثرعربی میان ایران و کشورهاي 2006: 23.(
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به دنیاي مطالعات » هارتلند«هستند که مفهوم روروبهاکنون با این حقیقت هاآمریکایی
ژئوپلیتیک بازگشته است و از محل سنتی خود اندکی به سمت جنوب و میان دریاي خزر تا 

هارتلند جدید است و همین امر که ایران قلب این ايگونهبهخلیج فارس تغییر مکان داده است. 
Mahdianباشند(تفاوتیبآمریکایی در برابر تحوالت ایران و افزیش قدرتش دهدمیاجازه ن

and others, 2017: 218(.
کشورهاي حاشیه باهايهمکاردر جدیدترین اقدام خود براي افزایش و تقویت هاآمریکایی

بر آن است تا کشورهاي عربی خلیج فارس را به ي ضد ایرانی،هاتالشخلیج فارس و نیز ادامه 
تیکی ي ژئوپلیهامؤلفهکه زمینه و هاییتالشیک ائتالف نظامی عربی ترغیب کند؛ دهیشکل

فراوانی سیاستمداران آمریکایی را به عملیاتی کردن این ائتالف و افزایش فشارها بر این وا 
.داردیم

هاي پژوهشیافته-4
فارس جزئی حاشیه جنوبی خلیجصورتبهیاآسژئوپلیتیکی جنوب غرب منطقهیکلصورتبه
براي کاهش قدرت و امنیت هاآمریکاییي فراوان هاتالشیگاهپايمتمادهايسالدر طول که

جنوب غرب آسیا بود، قلمرو جغرافیایی پژوهش ايمنطقهملی ایران و به چالش کشیدن امنیت 
هور جمویژه رئیس هايحمایتآن برخی کشورهایی عربی با که اخیراً درايمنطقهحاضر است؛ 

ي جدیدي براي تضعیف موقعیت ایران هستند.هاتالشدر پی آغاز یکاآمر
در منطقه مورد اشاره کشورهایی مثل عربستان سعودي، یمن، بحرین، اردن، امارات متحده 

و کنندمیرا دنبال یک ائتالف نظامی عربی گیريشکلشدتبهعربی، کویت و همچنین مصر 
البته برخی کشورهاي عربی آفریقایی دیگر مثل مراکش، سودان، لیبی، الجزایر و تونس نیز نسبت 

به عضویت در آن عالقمند هستند.
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)www.quora.com(منطقه جنوب غرب آسیا :1نقشه شماره 

جایگاه رتیب ومدل محاسباتی ذکر شده براي ارزیابی و سنجش تسازيیادهپدر اولین مرحله 
13به ائتالف نظامی عربی در حاشیه خلیج فارس،دهیشکلتمایل آمریکا براي ییو چرادالیل 

قالب 5عامل احتمالی بر اساس نظرات کارشناسان و ادعاهاي مقامات این کشور انتخاب و در 
بعد، ام شد.در گبنديیمتقسفرهنگی، اقتصادي، نظامی، سیاسی و جغرافیایی –کلی اجتماعی 

اب کوتاه انتخيهانشانکتحلیلگر مورد استفاده، افزارنرمبراي این عوامل بر اساس ضرورت 
5نفر از کارشناسان حوزه مورد مطالعه شامل 15شد و پس از تهیه ماتریس این عوامل، نظر 

دانشجوي دکتري در این 5، المللبینجغرافیاي سیاسی و روابط يهارشتهاستاد دانشگاه در 
از هرکدامدر مورد میزان اثرگذاري هارسانهفعال در المللبینکارشناس مسائل 5زه و نیز حو

پرسیده شد و بر اساس میانگین تقریبی نظرات دریافتی از آنها ماتریس یکدیگرعوامل بر روي 
شد.افزارنرممورد نظر تشکیل و وارد 
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به ائتالف نظامی عربیدهیشکلدربر تالش آمریکا مؤثری عوامل ژئوپلیتیک: 1شماره جدول
عنوان کوتاهگیريشکلعوامل مؤلفهردیف 

1
اجتماعی و 

فرهنگی

سبکتغییر سبک زندگی مردم منطقه
اسالممقابله با گسترش دین اسالم در جهان 

انقالبمقابله با گسترش انقالب اسالمی ایران در منطقه

اقتصادي2
منابعمنطقهیرنفتیغسلط بر منابع نفتی و ت

رقباجلوگیري از نفوذ رقبا در منطقه 
مناسباتافزایش مناسبات اقتصادي با کشورهاي منطقه

نظامی3
قدرت ایرانجلوگیري از افزایش قدرت نظامی ایران 
قدرت اسرائیلافزایش قدرت نظامی رژیم صهیونیستی 

پایگاهنظامی حساس منطقهيهایگاهپاتسلط بر 

سیاسی4
دموکراسیگسترش دموکراسی در منطقه

تسلط سیاسیمنطقه هايحکومتتسلط بر 

جغرافیایی5
جغرافیاتسلط بر موقعیت جغرافیایی جنوب غرب آسیا

توسعهکمک به کشورهاي منطقه در راستاي توسعه جغرافیایی

خبرگان است،تأثیرگذارهیه شده، عوامل سطر بر ستون با توضیح این مهم که در ماتریس ت
=تأثیر خیلی 3=تأثیر متوسط و 2=تأثیر کم، 1، تأثیریبعدد صفر=4مرجع پرسش باید از میان 

متخصصی 7.جامعه آماري نوشتندیمزیاد یک عدد را بر اساس نظر شخصی در جدول ماتریس 
افزارمنربه دست داد که به پس از تحلیل با يورآجمعرا ییهادادهکه این ماتریس را پر کردند، 

میک مک، مبناي تحلیل شدند.
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از نظر کارشناسانبه ائتالف بادهیشکلبر تالش آمریکا در مؤثرعوامل ماتریس 2جدول شماره: 

که و در ماتریسیشودیماست که ابتدا متغیرهاي مهم شناسایی گونهیناافزارنرمروش این 
افزارنرم.شوندمیوارد ،دهدیمضیح آن آمد و کار بررسی و تحلیل اثرات متقاطع را انجام تو

کلی در دو نوع کلی قابل تقسیم است و شرح آن طوربهمختلفی دارد که هايیخروجمیک مک 
به این صورت است که اگر عوامل موجود حول محور قطرها قرار بگیرند، این مسئله حکایت از 

باشد این موضوع گویاي پایداري سیستم است. وضعیت Lي سیستم و اگر به شکلناپایدار
و تأثیرپذیري نیز یرگذاريتأثمختلف مختصات در محور يهابخشقرارگیري عوامل در 

,Behshti and Zali(آوردیممختلفی را براي تحلیل پیش يهاامکان 2011: 61(.
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امل توسعه در محور تأثیرگذاري و تأثیرپذیريوضعیت قرارگیري عو: 3شمارهشکل
)Mohamadpour and other, 2016: 5(

تجزیه و تحلیل-5
یک منگاريیندهآافزارنرمکه بیان شد در تکنیک تحلیل اثرات متقاطع و در خروجی طورهمان

پراکنده شوند، حکایتLمک، اگر عوامل وزن داده شده در جدول مختصات به شکلی شبیه به 
شوند، حکایت از ناپایداري قطرها پراکندهاز وجود نوعی پایداري در سستم و اگر به در محور 

در سیستم است.
و آمریکا در منطقهمتحدهایاالتفعالیت هايزمینهدر بررسی انجام شده در رابطه با دالیل و 

امل س، عوتالش این کشور براي شکل دادن به یک ائتالف نظامی عربی در حاشیه خلیج فار
کامل بر ناپایداريصورتبهمطالعه شده نشانی از پایداري در سیستم نداشت و در عین حال 

از آن وضعیتی میانه را تفسیر و استخراج کرد.توانمیکامل هم داللت نکرد؛ شرایطی که 
لیت امیدان فعهاآمریکاییاینکه رغمبه، افزارنرمهايیخروجدر مطالعه انجام شده و بر اساس 
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خود را از این منطقه هدایت يهابرنامهو اندکردهخود را بیشتر در حاشیه خلیج فارس متمرکز 
، اما حفظ حیات رژیم صهیونیستی اسرائیل و افزایش قدرت این کشور یکی از دالیل کنندمی

فعالیت در جنوب غرب آسیا از جمله تالش هرگونهي آمریکا براي هاتالشاصلی و اثرگذار در 
تفسیر نهگوینااین کشور براي شکل دادن به یک ائتالف نظامی عربی است. بر این اساس باید 

کرد که مادامی که رژیم صهیونیستی اسرائیل در منطقه حضور دارد و حفظ موجودیت و نیز 
است، حضور این کشور در منطقه هایکاییآمراصلی يهادغدغهافزایش قدرت این رژیم یکی از 

غیرقابل انکار است.یمانپهماز کشورهاي اشینظاميهایتحماو 
یکی از عوامل اصلی تالش عنوانبه، موضوع مهم دیگري که رفتهکاربهبر اساس تکنیک 

به ائتالف نظامی عربی منطقه نقش دارد، جلوگیري از افزایش قدرت دهیشکلآمریکا براي 
تالش دارد تا با هر روشی که ممکن است ایران در جنوب غرب آسیا است. به بیان دیگر آمریکا 

از افزایش قدرت ایران جلوگیري به عمل آورد.
جدا از تالش براي افزایش قدرت نظامی رژیم صهیونیستی و جلوگیري از افزایش قدرت 
جمهوري اسالمی ایران، عوامل دیگري مثل جلوگیري از گسترش اسالم در جهان، حفظ و 

ا در خلیج فارس و نیز مقابله جدي با رقباي جهانی در رابطه با نظامی آمریکهايیگاهپاتقویت 
ائتالف و همگراییهرگونهي این کشور براي حمایت از هاتالشتسلط بر جنوب غرب آسیا در 

بسزایی دارد.تأثیرپیمانانشهمضد ایران و 
یک در تکنمؤثریکی از عوامل عنوانبهگسترش دموکراسی در منطقه جنوب غرب آسیا که 

یک متغیر مستقل تعریف شد و این مهم حکایت عنوانبهبه آن اشاره شد، در بررسی انجام شده 
از جمله دالیل اصلی همراهی تواندمیاز این دارد که این مفهوم یعنی گسترش دموکراسی ن

ند. ضد ایرانی هستهايائتالفبه دهیشکلآمریکا با کشورهایی باشد که در منطقه با دنبال 
نهادینه شدن یا نهادینه نشدن دموکراسی در افزارنرمهايیخروجبهتر و بر اساس بارتعبه

در اولویت اصلی قرار ندارد.هاآمریکاییمنطقه براي 
در توجیه دلیل حضور و بازیگري خود در جنوب غرب آسیا معموالًهایکاییآمرآنچه که 

یکی عنوانبه، در بررسی انجام شده کندیمتحت عنوان تالش براي توسعه کشورهاي منطقه بیان 
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ز موضوع اشدتبهاز عوامل تأثیرپذیر تعیین شد و این موضوع نشان داد که بحث توسعه منطقه 
به وضعیت با توجهویگردپذیرفته است. به بیان تأثیرحضور مداوم آمریکا در جنوب غرب آسیا 

عه چندانی بر توستأثیرر آمریکا شعارها حضورغمیعلکنونی کشورهاي حاشیه خلیج فارس، 
آنها نداشته است.

در مطالعه انجام شده، افزایش مناسبات اقتصادي با کشورهاي حاشیه خلیج فارس در راستاي 
آمریکا، تسلط بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک و حساس جنوب متحدهایاالتاهداف کالن 

این منطقه و تسلط بر منابع نفتی يهاحکومتخلیج فارس، تسلط سیاسی بر ویژهبهغرب آسیا 
ک به یدهیشکلي این کشور براي هاتالشاز جمله اهداف اصلی آمریکا در مسیر یرنفتیغو 

ائتالف نظامی عربی و ضد ایرانی معرفی شد.
مقابله با گسترش انقالب اسالمی ایران نیز یکی دیگر از اهداف اصلی حضور آمریکا از 

عربی تحت عنوان ناتوي عربی است که البته تحت عنوان متغیرهاي همراهی با ائتالف نظامی
المی الزاماً با انقالب اسهاآمریکایینیز قابل تفسیر است و معناي آن این است که پذیریسکر

ایران مخالفتی ندارند؛ آنها با انقالب اسالمی ایران مادامی مخالف هستند که بدانند این انقالب و 
.کندیمن منافع آنها را در منطقه تهدید حکومت برآمده از آ
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مختصاتجدولدر به ائتالف دهیشکلبر تالش آمریکا در مؤثرعوامل پراکنش :4شماره شکل

به دهیشکلآمریکا در متحدهایاالتآفرینینقشبر مؤثرمیزان اثرگذاري هرکدام از عوامل 
ز عواملی است که روي هدف آمریکا یکی ایکه دموکراسائتالف نظامی عربی گویاي این است 

در موضوع تالش براي تسلط سیاسی بر روي کشورهاي منطقه اثرگذار است  و همچنین 
ه است.کردمتأثرکه دارد، يادوگانهي آمریکا براي مقابله با گسترش اسالم را با حالت هاتالش

ت که عوامل تالش براي افزایش قدرت اسرائیل از جمله عوامل مستقل و اثرگذاري اس
دیگري مثل تالش آمریکا براي جلوگیري از نفوذ رقبا در جنوب غرب آسیا، تالش براي توسعه 

تأثرممنطقه، تالش براي تسلط بر منابع کشورها و نیز نوع مناسبات آمریکا با کشورهاي منطقه را 
اسالمی که افزایش قدرت جمهوري دهدمینشان هایبررساست.اثرگذارهاآنکرده و بروي 

نیز است ومؤثرنظامی آمریکا در منطقه هايیگاهپابر روي تالش براي افزایش شدتبهایران 
نظامی آمریکا در منطقه توان این کشور براي تسلط بر موقعیت جغرافیایی هايیگاهپاافزایش 

ي اي آمریکا برهاتالشجنوب غرب آسیا را تسهیل کرده است.از سویی انقالب اسالمی ایران و 
از سوي سایر عوامل مثل افزایش قدرت رژیم شدتبهمقابله با آن، یکی از عواملی است که 

صهیونیستی اسرائیل، تسلط افزایش مناسبات آمریکا با کشورهاي منطقه و موقعیت جغرافیایی 
.اندیرفتهپذتأثیرمنطقه 
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ي آمریکا هاتالشآن مهم است، یرياثرپذعامل مهم دیگري که اشاره به نحوه اثرگذاري و 
منطقه است. این عامل از عوامل دیگري مثل تالش يهاحکومتبراي تسلط سیاسی بر روي 

براي مقابله با اسالم، تالش براي تسلط بر موقعیت جغرافیایی منطقه، جلوگیري از افزایش قدرت 
.پذیردیمتأثیرایران و تالش براي مقابله با رقبا 

همرويبر به ائتالف دهیشکلبر تالش آمریکا در مؤثرعوامل میزان اثرگذاري: 5شماره شکل 

گیرينتیجه-6
ائتالف نظامی عربی در منطقه جنوب غرب آسیا گیريشکلدر این پژوهش تمایل آمریکا به 

در بستر دانش ژئوپلیتیک آثار احتمالی این ائتالف بر روي ییگرانوواقعبررسی و با رویکرد 
کا ي اخیر آمریهاتالشابی شد.اگرچه تا کنون در رابطه با عوامل حضور و امنیت ملی ایران ارزی

در منطقه خلیج فارس و مناسبات این کشور با کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارسپژوهش هاي 
فراوانی انجام شده اما در اکثر آنها نقطه مغفول ماجرا بررسی دقیق میزان اثرگذاري این عوامل و 

ف دست یابی به یک نماي مشخص از این موضوع و نیز ترسیم تصویري وزن دهی به آنها با هد
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روشن از آینده منطقه است. 
در شرایط کنونی منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا که کشور ایران توانسته است با افزایش 

کند و مشابه همراههايیاستسنفوذ ژئوپلیتیکی خود برخی کشورهاي منطقه را در دنبال کردن 
مقاومت را در منطقه شکل بدهد، آمریکا و متحدانش در منطقه از این موضوع نگران محور 

جغرافیایی مختلف مثل میدان نبرد سوریه يهامکانآنکه آنها در مقاطع تاریخی و ویژهبههستند. 
و عراق توان شکست محور مقاومت و نفوذ کامل در ساختار حاکمیتی را ندارند. در چنین 

به یک ائتالف نظامی عربی را در منطقه دهیشکلي جدیدي مثل هاتالشهاآمریکاییشرایطی 
یف تضعهايزمینهتا ضمن تقویت موقعیت خود در جنوب غرب آسیا همچنین کنندمیدنبال 

قدرت ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه فراهم کنند.
ر الگوي چهاسطهوابهجدا از دانش ژئوپلیتیک و مبحث الگوهاي ژئوپلیتیکی این دانش که 

ا بتوانمیمطرح در آن یعنی رابطه رقابتی، سلطه، نفوذ و تعامل که توضیح آنها رفت و 
که مدنظر پژوهش حاضر بود، الگوي مسلط کنونی را از آن استنباط کرد، در دانش هایییبررس

ائتالف ه یکبدهیشکلدر رابطه با چرایی عالقه کشورها به یانگراواقعنیز نو المللبینروابط 
نظامی ترس از یک یا چند کشور رقیب و مسائلی مثل تالش براي موازنه قوا، موازنه تهدید و 

ي اثرگذاري معنابهو در این بین نظریه هژمونی را که دهندیمموازنه منافع را مورد اشاره قرار 
.کنندمیمتحد و همگرا است را مطرح المللیبینياساختهقدرت برتر 
میک مک استفاده شد و پس ازافزارنرمش حاضر از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع و در پژوه

ریکا آممتحدهایاالتبر بازیگري مؤثرعوامل ياثرگذاردریافت نظر کارشناسان در مورد میزان 
در تحوالت کنونی منطقه، نسبت به تحلیل آن اقدام شد؛ عواملی که براي دریافت میزان اثرگذاري 

مختلفی مثل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، نظامی يهاحوزهي ابعاد مختلف امنیت در آنها بر رو
شدند.بنديیمتقسو جغرافیایی 
نشان داد که عواملی مثل افزایش قدرت نظامی ایران در منطقه جنوب غرب افزارنرمخروجی 

ور براي کشاصلی آمریکا است و اینهايینگرانآسیا و نفوذ ژئوپلیتیکی این کشور، یکی از 
اساسی که در منافع مشترك با ایران دارد، از يهااختالفمقابله با شرایط پیش آمده با توجه به 
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.نگرانی آمریکا از کاهش قدرت نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل کندمیهر کوششی فروگذار ن
که شده است، موضوع مهم دیگري است یجادمنطقه او آنچه که در اثر تغییرات کنونی در 

ه یک بدهیشکلرا ناچار کرده است تا در منطقه حاضر باشند و با در پیش گرفتن هاآمریکایی
ائتالف در قالب نظریه هژمونی منافع خود را در باالترین شرایط تأمین کنند.

هاي جهانی به این دین و نیز افزایش حضور و فعالیت گسترش اسالم و افزایش عالقمندي
اي جهانی آمریکا همانند چین و روسیه در جنوب غرب آسیا مسئله مهمی اقتصادي و نظامی رقب

اشند بآورالزامپایدار و هايائتالفدنبالبهرا ناچار کرده است تا در منطقه هاآمریکاییاست که 
و از احتماالت متفاوت با منافع کشورشان جلوگیري کنند.عواملی مثل افزایش مناسبات اقتصادي 

ب غرب آسیا، تسلط بر موقعیت جغرافیایی منطقه، تسلط سیاسی بر حاکمان با کشورهاي جنو
زندگی مردم منطقه و نیز تغییر سبکیرنفتیغکشورهاي منطقه، تسلط بر منابع اقتصادي نفتی و 

این قدرت جهانی است.بلندمدتاز جمله اهداف اصلی آمریکا در راستاي منافع 
د دموکراسی در کشورهاي منطقه تنها متغیر مستقل دموکراسی و تالش براي ایجاحالینابا 

بود هاآمریکاییپژوهش شناخته شد؛ اتفاقی که شاید معناي صحیح آن این باشد که الزاماً براي 
کشورهاي دیکتاتوري کنار بیایندباتوانندیمیا نبود دموکراسی در منطقه اهمیت ندارد. آنها هم 

را تحمل کنند، مشروط بر آنکه منافع آمریکا ساالرردممند کشورهاي دموکرات و توانمیو هم 
شود.تأمیندر منطقه توسط کشور مورد نظر 

پژوهش حاضر نشان داد عامل توسعه جغرافیایی و تالش آمریکایی براي توسعه جغرافیایی 
با حقیقت یکسان نیست. بر اساس مدل تکنیک اثرات متقاطع، توسعه منطقه چندانکشورهاي 
حقیقت و با توجه به دوپذیردیماست که از سایر عوامل اثر یرپذیريتأثنطقه متغیر کشورهاي م

بسیاري از کشورهاي منطقه و نیز حضور دائمی و مداوم یافتگیتوسعهآشکار کنونی یعنی عدم 
ن چندانی ندارد.در چنییهمخوانکه این دلیل با واقعیت شودمیروشن خوبیبهآمریکا در منطقه 

هیچ حدهمتایاالتلگوي رابطه ژئوپلیتیکی میان کشورهاي منطقه جنوب غرب آسیا و شرایطی ا
آمریکا انیمانپهمارتباطی با تعامل و رقابت حتی با کشورهایی مثل عربستان سعودي و سایر 

ل ایران نفوذ در مقابل کشورهایی مثیتیکیژئوپلندارد و این کشور در فضایی بین الگوي رابطه 
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و نیز سلطه در برابر کشورهایی مثل عربستان سعودي که کنندمیمقاومت که در برابرش
، قرار دارد.شوندیمتوصیف یمانشپهم

بر اساس تفاسیر و باال و اینکه افزایش مناسبات اقتصادي با کشورهاي منطقه و تسلط بر منابع 
یري از نیز جلوگدر منطقه تعیین شد و از سوییهاآمریکاییاز اهداف اصلی یرنفتیغنفتی و 

افزایش قدرت نظامی ایران در جنوب غرب آسیا و  افزایش قدرت نظامی رژیم صهیونیستی 
ود، ظهر بتأثیرگذارنظامی آمریکا در منطقه از جمله عوامل هايیگاهپاکنار افزایش دریلاسرائ

حت تشدتبهاقتصادي و نظامی يهاحوزهدر شرایط کنونی و آینده امنیت ملی ایران در نظربه
ه با امنیت یعنی فقدان تهدید در رابطدانیمیمقرار بگیرد و به چالش کشیده شود؛ چرا که تأثیر

که بهییهاشاخصمستقیم براي صورتبهتأثیرگذارموجود و این اهداف و عوامل هايارزش
.شوندیمآنها اشاره شد، تهدید قلمداد 

آسیا، ایجاد هرگونه ائتالف نظامی این کشور با اقتصادي آمریکا در جنوب غرب هايیتفعال
کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس، مساعدت این کشور با کشورهاي عرب منطقه در برداشت 

نظامی آمریکا در مرزهاي پیرامونیهايیگاهپا، گسترش یرزمینیزهر چه بیشتر از منابع سوخت 
ي کشورهاي عربی در قبال ایران، اعمالایران، تبدیل این کشور به یک پشتوانه و متحد قوي برا

و تعامل ایران با کشورهاي حاشیه خلیج فارس و... از جمله گذاريیهسرماهايیتمحدود
بر امنیت ملی ایران است که در چارچوب این ائتالف نظامی تأثیرگذاررخدادهاي ژئوپلیتیکی 

به این دلیل که ویژهبهد کرد. خواهنمتأثرامنیت ایران را ینوعبههرکدامرقم خواهد خورد و 
به منابع فسیلی خود متکیشدتبهایران اکنون از جمله کشورهایی است که از نظر اقتصادي 

است و دنبال کردن هرگونه سیاست براي تحریم ایران، تعامل بیشتر اقتصادي با رقباي ایران و... 
د کرد.امنیت ایران را از بعد اقتصادي، نظامی و... دچار آسیب خواه

ان در اسالمی ایرآمریکا با تالش براي جلوگیري از گسترش دین اسالم و مقابله با انقالب
نظامی در منطقه و نیز تغییر سبک زندگی مردم، سعی دارد نفوذ هايیگاهپاکنار تالش براي ایجاد 

تسلط يایران دنبال کند و با شرایطی مثل تالش براویژهبهخود را بر روي کشورهاي منطقه و 
سیاسی بر حاکمان، افزایش مناسبات اقتصادي با کشورهاي منطقه و تسلط بر منابع نفتی و 
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ي خود را براي استمرار الگوي سلطه ژئوپلیتیکی بر کشورهایی مثل عربستان هاتالشیرنفتیغ
تمایل آمریکا براي دهدیمادامه دهد؛ موضوع مهمی که نشان پیمانانشهمسعودي و سایر 

گرایان نیز قابل به یک ائتالف نظامی عربی در منطقه که در قاب نظریه هژمونی نوواقعیدهشکل
تفسیر است.

و حضور آمریکا در منطقه است که امنیت ملی هاتالشبه استمرارمطالب ذکر شده اشاره 
از یشبانیراایران را در ابعاد مختلف مثل اقتصادي و نظامی ایران با تحقق ائتالف نظامی عربی 

پیش تهدید خواهد کرد.در چنین شرایطی ضروري است دستگاه دیپلماسی ایران تا ائتالف نظامی 
عربی محقق نشده است، تالش مضاعفی را براي کاهش ایران هراسی در منطقه دنبال کند و 

يهاارتخسکشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس را نسبت به یرمستقیمغمستقیم و صورتبه
آگاه سازد.،آوردیمپیش هاآمریکاییین ائتالف و منافع حداکثري که تنها براي امنیتی فراگیر ا

مقامات سیاسی ایرانی همچنین ضرورت دارد بر اساس پیوندهاي فرهنگی، دینی، تاریخی، 
جغرافیایی، اقتصادي و... که میان ایران با کشورهاي حاشیه خلیج فارس وجود دارد، نسبت به 

اي تعامل دوستانه با این کشورها اقدام کند و اجازه ندهد بسترها براي آغاز یک حرکت جدید بر
ائتالف نظامی عربی که منطبق با منافع ضدایرانی آمریکا در منطقه است، بیش از پیش گیريشکل

فراهم شود.

قدردانی-7
ائتالفيگیرشکلهايزمینهپژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتري با موضوع بررسی دالیل و 

نظامی عربی در جنوب غرب آسیا و آثار آن بر روي امنیت جمهوري اسالمی ایران است که در 
. نویسندگان از معاونت آموزشی دانشگاه ه استدانشکده جغرافیاي دانشگاه تهران انجام شد

.دمایننمیتهران که بستر اجراي این پژوهش را فراهم کرد، قدردانی 
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