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چکیده:
روابط کشورهای حاشیه خلیجفارس و رژیم صهیونیستی دارای فرازوفرودهای فراوانی بوده و مسیری از تقابل
تا ائتلاف و سازش را در پیموده است .بهطور همزمان ،روابط تاریخی ایران و این رژیم شکلی معکوس داشت و از
همکاری و دوستی در دوره پهلوی به خصم و دشمنی در دوره جمهوری اسلامی گرایید و انقلاب اسلامی در سال
 1375ایران را بهعنوان مهمترین درگیری هویتی رژیم صهیونیستی تبدیل کرد .پژوهش حاضر تلاش میکند تا با
بررسی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزهی خلیجفارس بر اساس نظم کنونی ،مختصات سیاسی آن را
احصاء کرده و با برشمردن شاخصهای آن ،تأثیرات این روابط بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد
واکاوی قرار دهد .روش مورداستفاده ما تحلیل تماتیک یا مضمون خواهد بود .بر همین اساس با استفاده از حجم
نمونه  17نفر و جامعه آماری متخصصان حوزه غرب آسیا و طی عملیات کدگذاری بهصورت دستی و با استفاده از
نرمافزار  Nvivoمصاحبهها تلخیص شده و مضامین آن استخراج شد .نتایج حاصله از پژوهش نشان میدهد
اهداف رژیم صهیونیستی و اعراب خلیجفارس از عادیسازی روابط را میتوان ذیل سه مضمون اصلی «ایجاد
کمربند امنیتی در مقابل ایران ،اهداف نظامی و تسهیل در فرایند سازش» صورتبندی کرد .در مقابل راهبردهای
جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات امنیتی را ذیل سه محور «موازنه میان آرمانگرایی و واقعگرایی ،گسترش
همکاریهای منطقهای و افزایش توان نظامی و قدرت ملی» باید قرار داد.
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مقدمه
منطقهی غرب آسیا به دلیل ویژگیهای ژئوپلیتیکی و اهمیت استراتژیک آن در تأمین انرژی جهاان
همواره یکی از کانونهای مناقشه و نزاع در تاریخ معاصار جهاان باوده اسات .ایان مسا له باهویژه باا
تأسیس غیرقانونی رژیم صهیونیستی توسط قدرتهای غربی و ایجاد فضای حیااتی بارای آن در درون
سرزمینهای مشروع فلسطینیان عمقی شدید به خود گرفات .کشاورهای عربای باه رهباری مصار در
ابتدای این تأسیس غیرقانونی ،جانب یکی از اعضای خود یعنی فلسطین را گرفتند و در مسیر حمایات
خود از اقداماتی همچون جنگ ،حمایتهای ایدئولوژیکی ،مالی و لجستیکی از آرماان فلساطین دریا
نکردند .اما با گذشت زمان تغییراتی در روابط اعراب و رژیام صهیونیساتی ایجااد شاد و شاکل اولیاه
تخاصم و دشمنی کمرنگ و در پارهای از موارد از بین رفت و جای خود را باه آشاتی و مصاالحه داد.
بنابراین روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزه خلیجفارس در بستری از حرکات آونگای و فاراز
و نشیبهای تاریخی قوامیافت.
بهطور همزمان ،روابط ایران و رژیم صهیونیستی در مسیر عکس روابط این رژیم باا اعاراب قارار
داشت .به دلیل حضور ایران عصر پهلوی در بلوک غرب و وابستگی آن به ایالاتمتحده ،این کشور باه
همراه ترکیه از معدود کشورهای جهان اسلام بودند که رابطاه مناسابی باا رژیام صهیونیساتی داشاتند.
همچنین در جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی ایران بهعنوان کشوری مسلمان موضعی بیطرف گرفات
که خود نشاندهنده نوع نگاه آن به این کشور بود .بااینحال با پیروزی انقلااب اسالامی ایاران در ساال
 ،1375صحنه روابط دو کشور دچار دگرگونی شد و جای خود را به دشمنی عمیق و تخاصم گساترده
در منطقه غرب آسیا داد .این دگرگونی ،مقارن با هراس و نگرانی پادشاهیهای خلیجفاارس از انقلااب
اسلامی ایران بود و ذهنیتی مشترک ،در مورد نگرانیهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را میاان
رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزه خلیجفارس به وجود آورد.
پژوهش حاضر نقطه عزیمت خود را تمرکز بر روابط اعراب و رژیام صهیونیساتی و تاأثیر آن بار
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است .به نظر میرسد پروژه عاادیساازی رواباط سیاسای
کشورهای حوزه خلیجفارس با رژیم صهیونیستی بهطور مستقیم ریشه در نگرانیهاای امنیتای آناان در
مقابل قدرتیابی جمهوری اسلامی ایران و حامیان آن در منطقه دارد و از همین رو تحلیل ائتلاافهاا و
تقابلهای منطقهای ،تنها در پرتو بررسی همهجانبه روابط چندگانه اعراب و رژیام صهیونیساتی و تاأثیر
آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر باشد .اگرچه این پژوهش میتوانسات حاوزههاای
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موردتوجه قرار دهد اما به دلیل محدودیتهای پژوهش تنها بر روی وجه سیاسی عادیساازی رواباط
و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تمرکز خواهیم کرد تاا از رهگاذر آن باه ایان پرساش
پاسخ دهیم:
 -1اعراب و رژیم صهیونیستی به میانجی عادیسازی روابط سیاسی خود در منطقاه غارب آسایا چاه
اهدافی را دنبال میکنند؟.
-2الگوی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منافع ملی خود در قبال این تحولات چگونه
باید باشد؟.
پیشینه شناسی پژوهش
بهطور مشخص آثار بسیار اندکی وجود دارد که متغیرهای مورداستفاده در مقالهی حاضار عاادی-
سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی و راهبردهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا)
را در ترکیب با یکدیگر موردبررسی قرار داده باشند .بااینحال ،کتب و مقالاتی به رشته تحریار درآماده
است که به لحاظ حوزه پژوهش و دادههای مورداستفاده تا حدودی با پژوهش ما ارتباط پیدا میکنند .در

مقالۀ پژوهشی :روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزه  / ...کمالی و همکاران

چندگانه اقتصادی ،فرهنگی ،فناورانه ،نظاامی ،تسالیحاتی و  ...در رواباط اعاراب و صهیونیساتهاا را

ادامه به معرفی برخی از این آثار پژوهشی و مهمترین یافتههای آنان میپردازیم.
جدول شماره  :1خلاصه مطالعات مرتبط با موضوع رابطه سیاسی اعراب و رژیم صهیونیستی
و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
نویسندگان

مهمترین یافتهها

عنوان مطالعه

کلیاااو جاااونز ،1یوئااال دشمنیهای برادروار :رژیام نویسندگان کتاب معتقدند روابط رژیم صهیونیستی
گوزانسکی
2222

2

صهیونیستی و پادشاهیهای و کشورهای عربی حوزه خلیجفارس که در ساال-
خلیج

3

های اخیر شکلی مشهود به خود گرفته است ،برای
کارشناسان و ناظران تخصصی منطقه غرب آسیا امر
جدیدی نیست .روابط دیپلماتیک در سطوح پاایین

1

Clive Jones
Yoel Gozansky
3
Fraternal Enemies: Israel and the Gulf Monarchies
2
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میان قطر و عماان باا رژیام صهیونیساتی پاس از
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توافقنامه اسلو در سال  ،1993روابط دوستانه شایخ
عبدالله بن زاید با سران رژیم صهیونیساتی باهرغم
عدم وجود روابط رسمی و حتی گفتگوهای پنهانی
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی تنهاا نموناه-
هایی از این روابط پنهانی بودهاند .ازنظر نویسندگان
کتاب ،عامل اصلی در این پیوند ،خنثی کردن جااه-
طلبیهای منطقهای جمهوری اسالامی ایاران باوده
است و به نظر میرسد این روابط بهرغم اختلافات
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی در بسیاری از
حوزهها ،سرانجام به شکلگیری نظم جدید منطقه-
ای در غرب آسیا منجر شده و نوعی کمربند امنیتی
برعلیه ایران ایجاد کند.
جرمی اسلاتر
2222

1

اسطورههاای بادون پایاان :ازنظر نویسنده این کتاب ،تاریخ رژیم صهیونیساتی
ایالاتمتحاااااده ،رژیااااام مدرن تاریخی پرمناقشه است و همواره روایتها و
صهیونیستی و منازعه جهان ضد روایتهای ایدئولوژیک بر آن سایطره داشاته
عرب )2222-1915

2

است .در این کتاب تلاش شده اسات تاا درگیاری
اعراب و رژیم صهیونیستی را از ابتدا تاکنون ریشه-
یابی کند .این بازگشت به ریشهها به نویسنده کمک
کرده است تا نتیجه بگیرد که سیاستهاای تماامی
طرفهای درگیر این مناقشه ایالاتمتحده ،رژیام
صهیونیستی و اعراب) عمدتاً محصول افسانههاایی
است که غالباً غلط بودهاند .برای نمونه رفتار رژیام
صهیونیستیها با فلسطینیان پس از سال  1991هیچ-
گاه بر اساس دموکراسی نبوده و یا این استدلال کاه
کشورهای عربی برای دهههاا از ماذاکره باا رژیام

Jerome Slater
Mythologies Without End: The US, Israel, and the Arab-Israeli Conflict, 1917-2020
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1
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نبوده است .درنتیجه او معتقاد اسات مسایری کاه
اکنون برای نزدیکی هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی
و اعراب در حال طی شدن است از مسیر تکاذیب
بسیاری از این اسطورهها میگاذرد .باهعبارتدیگر
با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر واقعگرایی است کاه
میتوان امیدوار باه حال منازعاه اعاراب و رژیام
صهیونیستی بود.
تیم ولترز
2221

1

نمایش ایالاتمتحده امریکا ،با وقوع انقلاب اسلامی در سال  1959در ایران ،یکی
رژیاااام صهیونیسااااتی و از بزرگترین تغییرات در ساختار قدرت در منطقه
کشاااااورهای حاااااوزه غاارب آساایا اتفاااد افتاااد و ایالاتمتحااده یکاای از
خلیجفارس بهعنوان دشمنان متحدان اصلی خود در منطقه را از دست داد .از آن
ایااران موفقیااتآمیز بااوده زمان تاکنون ایالاتمتحده امریکا و متحدانش یعنای
است؟

2

عربستان سعودی ،اماارات متحاده عربای و رژیام
صهیونیستی در جنگ قدرت با ایران در مورد کنترل
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صهیونیستی خودداری میکردهاند ،افساانهای بایش

غرب آسیا هستند .نویسنده این کتاب معتقد اسات
بهویژه از سال  2211و پاس از خاروج آمریکاا از
برجام و نیز درگیر شدن روزافزون ایران در جنگ-
های نیابتی منطقهای در سوریه و یمن ،تانش میاان
ایران و متحدان منطقهای ایالاتمتحده امریکا به اوج
رسیده است و درنتیجاه یکای از عوامال نزدیکای
هرچه بیشتر اعراب و رژیم صهیونیستی از دریچاه
قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ایران در منطقاه و
حضور فعالانه نظامی آن قابلبررسی است.

1

Tim Wolters
The Depiction of USA, Israel and the Gulf States as Enemies from Iran: Has it been
?sucessfull
2
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کریساااااتن کاااااوتس -تغییااار دینامیاااک امنیتااای نویسنده این کتاب معتقد است پس از بهار عربی در
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الریشسن

1

خلیجفارس

2211

2

سال  2211رویدادهای متناقض و متفااوتی ر داد
که زمینه را برای تغییر ترتیبات امنیتی و ائتلافهاای
موجود در کشاورهای حاوزه خلیجفاارس شاامل
شش کشور شورای همکاری خلیجفارس به همراه
ایران و عراد فراهم کارد .آشاوبهاای سیاسای-
اقتصادی ناشی از خیزشهای ساال  ،2211ظهاور
دولت اسلامی عراد و شام داعش) ،جناگ نیاابتی
ایران و عربستان در یمن ،جنگ نیابتی ایران و رژیم
صهیونیستی در سوریه ،قطاع رابطاه چهاار کشاور
عربی با قطر تنها بخشی از تحولاتی بود کاه غارب
آسیا در این دوره از سر گذراند .بنابراین به نظر می-
رسد امنیت در خلیجفارس با پویاییهای جدیادی
روبهرو خواهد شد و شبکههای ائتلافها و تقابال-
های منطقهای وارد فاز جدیدی خواهد شد کاه باا
گذشته متفاوت است.

محمدرضااااا ملکاااای -چشمانداز صلح غرب آسایا مهمترین عاملی که به همگرایی رژیم صهیونیستی و
محمدرضا ابراهیمی

در سایه عادیسازی رواباط برخی از کشورهای منطقه منجر شده است نگرانی-
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رژیم صهیونیستی و جهاان های امنیتی مشترک رژیم صهیونیستی و اعاراب در
عرب

قبال ایران و نیز پیشبرد بهتر منافع ملی بوده است تا
جایی که از شکلگیری غرب آسیا جدید سخن به
میان آمده است .بااینحال نویسندگان مقاله معتقدند
گرچه این توافقات و گسترش دامناه آن باه دیگار
کشورهای عربی میتواند موجب کاهش تنشهای
منطقااهای و ارتقاااء ضااریب امنیتاای باارای رژیاام
صهیونیستی شود اما تاریخ نشان داده است که این-

Kristian Coates Ulrichsen
The Changing Security Dynamics of the Persian Gulf
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کمک کند مادام که طارفین اصالی مناقشاه ،رژیام
صهیونیستی و فلسطین بر موضع همیشگی خود «
همهیاهیچ» تأکید ورزند.
عبدالرضا علیشاهی-یونس تأثیر ائتلاف راهبردی امارات یافتههای این مقاله نشان میدهاد کاه .1:گساترش
فروزان-حمیاد سالیمانی و رژیاام صهیونیسااتی باار مرجعیت نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقاه
سوچلمائی

بهویژه در پسا داعش -2نبود وابستگی صارف باه

امنیت خلیجفارس

امریکا بهویژه در زمینه نظامی و امنیتی-3رقابتهای

1399

شدید امیر دوبی و ابوظبی بر سار سیاساتگذاری
آینده امارات -9مزایای اقتصادی صهیونیستهاا از
حضور در امارات نفات ،اساتفاده از پایگااههاای
نظاامی اماارات و فاروش تسالیحات نظاامی) -7
موفقیت تراما در انتخاباات ریاسات جمهاوری
امریکا از دلایل شکلگیری ائتلاف راهبردی امارات
و رژیم صهیونیستی است.
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گونه توافقات نمیتواند به حل نهایی قضیه فلسطین

با توجه به یافتههای آثار فود ،سهم ویژه پژوهش حاضر در گسترش دانش ،شناخت تأثیرات امنیتی
روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و اعراب بر امنیت ملی ایران است که تاکنون باا ایان جامعیات باه آن
پرداخته نشده است .همچنین نظرخواهی از نخبگان در قالب مصاحبه  ،بداعت دیگر این مقاله است تا با
استفاده از آن بتوان به گردآوری ،دستهبندی و استفاده از شاخصهای مرتبط با امنیت ملی ایران در رابطه
با مناسبات اعراب و رژیم صهیونیستی دستیافت.
مبانی نظری
چشمانداز نظری مورداستفاده در این پژوهش برای تبیین نزدیکای اعاراب و رژیام صهیونیساتی و
دیگری سازی از جمهوری اسلامی ایران« ،نظریه موازنه تهدید» 1از «استفان والت» 2خواهد بود .بر اساس
نظریه توازن تهدید ،کشورها نهتنها در برابر قدرت ،بلکه در برابر کشورهایی موازنه ایجاد مایکنناد کاه

Threat balance theory
Stephen M. Walt
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برایشان به شکل خاصی خطرناک جلوه میکند دهقانی فیروزآبادی و مرادی .)29 :1397 ،به گفته والت
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تهدید از قدرت کلی ،مجاورت جغرافیایی ،قدرت آفندی و نیات تجاوزکارانه تشکیل میشود Sagar
 .)and Sabl, 2018: 90قدرت کلی همان مجموع منابع کشور است؛ کشوری کاه مناابع بیشتاری
داشته باشد میتواند تهدید جدیتری از کشوری که منابع کمتری دارد مطرح سازد .مجاورت جغرافیایی
ازاینرو اهمیت دارد در صورت برابر بودن سایر شرایط) که کشورهای نزدیک ،اغلب تهدیدکنندهتر از
کشورهای دور هستند .قدرت آفندی ،توانای یک دولت برای تهدید کردن حاکمیت یا تمامیت سرزمینی
دولت دیگر با هزینهای قابلقبول است .درنهایت ،دولتهایی باا نیاات آشاکار تجاوزطلباناه ،مخاالفین
بیشتری نسبت به آنان که ترجیحاً در پی حفظ وضع موجود هستند ،خواهند داشت

Walt, 2010:

.)11
دولتها در مقابل منبع اصلی خطر یا به موازنهسازی روی میآورند و یا اینکه سیاست همراهای باا
دولتی که تهدید اصلی را اعمال میکند در پیش میگیرند؛ بناابراین ،ایان دو فرضایه ،دو تصاویر کاملااً
متفاوت را ترسیم میکند-1:سیاستی که به دنبال تبعیات و پیاروی از منشاأ تهدیاد اسات؛-2سیاسات
توازن با منبع تهدید .در سادهترین حالت ،خطمشی توازن ،امنیت بیشتری را برای دولتها ایجااد مای-
کند ،چراکه عامل تهدید با مقابلهی اتحادی از دولتها مواجه خواهد شد  .)Walt, 1987: 4بر ایان
اساس اتحادها معمولاً رایجترین چشمانداز در واکانش باه تهدیادات محساوب مایشاوند .همچناین
اتحادها ابزاری هستند که برای مقابله با تهدیدات خارجی که توزیع تواناییهای نسبی را میان دولتهاا
در بردارند و در بسیاری از موارد بهصورت یک ساازوکار تعاادلبخاش و موازناه دهناده عمال مای-
کنند .)Rodriguez, 2021: 131
پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن نظریه موازنه تهدید والت ،تلااش خاود را بار روی تجزیاهوتحلیل
مختصات برقراری روابط اعراب و رژیم صهیونیساتی در مقابال تصاور تهدیادات احتماالی از ساوی
جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت قرار داده که مجموعهی کشورهای فود را به فکر ایجاد موازنه
در مقابل قدرت ایران و متحدان منطقهای آن انداخته است .این موازنهسازی میتواند به لحااظ امنیتای،
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،فناورانه ،محیطزیستی و  ...تبعاتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و
فضای حیاتی کشورمان را در منطقه غرب آسیا تحتالشعاع قرار دهد .درنتیجه ،توجه به پاژوهشهاای
مرتبط با موضوع حاضر ،از اهمیتی مضاعف برخوردار میشود.
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اعلامیه استقلال رژیم صهیونیستی در سال  1991که ماحصل توافقات پشت پرده قدرتهای جهانی
با محوریت بریتانیا بود آتش اختلافات در منطقه پر چالش غرب آسیا را شعلهورتر کارد .پاس از ایان
حادثه ،ارتشهای مصر ،لبنان ،سوریه ،اردن و عراد در جهت بازپسگیری اراضی اشغالی حمله خود را
آغاز کردند اما نتیجه برخلاف انتظار بود و رژیم صهیونیستی توانست علاوه بر سرزمینهای اشارهشده در
اعلامیه استقلال ،کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را نیز به شکل نامشروعی به خود الحاد کند .در طی
جنگ ،مهاجرت اجباری و قتلعام فلسطینیان به امری عادی تبدیل شد و سرانجام این جنگ با امضاای
توافقنامه آتشبس بین رژیم صهیونیستی و هریک از همسایگان عرب آن به پایان رساید Jones and
.)Guzansky, 2020: 27-29
در سال  1971مصر تلاش کرد تا شکست پیشین اعراب را جبران کند و بهنوعی به بازآفرینی روحیه
پانعربیسم اعراب اقدام کند .اما این بار نیز رژیم صهیونیستی با حمایت نظامی انگلستان و فرانسه ضربه
سختی به مصر وارد کرد و صحرای سینا را به تصرف خود درآورد .یازده سال بعد یعنی در سال ،1915
مصر بار دیگر تلاش کرد تا شانس خاود را بارای تضاعیف رژیام صهیونیساتی و عقاب رانادن آن از
سرزمینهای عربی امتحان کند .در همین راستا اردن و سوریه نیز به مصر پیوستند و نیروهای خود را در
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تبارشناسی رابطه اعراب و رژیم صهیونیستی؛ از ستیز تا سازش

مرز با رژیم صهیونیستی سازماندهی کردند .همچناین کشاورهای عاراد ،عربساتان ساعودی ،تاونس،
سودان ،مراکش ،الجزایر ،لیبی و کویت نیز به رژیم صهیونیستی اعلام جناگ داده و باا اعازام نیروهاای
کمکی به یاری مصر ،اردن و سوریه شتافتند  .)Smith, 2004: 198در مقابل نیاروی هاوایی رژیام
صهیونیستی در یک حمله غافلگیرانه بیشتر نیروی هوایی مصر را منهدم کرد و توانست در پایان جناگ
کنترل کامل شبهجزیره سینا ،نوار غزه کرانه باختری ازجمله بیتالمقدس شرقی) مزارع شبایا و بلنادی-
های جولان را به دست آورد .نتایج این جنگ تا به امروز بر ژئوپلیتیک منطقه تأثیرگذار است.
پس از پایان جنگ بهاصطلاح ششروزه ،سران عرب در خارطوم پایتخت سودان گرد هم آمدند تاا
موضع خود در قبال رژیم صهیونیستی را هماهنگ کنند .آنان در این نشست به توافق رسیدند که تا حل
مس له فلسطین و عقبنشینی رژیم صهیونیستی از سرزمینهای عربی این کشور نبایاد -1باه رسامیت
شناخته شود؛  -2با این کشور پیمان صلحی برقرار کرد و  -3با آن مذاکره کرد .اما آنچه در میدان عمال
اتفاد افتاد در تعارض با توافقات این نشست بود  .)Morris, 2001: 316-318پس از آنکه آخرین
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تلاشهای مصر و سوریه با حمایت برخی از کشورهای عربی در جنگ موساوم باه «یاوم کیپاور» 1باه
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شکست انجامید ،مصر به میانجی ایالاتمتحده با امضای قرارداد کم دیوید در ساال  1959باه اولاین
کشور عربی تبدیل شد که رژیم صهیونیستی را به رسمیت میشناخت .همچنین اردن نیز در سال 1999
بهعنوان دومین کشور عربی با امضای قرارداد صلحی به اختلافات خود با این کشور پایان داد.
برای سالیان متمادی ،پادشاهیهای خلیجفارس رویکرد دووجهی «آشکار و نهان» را در رابطه خود با
رژیم صهیونیستی برگزیدند .از طرفی آرمان فلسطین و آزادسازی قدس شریف از چنگال صهیونیستیها
بهقدری در دنیای عرب ریشههای قوی و سترگی داشت که هیچکس نمیتوانست بهراحتی به آن پشت
کند زیرا همگان سرنوشت سادات را پس امضای قرارداد صلح کم دیوید به یاد داشتند و سران عرب
خلیجفارس نیز از این قاعده مستثنا نبودند .از سوی دیگر اینکه رژیم صهیونیستی برای دههها با بازیگران
مختلف دولتی و غیردولتی در سرتاسر منطقه غرب آسیا ارتباط داشت بر کسی پوشیده نبود.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال  ،1375نظم قدیمی در منطقه غرب آسیا فروریخت و ائتلاف-
های منطقهای سمتوسوی متفاوتی به خود گرفت .قدرت گرفتن یک دولت شیعی ضد غربی و ترس
از الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران برای حاکمان عرب حوزه خلیجفارس امری ناخوشاایند باود و از
همان ابتدا تلاش کردند تا با سلسله اقداماتی که اوج آن حمایت از رژیم بعثی عراد در جناگ تحمیلای
علیه ایران بود باعث تضعیف آن شوند .به شکل مشابهی رژیم صهیونیستی نیز از تشکیل دولت اسلامی
در مرزهای خود در هراس بود و سقوط پهلوی بهنوعی فروریختن یکی از دیوارهای بلناد حماایتی از
رژیم صهیونیستی بود .در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره) نیز رژیام
صهیونیستی بهعنوان غده سرطانی و غاصب سرزمین مسلمانان مطرح بود که بایاد «بارادران فلساطینی
هرچه زودتر این ماده فساد را نابود گردانند و ریشااه اسااتعمار را در منطقه قطع کنند» .بنابراین از همان
ابتدا نوعی تقابل معرفتی میان جمهوری اسلامی ایران و این رژیم شکل گرفت.
بهطور مشخص از سالهای ابتدایی هزارهی جدید میلادی و باقدرت گرفتن برخی گروههای منطقه-
ای موردحمایت ایران و افزایش فعالیتهای جمهوری اسلامی در غرب آسیا ،تماسها و همکاریهاای
نظامی-اطلاعاتی میان اعراب و رژیم صهیونیستی در جهت مقابلاه باا اقادامات ایاران افازایش یافات.
بااینحال در سالهای اخیر بود که مسائل و دغدغههای امنیتی باعث شد تا کشورهای عربای و رژیام
صهیونیستی روابط پشت پرده خود را تا حدودی علنی کنند  .)Time, 2009دور جدیدی از اقدامات
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اوباما 1شکل گرفت و مذاکرات مستقیمی میان نمایندگان رژیم صهیونیستی و فلساطین در کاا سافید
انجام شد که به دلیل کارشکنی طرف صهیونیستی به نتیجه نرسید .با روی کار آمدن دونالاد تراما  2و
ارائه طرحی موسوم به «معامله قرن» 3تلاشها برای عادیساازی رواباط اعاراب و رژیام صهیونیساتی
جدیتر شد .جرد کوشنر 9مشاور ارشد ترام در تشریح مختصات این طرح به شکل مشهودی اعلاام
کرد که این طرح بهعنوان کمکی برای ایجاد ثبات در منطقه و تضعیف نفوذ ایاران خواهاد باود The
 .)Saban Forum, 2017: 10-12اگرچه به دلیل نگاه خصمانه طرف رژیم صهیونیستی و نیز برخی
اقدامات ترام ازجمله به رسمیت شناختن بیتالمقدس بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیساتی ،پیشارفتی
در حل مس له فلسطین ایجاد نشد اما در گسترش روابط برخی از کشورهای عرب خلیجفارس و رژیام
صهیونیستی پیشرفتهایی حاصل شد .امری که در ادبیات روابط بینالملل به «اتحاد کشورهای عربای-
رژیم صهیونیستی علیه ایران» 7معروف گشته است .یکی از مهمتارین تحولاات پیراماون ایان مسا له،
برگزاری کنفرانس ورشو 1در فوریه سال  2219در لهستان بود .بر اساس اعلامیه رسامی ایان نشسات،
موضوعات اصلی این رویداد عبارت بودند از :تروریسم و افراطگرایی ،مسائل موشکی ،تجارت و امنیت
دریایی و تهدید گروههای نیابتی در منطقه غرب آسیا .،در این نشست مایک پمپ و 5وزیر اماور خارجاه
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برای حل مس له فلسطین و بهتبع آن عادیسازی رواباط اعاراب و رژیام صهیونیساتی در دوره بااراک

وقت ایالاتمتحده اعلام کرد که هدف از این کنفرانس توجه به نفوذ ایران و تروریسم در منطقه اسات.
کنفرانس وروشو با توجه به درگیریهای نیابتی ایران و رژیم صهیونیستی و نیز ایران و عربستان سعودی
به زمینهسازی نیمهرسمی ایجاد پیمان میان اعراب و رژیم صهیونیستی علیه ایران منجر شاد Middle
.)East News, 2019
تحول مهم بعدی به توافقنامه آبراهام 1یا ابراهیم بازمیگردد که به مجموع توافقات در مورد عاادی-
سازی روابط رژیم صهیونیستی با امارات متحده عربی و بحرین اطلاد میشود .این توافقنامه ،اولین بیانیه
عادیسازی روابط بین یک کشور عربی و رژیم صهیونیستی از زماان مصار در ساال  1959و اردن در
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سال  1999بود .بهتبع این پیمان ،دولت ترام در  12نوامبر  ،2222به کنگره این کشور خبر داد کاه باا
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فروش تسلیحات پیشرفته به امارات ،بهعنوان بخشی از توافقنامه صلح آبراهام ،موافقت نماوده و سانای
آمریکا نیز از فروش تسلیحات نظامی به این کشور ،از جمله جنگندههای اف 37-و پهبادهای پیشارفته،
به ارزش  23میلیارد و  352میلیون دلار حمایت کرد .)Halbfinger, 2020: 1-4
روششناسی
در این مقاله باهدف تأثیر پروژه عادیسازی روابط رژیم صهیونیستی و اعراب خلیجفارس و تبیاین
الگویی راهبردی برای تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال این تحولات در پای پاساخ باه
سؤالات ذیل بودهایم:
 -1اعراب و رژیم صهیونیستی به میانجی عادیسازی روابط سیاسی خود در منطقاه غارب آسایا چاه
اهدافی را دنبال میکنند؟.
-2الگوی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منافع ملی خود در قبال این تحولات چگونه
باید باشد؟.
در ابتدا در مطالعه اکتشافی با الهام از روش تحلیل مضمون و با روش کتابخانهای همراه با استفاده از
ابزار فیشبرداری ،آرشیو ،کتاب ،مقالات و اینترنت جهت تهیه ادبیات موضوع ،مفاهیم کلیدی در ادبیات
نظری پیرامون کلیدواژههایی مانند تحولاات سیاسای ،رواباط سیاسای ،معماای امنیات ،اهاداف رژیام
صهیونیستی و اهداف کشورهای حوزه خلیجفارس ،پیامدهای تحولات منطقه بر امنیت ملی جمهاوری
اسلامی ایران و سناریوهای محتمل آینده این تحولات مطالعه و جمعآوری شد .سپس ایان دادههاا در
قالب هفت پرسش دستهبندی شد و با استفاده از روش مصااحبه عمیاق نیماه سااختاریافته در اختیاار
متخصصان حوزه منطقه غرب آسیا قرار گرفت.
نوع تحقیق
این تحقیق از بعد هدف کاربردی-توسعهای است.
جامعه آماری
جامعه آماری موردپژوهش شامل  17نفر از متخصصان حوزه مطالعات غرب آسایا کاه هماه آناان
دارای مدرک دکتری یا دانشجوی دکتری در حوزه مطالعات منطقهای هستند ،بود .در انتخاب این افاراد
تلاش شد تا صرف داشتن مدرک مرتبط مورد استناد قرار نگیرد و آنان از میان افرادی انتخاب شوند که
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امنیتی باشند .از همین رو سؤالات مصاحبه در اختیار آنان قرار گرفات و دادههاا باا ترکیبای از مراجعاه
حضوری و از طریق اینترنت جمعآوری شد.
ابزار سنجش و روش جمعآوری دادهها
برای تحلیل دادههای مستخرج از مصاحبهها از روش تحلیل تماتیک یا مضمون 1استفادهشده است.
تحلیل مضمون جستجوی مضامینی است که برای تحلیل پدیده موردمطالعه مهم هستند و بنابراین نوعی
بازشناسی الگوی درون دادههاست .بهعبارتدیگر این روش فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و
دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند (Braun and Clarke, 2006:
) ..87این مضامین به ما کمک خواهند کرد تا راهبردهای امنیتی مرتبط با منافع ملی از لابهلای گفتگوهاا
استخراجشده و به شکل واضح و شفافی در اختیار سیاستگذار و پژوهشگران این حوزه قرار گیرد.
برای سنجش روایی تحقیق حاضر ،علاوه بر اینکه مضامین فرعی و اصلی و فراگیر بر اساس مبانی نظری
و پیشینه موردسنجش قرارگرفتهاند ،تلاش شده تا نظرات جمعی از خبرگان در این مورد لحااظ شاود.
همچنین در این تحقیق برای محاسبه پایایی از روش هولستی استفادهشده است .در این روش متون در
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دارای پژوهشها و تألیفات علمی قابل استناد در این حوزه و سابقه کار عملی در حوزه سیاستگذاری

دو مرحله کدگذاری میشوند .سپس با استفاده از فرمول زیر درصد توافق مشاهدهشده محاسبه میشود:
)PAO = 2M / (N1+N2
در فرمول فود  Mتعداد موارد کدگذاری مشترک بین دو کدگذار میباشد N1 .و  N2به ترتیاب
تعداد کلیه موارد کدگذاری شده توسط کدگذار اول و دوم است .مقدار  PAOبین صفر عدم توافق) و
یک توافق کامل) است و اگر از  5/2بزرگتر باشد مطلوب میباشد .این شاخص برای تحقیق حاضر
به صورت زیر است:
PAO= (2*892)/915+1021) =0/921
با توجه به نتیجه فرمول ،مقدار ضریب پایایی حدود  92درصد شد که نشاان مایدهاد نتاایج ایان
تحقیق قابلیت اعتماد زیادی دارد.
یافتههای پژوهش

Thematic analysis
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طی فرایند کدگذاری دادههای متنی مصاحبه متخصصان حوزه غرب آسیا ابتدا مفاهیم استخراج شد.
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سپس این مفاهیم در قالبت مضامین فرعی دستهبندی و درنهایت مضامین فرعی به مضامین اصلی تقلیل
پیدا کردند .در مورد اهداف رژیم صهیونیستی و اعراب حوزه خلیجفارس در برقراری رابطاه و عاادی-
سازی مناسبات سه مضمون اصلی «اهداف نظامی ،ایجاد کمربند امنیتی در مقابل جمهوری اسلامی ایران
و ایجاد تسهیل در فرایند سازش» به دست آمد.
جدول شماره  :2مضامین اصلی مرتبط با اهداف رابطه سیاسی اعراب و رژیم صهیونیستی
مضامین اصلی

تعداد کدها

ایجاد کمربند امنیتی در مقابل جمهوری اسلامی ایران

23

اهداف نظامی

11

تسهیل در فرایند سازش

15

جمع

71

با نظرخواهی از متخصصان حوزه مطالعات منطقهای به نظر میرسد ایجاد کمربند امنیتی و ائتلاف در
جهت تضعیف جمهوری اسلامی ایران مهمترین عامل در جهت عادیساازی رواباط اعاراب و رژیام
صهیونیستی بوده است .این مس له بهویژه با توجه به جایگاه منطقهای جمهوری اسلامی ایران و پیروزی-
های محور مقاومت دارای پیامدهای امنیتی مهمی است و به نظر میرسد در مقطع کناونی ،کشاورهای
فود ،باهدف قرار دادن امنیت ملی ایران ،سعی در تضعیف جایگاه منطقهای جمهوری اسلامی ایران و نیز
اقدامات بعدی بهتبع آن میباشند .این مس له بهویژه بهموازات ترس اعراب و رژیم صهیونیستی از عقب-
نشینی ایالاتمتحده از منطقه غرب آسیا و ایجاد خلأ امنیتی برای آنان شکلی برجستهتر یافته است .اصول
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر عدم وابساتگی باه کشاورهای غربای و شارقی و
ابرقدرتهاست نوعی قدرت ملی برای آن ایجاد کرده است که به شکل متناقضی باعث ایجاد هراس و
ترس در میان برخی از همسایگان خود شده است و ائتلافسازی فود که هستهی آن را مقابلاه باانفوذ
ایران شکل میدهد ،در همین راستا خواهد بود .این کشورها با توجه به ذهنیت اشتباه خود ،حل معمای
امنیت منطقه غرب آسیا را در افزایش قدرت نظامی از طریق فرایند ائتلافسازی میبینند ،حالآنکه چنین
اقداماتی آتش اختلافات را شعلهورتر کرده و به عمیق شدن اختلافات در منطقه خواهد انجامید.

جدول شماره  :3مضامین استخراجی از مصاحبه با متخصصان منطقه غرب آسیا در مورد اهداف اعراب و
118

عبارت معنایی

مفهوم

تمهای اصلی

یکی از راههای اطمینان یابی از بیشینهسازی قدرت رژیم افاازایش قاادرت
صهیونیستی ،اتحاد و همکااری نظاامی ایان کشاور باا نظااامی بااا ایجاااد
اعااراب اساات  /رژیاام صهیونیسااتی همااواره خااود را روابااط سیاساای/
کشوری حاشیهای در منطقه میدید و باه هماین دلیال خااروج از اناازوای
افزایش مراودات نظامی با کشورهای عربی خلیجفارس سیاسی با مراودات
را راهی برای بیرون آمدن از حاشیه و وارد شدن به متن نظامی-تسلیحاتی/
میداند /.یکای از اصاول امنیتای اعاراب خلیجفاارس تسااهیل در انعقاااد

اهداف نظامی

خریاداری سالاحهااای مادرن از کشاورهای غرباای و قراردادهاااااااای
بهخصوص آمریکا است .به نظر مان یکای از اهاداف تسلیحاتی /تمایال
عادیسازی روابط این کشور با رژیام اشاغالگر قادس بااه ایجاااد رابطااه
میتواند تسهیل در خرید سلاحهای پیشرفته و افازایش باهاادف افاازایش
قدرت نظامی آنها باشد /به نظار مایرساد دو طارف قااادرت نظاااامی/
نسبت به خلق این موقعیت بارای عاادیساازی رابطاه ایجاد فرصتهاای
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رژیم صهیونیستی از عادیسازی روابط

تمایل زیادی دارناد و یکای از اهاداف هار دو طارف نظامی-استراتژیک
افزایش قدرت نظامی آنان است /اعاراب مایتوانناد از به میانجی عاادی-
تکنولوژیهای نظامی و فنی رژیم صهیونیساتی اساتفاده سازی روابط.
کنند و در مقابل رژیم صهیونیستی میتواناد از انازوا در
منطقه خارج شود و بهمرور نقش فعالانهتری در مناسبات
منطقه ایفا کند .نقشی که به نظرم تا الان بیشتر نظامی بوده
است.
نگرانیهای منطقهای درباره اهداف جمهاوری اسالامی نگرانی مشاترک از
ایران در منطقه نقشی کلیدی در تصمیمات کشاورهای نقاااش منطقاااهای
عرب خلیجفارس بارای باه رسامیت شاناختن رژیام ایران /اخذ تضمین
صهیونیستی و عادی کردن مناسبات خود با این کشاور امنیتی بلندمدت در
ایفا کردند /بحرین و امارات باا عاادی کاردن مناسابات برابر ایران /افزایش ایجاااد کمربنااد امنیتاای در
خود با رژیم صهیونیستی به دنبال نوعی تضمین امنیتای سطح تانشهاا در
مقابااج جمهااوری اساالامی
برای بلندمدت برای خود در مقابل ایران بودناد /.توافاق منطقااه بااا ایااران/
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بحرین و امارات با رژیام صهیونیساتی اگرچاه آرایاش نگراناای از تهدیااد ایران
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جدید در موازنه قوای منطقهای ایجاد خواهاد کارد اماا ایران بهمثابه هساته
بهطور همزمان سطح تنشها در منطقه بهویژه با ایران را اصلی عادیسازی
دوچندان خواهد کرد و مسابقه تسلیحاتی سنگینی شکل رواباااط /موازناااه
خواهد گرفت /.هسته این نزدیکی و اتحاد میان اعاراب سازی علیه ایاران/.
خلیجفارس و رژیم صهیونیستی که البته به نظر من چیز نگاه بلندمادت باه
جدیدی نیست بهواقع حس نگرانی و تهدیاد مشاترک امنیاات در غیاااب
نسبت به ایران و گامی در جهت پر کردن خلأ در منطقه ترامااا  /.ایجااااد
به دلیل عقبنشاینی آمریکاا در برخای از بحارانهاای ائتلاف منطقاهای و
منطقهای است /.ازنظر کشورهای حاشایه خلیجفاارس ،نظاام نااوین علیااه
رژیم صهیونیساتی گزیناه مناسابی بارای جلاوگیری از ایران.
کاهش نقش ایالاتمتحاده در منطقاه و همچناین یاک
شریک تجاری ثروتمند که دارای اقتصاادی باا فنااوری
پیشرفته است که میتواند برای موازنه سازی علیه ایاران
به آنها کمک شایانی نماید خواهد بود /.توافق اعراب و
رژیام صهیونیسااتی نگرانایهااای آنهاا در خصااوص
آمریکای بدون ترام را رفع خواهد کرد .به این معنا که
با وارد شدن رژیام صهیونیساتی در مناسابات امنیتای و
نظامی و سیاسی باا اعاراب خلیجفاارس ،دولاتهاای
آمریکا در مواجهه با کشورهای عربی انعطااف بیشاتری
پیدا خواهند کرد /.این توافق فراتار از موضاوع عاادی-
سازی روابط و درواقع یک نوع اعلاان تشاکیل ائتلااف
علیه ایران و گامی مهم برای ایجاد نوعی نظام منطقاهای
جدید است که تا چند سال آینده شاهد آن خواهیم باود
و کشورهای دیگر همچاون عربساتان هام باازیگر آن
خواهند بود.
پادشاه بحرین هرگز بدون رضایت سعودیها اقادامی صاالح امااارات و
نمیکند و در حقیقت به نظر میرساد ساازش میاان بحاارین کاتااالیزور
بحرین و رژیم صهیونیستی حرکتی نمادین در جهات صاالح عربسااتان و
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ریاض-تل آویو است /.واقعیت این است کاه قضایه فراموشاای آرمااان
فلسطین از صدر توجاه حاکماان عارب باه حاشایه فلسطین /فراموشی تسهیج در فرایند سازش
راندهشده و پرداختن به آن در بسایاری از کشاورهای آرمااان فلسااطین و
عرب و اسلامی صرفاً در حد شعار و ناه عمال باوده شعلهور شدن آتش
است و بسیاری از آنها درحالیکه دیگران را به نرمش درگیاااریهاااا در
در مقابل رژیم صهیونیستی متهم میکنند خود به قضیه غرب آسیا /آمادگی
فلسطین و فرآیند صلح رژیام صهیونیساتی و اعاراب اعااااراب باااارای
صرفاً در چارچوب منافع و مصالح ملی مینگرند و از ساااااازش باااااا
آن زاویه موضوع را تفسیر و تعبیر مینمایند /.با مسیری صهیونیستها.
که امارات متحده و بحرین در منطقاه گشاودند فکار
میکنم در آینادهای نهچنادان دور کشاورهای دیگار
عرب حوزه خلیجفارس نیاز باه صاورتی شافاف و
آشکار به برقراری روابط سیاسای باا صهیونیساتهاا
مبادرت کنند .این عاادیساازی در گاام نخسات باه
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گام بلندتر یعنی هموار شدن مسیر عادیسازی رواباط صهیونیسااتهااا/

فراموشی آرمانهای قدس از سوی آنان منجر خواهد
شد و در گام دوم خلیجفارس را یقیناً جولانگاه نظامی-
امنیتی-اقتصادی رژیم صهیونیستی خواهد کرد /اعراب
آماده سازش بر سر مس له فلسطین هساتند .باه نظارم
شفاف ترن موضع را وزیر خارجه امارات داشت کاه
گفت عادیسازی روابط نشان میدهد ملتها از نزاع
و درگیری خسته شده و به دنبال صلح و ثبات هستند.
توافق با رژیم صهیونیستی بهمثابه فرصتی برای تعامل با
مسائل مهم منطقه است .امارات و رژیم صهیونیستی و
تمام کشورهای منطقه از درگیریها خسته شدهاناد و
اکنون برقراری روابط خوب میان رژیم صهیونیستی و
کشورهای عربی ضروری شده است.

با توجه به اهداف استخراجی در مورد عادیسازی روابط اعراب خلیجفارس و رژیم صهیونیستی از
مصاحبهشوندگان خواسته شد تا راهبردهای موردنظر خود را برای آمادگی جمهوری اسالامی در برابار
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تهدیدات امنیتی احتمالی اعلام کنند .با استفاده از ابزارهای موجود ،یک محور سهگانه شامل «موازنه میان
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آرمانگرایی و واقعگرایی ،گسترش همکاریهای منطقهای و افزایش توان نظامی و قدرت ملی» بهعنوان
راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال این تحولات استخراج شد.
جدول شماره  :4مضامین اصلی مرتبط با راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال تهدیدات امنیتی
مضامین اصلی

تعداد کدها

موازنه میان آرمانگرایی و واقعگرایی

25

افزایش توان نظامی و قدرت ملی

29

گسترش همکاریهای منطقهای

22

جمع

51

به نظر میرسد محور سهگانهی فود خروجی واقعبینانهای از شرایطی است که اماروزه جمهاوری
اسلامی ایران با آن در منطقه غرب آسیا روبهروست .از سویی سیاست اعلامی ،رسمی و عملی جمهوری
اسلامی ایران در قبال همسایگان خود مبتنی بر حسن همجواری و دوستی بوده است و از زمان پیروزی
انقلاب اسلامی ایران در سال  1375هیچگاه همسایگان خود را مورد تعرض قرار نداده و حتی در ایجاد
تنش نیز پیشقدم نبوده است .آنهم در شرایطی که تنها دو سال پس از پیروزی انقلااب اسالامی رژیام
بعثی عراد جنگی هشتساله را به کشور تحمیل کرد که در آن کشورهای عرب حاوزه خلیجفاارس از
هیچ کمکی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی نوپا دری نکردند .بااینحال تحتفشارهای ایالاتمتحده و
تبلیغات رسانههای غربی و مرتجع عربی ،بهمرور فضای ناسالمی علیه جمهوری اسالامی ایاران شاکل
گرفت که میخواست آن را جایگزین رژیم صهیونیستی بهعنوان دیگری هویتی اعراب در منطقاه کناد.
بنابراین به نظر میرسد در تدوین هر نوع راهبرد امنیتی توجه همزمان به آرمان و واقعیت ،دیپلماسای و
میدان و در موقع لزوم آمادگی برای دفاع نظامی از خود موردنیاز است.
جدول شماره  :5مضامین اصلی استخراجی مرتبط با راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال عادیسازی
روابط اعراب و رژیم صهیونیستی
عبارت معنایی

مفهوم

سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال فرایناد ساازش نگاه واقعبیناناه
اعراب خلیجفارس و رژیم صهیونیستی بایاد مبتنای بار بااه تحولااات
نوعی توازن میان آرمان و واقعیت باشد .از سوی نباید از منطقه /تاوازن
ترس ایجاد دومینو در منطقه و مساابقه کشاورها بارای میان اصاول و
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تمهای اصلی

شتابزده له یا علیه این اقدامات دست زد .از سوی دیگر سیاسااااااات موازنه میاان واقاعگرایای و
نیز نباید فریب موضعگیریهای تند برخی از کشورهای خااااااارجی /آرمانگرایی
منطقه نظیر کویت ،قطر یا ترکیه در قبال این پروژه خورد توجاااه باااه
و با نگاهی واقعبینانه باید با قضایه برخاورد کارد /.چاه آرماااانهاااای
بخواهیم چه نخواهیم پس از پیروزی انقلاب اسالامی در سیاسااااااات
سال  1375برخی از چارچوبها سیاست خارجی ما را خاااااارجی و
شکل داده است .مانند دفاع از مستضعفان ،وفااداری باه هماااهنگی بااا
آرمان فلسطین آزاد ،خصم عمیق نسبت به رژیم اشغالگر واقعیااات روز/
قدس ،عدم وابستگی به ابرقدرتها و  ...به همین خاطر بدبینی نسابت
نباید این مسائل را به تحولات روز ربط داد و با وزیادن باااه موضاااع-
یک باد مخالف دست از آن شست .در مقابل نیاز بایاد گیاااریهاااای
هوشیار بود و با توجه به سه اصال عازت ،حکمات و منطقهای.
مصلحت که رهبر انقلاب همواره بار آن تأکیددارناد باه
تدوین سیاست مناساب در قباال عاادیساازی رواباط
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نزدیکی با رژیم صهیونیستی دچار تنش شد و به اقدامات واقعیااتهااای

صهیونیستها با کشورهای منطقه دست زد /.جمهوری
اسلامی ایران نه میخواهد و نه با توجه به اصول سیاست
خارجی انقلاب اسلامی از آرمانهای فلسطین خود را رها
کند .بنابراین ضمن توجه به منافع ملی خود باید باهطور
عادلانه در این قضیه ورود کند و با ابزارهای خود پیاامی
روشنی به منطقه ارسال کند مبنی بر اینکه اینگونه پروژه-
ها برای هیچکدام از طارفین افازایش امنیات باه دنباال
نخواهد داشت /.جمهوری اسلامی ایران ضمن توجه باه
اصول سیاست خارجی خود باید بااحتیاط با این موضوع
برخورد کند .بهطور مشخص به نظر بنده بایاد سیاساتی
مبتنی بر بدبینی را اتخاذ کرده و پیششرط فعالیاتهاای
خود را مبتنی بر نفاد طرفهای دیگر قرار دهد .در ایان
مسیر حتای بایاد باه گاروههاایی همچاون تشاکیلات
خودگردان فلسطین نیز بیاعتماد بود زیرا خود شهروندان
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و برخی از رهبران فلسطینی سالها اسات کاه در حاال
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مذاکره و عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند
و اکنون نیز برای بقای حاکمیت خود با این فرایند عادی-
سازی مخالفت میکنند.
جمهوری اسلامی ایران باید باز طریق افازایش تعامال و اتخااااااااااذ
مشارکت فعال در کلیه سازوکارها و سازمانهای منطقه -دیپلماسااااای
ای با استفاده از دیپلماسی دو و چندجانبه از منزویسازی فعااال /ایجاااد
و محدودسازی خود جلوگیری کند ./یکی از راههایی که نهادهااااااای
جمهوری اسلامی ایران میتواند در منطقاه انجاام دهاد منطقااااااهای گسترش همکاریهای منطقهای
نهادسازی منطقاهای اسات .ایان کاار از طریاق ایجااد جدیااااااااد/
سازمانها و سازوکارهای چندجانبه منطقاهای جدیاد از اعتمادساااازی
طریق تعامل و تأثیرگذاری بار سیاسات خاارجی ساایر جمعی
بازیگران منطقاه باا باهکارگیری فعاال دو و چندجانباه
امکانپذیر است /.یکی از راهکارهایی کاه مایتاوان در
منطقه استفاده کرد ایجاد اعتمادسازی جمعی است .ایان
کار از راههای گوناگونی قابل انجام است .یکای از ایان
راهها ایجاد اعتمادسازی جمعی از طریق ایجاد و افزایش
اعتماااد و اقبااال کشااورهای منطقااه بااه سااازمانهااا و
سااازوکارهای چندجانبااه منطقااهای از طریااق تعاماال و
هماهنگی با بهکارگیری دیپلماسی شفاف و واقعگرایاناه
است/.
شما وقتی در منطقهی آشاوبزدهای مثال غارب آسایا تقویاات تااوان
زندگی میکنید خواهناخواه باید راهبردهای واقعبیناناه را نظامی ایران در
پیش بگیرید .به نظر من یکای از مهمتارین راهبردهاای منطقه /ایجااد
ایران در قبال صلح اعراب و رژیم صهیونیساتی تقویات ائتلااافهااای
نیروی نظامی و افزایش حضور منطقهای ایاران اسات /.منطقاااهای در
مهمترین هدف اعراب و رژیام صهیونیساتی از فرایناد برابااار رژیااام
سازش و عادیسازی روابط هماانطاور کاه خودشاان صهیونیساااتی/
گفتهاند تضعیف جمهوری اسلامی ایران و ایجاد کمربند توجاااه باااه
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افزایش توان نظامی و قدرت
ملی

جایی که ابزار ،امکانات و منافع ملی حکم مایکناد باه نظاااااامی در
ائتلافسازی متقابال در منطقاه دسات بازنیم و محاور تاااااااادوین
مقاومت را تقویت کنیم .با این کار حداقل توازن نسبی را راهبردهااااای
میتوان در میدان عمل برقرار کرد و پیام روشنی بهطرف سیاسااااااات
مقابل داد /.یکی از مسائلی که در کشور ما متأسفانه زیاد خارجی.
اتفاد میافتد گاره زدن راهبردهاای نظاامی باه مساائل
سیاسی و درگیریهای داخلای اسات .در تحلیالهاای
پیرامون سازش اعراب و رژیم صهیونیستی نیز ردپای این
مسائل زیاد به چشم میخورد .اما باید توجه داشت توجه
به راهبردهای نظامی حتماً باید در تمام سیاستسازیها
پیرامون منطقه خلیجفارس باشاد و چشمپوشای از ایان
اهرم تنها به سادهسازی مس له میانجامد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقالۀ پژوهشی :روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزه  / ...کمالی و همکاران

امنیتی برای محاصره کشور ماست .بنابراین ما نیز باید تا راهبردهااااای

در این مقاله تلاش شد تا با ترسیم مختصات عادیسازی رواباط رژیام صهیونیساتی و کشاورهای
عرب خلیجفارس ،اهداف آن شناسایی و تأثیرات چنین روابطی بر امنیت ملی جمهوری اسالامی ایاران
مورد واکاوی قرار بگیرد .همچنین در مصاحبه با متخصصان حوزه غارب آسایا و مطالعاات منطقاهای
راهبردهای مطلوب جمهوری اسلامی ایران برای کنشگری در منطقهی خلیجفارس گاردآوری و ماورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بهطورکلی با تجمیع نظر نخبگان و دادههای مطالعاتی پژوهش مشخص شد
که کشورهای عربی منطقه و رژیم صهیونیستی در هاراس از قادرتیاابی و گساترش نفاوذ منطقاهای
جمهوری اسلامی ایران ،اقدام به نزدیکی مواضع کرده و هستهی اصلی فرایند سازش خود را مقابلاه باا
آنچه تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران میخوانند قرار دادهاند.
یکی دیگر از محورهای پژوهش تبیین این نکته بود که اگرچه در ظاهر ،کشورها در فرایند ائتلااف-
سازی خود قدرت ملی و امنیت خود را افزایش میدهند اما آنچه که در واقعیت و میدان عمل به وقوع
میپیوندد چرخهای معیوب از روابط است که نوعی شکنندگی و کاهش اقتدار و امنیت را به دنبال دارد.
نکته فود بهخوبی بر آنچه امروز در منطقه غرب آسیا شاهد آن هساتیم ،مطابقات دارد و عاادیساازی
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روابط برخی از کشورهای عرب منطقه با رژیم صهیونیستی نهتنها باعث کاهش اختلافات نشده بلکه باه
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دلیل مخالفت شدید افکار عمومی جهان اسلام و سیطره ذهنیت خیانت به آرمان فلسطین آتش اختلافات
را شعلهورتر کرده و در صورت ادامه روند فود امکان تحولات خشونتآمیز دور از ذهن نیست .بنابراین
به نظر میرسد راهحل ایجاد امنیت در منطقه نه از راه ارائهی امتیازات گوناگون به رژیم صهیونیساتی و
خارج کردن آن از انزوای سیاسی بلکه آن چیزی است که بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری «منفعات
کل کشورهای منطقه باشد» و همانگونه که ایشان بارها اعلام کردهاند «خلیجفارس ناامن ،برای همه ناامن
خواهد بود» .بااینحال با توجه به ادامه عناد و دشمنی برخی از کشورهای منطقه و اصارار بار دشامن-
انگاریهای خود ،پیشنهادهای پژوهش حاضر برای اتخاذ راهبرد مناساب جمهاوری اسالامی ایاران در
جهت تأمین منافع ملی در مواجهه با عاادیساازی رواباط اعاراب خلیجفاارس و رژیام صهیونیساتی
بهصورت ذیل خواهد بود:
جدول شماره  :6راهبردهای اولویتدار و راهکارهای اجرایی پیشنهادی پژوهش
راهبردهای اولویتدار

راهکارهای اجرایی
*توسعه و ارتقای زیرساختهای نظامی-امنیتی مبتنای
بر ایدههای نو و افزایش سرمایهگذاری در صنایع دفاعی
*استفاده بهینه از تولیدات نظامی داخلی دانشبنیان
*افزایش کیفیت محصولات نظامی داخلی و تلاش برای

افزایش توان نظامی و قدرت ملی

حضور در بازارهای بینالمللی
*ادامه پایبندی به سیاستهای دفاعی و دوری گزینی از
رویکردهای تهاجمی
*توجه به تحولات نظامی باینالمللای و تلااش بارای
استفاده مطلاوب و مهندسای معکاوس تولیادات روز
نظامی
*حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات منطقهای
*تلاش دیپلماتیک در جهات ایجااد اجمااع منطقاهای

گسترش همکاریهای منطقهای

همسو با منافع جمهوری اسلامی ایران
*خنثیسازی فشارهای سیاسی علیه جمهوری اسالامی
ایران از طریاق تعامال ساازنده و ماؤثر در چاارچوب
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*متنوع سازی اهداف منطقهای و فرا منطقهای سیاست
خارجی جمهوری اسلامی ایران.
*ترکیب اعضا از میان نظامیان ،دیپلماتها و متخصصین
سیاستگذاری امنیتی انتخاب شود.
*توازن میان آرمانگرایی و واقعگرایی مرتبط با اصاول
تأسیس نهاد فرادستی سیاستسازی منطقه غرب آسیا

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تصمیمات
این نهاد رعایت شود.
*لزوم اولویت منافع ملی بر موضعگیریهای سیاسی در
تصمیمات نهاد.
*لازمالاجرا بودن مصوبات این نهاد برای تمامی نهادهای
پاییندستی مرتبط با منطقه غرب آسیا اعم از دیپلماتیک
و نظامی.
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سازوکارهای موجود منطقهای
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