
1011،بهار1،شمارۀ35هایجغرافیایانسانی،دورۀپژوهش

263-282ص.
DOI: 10.22059/jhgr.2020.301651.1008111 

 ای ژئوپلیتیک کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در امنیت منطقهنقش 

 (موردی: ایران و اعراب ةمطالع)

 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران -1*پناه درو کیومرث یزدان
 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه ن،یزم علوم ةدانشکد ،یاسیس یایجغراف ارشد ی کارشناسدانشجوی  -یدولت رضا

 02/70/1911تاریخ پذیرش:     70/70/1911تاریخ دریافت: 

 چكیده

روابطیریگبهشكل«رقابت»و«یدئولوژیا»درکنار«ثروت»و«قدرت»هایرمؤلفه،اغلبحضوخیدرطولتار

ب بنیخصمانه در است. شده منجر خاورمنیکشورها انهیمناطقجهان، شمال علتدارابودنهمةبهقایفراو

توانبهایراناند؛ازجملةاینکشورهامیتیبهامنیابیدستیبرایتردهیچیروابطپهایذکرشدهدارایمؤلفه

المللاثرکهباوزنژئوپلیتیکخاصخودبرکشورهایدیگرخواهدرسطحمنطقهخواهدرسطحبین اشارهکرد

ودرهستندازکشورهایتأثیرگذاربرجهان،همراهسایرکشورهایخاورمیانهوشمالافریقا،گذارد.ایرانمی

اند.اینمطالعهبهدنبالپاسخبهوفرهنگیتأثیرعمیقیداشتهیاازآنمتاثرشده،هرتغییرسیاسی،اجتماعی

کهشدهخواهدتوضیحداد«ایمناچیست؟نقشژئوپلیتیكیایرانواعرابدرامنیتمنطقه»اینسؤالاست:

تحلیلیبوده-هوچراایناتفاقرخدادهاست.اینتحقیقازنظرماهیتوروشازنوعتوصیفیچهاتفاقیافتاد

گمنامیاستفادهشدهاست.دراینمقاله،تالشآزمونپایاییمدلپژوهشازروشدلفیبارویكردشبهبرایو

حاکیازآناستکهکشورهایهایگرافیكیبرایدرکبهترمفاهیماستفادهشود.نتایجشدهاستتاازمدل

هابدونتوجهبهجایگاهایران،آن،کنندوعربیازجملهعربستانبهموقعیتووزنژئوپلیتیکایرانتوجهنمی

بررسیوضعیتفعلیایرانوکشورهایعربیدرهایمنطقهتوانندبحراننمی با سرانجام، کنترلکنند. ایرا

بطامنیتیبینایرانوکشورهایعربیرسیدیم.منطقه،بهالگویمفهومیدرروا



.مناک،یتیژئوپلران،یا،یامنطقهتیامناعراب،:هاکلیدواژه

                                                                                                                                                                   
 :kyazdanpanah@ut.ac.ir Email 71109012000، تلفن: نویسندة مسئول *

mailto:kyazdanpanah@ut.ac.ir


 1011بهار،1ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش266

مقدمه
روابط  یریگ منجر به شکل 9«رقابت»و 9«یدئولوژیا»در کنار 0«ثروت»و  1«قدرت»ر ، اغلب حضوخیدر طول تار

به  یابی دست یبرا یتر دهیچیروابط پ قایفراو شمال  انهیمناطق جهان، خاورم نیکشورها شده است. در ب نیخصمانه ب

که در  ییها اشتباه توسط قدرت یها یدارند و در صورت اتخاذ استراتژ ژهیو اتیبا خصوص ییحضور کشورها لیدل به تیامن

و  ریگ چشم انهیخاورم نی، عناوکمیو ستیسوم قرن ب ةشدن به ده کیبا نزد .خواهد بود ناگوار جهیمنطقه وجود دارد نت نیا

از آوارگان  یا شده و حرکات گسترده یداخل ةباعث بروز فاجعو رخ داده  هیدر سور یها جنگ داخل . سالاست کننده نگران

و  یقحط ی،داخل ماتیاز تقس یناش ةدیچیپ ینظام یریدرگ لیدل به ،منیاست. در  ختهیو پناهندگان را برانگ یداخل

سفارت خود  یوارهایدر د ینگار عربستان سعود روزنامه کیشود.  یم دیتشد یرخ داده است که با مداخالت خارج یدیناام

 .متوسل شده است یکتاتورید به ـ در منطقه کیدموکرات استیامکان س یبرا ییالگو یروز ـ هی. ترکدیبه قتل رس

 گرانیباز یها ها و سرکوب تیدر کنار محدود ها گزارش سلسله کی و نیمربوط به نقض حقوق بشر در بحر های گزارش

های رو به گسترش در خاورمیانه و شمال افریقا  (. این رخداد1: 0711)انگریست،  در مصر وجود دارد زیآم مخالف مسالمت

گذاری خاص  گرایی بر نام ریشه در ادبیات این منطقه دارد. درحقیقت، ادبیات در حال گسترش در مورد مناطق و منطقه

دربارة مفروضات جغرافیایی وجود ندارد، در طول تاریخ نیز « خنثی»با توجه به اینکه هیچ چیز  .مناطق تأکید کرده است

. های جغرافیایی تقریباً همیشه به نفع منافع استراتژیک نظامی بوده است گذاری مکان هدف اصلی از شناسایی و نام

های اعطاشده در جهان  ترین نام کنند، برخی از اساسی خاطرنشان میوگن و مارتین لوئیس  طورکه کورن درحقیقت، همان

به عبارت دیگر، خاستگاه مناطق ریشه در . برای اولین بار توسط متفکران نظامی ساخته شده و بار نظامی دارند

شده توسط آلفرد  گذاری نام)نام خاورمیانه  (.00: 0779)بیلگرین،  های امنیتی و اقدامات مخترعان خود داشته است برداشت

برای نمونه، این منطقه در یکی از مناطق حساس امنیتی و انرژی در  .و شمال افریقا نیز دارای بار امنیتی است( ماهان

جنگ ، 1101(، از جمله انقالب ایران در سال 02: 0719)بینین و وایرل،  جهان است و شاهد تنش و درگیری بسیاری

طرز  انداز ژئوپلیتیکی خاورمیانة معاصر را به حمله و اشغال امریکا به عراق که چشمایران و عراق، جنگ خلیج فارس، و 

های اثرگذار در این منطقه ایران است؛ ایران یکی از  یکی از قطب. ( بوده است9: 0707گیری تغییر داده )کوچ،  چشم

تواند محل  سیاسی و ژئوپلیتیک می این روابط در قالب جغرافیای. کشورهای تأثیرگذار در وزن ژئوپلیتیکی منطقه است

عنوان سیاست کالن جمهوری اسالمی ایران، و  در این میان، سیاست نه شرقی نه غربی، به .بحث علمی خاص خود باشد

عنوان حدفاصل سه قارة آسیا، اروپا، و افریقا،  نیز ژئوپلیتیک خاص ایران از جمله به دلیل قرارگرفتن در منطقة خاورمیانه به

الملل، بتواند تشخیص، تثبیت، و توسعة  دهی کند که، ضمن درک نظام بین ای سیاست خارجی کشور را سامان ه گونهباید ب

های حاکم بر سیاست خارجی ایران بر  دهد همة گفتمان شواهد نشان می. اهداف ملی را نیز در دستور کار قرار دهد

ر منطقة خاورمیانه و شمال افریقا باعث رویارویی با ژئوپلیتیک این کشور تأثیر زیادی داشته است؛ زیرا حضور د

ها و مخالفت کشورها با  توان به اقتدارگرایی دولت هاست که از جمله می بندی ها، اختالفات، و گروه ای از تفاوت مجموعه

ای هر یک از کشورهای منطقه برای تأمین منافع و امنیت  در چنین منطقه .(02: 0719یکدیگر اشاره کرد )بینین و وایرل، 

های سیاسی و امنیتی خود را در  کوشد با کشور یا کشورهایی که با آن دیدگاه و منافع مشترک دارد همکاری خود می

موکراسی، حقوق بشر، الملل، اشغال، رادیکالیسم، د از جمله آشفتگی اجتماعی، جنگ و انقالب، روابط بین)موضوعات کلی 

                                                                                                                                                                   
1. the power 
2. Wealth 
3. Ideology 
4. Competition 



 262… ایژئوپلیتیککشورهایخاورمیانهوشمالافریقادرامنیتمنطقهنقش

(. بنابراین، همة کشورهای 9: 0707گسترش دهد )کوچ،  (عنوان یک نیروی سیاسی در متن خاورمیانة مدرن و اسالم به

هم  با...  های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، و ای، و آرمانی خودشان، به همکاری بر مصالح و منافع ملی، منطقه منطقه نیز، بنا

 از طرفی، با. میان کشورهایی که وزن ژئوپلیتیکی باالتری دارند، تأثیرگذاری بیشتری نیز خواهند داشتنیاز دارند و در این 

بودن  نسبی های امنیت نوین از جمله های استراتژیک کشورهاست و همچنین ویژگی توجه به اینکه امنیت یکی از مؤلفه

. کند که در تشخیص و تثبیت و توسعة آن تالش کرد ناپذیربودن امنیت ایجاب می بودن امنیت، و تجزیه امنیت، ذهنی

در این میان، خاورمیانه و شمال . محیطی است های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست امنیت شامل بخش

های گستردة قومی،  ها و چالش های امنیتی گسترده در منطقه را دارد؛ زیرا گرفتار تنش افریقا پتانسیل الزم برای بحران

های طوالنی در افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، و یمن  ( و همچنین وجود جنگ02: 0719)بینین و وایرل، ...  هبی، ومذ

رابطة  (. برای آشکارکردن19: 0707تر کرده است )کوچ،  های ظریف سیاسی و اجتماعی این منطقه را پیچیده معادله

آنچه مورد   به عبارتی،. باز شوند« امنیت»و « منطقه»ست مفاهیم متقابل و سازنده بین کشورهای منطقه و امنیت، الزم ا

توان از  (. درنهایت، سه عامل را می1: 0719)بینین و وایرل،  نیاز است فهم آگاهانه و جامع از خاورمیانه و شمال افریقاست

دوم،  ی کشورهای منطقه؛های امنیت مل های داخلی یا آشفتگی اول، نگرانی از قیام :نظر درک جامع کنونی مهم دانست

ویژه با استفاده از بازیگران غیردولتی و  نگرانی فزاینده بین کشورهای عربی منطقه درمورد گسترش قدرت ایران به

های خود بر  نیروهای نیابتی؛ و سوم، نگرانی از خروج ایاالت متحده از منطقه یا تغییر مسیر ایاالت متحده در قبال اندیشه

ها و اطالعات نیز  آوری داده تحلیلی بوده و روش جمع -این پژوهش به روش توصیفی .(91-11 :0707منطقه )کوچ، 

عمده از طریق توصیف و مبتنی بر تفکر، منطق، و استدالل انجام گرفته  طور ای و به طور کلی بر مبنای روش کتابخانه به

 یها مجموعه یها گفتمان نةیزم در ت،یمفهوم امن نیهمچن ران،یا کیتیتصورات ژئوپل یمقاله به بررس تاً،ینها. است

 یکشورها تیمتقابل امن ریتأث کیتیموثر بر ژئوپلبا توجه به عوامل  ما سپس، .پردازد یم ذکرشده روال با یا منطقه یتیامن

را رانیو ا یعرب نرمافزار از استفاده ؛میکن یملیتبدیبهمدلمفهومکهدرقسمتقبلیافتهایمبا

استفادهازروشدلفتاینها با  یتیامن یها گفتمان تیوضعو  کرده  یابیارزیگمنامشبهكردیبارویمدلرا

 .میافتی دستپژوهش  ییو به مدل نها حیتصح نظران صاحب یآرا اعمالمنطقه را با 

 ینظر یمبان
 کیتیژئوپلبرموثرعوامل

این اصطالح ابتدا توسط روودوف شیلن سوئدی تعریف شد . کار گرفته شد در پایان قرن نوزدهم به« ژئوپلیتیک»اصطالح 

« عنوان اشکال زندگی بر اساس عوامل جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و جغرافیایی ها به علم دولت»و آن را 

 و« عوامل ثابت»دستة کلی  صورت کلی، عواملی که در ژئوپلیتیک مؤثرند به دو (. به2: 0710تعریف کرد )اسچولوین، 

(. در عوامل ثابت اولین مورد موقعیت است؛ کشوری که دارای 02: 1927 عزتی،) اند بندی شده تقسیم« عوامل متغیر»

ای راهبردی وارد عمل شود،  گونه رود؛ اگر به شمار می ناچار بخشی از راهبردهای نظامی به موقعیت راهبردی باشد به

مورد دیگر (. 09: 1910میرزاخانی سیالب، ) شود نون بحران تبدیل میتواند در مسیر توسعه گام بردارد؛ وگرنه به کا می

هر چه خاک کشوری  .دانستند جمله راتزل وسعت زیاد را عامل قدرت می دانان از گذشته جغرافی وسعت است که در

ت که شکل مورد سوم توپوگرافی اس. (19: 1902میرحیدر، )تر باشد قدرت سیاسی و تمدن آن هم بیشتر خواهد بود  وسیع

(. 11: 1910: دهنوی) ها به نحوی در جغرافیای سیاسی مؤثر است ها و ناهمواری بیرونی زمین شامل مرزها، شبکة آب

مورد چهارم شکل کشور است؛ شکل جغرافیایی واحدهای سیاسی در ارتباطات، وحدت ملی، مالحظات دفاعی، و 
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مورد نهایی فضا و تقسیمات آن است که در  (.101: 1902 رحیدر،می) گیرد طورکلی در ارزیابی قدرت موردتوجه قرار می به

ای در آن دخل و  گونه ها سکونت گزیند یا به هایی است که انسان توانست در آن مفهوم فضا شامل سرزمین ژئوپلیتیک

ر ژئوپلیتیک از عوامل متغی. یابد تصرف کند؛ بنابراین، قلمرو فضایی ژئوپلیتیک با توسعه و پیشرفت فناوری گسترش می

در معادالت ژئوپلیتیک، همة . ترین عامل ژئوپلیتیک انسان است که مهم طوری مورد اول انسان و جمعیت است؛ به

دهنوی، ) گیرد تنهایی در قطب دیگر قرار می قطب و انسان به  های طبیعی، اعم از عوامل ثابت و متغیر، در یک پدیده

این منابع از حیث اینکه اساس . دهد منابع است کشورها را تحت تأثیر قرار میدومین متغیری که ژئوپلیتیک (. 01: 1910

بنابراین، در تعیین قدرت سیاسی . طور غیرمستقیم در قدرت نظامی نیز دخالت دارند آیند، به شمار می  قدرت اقتصادی به

( منابع غذایی؛ ب( الف: شود یدسته تقسیم م (. منابع طبیعی به دو101: 1902 میرحیدر،)کند  یک کشور نقش ایفا می

که عوامل اساسی ژئوپلیتیک،  طوری اجتماعی هستند؛ به - و آخرین مورد عوامل ژئوپلیتیکی نهادهای سیاسی منابع معدنی؛

مشی  آمدن زمینة اتخاذ خط مطالعه قرار گرفت، باعث ایجاد زیربناهای اجتماعی و نهادهای سیاسی و فراهم که مورد

 (.22-01: 1927تی، شوند )عز سیاسی می

 یكیتیژئوپل منطقة

ای است و  منطقه ای و برون منطقه های درون گیری الگوی فضایی روابط سیاسی دولت منطقة ژئوپلیتیکی بسترساز شکل

(. برای درک این 110: 1922نیا،  انگیزاند )حافظ ها و پیدایش الگوی رقابت، همکاری، و نزاع را برمی کنش و واکنش آن

تشخیص است که از یک   یک منطقه در جغرافیا هنگامی قابل .نخست باید منطقة جغرافیایی را بررسی کردمفهوم، 

خوبی آشکار و  که اجزای آن به طوری وضعیت جغرافیایی یکپارچه برخوردار باشد و از دیگر مناطق متمایز باشد؛ به

اریف مختلفی که از منطقه وجود دارد بر اساس (. تع27: 1921پور و همکاران،  تشخیص و شناسایی باشد )احمدی قابل

یافتة اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و امنیتی   محوریت یکی از موضوعات جغرافیا، تاریخ و فرهنگ مشترک، همکاری سامان

(. فرهنگ استراتژی منطقه را 102: 1920اند )مستقیمی و ملکی،  شده  گیری یک جامعة مدنی مطرح یا امکان شکل

اند )محمدنژاد و نوروزی،  علت پیوند جغرافیایی یا منافع مشترک به یکدیگر مرتبط شده داند که به کشور می سرزمین چند

های طبیعی،  ای از ویژگی ها و کشورهای موجود در یک فضا یا منطقة جغرافیایی در تمام یا پاره دولت(. 099: 1902

طور  (. به09: 1929نیا و کاویانی،  رسند )حافظ رایطی به آن میانسانی، یا ادراکی با یکدیگر اشتراک وضع داشته یا تحت ش

 (.122: 1910نیا،  کند )حافظ ای پیدا می کلی، عناصر مزبور در اهداف و منافع و استراتژی بازیگران جایگاه ویژه

 یا منطقه قدرت

ها اعمال  واحدهایی که قدرت بر آنکنند و  مورگانتا در تعریف قدرت از رابطة بین واحدهایی که قدرت را اعمال می

کند. این رابطه دارای سه منشأ سود، هراس از زیان، و احساس تعلق است که از طریق تهدید، جاذبه، یا  شود یاد می می

(. در تعریف هالستی، قدرت نیازمند اقدام است؛ اقدامی که بازیگر الف نسبت 20: 1911شوند )قاسمی،   کاریزما اعمال می

کند تا بازیگر ب روش خاصی را که در تطابق با آرزوهای بازیگر الف است در پیش بگیرد )قاسمی،  ر ب دنبال میبه بازیگ

کند و از  ای قدرتی است که نفوذ و دامنة اثرگذاری آن فقط در یک منطقة خاص تجلی پیدا می (. قدرت منطقه29: 1911

ها قرار دارند )اعظمی و همکاران،  ترکیه در این گروه از قدرت رود. کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آن فراتر نمی

داند که نفوذ آن در یک منطقة جغرافیایی و  ای را قدرتی می نیا قدرت منطقه ( یا در تعریفی دیگر دکتر حافظ99: 1911

ویژگی مثبت و منفی  است که دارای دو  ای واقعیتی (. قدرت منطقه927: 1910نیا،  کند )حافظ ژئوپلیتیکی تجلی پیدا می

ای آلمان بر آن است که کشورهای بزرگ منطقه باید دارای خصوصیات زیر  است. مؤسسة مطالعات جهانی و منطقه

. 9ای؛  عنوان یک قدرت منطقه شدن توسط سایر کشورها به . مورد پذیرش واقع0. ارتباط جغرافیایی با منطقه؛ 1باشند: 
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. 2جایگاه پیشرو در جمعیت، اقتصاد، ارتش، سیاست، و ایدئولوژی؛  .9اقعی منطقه؛ توانایی تأثیرگذاری بر ایدئولوژی و

(.10: 0772)هللر،  ای ادغام باال در منطقه و کنترل عالی بر امنیت منطقه

ایمنطقهامنیتیةمجموع

یلیام تامس و در آثار افرادی مانند و 1107 ةطور مشخص در ده نخستین بار به« ای امنیتی منطقه ةمجموع»اصطالح 

گرو حفظ امنیت  هایی است که حفظ امنیت هر یک در امنیتی متشکل از دولت ةها، مجموع کار رفت. به باور آن گراید به

شود؛ اما شهرت و اعتبار این نظریه  تهدید امنیت سایر اعضا تلقی می ةمنزل دیگری است و تهدید امنیت یک عضو به

باید با  ،«ای امنیتی منطقه ةمجموع» ة(. برای درک نظری9: 1921شود )کوزهگر کالجی،  بیشتر مربوط به باری بوزان می

تماعی، ملی، باری بوزان و همکارانش امنیت را در سطوحی فردی، اج .مفاهیم امنیت در سطوح مختلف آشنا بود

کند: امنیت ملی شامل تعقیب  رابرت ماندل بیان می(. 9: 1921)کوزهگر کالجی،  اند کردهالمللی مطرح  و بین ،ای منطقه

های ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسبت  های حکومت روانی و مادی ایمنی است و اصوالً جزو مسئولیت

گذشته، امنیت  در (.1920عمل آورند )ماندل،  شیوة زندگی شهروندان خود ممانعت به ها، نظام شهروندی و به بقای رژیم

امروزه، امنیت ملی شامل هرگونه  .طورکلی به حفظ تمامیت ارضی و استقالل سیاسی با دفاع ملی اشاره داشت ملی به

از جان و مال ملت، رهایی ملت از رویکرد غیرنظامی و نظامی برای مقابله با تهدیدات بیرونی یا داخلی ازجمله محافظت 

ای تلفیقی از سـطوح مختلف از  امنیتی منطقه ةمجموع ةنظری(.910: 0717)ناتو،  است ترس، و ترس و آزادی از خواسته

کند. آنچه در این نظریه از  ای فراهم می منطقه ةسطح جهانی تا سطح داخلی را برای فهم بهتر مسائل امنیتی یک مجموع

ای است.  امنیتی منطقه ةدشمنی در میان کشورهای یک مجموع برخوردار است وجود الگوهای دوستی/ اهمیت باالیی

. ساختار بنیادین کند دشـمنی است که نوع روابط کشورهای منطقه را با یکدیگر مشخص می همین الگوهای دوستی/

کند؛ ساختار آنارشی، به  ای را از همسایگانش جدا می امنیتی منطقه ةامنیتی چهار متغیر دارد: مرز که مجموع ةیک مجموع

 ةدهند شده باشند؛ قطبش که پوشش  ای باید از دو یا چند واحد خودمختار تشکیل امنیتی منطقه ةاین معنا که مجموع

زمند و توزیع قدرت در میان واحدهاست؛ ساخت اجتماعی که شامل الگوهای دوستی و دشمنی میان واحدهاست )سا

شدن به  و مفید برای نزدیک ،کاره، نافذ کند که مفهوم امنیت روشی همه (. باری بوزان استدالل می120: 1912جوکار، 

تفریط قدرت و صلح قرار دارد  و  دهد که بین افراط الملل است. امنیت چارچوبی تحلیلی ارائه می روابط بین ةمطالع

(putehelle.firebaseapp.com.) 

 (1228:25،بوزانوویور)ایهایامنیتمنطقهالصةانواعمجموعهخ.1جدول

هانمونههایاصلیویژگینوع

 کنند تعیین می ای، قطب و جهت حرکت منطقه را های منطقه قدرت استاندارد
خاورمیانه، امریکای جنوبی، جنوب شرق آسیا، شمال و 

 جنوب افریقا

 امریکای شمالی قطبی متمرکز حول ابرقدرت تک ابرقدرت

 

 کشورها روابطوالگوها

ها را در  نیا روابط ژئوپلیتیکی بین کشورها و دولت حافظ :های سیاسی، الگوهای متنوعی بیان شده است در روابط بین نظام

به (.910: 1910نیا،  رابطة رقابتی )حافظ .9رابطة نفوذ؛  .9رابطة سلطه؛  .0رابطة تعاملی؛  .1کند:  چهار رابطه بیان می

ای به الگوهای دوستی و دشمنی میان واحدهای سیستم  های امنیت منطقه گیری و عملکرد مجموعه بوزان، شکل ةعقید



 1011بهار،1ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش221

ای به اقدامات و تفاسیر بازیگران و نه صرفاً بازتاب مکانیکی توزیع قدرت  های منطقه شود نظام وابسته است که باعث می

 های الگوهای دوستی و دشمنی وردن معیارها و شاخصهآ دست دکتری خود برای به ةرسال 1نکورک اسکانیا. وابسته باشند

کردن  نارشی ونت، با اضافهآن با فرهنگ آهای  ای و شباهت امنیتی منطقه ةبا محور قراردادن ماهیت پیوندی مجموع را

 بسط داده است فی()من و دشمنی )مثبت( های امنیتی بوزان، الگوی دوستی دو زیرمجموعه به هریک از مجموعه

که در بیشترین بازة زمانی ارتباط دو کشور دارای الگوی را ای  (. در این مقاله رابطه00: 1910زاده و همکاران،  ی)چگن

رویکرد  آمیز با لگوی رقابتدارای اای که در بیشترین بازة زمانی ارتباط دو کشور  رابطه نامیم؛ می دوستی باشد رابطة مثبت

اشد آن را رابطة منفی و درصورتی که این ارتباط دارای نوسانات بین دوستی و دشمنی در مقاطع دشمنی و خصومت ب

 نامیم. آن را روابط مقطعی )خنثی( می ،زمانی مختلف باشد

 پژوهشروش

برای بررسی همبستگی پایایی  .ای دست اول بوده است تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه -توصیفی روش پژوهش

دلفی به صورت  از روش  ای بوده و نتایج حاصله با واقعیات های پژوهش از طریق منابع کتابخانه بین یافتهموجود 

در  باخ استفاده شده است. سنجش از آزمون آلفای کرون پایایی ابزار گمنامی( بوده و برای نامه )با رویکرد شبه پرسش

ی دیاگرامی، طبق کتب روش تحقیق، حجم نمونه از بررسی همبستگی موجود بین پژوهش و نتایج حاصله مدل نهای

نفر به صورت ترکیبی از  97(. در این مقاله نیز 102: 1910نیا،  عدد ذکر شده است )حافظ« 97»جامعة آماری به تعداد 

های تهران برای بررسی همبستگی و تصحیح مدل پژوهش انتخاب شد.  استادان و دانشجویان از جامعة آماری دانشگاه

نظران و دانشجویان، نمونة آماری:  های پژوهش و مدل مفهومی: صاحب ة آماری برای بررسی همبستگی بین یافتهنمون

از طریق « در دسترس»گیری  صورت روش نمونه نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به 07نفر از استادان و  17

« مصاحبة غیرساختارمند»از دانشجویان جغرافیای سیاسی( و نفر  17نفر از استادان جغرافیای سیاسی و  2« )نامه پرسش»

الملل(.  ای و روابط بین نفر از دانشجویان علوم سیاسی با گرایش مطالعات منطقه 17نفر ار استادان علوم سیاسی و  2)

دانشجویان  در این راستا، .اعمال شد« شرایط خاص»برای حصول اطمینان از نتایج، متغیر کنترل )شاهد( پژوهش با نام 

های تهران، مدرس، بهشتی، و خوارزمی  در دانشگاه« عالی»نامة  و نمرة پایان« 10معدل باالی »انتخابی با شرایط 

در مواقعی نیز برای تکمیل جامعة آماری و حرکت در مسیر سؤاالت تخصصی به صورت آمارگیری گلولة  .انتخاب شدند

روند کار بدین صورت بوده است  تا مدل به صورت دقیق ارائه شود.ای و معرفی شخص بعدی( عمل شد  برفی )زنجیره

های پژوهش  ها در قالب یافته نامه وضعیت روابط امنیتی کشورهای عربی و ایران از کتب و پایان جدول که نخست

 .ا گذاشتبندی امکان طراحی مدل مفهومی را برای پژوهش در اختیار م این طبقه .بندی شد استخراج و در سه گروه طبقه

ای متشکل از سه بخش گردآوری شد؛  نامه ها به صورت پرسش برای محاسبة ارتباط و وزن ژئوپلیتیکی، نخست داده

بخش اول ارزیابی کشورها برحسب چهار مؤلفة قوت، فرصت، تهدید، و ضعف صورت پذیرفت که هدف از این بخش 

ها فاقد انسجام الزم و کافی تشخیص داده  و اگر پاسخ شده بود دهنده به مباحث و کشورهای مطرح سنجش آشنایی پاسخ

نفر آزمون شدند و با اعمال  21بنابراین، بالغ بر  .شد گزین آن نمونة دیگری می نامه از دور خارج و جای شد، این پاسخ می

نفر  21و مجموعاً نفر ادامه یافت  97گیری تا تکمیل نمونة  این آزمون)نفر انتخاب شدند  97شرایطی که در باال ذکر شد 

ای بود؛  های پژوهش از منابع کتابخانه بررسی صحت یافته بخش دوم شامل مصاحبة غیرساختاریافته برای(. آزمون شدند

های کمی بود؛ بدین صورت که از طیف لیکرت  ای جهت نیل به داده نامه شامل سؤاالت چهارگزینه بخش سوم پرسش

                                                                                                                                                                   
1. Kevork Oskanian  
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دهنده تحت تأثیر اعداد کمی قرار نگیرد از واژگان  ولی برای اینکه پاسخ .تفاده شدها اس به گزینه( 2تا  1با امتیازدهی )

نامه( و پایایی پژوهش  برای سنجش ابزار سنجش )پرسش.ها استفاده شد در گزینه( کامالً مخالف تا کامالً موافق)کیفی 

. از مدل مدآدست  هب ،7702 براون -رمنیاسپ ییشگویپ با( و قبول)قابل  7700 کرونباخ یآلفا بیضر در مدل آزمون آماری

ها و  با پنج مولفة جمعیت و سرزمین، ظرفیت اقتصادی، ظرفیت نظامی، ضریب استراتژی ملی و خواست 1ری. اس. کالین

صورت میانگین و گردکردن به سمت عدد مثبت بعدی وارد جدول شد. در مرحلة  ها به سپس، داده .اهداف ملی استفاده شد

 همة وبندی در ستون آخر همان جدول اضافه شد صورت رتبه دو مقدار عددی جدول محاسبه شد و نتیجه بهبعد مضروب 

شدند. لیتبدشکل دیاگرام به  یبه مدل مفهوم XsohguohTiافزار  نرم او ب لیاکسل تحل یافزار با مدل نرم ها افتهی

مجموع »و « کشورهای عربی منطقه از دیدگاه ایران وزن ژئوپلیتیکی»ضریب افزار،هابهنرمنهایتاً،باورودپاسخ

نکتة قابل توجه این است که به  .استخراج شد« مطلق ارتباط خواه مثبت و خواه منفی ایران با این کشورها قدر

ی ده بنابراین، این نسبت را در پاسخ .شود ها در نسبت با کشور ایران بررسی می دهندگان تأکید شده بود که این پاسخ پاسخ

دست  متفاوت به( وزن و ارتباط)ها  شد، قطعاً پاسخ برای نمونه اگر عربستان با کشور مراکش بررسی می .مد نظر قرار دهید

 .آمد می

براوان-آلفایکرونباخ،اسپیرمنضریب.2جدول

ahplACsrhcabnorC 77007791202992972 

nomCheCl-yhphlarhpormsB  77029217201929900 

هایپژوهشیافته:منبع

 
.موقعیتجغرافیاییمنطقةخاورمیانهوشمالافریقا1شكل

هایپژوهشیافته:منبع

 موردمطالعهپژوهشۀمحدود

جزیرة عربستان، ایران، لوانت،  این کشور شامل آناتولی، شبه. ترین منطقة جنوبی آسیا است آسیای جنوب غربی غربی

های  شده، با آبراهه این منطقه، که توسط تنگة سوئز از افریقا جدا. ماورای قفقاز استجزیرة سینا، و  النهرین، شبه بین

آسیای میانه در شمال شرقی آسیای غربی قرار . شود های قفقاز از اروپا جدا می های ترکیه و تقسیم زهکشی کوه تنگه

اند که  شده  یا جزئی در آسیای غربی واقعطور کامل  کشور به 07. که آسیای جنوبی در شرق قرار دارد گرفته است؛ درحالی

                                                                                                                                                                   
1. Rey S. Cline 
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 شمال و خاورمیانه معنی به (. منا07-1: 0770-0779)مشدیسون، کشور بخشی از جهان عرب هستند  19از این تعداد 

 قرار فریقاا شمال و خاورمیانه ةمنطق در که ـ نفت ةتولیدکنند ةعمد کشورهای نامیدن برای که است اصطالحی فریقاا

 کشور ترین شرقی ایران، تا و شود می آغاز فریقاا ةقار غربی شمال در مراکش کشور از منطقه این حد. رود می کار به ـ دارد

 .یابد می امتداد ،خاورمیانه ةمنطق

 ها افتهیوبحث

قایفراشمالوانهیخاورمدریعربیکشورهاورانیایتیامنیهاگفتمانتیوضع
خاورمیانه و شمال افریقا اصطالحی است که برای نامیدن کشورهای عمدة تولیدکنندة نفت، که در منطقة خاورمیانه و 

ای استراتژیک خاورمیانه در حال گذار گسترده  محیط منطقه(. khabdlroW.hau)رود  کار می شمال افریقا قرار دارند، به

(. مجموعة 11: 0707ر این، موضوعات جدید ظاهر شده است )کوچ، عالوه ب .است و نتیجة نهایی هنوز ناشناخته است

ها ابتدا در درون منطقه  های امنیتی یک بازیگر در درجة اول در همسایگی آن کند که نگرانی ای اظهار می امنیت منطقه

بیشتر . ستشود؛ زیرا امنیت هر بازیگر در یک منطقه با امنیت سایر بازیگران همان منطقه در تعامل ا ایجاد می

تر  شود و تهدیدات در همسایگی یک بازیگر به احتمال زیاد قوی های طوالنی مرتبط نمی های امنیتی به مسافت نگرانی

یابیم اغلب وابستگی شدید امنیتی در  ، درمی1ای در جدول  های امنیت منطقه با توجه به انواع مجموعه. شود احساس می

( و 197: 0779های خارجی بسیار کمتر فعال است )بوزان،  دارد و تعامل با قدرت منطقة خاورمیانه و شمال افریقا وجود

در این میان نگرانی اصلی کشورهای . کنند ای در داخل خود منطقه قطب و امنیت منطقه را تبیین می های منطقه قدرت

ویژه با استفاده از  ها، به نعربی منطقة منا در یک دهة گذشته مسئلة گسترش قدرت ایران در سراسر منطقه به هزینة آ

تأثیر بیشتری که ایران قادر به اعمال آن است نتیجة مستقیم این . بازیگران غیردولتی و نیروهای پروکسی، بوده است

واقعیت است که کشورهای قدرت سنتی مانند مصر، سوریه، و عراق در حال حاضر دیگر بازیکنان ژئواستراتژیک در 

وارد فضای غالب  ـ در درجة اول عربستان و امارات ـ کشورهای عربی حاشیة خلیج فارس تا حدودی،. منطقه نیستند

تواند وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی خود را مدنظر قرار دهد و جایگاه  (. در ایـن راسـتا، ایران می01: 0707اند )کوچ،  شده

های موجود داشته باشد و بتواند از عوامل  صتواقعی خود را بشناسد تا از این طریق، برآوردی واقعی از تهدیدات و فر

افشردی و )ها از همکاری با دشمنان استفادة صحیح به عمل آورد  کشورهای منطقه یا بازداشتن آن قدرت خود در جلب

های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ایران و سعودی در  توانیم نتیجه بگیریم که رقابت طور کلی، می به (.191: 1922مدنی، 

ها در سوریه تجلی  لبنان، منطقة خلیج فـارس و در قبـال تحوالت اخیر بحرین، یمن، و نیز مواجهة غیرمستقیم آن عراق،

های  ها و جنگ های شدید باعث تنش . این رقابت(102: 1910ساعی و علیخانی، )است « تعارضـی»شـدن الگـوی  حاکم

ای هم  کرده خألهایی هم ایجاد کرده که هم بازیگران منطقههای داخلی که خاورمیانه را ویران  جنگ. نیابتی شده است

جانبة  ای، آنچه منطقة خاورمیانه در نتیجه تجربه کرده است یک رقابت سه در سطح منطقه .اند ه ها را پُر کرد الملل آن بین

لملل چنین مسابقاتی ا در سطح بین (.00: 0707جدید بین کشورهای عربی، ترکیه، و ایران برای قدرت و نفوذ است )کوچ، 

تواند چین، روسیه، و ایاالت  شامل رقابت امنیتی بین ایران، عربستان سعودی، ترکیه، اسرائیل، و شاید مصر است و می

-ohhtT//:www.doX.uhg/Xodni.tot/hon-onih-eXgn-snraT/eXddbn-nrTh-rod-ohaho) متحده را هم درگیر کند

reaXfr) راندن عراق از  ما پس از بیرون: »الفیصل، وزیر خارجة پیشین عربستان، گفت. در همین زمینه بود که سعود

)کوچ، « دهیم کویت با هم جنگ کردیم تا ایران را از عراق دور کنیم، اکنون بدون دلیل کل کشور را به ایران تحویل می

الف ضدایرانی با حمایت دولت عنوان اولویت اصلی ایجاد ائت از منظر ایران، عربستان سعودی و امارات به (.00: 0707
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(. 0710)آلمزانی و ریکلی،  کنند ترامپ و اسرائیل هستند که تهدید ناشی از تهران را از نظر ثبات در خاورمیانه اغراق می

در بسیاری از موارد، مخالفت سعودی با ایران در خدمت منافع ایاالت متحده است؛ اما این شرایط تحت هر شرایطی رخ 

هایی است که گاهی  ها و اولویت ستان سعودی همچنان یک کشور کامالً ضدانقالب است و دارای ارزشعرب. دهد نمی

چه در یک دهة گذشته در سطح آن (.22: 1101)پیاژه، دارد اوقات درمورد موضوعات استراتژیک با واشنگتن همپوشانی 

در حالی که مرزهای سرزمینی تا . ای است طقهپیوستگی نظم من هم زمان و به منطقه رخ داده است اختالف بین تقسیم هم

عنوان یک مفهوم، استقالل خود را از دست داده است )کوچ،  اند، حاکمیت ملی، به نخورده باقی مانده حد زیادی دست

عصر . گذارد ای تأثیر می (. از طرفی، دخالت خارجی در امور استراتژیک خاورمیانه بر مجموعة امنیت منطقه02: 0707

وجوی راهکارهای نظم  ی ایاالت متحده به پایان رسیده و در حالی که تحوالت محیطی خاورمیانه جستقطب تک

کند تا حق انتخاب  ای ایجاد می کند، در عین حال، فضایی برای بازیگران منطقه تر می ای جدید را پیچیده منطقه

بیشتر « ای کشورهای خاورمیانه های منطقه لیتانگیزة فعا»به همین ترتیب، . های خود در منطقه را داشته باشند سیاست

طور خالصه، روابط دو  به (.99: 0707در هنگام تحوالت خاورمیانه یک عنصر اصلی در معادالت آینده خواهد بود )کوچ، 

کشور مهم منطقة خاورمیانه و خلیج فارس یعنی ایران و عربستان سعودی همواره میان الگوی همزیستی و تعارض در 

وده است. بعد از انقالب اسالمی ایران، الگوی تعارضی بر روابط این دو کشور غالب بوده است که به گفتة نوسان ب

ای،  ای نام برد. دلیل اصلی این موضوع رقابت منطقه توان از آن با عنوان جنگ سرد منطقه بسیاری از پژوهشگران می

بودن بازی با حاصل جمع صفر افزایش قدرت هر یک  با حاکم ایدئولوژیکی، و ژئوپلیتیکی این دو کشور بوده است. درواقع،

ای از جمله  شود. در حال حاضر، با توجه به تحوالت منطقه ای تهدیدی علیه دیگری تلقی می از این دو بازیگر منطقه

فته و این ای ایران افزایش یا ای ایران و کشورهای غربی، قدرت و نفوذ منطقه بحران سوریه، عراق و یمن و توافق هسته

ها و اختالفات در روابط این دو  موضوع از نظر عربستان تهدیدی علیه این کشور است. همین امر سبب افزایش تنش

(. 102: 1912تواند افزایش یابد و ادامه پیدا کند )آرم،  کشور شده است که با توجه به ادراک دو کشور از یکدیگر می

ها همچنین درجة  اند، چه به لحاظ ماهیت چه به لحاظ تعداد. آن رشدنت امروزه، این تقسیمات قدرت در حال عمیق

دهند. در حالی که به جای داشتن دو اردوگاه، حاال سه اردوگاه  المللی نشان می استقالل را از روندهای گستردة سیستم بین

ط روسیه و چین حمایت ای توس اهلل که به میزان گسترده ایران، عراق، سوریه، و حزب« مقاومت»وجود دارد: محور 

شوند؛ و  شوند؛ محور ضدانقالب شامل عربستان سعودی، امارات، بحرین، مصر، و اردن که از سوی اسرائیل حمایت می می

گیری در مورد آیندة  محور تغییر شامل کشورهای قطر و ترکیه. این سه محور در وسط یک درگیری خشن برای تصمیم

در این میان، سیاست خارجی ایران در ارتباط با . (https://fa.shafaqna.com/news/687671اند ) خاورمیانه گرفتار شده

 .اعراب در بسیاری از موارد به صورت مستقل عمل کرده و با کشورهای عراق، فلسطین، سوریه

در این میان، ایران، به دلیل قدرت و هژمونی که دارد، به این کشورها  .لبنان، و یمن روابط مثبت و تعاملی دارد

از طرفی، کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، اردن و مراکش هم وجود دارند که با  .وابستگی ندارد

همچون، کویت، قطر، گیرند که حاصل این ارتباطات با کشورهای دیگر  ایران در رابطة ضریب همبستگی منفی قرار می

های خارجی به عبارتی منشأ رقابت ایران و   عمان، لیبی، تونس، و الجزایر که به صورت خنثی یا مقطعی است این سیاست

(. با وجود 22 :1101پیاژه، آید ) شمار می های اصلی در منظر امنیتی خاورمیانه به عربستان سعودی است که یکی از ویژگی

ان که پتانسیل بهبود امنیت را در سطوح مختلف از ارتباط با مناطق قفقاز و آسیای مرکزی دارد، به موقعیت ژئوپلیتیکی ایر

ای  علت تضاد منافع بین ایران و ایاالت متحده، ایاالت متحده همة تالش خود را برای جلوگیری از حصول امنیت منطقه

علت مشکالتی از  یک کشور صادرکنندة منابع انرژی، به عنوان گرفته است. از طرف دیگر، ایران، به کار به دست ایران به
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برداری از فرصت  جمله تحریم و نبود متحدان استراتژیک و ... به نحو عالی و احسنت قادر به شناسایی و بهره

تنهایی قادر به  عنوان قطب دیگر به (. عربستان نیز به110: 0711فرد و جغرافیایی خود نبوده است )کوالیی،  منحصربه

بودن وزن ژئوپلیتیکی آن نسبت به ایران در منطقه، نیست. در این منطقة حساس  ایفای نقش ژئوپلیتیکی، به خاطر پایین

اند و سایر کشورها نیز  های درجة دوم و سوم بـه ترتیب کشورهای ترکیه و عربستان قدرت درجة اول کشور ایران و قدرت

 (.192: 1922فشردی و مدنی، های چهارم تا پانزدهم قرار دارند )ا در رتبه

وضعیتروابطامنیتیکشورهایعربیوایران.5جدول

 هایپژوهشمنبع:یافته

 و دشمنی )مثبت( الگوی دوستی بههای امنیتی  هریک از مجموعهطورکه در بخش مبانی نظری اشاره شد،  همان

و با توجه به مباحثی که در ارتباط با وضعیت کشورهای منطقه مطرح شد و بررسی شد.بندی  و مقطعی تقسیم )منفی(

در حقیقت  9جدول  .دست آمد سایر منابع و کتب، یک نمای کلی از ارتباطات و رفتارهای کشورها نسبت به یکدیگر به
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ها  مطابق با این یافته 1920قالب اسالمی در سال وضعیت روابط امنیتی کشورهای عربی و ایران را پس از پیروزی ان

برای کل  9های جدول  یافته. بندی دیاگرام نهایی استفاده شده است در گروه 9های جدول  از یافته .دهد نشان می

ارائه شده  9در جدول خالصه، وضعیت روابط امنیتی کشورهای عربی با ایران طور بنابراین، به .کشورهای منطقه است

 .است

 خالصةوضعیتروابطامنیتیکشورهایعربیباایران.0جدول

 هایپژوهشمنبع:یافته

ازمنظرایرانوارزیابیاهمیتژئوپلیتیكیکشورهایعربیتحلیل.3جدول

وزنژئوپلیتیكیارتباطباایرانکشورردیف
برایند

ارتباطووزن

بندیکشورنتایجرتبه

(ازمنظرایران)

02/9 عربستان 1  02/1  77/0  

 

 قطر 1

02/9 عراق 0  77/9  02/0  عراق 0 

02/0 مصر 9  77/1  02/9  عربستان 9 

27/9 امارات 9  02/0  02/2  امارات 9 

77/9 قطر 2  27/9  2/2  سوریه 2 

02/1 سوریه 0  77/9  02/2  کویت 0 

77/0 عمان 0  02/0  02/9  عمان 0 

77/0 بحرین 2  02/1  02/9  بحرین 2 

77/9 کویت 1  77/1  77/2  مصر 1 

 lesmnافزارهایپژوهش،عملیاتمحاسباتیبانرمیافته:منبع

، طبق «ای های امنیتی منطقه مجموعه»با توجه به تلفیق ارتباط و وزن ژئوپلیتیکی ایران و کشورهای عربی و نظریة 

های منطقه  دهندة سیاست عنوان جهت عنوان رهبر کشورهای عربی و به بایستی با کشور عربستان، به این نظریه ایران می

آمده عربستان در رتبة سوم منطقه از منظر ایران قرار دارد و دارای  دست یج به(، ارتباط برقرار کند؛ ولی در نتا1)جدول 

توان  پس می .سو با ایران است ترین موانع ایجاد ارتباط هم ( که این یکی از اصلی2)جدول   وزن ژئوپلیتیکی پایینی است

، که از نوع منطقة استاندارد است،ها در منطقة خاورمیانه و شمال افریقا بوزان قطب  استدالل کرد طبق نظریة باری

این به   کنند و از طرفی مشاهده شد که این دو کشور در تعارض نسبت به هم قرار دارند؛ ای را تعیین می دهی منطقه جهت

شود. این خود عاملی  هم تعریف می معنی است که تعیین خط و مشی منطقة خاورمیانه توسط دو قدرت در تعارض با

کشوروضعیتردیف

من، لبنان، و یه، سورینعراق، فلسطی سو هم 1  

، اردن، مصر، و مراکشنعربستان سعودی، امارات متحدة عربی، بحری سو ناهم 0  

ری، تونس، و الجزایب، قطر، عمان، لیتکوی مقطعی 9  
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شود  تر از سایر کشورهاست و این باعث می افزاید. از منظر ایران، عربستان کشوری با رتبة پایین ها می بحران است که بر

 های ایران نیز در قالب همین راهبرد تعیین شود. سیاست


ایمدلروابطبینایرانوکشورهایعربیازنظربرایندارتباطووزندرحصولامنیتمنطقه.2شكل

 Ps2018افزارهایپژوهشبااستفادهازنرمیافته:منبع

، تیکو، کشورهای 1920در طی بازة تاریخی از  .قابل مشاهده است 0طور خالصه، نتایج بررسی کشورها در شکل  به

های  متناسب با منافع ملی خود و درنظرگرفتن مصالح منطقه و در ارتباط با قدرت ریو الجزا ،، تونسیبیقطر، عمان، ل

چین  بنابراین، به صورت خطوط نقطه .اند سویی با یکی از دو بلوک قدرت موجود در منطقه اقدام کرده ی به همالملل بین

ایران با . اند را با این دو بلوک قدرت داشته( سو ناهم /سو هم)اند؛ زیرا در هر بازة زمانی رفتار متفاوتی  نمایش داده شده

طور مستقیم با بلوک  کردن را در پیش گرفته و در بسیاری از موارد به عملتوجه به ایدئولوژی خاص خود معموالً مستقل 

به یاری ایران و حل  منیو  ،، لبنانهی، سورنیعراق، فلسطرو شده است ولیکن در اغلب موارد کشورهای  قدرت دیگر روبه

ع نبوده، در منطقه جزو اند؛ هرچند به صورت قاط سو با مواضع ایران شتافته مناقشات و میانجیگری در مسائل و هم

ـ متشکل از کشورهایی  در مقابل این جریانات بلوک قدرت دیگری به رهبری عربستان. شوند پیمانان ایران شناخته می هم

ـ به صورت  اند با بلوک قدرت خود را در پیش گرفته« پیمانی هم»و « ایدئولوژی»ها نه منافع ملی بلکه  که در اولویت آن

 .قدرت قرار دارند( خط پیوسته)شوند و به عبارتی در یک بلوک منسجم  رو می ها روبه پیمانان آن ن و هممتحدالشکل با ایرا

گیریجهینت
سو متصل به موقعیت برّی اوراسیاست و از سوی دیگر به   های ثابت و متغیر خود از یک ایران کشوری است که با مؤلفه

دریای عمان از موقعیت بحری نیز برخوردار است؛ به لحاظ در اختیار فارس و  سبب دارابودن سواحل طوالنی در خلیج

ای و جهانی را فراهم  داشتن تنگة هرمز نیز دارای موقعیت گذرگاهی است که، از دیدگاه جغرافیایی، قدرت کنترل منطقه

مناسبات مثبت، با عمان  این میان، ایران با عربستان ارتباطات دیپلماتیک را قطع کرده است؛ با عراق دارای در .کند می

های متخاصم و با بحرین به علل اختالفات به قطع روابط  گری بین ایران و دولت دارای روابط خنثی، و گاهی واسطه

در این میان، با توجه به اینکه امنیت محصول مدیریت  .از طرفی، ایران با کشور سوریه روابط مثبتی دارد .رسیده است

های مؤثر در فضای آینده است، برای رسیدن به این مدیریت باید بین  به تعادل بین مؤلفهوضعیت موجود برای رسیدن 
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های تأثیرگذار در امنیت همکاری و همگرایی الزم و کافی وجود داشته باشد تا این امنیت در هر سطحی برقرار  مؤلفه

جهان به این کشور اهمیت ژئواستراتژیک،  عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد شدن تنگة هرمز در کنار ایران به زیرا واقع. شود

از طرفی، ایران کشوری با موقعیت  .ای برای حصول امنیت حتی در عرصة جهانی بخشیده است ارتباطی، و اقتصادی ویژه

تواند امنیت منطقه را  ژئومیلیتاری و وسعت سرزمینی و ناهمواری جغرافیایی است که، با توجه به وزن ژئوپلیتیکی آن، می

توجهی به وزن ژئوپلیتیکی ایران، اثر منفی فراوانی بر مواضع کشورها و درنتیجه بر توازن قوا وارد  م کند زیرا بیفراه

بنابراین، محدودیت ژئوپلیتیک کنونی منطقه را  .کند ای را تشدید می کند که با همراهی تعارض منافع ناامنی منطقه می

به  .ایران در حصول امنیت از طرف کشورهای منطقه دانست 0«نقش»و  1«جایگاه»توان به علت در نظر نگرفتن  می

نظر ارتباط با  عبارتی، کشورهای منطقة خاورمیانه و شمال افریقا از نقش تأثیرگذار ژئوپلیتیک ایران آگاهی دارند؛ ولی از

های امنیتی استاندارد قرار  پس با درنظرگرفتن اینکه خاورمیانه و شمال افریقا در مجموعه .کنند این نقش، ضعیف عمل می

های اصلی در منطقه را ایران و عربستان برعهده دارند و در صورت تعامل مثبت این دو کشور به همراه دیگر  دارد و قطب

دهد، کلید  ای رخ می شود و در صورت همبستگی منفی بحران امنیت منطقه ای ایجاد می کشورهای منطقه امنیت منطقه

بور در منطقه تحقق همگرایی و رشد ضریب همبستگی مثبت در هر دو گروه از کشورها با یابی به امنیت مز دست

های امنیتی  ای در مجموعه یابی به امنیت منطقه با ایران است که زمینة همگرایی و دست« مقطعی»و « منفی»تعامالت 

الملل نیز رقم  ای با اروپا و بین منطقهکند و در صورت تحقق این امر همگرایی فرا خاورمیانه و شمال افریقا را فراهم می

این کشورهای عربی منطقه با ایران به صورت  دهد که ینشان م جیتا، ن9شده در شکل  توجه به دیاگرام مطرح با. خورد می

 یرویپ «یدئولوژیاصل ا»و  «یاصل منافع مل»از  یبه طور کل ضریب همبستگی مثبت و منفی یا خنثی برخورد و

ها بسیار حائز اهمیت  بندی در ایجاد گروه« تحوالت مواضع کشورها»و همچنین « تغییر توازن قوا»در این فرایند . کنند یم

، یعرب ة، امارات متحدیعربستان سعودشوند؛  های مختلف با ایران به سه گروه تقسیم می کشورها با دیدگاه. است

در  ریو الجزا ،، تونسیبی، قطر، عمان، لتیکو یکشورها ،نیهمچن. گروه قرار دارند کیو مراکش در  ،، اردن، مصرنیبحر

؛ به طوری که گروه دوم با توجه به منافع ملی خود یا حضور دارند پیمانان آن ی با ایران و هممقطع یگروه ارتباط کی

گروه دهند و لذا کشورهای ایران و عربستان از درون این کشورها اعضایی را به  مصلحت منطقه تغییر موضع می

و در  رانیا به نفع مقاطعیدر عملکرد این کشورها . کنند؛ ولی این جذب و ادغام دائمی نیست پیمانان خود جذب می هم

عراق،  گروه سوم و سرانجام .است  هبود ها آن پیمانان  گروه اول کشورها به رهبری عربستان و هم فدارطر ها برهه برخی

آنجا که دو کشور همراه  از .کنند یهماهنگ م رانیموارد خود را با اهداف ا شتریکه در ب منیو  ،، لبنانهی، سورنیفلسط

. ستندین بر منطقه گریکدی« مؤثر»کردن تأثیرات  خنثیاند، قادر به  کرده جادیا یکسانی یکیتیوزن ژئوپل باًیمتحدانشان تقر

مجموعة امنیتی »زیرا طبق نظریة  کند، یتر م دهیچیتر و توازن قدرت را پ یرا بحران طیها فقط شرا آن نیب یریدرگ

 ،نیبنابرا .کنند دهی منطقه را مشخص می های قدرت جهت بوزان در خاورمیانه و شمال افریقا قطب  باری« ای منطقه

 یدو کشور خود اختالفات فراوان نیباشد، حال آنکه ا یسعود ستانو عرب رانیدر صدر اهداف ا دیبا روهاین نیا ییهمگرا

 دو نیا یهمکار بدونو  ندارد را یتیامن مسائل به یده جهت ییدر منطقه توانا یگریکشور د چیه ه،ینظر نیا طبق. دارند

گزینی روابط با کشورهای قطر و  یجا و عربستان قدرت انگاشتن نییپا.افتی ددست نخواه تیمنطقه هرگز به امن کشور

 یها رقابت قالب در ها تنش و ها مناسب خود باعث بروز تعارض یمنسجم و راهبرد مل ةدر صورت نبود برنام عراق

جانبة  تواند به درگیری شدید و همه سخت دو طرف می و زیآم خصومت کردیدر صورت رو تیکه نها شود یم یا منطقه

                                                                                                                                                                   
1. position 

2. Role 
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کامالً  ن،بنابرای سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی و نهایتاً نظامی ختم شود و چندین دهه سازندگی در منطقه را نابود کند.

با اهداف مشترک و محوریت « یک نقش»ها  ای در بین این ملت الملل و امنیت منطقه ضروری است که برای امنیت بین

جهت نیل به  1«ریزی عمومی کنترل و برنامه»سویی مثبت ایجاد شود که  ای ایران و عربستان با هم های منطقه همکاری

 .صلح در منطقه را فراهم کند


 ایکشورهایایرانواعرابدرامنیتمنطقهدیاگرام.5شكل

XsrpgurhcXافزارهایپژوهشبااستفادهازنرمیافته:منبع

یگزارسپاس
های تهران، شهید بهشتی و همچنین از رهنمودهای استاد  های مادی و معنوی دانشگاه دانیم از حمایتبر خود الزم می

 .گرامی تشکر به عمل آوریم



                                                                                                                                                                   
1. General control and planning 
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