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 دهیچک

میلادی، منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غربب سسریا متر اب بر بب ری  2222های منتهی به سال  در سال     

عوبمل ژئوپلیتیکی مثل تلاش بب ی کشورهای عببی بببی شکل دهی به یک بئتلاف نظامی عببی سبستن 

که رمینه های تنش و درگیبی رب در منطقه بفزبیش دبده بست. بئتلاف نظامی عببری تحولات فببوبنی شد 

های ژئوپلیتیکی در منطقه طبح ریزی و دنبال می شود، بین سرووبل رب در  مورد بشاره که مت اب بر رمینه

ها علیره بمنیرت جوهروری بسرلامی  ذهن ها بیجاد کبده بست که تهدیدهای بمنیتی ببسمده بر بین تلاش

پرووهش ااررب  یببن چیست و ربهببد نظامی دفاعی بیببن در ببببب چنین تلاش هایی چگونه باید باشد؟ب

به شناسایی و تحلیل عوبمل ژئوپلیتیکی مرثاب برب بیرن بئتلراف نظرامی  ،گببییکه ببمبنای نظبیۀ نو وبقع

تبین ربهببدهرای  پبدب ته، تلاش کبده بست تا متناسب با شببیط موجود به کنکاش در رببطه با مناسب

بب ورد جوهوری بسلامی بیببن در ببببب شکل گیبی چنین بئتلافی بپبدبرد. نتایج مطالعه اارب نشان دبد 

که مقامات بیببنی لارم بست رون بفزبیش توبنوندی های نظامی دفاعی در ببببب هب گونه تهدید بر سوی 

بدبری بر فبصت هرای دینری، فبهنگری، کشورهای ااشیه  لیج فارس، هوچنین تلاش کنند تا با بهبه ب

 بقتصادی و سیاسی نسبت به کاهش رمینه های تنش در  لیج فارس و بعتوادربیی دوطبفه بقدبم کنند. 

 هاکلید واژه

   .بئتلاف نظامی عببی، بمنیت، جنوب غبب سسیا، ژئوپلیتیک، ربهببد دفاعی نظامی
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تیکی جنوب غبب سسیا بارها تلاش کبدند تا در ژئوپلی منطقۀهای گذشته، کشورهای در دهه   

بی رب فببهم کنند و با تهدیدهای های فببگیب، رمینۀ هوکاری و تعامل منطقهقالب بئتلاف

های بسلامی که با هدف مقابله با نفوذ بندیشه هایی مانند ناتویمقابله بپبدبرند؛ بئتلاف مشتبک به

 منظور ت مین دستهفارس که بهکاری  لیجمارکسیسم در منطقه طببای شد، یا شوربی هو

 ها نتوبنست به نتایج مثابی دست یابد.یک بر سنفارس شکل گبفت، بما هیچجوعی بمنیت  لیج

های تبوریستی و شورشی در گیبی گبوهمیلادی، شکل 2222های منتهی به در سال     

های ی به یون و مدب لههای سعودکشورهایی بر قبیل عببق و سوریه، سغار اولات جنگنده

ها میان بیببن و نظامی بین کشور در بحبین، سشفتگی سیاسی در شوال عببق، بفزبیش تنش

های جزئی بر فضای عببستان، اضور نظامی و مستشاری بیببن در عببق و سوریه و... تنها نوونه

بر جوله  رو بب ی کشورهای عببی منطقهدهند؛ بر بینملتهب جنوب غبب سسیا رب نشان می

عببستان سعودی، با هدف مقابله با نفوذ ژئوپلیتیکی بیببن و بفزبیش قدرت نظامی و بقتصادی 

دهی به بئتلاف نظامی عببی، شببیط منطقه رب به  ود در منطقه،  وبهان بین هستند تا با شکل

ی هاتوبن نقش قدرتبی که در سن نویسود  ود و به ربر بیببن تغییب دهند؛ شببیط ویوه

 جهانی مانند سمبیکا رب در هدبیت بین بیده نادیده گبفت.

فارس رمان با تشدید علاقۀ کشورهای عببی ااشیۀ  لیجمیلادی و هم 2202در ماه می سال    

 -نام نهادند « ناتوی عببی»که بب ی تحلیلگببن سن رب  -دهی بئتلاف نظامی عببی جدید به شکل

جوهور بین رئیس« دونالد تببمپ»باتوالی اوایت کبد. سفب طور جدی بر بین بئتلاف سمبیکا به

مندی به بین اوایت رب نشان دبد. با سفب بو به عببستان سعودی و کشور به ریاض نیز علاقه

ی بیگشکلی هارمزمهدیدبر سببن بیش بر پانزده کشور عببی منطقه با بو )در بین دیدبرها 

 An 'Arab»در مطلبی با عنوبن  «The hill»ایی نیز جدی شد( رورنامۀ سمبیک« ناتوی عببی»

NATO' Including Israel Can Exist if it Stays Quiet»  تشکیل ناتوی که بیان کبد

رژیم صدبم در رمان بقدبم نظامی شبیه به بست؛ چیزی بببی مقابله با بیببن  تلاشی دوباره عببی

 .ریگان

تب بیجاد بئتلافی منسجم میان کشورهای عببی تاکنون سبب شده تا بس بر جوله مسائلی که     

فارس فببهم نشود می توبن به پببکندگی جغببفیایی کشورهای بسلامی، تفاوت ااشیۀ  لیج

های بلوللی بیببن، ماهیت متفاوت اکومتببدبشت بین کشورها بر رویکبدهای سیاسی و بین

ندبشتن کشورها با بیببن، توایلدبر بب ی بر بین های فبهنگی و بقتصادی ریشهبسلامی، تعامل
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ناقص کشورهای  سسیا، هوببهی غبب عببستان سعودی در جنوب رهببی بب ی کشور بببی پذیبش

 و... بشاره کبد.  بی مانند سمبیکا با طبح، تلاش های فببمنطقه

های ویوه عببستان سعودی با هوببهی بب ی قدرتبین بار بما کشورهای عببی منطقه، به     

کند در قالب طبای جدید و کاملاً متفاوت، به مقابله با بیببن بی مانند سمبیکا تلاش مینطقهفببم

شود و کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی سن بپبدبرند؛ بمبی که در قالب بیدۀ جدید ناتوی عببی دنبال می

دید های رد بیببنی دولت جها میان بیببن و عببستان، سیاستو بنابب دلایلی مانند بفزبیش تنش

فارس، بب ی های بقتصادی و نظامی بیببن با کشورهای ااشیۀ  لیجسمبیکا، بفزبیش رقابت

 یابد.های تاریخی میان بیببن و بب ی کشورهای منطقه بفزبیش میتنش

میلادی، منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غبب  2222به بیان دیگب در سال های منتهی به سال      

بهای ژئوپلیتیکی فعال سبستن تحولات فببوبنی بست که مهم سسیا به وبسطه رمینه ها و بست

تبین  بوجی اقیقی سن رب می توبن باتوال شکل گیبی یک بئتلاف نظامی عببی منسجم 

تحت عنوبن مشخص ناتوی عببی و علیه منافع و بمنیت میلی جوهوری بسلامی بیببن دبنست؛ 

های تنش و درگیبی رب به ویوه در  شببیطی که نا بمنی رب در منطقه به بوج رساند و رمینه

 منطقه  لیج فارس بفزبیش دبد.

در چنین شببیطی تضعیف محور مقاومت و به صورت مشخص جوهوری بسلامی بیببن رب      

باید کانون توجه چنین تلاش هایی دبنست؛ تلاش هایی که مت اب بر عوبملی نظیب بفزبیش تنش 

د بیببنی سمبیکا در منطقه و نیز بفزبیش قدرت نظامی ها میان بیببن و عببستان، نقش سفبینی ر

بیببن در منطقه طبح ریزی و دنبال می شود بین سووبل رب در ذهن ها بیجاد کبده بست که در 

سایه چنین بقدبماتی چه تهدیدهای بمنیتی مشخصی متوجه بمنیت جوهوری بسلامی بیببن می 

 اعی بیببن چگونه باید باشد؟شود و در ببببب چنین تلاش هایی ربهببد نظامی دف

به شناسایی و تحلیل عوبمل ژئوپلیتیکی  ،گببییپووهش اارب که ببمبنای نظبیۀ نو وبقع     

مثاب بب بین بئتلاف نظامی پبدب ته، تلاش کبده بست تا متناسب با شببیط موجود به کنکاش در 

ببببب شکل گیبی چنین رببطه با مناسب تبین ربهببدهای بب ورد جوهوری بسلامی بیببن در 

بئتلافی بپبدبرد. نتایج مطالعه اارب نشان دبد که مقامات بیببنی لارم بست رون بفزبیش 

توبنوندی های نظامی دفاعی در ببببب هب گونه تهدید بر سوی کشورهای ااشیه  لیج فارس، 

ی نسبت هوچنین تلاش کنند تا با بهبه ببدبری بر فبصت های دینی، فبهنگی، بقتصادی و سیاس

 به کاهش رمینه های تنش در  لیج فارس و بعتوادربیی دوطبفه بقدبم کنند. 
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به بیان دیگب شایسته بست تا مقامات بیببنی در شببیط کنونی رون بهبه ببدبری ادبکثبی      

بر بشتببکات فی ما بین بببی کاهش رمینه های تنش، به شناسایی نقاط رعف، مناطق تهدید، 

بپبدبرند تا بمکان بتخاذ ربهببد مناسب بببی مقابله چه در اوره سخت بفزبری و نوع تهدید و... 

 چه در اوره نبم بفزبری بیجاد شود.  

ژئوپلیتیکی شکل گیبی بئتلاف  یها هولفکه به شنا ت ببعاد و م بنجام پووهش اارب روش     

 و تحلیلی بست توصیفی بست،  پبدب تهنظامی عببی در منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا 

 بنجام گبفته بست. یب انهخعه کتابلبسناد، مدبرک و مطابه صورت گبدسوری   دبده های سن

 

 چارچوب نظری

بر بحث نظبی مبتبط با هومونی که نووبقع گببیان مطبح می  روشیپمقالهینظبچارچوب     

ختلف ژئوپلیتیکی شکل کنند و نیز بلگوهای رببطه ژئوپلیتیکی که مت اب بر رمینه ها و دلایل م

می گیبند، ایات گبفته بست. بب هوین بساس در بین پووهش تلاش شده تا با کوک گبفتن بر 

نظبیه های مبتبط با نووبقع گببیی و نیز دبنش ژئوپلیتیک، یافته های پووهش تحلیل و برریابی 

 شوند.

 

 تعریف مفاهیم

 ژئوپلیتیک

های بجتواعی بشب ببپایۀ ایی گوناگون، گبوهدر سطوح محلی تا جهانی فضاهای جغببفی     

دلیل بینکه توبنند به سامان سیاسی متحد دست یابند. هوچنین بهها و منافع مشتبک میویوگی

شدت به عوبمل جغببفیایی بر قبیل ایات و بقا و رندگی وبادهای بنسانی بر ایث سیاسی به

قبولی بر قدرت جوعی و به سطح قابلها و تهدیدها وببسته بست و مکان، فضا، منابع، فبصت

گبوهی بستگی دبرد، شاید بتوبن سه پاربمتب جغببفیا، قدرت و سیاست که بلگوهای رفتاری 

کنند در بشکالی مثل نوسان قدرت، رقابت، های متشکل رب نسبت به یکدیگب تعیین میگبوه

لح، بئتلاف، جنگ، بمنیت، پذیبی، تعامل، صگبی، سلطهگببیی ، وبگببیی، نفوذ، بحببن، سلطههم

 (.02: 0331نیا، اافظ) تجارت، مبادله، ابات و... ماهیت بصلی ژئوپلیتیک قلودبد کبد

ژئوپلیتیک سا تار فکبی ببسمده در بوبیل قبن بیستم بست که بفببدی مانند هوفب، ربتزل،      

کشورهای سلوان، کیلن، بسپایکون و ماهان سن رب مطبح کبدند. بگبچه طبباان بین مفهوم در 
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، ژئوپلیتیک در قالب دبنش جغببفیای سیاسی در کبدندیمسمبیکا، سوئد، بنگلستان و... رندگی 

بسیاری بر کشورهای جهان توسعه پیدب کبد؛ مفهومی که هدف سا تار فکبی سن شناسایی و 

قدرت  ارجی  ود رب بفزبیش  توبنندیمکوک سن به هادولتیی بست که هاروشساماندهی 

دهند و در بین مسیب بر مسائلی مثل توپوگببفی، هیدرولوژی، منابع مببوط به کشاورری، صنعت، 

 ,.Garfinkle, A). بببندو برتباطات به بهتبین شکل موکن بهبه  ونقلاولی هاستمیس

2015: 532) 

 منطقه ژئوپلیتیکی

فضایی -اسیبی بر کشورها و وبادهای سیبه بخشی بر سطح سیارۀ رمین یا مجووعه     

شود که بببساس تبکیب عوبمل سیاسی و جوبر، بعم بر فضای  شکی، سبی یا تلفیقی گفته میهم

جغببفیایی  اص، دبربی تجانس و هویت مشخص یا کارکبدی مشتبک، و بر سایب مناطق و 

گیبی بلگوی فضایی روببط منطقۀ ژئوپلیتیکی بستبسار شکل نوبای مجاور متوایز هستند.

 ۀبی بست و در فببیند تکاملی  ود به سارمنطقهبی و ببونمنطقههای درونسیاسی دولت

 البی فعبی و غیبمنطقهشود؛ االتی که در سن نیبوهای سیاسی منطقهژئوپلیتیکی تبدیل می

یابد و روببط سیستوی هوکاری در سن توسعه می ، وبگببیی، ستیز یاگببییهم شوند، فببیندهایمی

صورت پیدب و بی مبتنی بب عناصب سا تاری و کارکبدی منطقه بهمنطقهببون باریگببن درون و

 (.002: 0331نیا، اافظ) گیبدپنهان شکل می

 

 الگوهای رابطۀ ژئوپلیتیکی

ها و باریگببن سیاسی بب پایۀ روببط ژئوپلیتیکی روببطی هستند که میان کشورها، دولت     

گیبی هبگونه رببطه میان باریگببن، در شکل قببر، قدرت و جغببفیا ببتبکیب عناصب سیاست

هایی که دهد و نیز کنشعنصب سیاست در قالب باریگبی سیاسی که به ماهیت رببطه شکل می

 دبدن به بلگو وشوند. باید توجه دبشت که عنصب قدرت در شکلدهد، پدیدبر میباریگب بنجام می

کند. عنصب جغببفیا نیز نقش بستبسار رب میماهیت رببطه و نگبش باریگببن به هم تجلی پیدب 

گیبی بربدۀ سیاسی رببطه، تجلی فضایی رببطه و ت ایبگذبری های لارم رب بببی شکلدبرد و بنگیزه

سورد. روببط ژئوپلیتیکی میان باریگببن بر بلگوهای گوناگونی وجود میبب سطح قدرت باریگب به

 (.363هوان: ) گذبری کبدرقابتی، نفوذ و سلطه نامها رب تعاملی، توبن سنگیبد که میشکل می
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 الگوهای رابطۀ ژئوپلیتیکی منبع: نگارندگان 1شکل 

 

 های نظامیگرایی درمورد ائتلافهای نوواقعنظریه

 گببیی که بفببدی مانند وبلتز و کیندرمان بارنگبی و بصلاح کبدند، بببساسهای نووبقعنظبیه     

بلولل معبفی شده بست. ومبج بساس نظام بینفبریات مشخصی شکل گبفته که در سن هبج

دلیل مقابله با دشون وبرد کنند و تنها بهکشورها نیز بیش بر هبچیز بب منافع شخصی فکب می

یان در گببوبقعهایی که نویهنظب .رودشوند. بتحادیه نیز بدون دشون بر بین میبتحادیه می

بر ببعاد مختلف ببرسی  ی نظامی ربهابئتلافیبی گشکلوی جهان طبح کبدند، چببیی بدبیات عل

 (Waltz, 1979: 79 ).کنندمی

بی ی فببملی رب در منطقههابئتلافی بیگشکلهای مختلف نظبیه هاسنبه بیان دیگب      

برنۀ تهدید، موبرنۀ به نظبیۀ موبرنۀ قوب، مو توبنیم هاسنکه بر جولۀ  کنندیمژئوپلیتیکی مطبح 

 منافع و نظبیۀ هومونی بشاره کبد.

بلولل بست و بفببدی مانند های سیاست بینتبین نظبیهکه بر قدیویقوب  موبرنۀ چارچوب در     

روند که کشوری در منطقه قدرتوند سوی بئتلاف میوبلتز سن رب مطبح کبدند، کشورها رمانی به

باشد. در بین شببیط کشورهای دیگب بببی مقابله با بین شود و باتوال سلطۀ سن وجود دبشته 

 شوند تا بر بین طبیق مانع شبوع جنگ شوندسوی بئتلاف کشیده میسلطه و بیجاد توبرن قوب به

.(Ray, 1998: 353) 
که موبرنه در مقابل  رنندیمرمانی دست به تشکیل بئتلاف  هادولتگببیان، بر نظب نووبقع     

بر  گببیی به درجۀ بنسجام و قدرت سن،باساس کنند، بما بیجاد هب بتحاد یا هم تهدید رب ربوری

. بببساس کندیمتحویل  هاسنیی رب بب هانهیهزکاهد و سربدی عول کشورهای عضو بئتلاف می
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 ودکار شکل  صورتبهبمبی جببی  عنوبنبهی، توبرن قوب بلوللنیبنظبیۀ موبرنه قوب در سیستم 

 هابئتلافی بین فببیند  ودکار هستند. به بیان دیگب، دهشکلدها عامل بصلی و بتحا بدیگیم

 دنشویم وردن موبرنه قوب تشکیل و سبب تجویع توبنوندی بعضا پاسخی در ببهم عنوبنبه
.(Gelpi, 1999: 107) 

که بفببدی مانند وبلت سن رب مطبح کبدند، کشورها در مسیب  دیتهد موبرنۀبببساس نظبیۀ      

بی بب رد تهدیدهایی که کنند موبرنهدنبال توبرن قوب نیستند و تلاش میدهی به بئتلاف بهشکل

های ها باساس  طب دبرند بیجاد کنند؛ تهدیدهایی که شاید بببساس قدرت دولتبه سن

رنند. غیب بر دو نظبیۀ مذکور، در رو دست به بتحاد با یکدیگب میمتعارض بستوبر نباشد؛ بر بین

تبین عنصب نیز که بفببدی مانند بشولب سن رب مطبح کبدند، مهم منافع ۀموبرن نظبیۀ چوبچار

ندبشتن قدرت یا تهدید بست. به کنندۀ بئتلاف، سارگاری بهدبف سیاسی و منافع و توبرنتعیین

تعبیب بشولب، رفتار کشوری در بتحادیه ربورتاً با اضور قدرت یا تهدیدی  ارجی تعیین 

 گیبد.ها بببی دستاوردها و منافع مدنظب قببر میکه بر طبیق فبصتشود، بلنوی
نظب دبده بست، بشولب  هابئتلاف مورددر یی کهگببنووبقع ۀینظب پبدبربنیکی دیگب بر نظبیه     

بر نظب بو  کبد. بربئهمنافع رب  ۀموبرن د،یتهد موبرنۀ و قوب موبرنۀ ۀینظب بر بنتقاد با یو. بست

توبرنی قدرت ۀ بئتلاف، سارگاری بهدبف سیاسی و منافع بست نه بیکنندنییتع عنصب نیتبمهم

یا تهدید. به تعبیب وی رفتار کشوری در بتحادیه رب ربورتاً اضور قدرت یا تهدیدی  ارجی 

. وی شودیمبببی دستاوردها و منافع تعیین  هافبصتکوک کند، بلکه بین رفتار بهتعیین نوی

ی بئتلاف رب در سطح ملی و سیستوی بیگشکلتوبن چگونگی ظبیه میمعتقد بست با بین ن

 (Waltz, 1979: 91-97). توریح دبد

ی مطبح بست هومونها بشاره شد، نظبیۀ دیگبی با عنوبن نظبیۀ هایی که به سنبب نظبیهعلاوه     

بی قدرتوند رهبندببار طبح کبد. بببساس بین نظبیه، یک کشور بهکه جورف نای سن رب بببی بولین

بست که بب روببط میان کشورها اکومت کند و قصد چنین کاری رب نیز دبشته باشد؛ موروعی 

 دبنددلیل موبرنه، بلکه وببسته به ببتبی قدرت  ارجی میدهی به بئتلاف رب نه بهکه شکل

.(Brilmayer, 1994: 24) هویوبه و گببییوبقع نظبیۀ چارچوب در هومونی معوولاً  چهبگب 

 نیز دیگب مختلف هاینظبیه چارچوب در مفهوم بین دربارۀ شود،می ببرسی سا تاری گببییوبقع

 غلبۀ سلطه، بر بیپیچیده و پیشبفته مبالۀ عنوبنبه رب سن هامارکسیست. بست شده بحث

ند بدبده قببر مدنظب وببستگی و بمپبیالیسم هاینظبیه ناتوبنی جبببن بببی و بمپبیالیسم و طبقاتی
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 بند.ببده سن بر فببوبنی بهبۀ« جهانی نظام» نظبیۀ در ویوهبه اوره، بین جدید بدبیات و در

مدنظب قببر دبده  بلوللبین روببط تاریخی شناسیجامعه منظب بر و جدی طوربه رب سن وبلبشتاین

 ببهعلاو و دبرد نیار متعددی منابع به هومونی نقش بیفای بببی طورکلی یک دولتبه بست.  

 و سبمایه، باربر  ام، منابع بقتصادی موبد عودۀ منابع بر مجووعه چهار بب باید نظامی قدرت

 بینکه باشد. بببی دبشته دبرند، کنتبل بالایی بسیار بررش که کالاهایی تولید در رقیببی ببتبی

عوبمل  رد. بینسو فببهم رب عوبمل بر بیمجووعه باید بگیبد، قببر هومونی موقعیت در بتوبند دولتی

 (George, 1993: 198-202). بست بلوللیبین پذیبش و ملی نسبی، بربدۀ ببتبی شامل

بلولل بش در نظام بینهای فکبی ریبمجووعهگببیی و قالببه بیان دیگب فبض نظبیۀ نووبقع     

ارجی گیبی بر ببزبرهای دب لی و  ها )باریگببن بصلی( سعی دبرند با بهبهبین بست که دولت

های ادبکثب منافع  ود رب ت مین کنند. عنصب متغیب سا تاری در بین نظام هوان توبنوندی

گیبی بلگوهای گیبد. بین بصل موجب شکلنسبی بست که با بلهام بر بصل  ودیاری صورت می

شود که ااصل سن تشکیل موبرنۀ قدرت بست. بلوللی یا بلگوهای دب لی متفاوت میبئتلافی بین

عنوبن هدف نهایی، سن رب ببزبری دوسویه جای تلقی قدرت بهگببیان بهبساس نووبقعبببین

ها در میزبن در ب تیار دبشتن سن دچار بفببط یا تفبیط شوند و موبرنۀ بینند که بگب دولتمی

 رود.قدرت در یک منطقه بب هم بخورد، باتوال مخاطبه و نابمنی بالا می

 

 ایهای منطقه عوامل موفقیت یا شکست ائتلاف

پووهشگببن بب بساس بندیشه های مدرن و در رببطه با دلایل موفقیت و یا شکست فببیند      

شکل گیبی بئتلاف های منطقه بی موبرد مشخصی رب بب شوبده بند که در بدبمه به ب تصار مورد 

 بشاره قببر می گیبد.

 

 

 

 

 ازمان های منطقه ای بر اساس اندیشه های مدرنعوامل موفقیت و شکست س 1جدول 
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تب کشور پشتیبانی گستبده، نظب سنها های عضو به عنوبن عامل بفزبیش بتفاقهوگونی بیشتب کشور

ال و فصل بهتب و ، مشبوعیت بومی های به علت بب وردبری برهای منطقهای منطقه بر تصویم

رعف و ، ارعات و دستبسی سسانتب به سنهاهای سوم در منمحدود بودن طبف، مثابتب منارعات

ت ایبپذیبی ، بی های منطقهها بویوه ب تلافهای جهانی در بر میانببدن ب تلافناکارسمدی سارمان

های گیبی اق وتو در تصویم های بزرگ و تنش میان سنها، بویوه در کار نبودنکوتب بر نفوذ قدرت

 بیقه سارمان منط

ت
قی
وف
ل م

وبم
ع

 

های عضو بی و دولته های منطقت ایبپذیبی منفی سارمان، افپذیب بودن مفهوم منطقهمبهم و بنعط

ها دبر شدن نسبی بستقلال سن بی و  دشه هههای منطقجهانی و قدرت هایها، قدرت سن بر بببقدرت

تنوع ، بی های منطقههای جهانی با سارمانی سارمان درست تبیین نشدن رببطه، گیبی در تصویم

کوتب بودن روانت بجببیی ، بی بر لحاظ سیاسی، جغببفیایی، سطح توسعه و... ه های منطقسارمان

مشکلات فببوبن ، جهانی مانند سارمان ملل متحد هایبی نسبت به سارمانه های سارمان منطقتصویم

ه بی، های منطقرعف ساماندهی و نبود سیین کار و تجببه لارم در مدیبیت بحببن، بی مالی و بودجه

ناتوبنی در بابگذبری بب ، دشوبری در ت مین بیطبفی، بیه های منطقفببگیب نبودن بسیاری بر سارمان

های مبکزی و پیببمونی در سارماننبود توبرن قدرت در مناطق و وجود قدرت، عوبمل  ارج بر منطقه

 هابی بببی مدب له در بمور دب لی کشوره های منطقمشکلات سارمان، بی های منطقه

ع
ت
کس
 ش
ل
وبم

 

 (.066-063: 0333)ب وبن کاظوی، 

 

 و ابعاد مختلف آن امنیت

بمنیت در معنای عینی سن یعنی فقدبن تهدید نسبت به بررش های کسب شده و در معنای      

 wolfers)ذهنی سن یعنی فقدبن هببس بر بینکه بررش های مزبور مورد اوله قببر می گیبد 

ت کشوری دبربی بمنیت بست که درصورت باتببر بر جنگ، بب پایه مفهوم بمنی .(105 :1962

مجبور به فدب کبدن منافع ایاتی  ود نباشد و در صورت وقوع جنگ منافع ایاتی  ود رب با 

پیبوری در جنگ افظ کند. بمنیت ببعاد مختلفی بر جوله بجتواعی، سیاسی، نظامی، بقتصادی، 

بی و جهانی قابل تعبیف  ی، ملی، منطقهفبهنگی و ریست محیطی دبرد و در سطوح محتلف محل

 (.00:  0321بست)روشندل، 

، مدعی هستند که «مناطق و قدرت ها»ببی بوربن و بل ویور در کتاب مشتبکشان با عنوبن      

بمنیت هیچ کشوری تنها متکی بب  ود نیست و نوی توبن بببی تحلیل بمنیت ملی یک کشور به 

ه دلیل بینکه سطح جهانی نیز بسیار کلی و فاقد فهم کلی بر عوبمل دب لی بتکا کبد. بر طبفی ب

بمنیت بببی کشورهاست، بنابببین سنها سطح منطقه بی رب به عنوبن سطح تحلیل مناسب معبفی 
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پووهشگببن بببی بمنیت ببعاد مختلفی نظیب  (Buzan and Waever ,2009: 54).  می کنند

ریست محیطی در نظب می گیبند و بب بین باور بجتواعی، نظامی، سیاسی، فبهنگی، بقتصادی و 

هستند که ببور ب لال در هب کدبم بر ببعاد می توبند به صورت رنجیبه بی دیگب ببعاد رب نیز مت اب 

 سارد. 

 .کنندی م یتیبمن یمل تیهو کی جادیرب به منظور ب یکشورها هووبره مسائل و عوبمل     

 نیعامل  اص بر فهبست ب ایمسوله  کیر اذف ت ببارکبدن ع یتیبمن بیغ ندیفبب هوچنین

ی نو ولغبه  ود مش ملاًرب کا تصورذهن و  گبید یدهایتهد یبوقات بب  یگاه که ندهاستیفبب

 ،یسار تیبمن. گبدبندی سنها م نیگزیرب جا یدرتوندتبتب و ق وربت تکان دهندهصو ت کنند

 یها و قدرت یمنطقه ب گببنیبار انهیجوی کنش هوکار یها نهیبست که رم یطیمببوط به شبب

ود موبرنه ببر جوله ن یشود. تا کنون موروعات جادیتحقق بهدبف مشتبک ب یبزرگ در ربستا

مناطق مختلف  در یکیتیو ژئوپل کیدئولوژیب ،یب منطقه یها قدرت منجب به تدبوم جدبل

 گببنیبار ،بینظام دو قط تاردر سا  گفتنی بست شده بست. ژئوپلیتیکی نظیب جنوب غبب سسیا

 یها رب بب بساس ربورت یب منطقه تیتا روند بمن کبدندی ش ملات بلولل نینظام ب یبصل

 (. 011: 0336شود)سذرشب و مومنی،  یبیگیپ یبلولل نیو ب یسا تار

 راهبرد دفاعی

طبح نقشه  ایجنگ و  یفناور یبه معنا (Stratagos) یونانیم  ذ بر وبژه  یوبژه بستببتو     

وبژه بست.  نیدر بطن و  وبستگاه ب ینظام صیوجود  صا انگبیوبژه نوا نیگاه به بجنگ، ن یببب

در  یبورینائل شدن به بهدبف جنگ و پ ایو  یزیرب بب مفهوم جنگ و طبح ر یبستببتو یبب 

طبح ها و  میها و تبس رب فن تدبرک جنگ ی( بستببتوتسی)کلار و . به طور مثالبرندد دیسن، ت ک

 یبر بستببتو یگبید فیتعب تس،یکلار و گبید یدر جا .دبنست یجنگ م یببب یکل ینقشه ها

 (06: 0330 ،ینقی)عل .دبند یشدن با بهدبف جنگ م لینا ینببد ببب یبیدبرد و سن رب فن به کارگ

 یمل یاستراتژ

ها و  تیبه محدود تیبست که با عنا یمل یبر بنتخاب ها یمجووعه ب یمل یبستببتو     

 یمل یبر بستببتو گبید فیشوند. در تعب یشدن به بهدبف تدبرک م لیقصد نابه  یبمکانات مل

 یتحقق بهدبف مل یجامعه ببب یها ییتوام توبنا یبیرب به کار گ یصااب نظببن، بستببتو یبب 

که  یفن و علو»کند:  یم فیطور تعب نیرب ب یبستببتو ،«نزیبم. کال جان» نیدبنند. هوچن یم

لب با به ظموردن قیبه بندبره و طب قابلبه منظور کنتبل طبف م لیببرب تحت توام ش یندرت مل
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قابل  یببزبرها بیو سا زیطفبه و گب است،یس م،یمستق بیمسلح، فشار غ یبوهاین دیکار ببدن تهد

غلامپور، «)سارد یرب ببسورده م یمل تیو مقاصد بمن قیعلا لهین وسیو بد کندی م جیبس صورت

0333 :62 .) 

 امنیت ملی

ملت قادر بست بهدبف منافع و بررش  کیسن  یشود که ط یگفته م یتیبه ورع یمل تیبمن     

ادبقل در ببببب  ایگستبش دهد و  یو فببمل یمورد نظب  ود رب در سطح مل یاتیا یها

عبارت  به. (06: 0332 ببرگب،بر سنها افاظت کند) یو  ارج یتهدیدبت بالقوه و بالفعل دب ل

لارم  واتیها و تصو استیکه کشورها چگونه س نیعبارت بست بر ب یلم تیمفهوم بمن گب،ید

: 0333 ،غلامپور)کنندرب بتخاذ  ی ارج دبتیدر مقابل تهد یدب ل یبر بررش ها تیاوا یببب

63) . 

 رابطه امنیت با تهدید

فارغ بر تعاریف و ببعادی که در مورد بمنیت مورد بشاره قببر می گیبد، یکی دیگب بر      

ات مهم در بین باره رببطه بمنیت با تهدید و به ویوه بنوبع مشخصی بر تهدید بست. بین موروع

مسوله بر سن جهت مهم بست که لارم بست، در بتخاذ ربهببدهای مشخص به نوع تهدید و میزبن 

 بابگذبری سن بب روی بمنیت توجه ویوه بی شود. 

ی در مطالعات بببی بمنیت و وربن بست. وب یبار اوره بمنیتپبدبربن ببجسته  هیبر نظب یکی     

سن که  لی. سلح تحل0که عبارت بند بر:  مفاهیم مبتبط با سن سه بصل بساسی رب متصور بست که

که متعدد  تی. بخش ها و ببعاد بمن2دبرد؛  شیگبب یمنطقه ب لیبه تحل شتبیو ب ستین یجهان

 . کبدن موروعات یتیبمن ی. باور به نف3شود؛  یرب شامل نو یگب ینظام صبفاًبست و 

علت  ت،یبمن یو دب ل یمنطقه ب ،یبصل نخست، با بشاره به سه سطح جهان نهیدر رم یو     

 اًدبند که طبع یمهب منطقه  وهیو یب یتیرب مقتضیات بمن یمنطلقه ب تیبه بمن شتبیتوجه ب

هد. سپس د یرب شکل م یمتفاوت یتیبمن یها لیتحل ،یو عول ینظب یبنگار کسانی یرون نف

 یدبرب تیو بمن ستین ینظام تیمنحصب در بمن تیشود که بمن یم ادسوریبصل دوم  نهیدر رم

بست. سن گاه  یلیمح ستیو ر ،ینظام ،یبقتصاد ،یبجتواع ،یاسیبر جوله ببعاد س یببعاد گوناگون

بر لزوم ورع  دها،یهوه تهد دنید یتیپبدبرد و رون بنتقاد به بمن یبه بصل سوم م یو

-03: 0323ربن، و)ب دیگو یبر غیب سن سخن م یمل تیبمن دیبه منظور توییز تهد ییهااریمع

شود، به نوع  یم لیتبد یمل تیبه موروع بمن دیتهد کی یچه موقع نکهیبوربن، ب یدق(. به ع02
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 یدبرد. عوبمل مثاب در جد یبودن سن بستگ یجد زبنیم زینگبش به سن و ن یچگونگ د،یتهد

سن بر  یکینزد ایبلوقوع بودن  بیسن، قب تیهو نت بست بر: مشخص بوددید هم عبارهبودن ت

 طیبوراع و شبب ایس نکهیسن و ب یلحاظ فاصله، شدت باتوال وقوع سن، شدت عوبقب باتوال

 .(013: 0333ربن. و)ب بی  ایشوند  یم دیسن تهد تیسبب تقو یخیتار

 کی یببب یبساس یدیتهدهوچون  که ابدی یم یتیموروع، جنبه بمن یرمان گب،ید انیبه ب     

و جامعه بست(  نیسبرم ،دولت متشکل بر اکومت -نه بلزبماً  یول - یموجود )که به طور سنت

 یکه به بعتقاد و ابدی یم تیبهو یوجود دیچارچوب بست که بصلاح تهد نیجلوه کند. در ب

به عنوبن  د؛یفهو بست، که مدنظب یتیتوبن در برتباط با سبشت  اص موجود یسن رب م یمعنا

 یدهایو تهد دیمورد تهد یها تیبگب چه مشخص کبدن موجود ،یمثال، در بخش بقتصاد

 نیدر ت م یناتوبن ای یمل یورشکستگ یبقتصاد مل یبقا دیتوبن تهد یدشوبر بست، م یوجود

مبدم کشور در معبض  طب باشد رب مورد بشاره قببر  یکه بقا یدر صورت (مبدم یبساس یارهاین

رب ببببب با  تیتوبن مببد بوربن بر بمن یبساس م نیبب ب(. 26-12 0336 ،دیلو و ورویرربن، ودبد )ب

ی د درک کبد ) انیبه نام تهد یگبیرب در نبود مسوله د تیکبد و بمن فیتعب دیبر تهد ییرها

0333 :031 .) 

در  م،ییگو یبر سن سخن م یوقت نیدبند. بنابب ب یبب سا ته جامعه م یهومفرب م تیبمن بوربن    

هم  اص  ود رب دبشته که به تفاوت گستبه ف یکه در جامعه ب میسخن گفته ب یهوفبر  قتیاق

دبند و  یسن رب توام مسوله نو یشود ول یمنجب م گببنیبار گبیسن با د یتیو ببنامه بمن دهایتهد

 (.  03: 0323)بوربن، سورد  یم انیبه م وبقعیت بیبونی سخنفهم و  انیببور تعارض م کانبر بم

 

 دیرابطه راهبرد و تهد

در  یو  ارج یدب ل دبتیو کم باب نوودن تهد یابات یب ،یسار یبه منظور  نث ربهببد     

 یبونیو ب یدرون گببنیبار انیدر روببط م یاپیپ ببتییتغ جادیمختلف و ب یها و بخش ها اوره

 انیرود، در پا یم شیگستبده و با سبعت پ شیکم و ب ببتییتغ نیب بد،یگ یشکل م دبنیم

قدرت سن شده بست. در  زبنیو م تیبر نظب ماه دبتیتهد یدبریو پا بمسبب دو ینظام دوقطب

جنگ سبد جهان  انیکه پا ندیتها توبنسته بند باور نوا ها و مل اال اارب به طور موقت دولت

 یحببنها که ممنارعات و ب تیبیها در بدبره و مد ییدهد که قدرت و توبنا یسوق م یسوت رب به

  .شود یم شتبیگوناگون کبدند، ب یدر اوره ها دبتیسار تهد نهیتوبنند رم
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ماندن و غلبه بب  ونیب یبست، چبب که ببب دبتیبا تهد میرببطه مستق یدبرب یتوبستبب     

دبرند، بقدبم  اریکه در ب ت یها متناسب با بمکانات ها و ملت گبدد که دولت یتهدیدبت باعث م

موکن  .بجبب دبشته باشد تیقابل دبتیتهد زبنیکه با توجه به نوع و م ندینوا یبستببتو نیبه تدو

 چیبجبب ه ی در صحنه کنیشود، ل نیتدو یکشور ی وب بر سو یدفاع یبستببتو کیبست 

در عول  یگونه بستببتو نیب ب،یتبت نیبا بمکانات سن کشور ندبشته باشد. بد تیو مطابق تناسب

 .دهدی بجبب رب بر دست م تیو قابل دهیروبه رو گبد یادیر یها یمانمشکلات و نابسا اب

نظام  یکه توسط کارشناسان، صااب نظببن و مقامات رده بالا یبستببتو نیدر تدو ن،یبناببب     

      نیچن هی، تا در ساشود یها و بمکانات موجود م ییبه توبنا یو  اص وهیتوجه و بد،یگ یصورت م

 . بدیصورت بگ یقابل اصول دفاع یبستببتو کیها  ییبمکانات و توبنا

نا ودسگاه متوجه منافع  یذهن سدم د،یس یم انیبه م دیو تهد یبحث بر رببطه بستببتو یوقت     

گبدد،  یمطبح م یو منافع مل یمل تیبمن دیکه مساله تهد ی. رمانی شودم یمل تیو بمن یمل

و در موبرد  بدیگ یمورد توجه قببر م یبه روشن دیو تهد یرببطه بستببتو یسنگاه بست که چگونگ

 :شودی م جستهبب بیر

 شود؛یم یتلق یمل تیبمن دیتهد نیتب یو بصل نیتب یبساس ،ینظام دی( تهدبلف

 بست؛ دبتیمقابله با تهد یببزبر ببب نیمناسب تب ،یمظاب( مقابله ن 

. بست بب وردبر یشتبیب تیو بولو تیبر بهو ،یدب ل دینسبت به تهد ی ارج دبتیج( تهد

 (001: 0323 ،یشی)درو

مطالبی که مورد بشاره قببر گبفت، نشانگب رببطه بستببتوی نظامی با تهدید بست. بستببتوی      

نظامی چه در رمان تدوین در دربر مدت بببی رسیدن به بهدبف معین، چه بببی مقابله با 

ها  یدبرند؛ بستببتو یببطه منطقر گبیکدیبا  یدب ل ای ی ارج دشونتهدیدبت باتوالی بر سوی 

 گبدد. یم نیو تدو یزیطبح ر دیبب بساس نوع تهد

به  های هووبره بغلب بستببتو لیدل نیبد .دبرند گبیکدیبا  یرببطه متقابل دیو تهد یبستببتو     

 یم نیتدو دبتینوودن تهد یو نحوه مقابله و  نث دبتیمقابله با تهد یببب ینظام یبستببتو وهیو

 یدبقتصا دیتهد د،یوقت تهد کی بست. تیاائز بهو اریبس دینوع تهد یبستببتو نیدر تدو گبدد.

 یدفاع یبستببتو دیبست، با ینظام دیتهد د،یتهد ایو  کبد نیتدو یبقتصاد یبستببتو دیبست، با

هایی هستند.  یبستببتو نیچن یقدرتوند دبرب یبغلب کشورها قابل ذکب بست که .شود نیتدو

 یببب ییقببر گبفتن، ببنامه ها دیبه وبسطه مورد تهد شهیبنسان هو خیول تاردر ط هوچنین
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چبب که  .و بر سن بهبه مند شده بست کبده ودش محفوظ  یبببرب  دبتیگونه تهد نیغلبه بب ب

 ن،یبنابببکند. غلبه  یناگهان یسمدها شیتوبند بب پ ینو یبدون بستببتو یملت ای یقوم چیه

شود)غلامپور،  می نیتدو دشون دیمقابله و غلبه بب تهد یو ببب دیبر تهد به وبسطه تبس یبستببتو

0333 :63 .) 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

ابات در منطقه  لیج فارس، بمبوره یک چالش بزرگ بستببتویک بببی بمنیت و بقتصاد      

 وبهد  جهانی بست. وببستگی و بتکا به بنبژی منطقه در هزبره سوم میلادی به شدت بفزبیش

یافت. هوچنین بین منطقه بر چند دهه گذشته در کانون مسائل بمنیت بین بلوللی بوده بست و 

موقعیت ژئوبستببتویک، منابع عظیم بنبژی بر مهم تبین عوبمل توجه به بین منطقه محسوب می 

(. بکنون به موبردی که ذکب شد مسوله تلاش ها بببی 32: 0332شود)بزرگوهبی و طباطبایی، 

 ل دهی به یک بئتلاف نظامی و رد بیببنی در  لیج فارس رب باید برافه کبد. شک

فارس صورت جزئی ااشیۀ جنوبی  لیجو به غبب سسیا طورکلی منطقۀ ژئوپلیتیکی جنوببه     

ها بببی کاهش قدرت و بمنیت های فببوبن سمبیکاییهای متوادی پایگاه تلاشکه در طول سال

 بی جنوب غبب سسیا بست، قلوبو جغببفیایی پووهشکشیدن بمنیت منطقهچالشملی بیببن و به

جوهور های ویوۀ رئیسعببی در سن با اوایت کشورهایی بب ی تارگیکه به بیاارب بست؛ منطقه

های جدیدی بببی تضعیف موقعیت بیببن هستند و تلاش می کنند در سمبیکا در پی سغار تلاش

 ف نظامی عببی بزنند.بین منطقه دست به تشکیل بئتلا



  … گیری شکل بردر برا رانیا یدفاع یراهبرد نظام                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

 
 منطقۀ جغرافیایی جنوب غرب آسیا و کشورهای حاضر در این منطقه 2شکل 

 )منبع: نگارندگان(

بب بساس مطالعات بنجام شده در منطقۀ مورد بشاره کشورهایی مانند عببستان سعودی،      

گیبی بئتلاف نظامی عببی شدت شکلهیون، بحبین، بردن، بماربت متحدۀ عببی، کویت و مصب ب

سفبیقایی دیگب مانند مببکش، سودبن، لیبی، -کنند و بلبته بب ی کشورهای عببیرب دنبال می

 مند هستند.بلجزبیب و تونس نیز به عضویت در سن علاقه

رمان با تشدید علاقۀ کشورهای عببی میلادی و هم 2202به طور مثال در ماه می سال      

ناتوی »که بب ی تحلیلگببن سن رب  -دهی بئتلاف نظامی عببی جدید فارس به شکلیجااشیۀ  ل

دونالد »طور جدی بر بین بئتلاف باتوالی اوایت کبد. سفب سمبیکا به -نام نهادند « عببی

مندی به بین اوایت رب نشان دبد. با سفب بو جوهور بین کشور به ریاض نیز علاقهرئیس« تببمپ

ودی و دیدبر سببن بیش بر پانزده کشور عببی منطقه با بو )در بین دیدبرها به عببستان سع

در مطلبی  «The hill»نیز جدی شد( رورنامۀ سمبیکایی « ناتوی عببی»ی بیگشکلی هارمزمه

بیان  «An 'Arab NATO' Including Israel Can Exist if it Stays Quiet»با عنوبن 

بقدبم نظامی شبیه به بست؛ چیزی بببی مقابله با بیببن  دوبارهتلاشی  تشکیل ناتوی عببیکه کبد 

 .رژیم صدبم در رمان ریگان
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بین بئتلاف نظامی عببی که بب ی تحلیلگببن بر سن به عنوبن ناتوی عببی یاد می کنند و یک      

ای ه سالرب در کانون توجه  ود دبرد و در  ببنیمقابله با ب یببب یبئتلاف دسته جوعی و منطقه ب

به علاوه  یب یب توسط ملک سلوان، پادشاه عببستان سعودی و با شبکت سببن پانزده کشور عبب

در ریاض و بببی بستوببر سیاست  کایجوهور سمب سی، رئ«دونالد تببمپ»و پاکستان و   هیکتب

های مقابله جویانه عببستان سعودی با جوهوری بسلامی بیببن مطبح شد، بر بین جهت که بب 

توی بسلامی و سایب بیده های بئتلافی پیشین کاملًا عببی بست، بودجه سن توسط  لاف نا

ت مین می شود، بعضای سن به شدت به عببستان وببسته هستند و  بوتوندکشورهای عببی و ا

نیز مبکز فبماندهی سن نیز در ریاض و به دست عببستان سعودی  وبهد بود، تا ادود ریادی با 

تفاوت بست و تحت ت ایب هوین عوبمل بر بمکان توفیق بیشتبی طبح های تقابلی دیگب م

 (.22: 0332)رایوی، بب وردبر بست

 یجوهورسیپس بر سفب دونالد تببمپ، رئ بارنینخست یعبب یناتو سیت س یهارمزمه     

تببمپ  یسفب رسو نیسفب که بول نیمطبح شد. ب 2202مه  20در  یبه عببستان سعود کا،یسمب

 یهادگاهیکبدن د کیمتحدبن و نزد تیبود، با هدف تقو یجوهوراستیر یبب صندل هیپس بر تک

 خ،یتار نی. در بگبفتیصورت م کایسمب یبانهیدر چهارچوب ربهببد  اورم یعبب گببنیمتفاوت بار

 یکی ببنیگبدهم سمدند و موروع ب اضیبا اضور تببمپ در ر یو بسلام یکشور عبب ستیادود ب

 زین «یعبب یناتو»بئتلاف موسوم به  لیتشک شنهادینشست بود و پ نیب یهامحور نیتبیبر بصل

مطبح شد، هبچند تاکنون به  ببنیبا هدف مقابله با نفوذ ب شتبیب ت،نشس نیدر ب بارنیبول یببب

مصب در بوبسط  شیبقدبمات محدود هوچون ررما یو بب  هیبول یشنهادهایمختلف، بر پ لیدلا

بر  دیشا. فببتب نبفته بست 2203سال  لیدر بوب ینظام ندگانینوا یو نشست مقدمات 2203سال 

طبح  بارنینخست یمنامه، ببب یتیکنفببنس بمن انیو در جب 2203بود که در نوبمبب  هیربو نیب

فارس، مصب و بردن مطبح  جی ل یهوکار یشورب کا،یشامل: سمب انهی اورم کیبئتلاف بستببتو

بئتلاف  نیهدف دولت تببمپ بر ب نکهیوو رون بشاره به بپامپ کی، ما2203 هیشد و در ژبنو

بست  یو بقتصاد یدر اوره بنبژ یبر هوکار تیمنطقه و اوا ی طبها نیتبیبا جد وبجههم

)کبمی، بست دهیمنطقه فببرس تیبهبود ورع یگذشته ببب یهادبدن به رقابت انیرمان پا گفت که

 : موسسه مطالعاتی ببببر معاصب(.0333
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 های پژوهش یافته

بب بساس سنچه مطالعات و ببرسی های بنجام شده، با بینکه در بندیشه سیاسی بسلامی      

وادت و بنسجام بسلامی بب پایه مفاهیوی چون بمت و پبهیز بر دبمن ردن به ب تلاف های قومی 

و نوبدی مبنای تولید بمنیت و رندگی مسالوت سمیز بست، بما در شببیط کنونی کشورهای 

یه  لیج فارس به ویوه عببستان سعودی مت اب بر نقش سفبینی های مخبب باریگببن ااش

فببمنطقه بی نظیب سمبیکا در پی سن هستند تا در قالب بئتلاف های نظامی به تولید بمنیت در 

منطقه بپبدبرند و بببی هوین به شدت به دنبال ت سیس یک بئتلاف نظامی عببی تحت عنوبن 

 ناتوی عببی هستند. 

ببرسی و مطالعات بنجام شده پیببمون شببیط کنونی منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا و      

مناسبات موجود کشورها نشان دبد، عوبملی چون بفزبیش توبن و تسلیحات نظامی بیببن، بفزبیش 

نا بمنی و تنش میان بیببن و عببستان، نقش سفبینی قدرت های فببمنطقه بی و ت ایب گذبری 

نبود وببستگی بقتصادی میان بیببن با کشورهای ااشیه جنوبی  لیج فارس، اجم بالای  سنها،

نفت و گار و بنبژی در  لیج فارس و رقابت کشورهای عببی با بیببن بببی تصااب باربر بنبژی، 

مذهب، ربان و قومیت متفاوت کشورهای عببی ااشیه  لیج فارس و نیز توبفق هسته بی بیببن 

یند شکل گیبی بئتلاف نظامی عببی  لیج فارس ت ایب مستقیم دبرند.  به بین معنا بب فبب 1+0با 

که کشورهای عببی  لیج فارس نگببن هستند، بیببن بب پایه عوبملی که ذکب شد در یک رقابت 

ژئوپلیتیکی تنگاتنگ با سنها، به هوببه دیگب متحدبنش در محور مقاوت گوی سبقت رب بر سنها 

رت ببتب و غیب قابل مهار تبدیل شود؛ شببیطی که بر قببر معلوم و بب بساس ربوده و به یک قد

تحولات مشهود سنها رب بب سن دبشته با کوک گیبی بر متحدبن فببمنطقه بی به ویوه سمبیکا در 

پی شکل دهی به یک بئتلاف نظامی عببی بب سیند تا در ببببب بیببن به قدرت باردبرندگی و چه 

 ت یابند.بسا هجومی کافی دس

بر سوی دیگب نگارندگان پووهش اارب روببط اسنه بیببن با عوان به عنوبن یکی بر      

کشورهای عببی مواب در  لیج فارس، ببور و تشدید تنش میان قطب با دیگب کشورهای عببی، 

نگببنی رقبای بقتصادی منطقه مثل هند، تبکیه و روسیه بر شکل گیبی بین بئتلاف و تسبی 

سن به منافع بین کشورها، عدم هوببهی کامل رهبببن سیاسی مصب با بئتلاف و  پیامدهای

ملت  –درگیبی سنها با بعتببرات دب لی، بفکار عوومی دب لی کشورهای عببی و شکاف دولت 

در بین کشورها، تلاش های میانجی گببیانه پاکستان و عببق بببی بهبود روببط بیببن و عببستان 
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ین بئتلاف و نگببنی بر ببور جنگ توام عیار رب بر جوله موبنع شکل گیبی و نیز هزینه های سنگ

بین بئتلاف می دبنند که فببیند تحقق چنین بئتلافی رب با مشکل رو به رو کبده بست؛ اقیقتی 

که تا کنون نیز روند دست یابی کشورهای عببی ااشیه  لیج فارس به یک بئتلاف نظام مند و 

 اقی گذبشته بست.  سارمان یافته رب ناقص ب

 در بدبمه به بین عوبمل مواب و نیز موبنع در قالب جدول بشاره می شود.

 : عوامل ژئوپلیتیکی موفقیت و شکست ائتلاف نظامی عربی خلیج فارس2جدول شماره
بفزبیش توبن و تسلیحات نظامی بیببن در سال های ب یب، بفزبیش نا بمنی و تنش میان بیببن و 

بینی قدرت های فببمنطقه بی و ت ایب گذبری سنها، نبود وببستگی بقتصادی میان عببستان، نقش سف

بیببن با کشورهای ااشیه جنوبی  لیج فارس، اجم بالای نفت و گار و بنبژی در  لیج فارس و رقابت 

با بیببن، مذهب، ربان و قومیت متفاوت کشورهای عببی ااشیه  لیج فارس، توبفق هسته بی بیببن با 

 سوم به ببجاممو 0+1

ت
قی
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روببط اسنه بیببن با عوان،  ببور و تشدید تنش میان قطب با دیگب کشورهای عببی، نگببنی رقبای 

بقتصادی منطقه مثل هند، تبکیه و روسیه بر شکل گیبی بئتلاف، عدم هوببهی کامل رهبببن سیاسی 

گبی پاکستان و عببق بببی بهبود  نجیمصب با بئتلاف، فشار بفکار عوومی دب لی کشورهای عببی، میا

ت روببط بیببن و عببستان، هزینه های سنگین بئتلاف و نگببنی بر ببور جنگ توام عیار
کس
 ش
ل
وبم
ع

 

 منبع: نگارندگان

هوانطور که پیشتب مورد بشاره قببر گبفت، هوسان با بمنیت و ببعادی که بببی سن می توبن      

ن رب قببر دبد و بینگونه تفسیب کبد که هب چیزی که سبب به متصور شد، باید تهدید و ببعاد س

مخاطبه بفتادن بمنیت در سطوح و ببعاد مختلف شود، در وبقع تهدیدی بست که می توبن پیش 

بر تحقق مورد بار وبنی و تحلیل قببر دبد تا بر وقع سن و تحویل  سارت هایی که می توبند 

 متوجه یک سیستم کند، جلوگیبی کبد. 

میلادی بر  2222بئتلاف نظامی عببی موسوم به ناتوی عببی که در سال های منتهی به سال      

سوی کشورهای جنوبی ااشیه  لیج فارس به ویوه عببستان سعودی مورد توجه و پیگیبی قببر 

رنگ و « دونالد تببمپ»گبفت و در سایه اوایت های ویوه دولت مستقب در سمبیکا به ریاست 

ه  ود گبفت، می توبند در دو سطح مقدماتی و نهایی تهدیدی جدی بببی بوی جدی تبی ب

بمنیت ملی بیببن قلودبد شود. هوچنین دقت نظب در مورد رمینه های ژئوپلیتیکی مواب بب شکل 

گیبی بین بئتلاف گویای سن بست که در صورت بستوببر روند موجود، نهایی شدن بئتلاف نظامی 

ربهببدهای نظامی دفاعی متناسب و هوشوندبنه، تهدیدبت  عببی  لیج فارس و عدم بتخاذ
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نظامی، سیاسی، بقتصادی، ریست محیطی، فبهنگی متوجه جوهوری بسلامی بیببن  وبهد شد و 

 بمنیت ملی بیببن رب در ببعاد مختلف متحول  سارت  وبهد کبد. 

ببی  لیج به طور مثال کاهش مشارکت و هوکاری های بقتصادی بیببن با کشورهای ع     

فارس نظیب بماربت متحده عببی و قطب که در سال های ب یب و در سایه رویه های ااکم شدت 

گبفت،  سارت های بقتصادی قابل ملااظه بی رب به بمنیت بقتصادی بیببن وبرد کبد. بر سویی 

نیز هوین تنش ها و باریگبی های رد بیببنی عببستان سعودی در منطقه و جهان علیه بیببن 

جب شد تا موبرع سیاسی بیببن در بسیاری بر مذبکببت منطقه بی و جهانی سبستن تغییببت و مو

چالش هایی شود. هوچین شببیطی که مورد بشاره قببر گبفت، می توبند با بفزبیش تنش ها در 

سطح نظامی باتوال وقوع جنگ نظامی و یا اولات نظامی ناگهانی رب بر سوی کشورهای 

ارس علیه بیببن رقم بزند که در صورت وقوع بین اولات در  لیج فارس ااشیه جنوبی  لیج ف

 و دریای عوان و یا سوبال، تهدیدبت ریست محیطی سن نیز غیب قابل بنکار بست. 

  

 نتیجه گیری

در درون  ود بسیاری بر کشورهای   رغم بینکه منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا علی     

اکومت  قبن های گذشته به دور بر سا تار ور های بسلامی دربسلامی رب جای دبده و بین کش

های ملت پایه کنونی بب مبنای بندیشه های بسلامی و مبتنی بب مفاهیوی چون بمت بدبره می 

بمبور بنا به دلایل مختلفی هوانند باریگبی قدرت های فببمنطقه بی دچار تنش و تهدید  ،شدند

 .ا چالش های جدی روببو کبده بسترب بمنطقه های فببوبنی بست که بمنیت 

به  بر سن جهت که .به نظب نگببن کننده تب بست در بین میان شببیط منطقه  لیج فارس     

کانون ب تلافات  کشورهای ااشیه شوالی و جنوبی  لیج فارسبین  باور بسیاری بر کارشناسان

عببستان با باری  و به صورت مشخص دو کشور بیببن و جنوب غبب سسیا هستند ژئوپلیتیکی

 .گبی های متفاوت  ود مسیب وادت و هوبستگی کشورهای بسلامی رب دشوبر کبده بند

بیببن در مقاطع مختلف رمانی بب لزوم هوبستگی  بسلامی با بین که مقامات سیاسی جوهوری     

 ،بنددهکب تاکید فارس  لیج جوعی دسته بمنیت تامین منظور به بسلامی کشورهایو گبدهوایی 

بما کشورهای عببی ااشیه جنوبی  لیج فارس هیچگاه به پیشنهادبت جوهوری بسلامی بیببن 

مبنی بب نادیده گبفتن قدرت های فببمنطقه بی بعتواد نکبده و مسیب پیشنهادی بیببن رب در 

های مستوبی دریافت کبد  ب تلافات و تنش رمی توبن ب رب . بینبولویت های  ود قببر ندبده بند
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دهه های گذشته به ویوه پس بر پیبوری بنقلاب بسلامی بیببن در منطقه شدت گبفت و که در 

 با مشکلات جدی موبجه کبد. مسیب بئتلاف و تعامل میان کشورهای عببی  لیج فارس با بیببن 

کشورهای عببی ااشیه جنوبی  بسیاری بر پس بر بنقلاب بسلامی نیز روببط میان با بینکه     

 روی با ویوه به و ب یب هایسال در اد پایین  ود بستوببر یافت، دریببن اتی  لیج فارس با ب

 ااشیه کشورهای و بیببن میان ب تلافات شدت بب سمبیکا در« تببمپ دونالد» دولت سمدن کار

 کشورهای که رفت پیش جایی تا ب تلافات شد و بفزوده عببستان ویوه به فارس  لیج جنوبی

 های بستببتوی و بیببن علیهیک بئتلاف نظامی عببی  تشکیل با ات شدند مصوم بشاره مورد

 مقامات و شد معبوف عببی ناتوی به ها رسانه در که بئتلافی کنند؛ سربیی صف بیببن بیمنطقه

 .دکبدن اوایت سن بر شدت به سمبیکا نظامی و سیاسی برشد

ورد بشاره به سببنجام هبچند تاکنون رمینه ها و تلاش ها بببی شکل دهی به بئتلاف م     

بب عوبمل موفقیت سن تا بین لحظه فائق سمده  بئتلافمشخصی نبسیده بست و عوبمل شکست 

بما هووبره بین باتوال وجود دبرد که بئتلاف نظامی مورد بشاره محقق شده و بهدبف بر  ،بست

 د. ، محقق کنپیش تعیین شده  ود رب که هوگی بب رد منافع جوهوری بسلامی بیببن بست

پووهش اارب با بین باور که فارغ بر نهایی شدن یا نهایی نشدن بئتلاف نظامی عببی صبف      

 متوجه رب هایی سسیب و  سارت توبندمی شکل گیبی تلاش ها بببی تحقق چنین بئتلافی نیز 

شد تا ربهببدهای مناسب دفاعی و  ، بب سنببن کندبی بسلامی جوهوری ملی منافع و ملی بمنیت

 د.می بیببن رب در ببببب چنین تهدیدی شناسایی و مورد بشاره قببر دهنظا

بدین منظور نیار بود تا رمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیبی چنین بئتلاف هایی به صورت      

گببیی و  وبقع هوچنین لارم بود تا در بستب نظبیه نو .کلی و موردی مورد مطالعه قببر بگیبد

 مورد هاتلاش بینموبرنه تهدید و هومونی  ،ند نظبیه موبرنه قوبنظبیات ریبمجووعه سن هوان

 . دبگیب قببر تحلیل و برریابی

ها نشان دبد که مسائلی چون رقابت های بقتصادی و تک محصولی بودن کشورهای ببرسی     

 ،باریگبی کشورهای فببمنطقه بی ،مشکلات سیاسی ببسمده بر نوع اکوببنی ، لیج فارس

و تسلیحات نظامی بیببن و نیز بفزبیش نفوذ ژئوپلیتیکی بیببن در جنوب غبب سسیا  بفزبیش توبن

به ویوه شبق مدیتببنه بر جوله بصلی تبین دلایل و بنگیزه های ژئوپلیتیکی کشورهای عببی 

 .ااشیه جنوبی  لیج فارس بببی شکل دهی به بئتلاف نظامی عببی بوده بست
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که بلگو های تعاملی میان کشورهای منطقه رب بر بین ببده و  هوانطور که بشاره شد، رویه بی     

و وبقع گببیی و به ندر قالب نظبیه رب می توبن به بلگوهای رقابتی و  صومتی تبدیل کبده بست 

به بین معنا که کشورهای عببی ااشیه جنوبی  کبد.صورت مشخص هومونی تحلیل و تفسیب 

ایب قدرت های فببمنطقه بی  تحت ت ر سوی بیببن وی ب لیج فارس با درک نوعی تهدید و نگببن

 و تهدیدها کاهش به نظامی بئتلاف یک قالب در سمدن هم گبد با تا بندشده مصومنظیب سمبیکا 

 کنند.  ژئوپلیتیکی  ود در منطقه بقدبم رقیب تضعیف

ن با روببط اسنه کشور عوا ،با بین هوه مسائلی هوچون ب تلافات درونی کشور های عببی     

 بالای هاینظیب تبکیه، هند و روسیه، هزینه بر سوی سایب باریگببن بیمنطقه هاینگببنی ،بیببن

 چنین تا شده سبب که بست دلایلی جوله بر جنگ وقوع باتوال بفزبیش نیز و نظامی بئتلاف

 رسویت نیابد.  تاکنون بئتلافی

نشده و به نظب می رسد مسیب تحقق منجب  نظبببیط کنونی بگبچه به بئتلاف نظامی مورد ش     

بببی جوهوری بسلامی بیببن  نیز بما شببیط سربم و عاری بر تهدیدی ،سن نیز چندبن سسان نباشد

لارم بست با بتخاذ ربهببدهای نظامی و  بیببنیبب هوین بساس به نظب می رسد مسوولان  .نیست

شناسایی کبده و بببی سن رب  تحولات ب یب تهدید و سسیب های بمنیتی بنبدفاعی هوه جو

 .دناذ کنبتخ بیهوشوندبنهنسخه های 

ناگفته پیدبست که در چنین شببیطی توبکز صبف بب روی بمکانات و توبنوندی های نظامی      

و جز بعد نظامی  دیگبیچبب که بمنیت دبربی ببعاد  کافی نخوبهد بود.و بنجام مانورهای نظامی 

سایب ببعاد بمنیت می توبند به تشدید  سارت ها منجب شود.  ت کید بب بمنیت نظامی و غفلت بر

مین بمنیت در جوهوری بسلامی بیببن ربهببدهای  بب هوین بساس شایسته بست متولیان ت

و تعبیف کبده  و نه فقط بمنیت نظامی نظامی و دفاعی  ود رب مبتنی بب ببعاد مختلف بمنیت

فبهنگی و ریست محیطی نیز  ،بجتواعی اسی،، سیهای دیگب بمنیت هوانند بقتصادیبببی بخش

 کنند.هوانند بعد نظامی ربهکارهای قابل قبولی تبسیم و بربئه 

نگارندگان پووهش اارب بب بین باور هستند که در ربهببدهای دفاعی و نظامی بیببن بببی      

تببکاتی که تودن بسلامی و بش برمقابله مناسب با فببیند شکل گیبی بئتلاف نظامی عببی نباید 

چبب که هووبره می  .کشورهای مسلوان منطقه بب بساس سیین بسلام با یکدیگب دبرند غافل بود

توبن با بهبه گیبی بر بشتببکات دینی و فبهنگی موجود میان کشورهای بسلامی نظیب مببسم 
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بف و دیگب بشتببکات بببی کاهش تنش ها و بفزبیش بعتواد دو ط ، بعیاد بسلامیماه رمضان، اج

 .بهبه ببدبری کبد

هوچنین دستگاه دیپلواسی جوهوری بسلامی بیببن می توبند با بهبه گیبی بر نقش میانجی      

 بروپا بتحادیه و روسیه تبکیه، هند، پاکستان، نظیب بیفببمنطقه و بیمنطقه باریگببن سایبگبی 

 ببسید.  تنش هایرمینه در پی کاهش

بیببن لارم بست تا ادودی بر بنجام هبگونه بقدبم تهدید سمیز  جوهوری بسلامی بر سویی نیز     

صدب و سیوا  نظیب و یا تنش رب به ویوه در عبصه های علوی و دبنشگاهی و نیز رسانه های ملی

چببکه شکل  . پبهیز کبده و در مسیب عکس سن ربهببدهایی رب هوشوندبنه تبسیم و بجببیی کند

مابین بیببن با کشورهای عببی  لیج  های فی نشگیبی یک فببیند مشخص بببی کاهش ت

های بعتواد به مببتب منافع و دستاوردهای بیشتبی بر مسیب عکس سن بفزبیش رمینهو فارس 

 کبد.  متوجه بیببن بسلامی  وبهد

بلبته در ربهببدهای جوهوری بسلامی بیببن در بین اوره تحت هیچ شببیطی نوی توبن منکب     

ندی های نظامی شد بما تقویت بنیه نظامی کشور و تقویت ریبسا ت های لزوم بفزبیش توبنو

. نظامی نباید به گونه بی تنظیم و مدیبیت شود که تهدیدبت و تنش های موجود رب بفزبیش دهد

به بیان دیگب بستببتوی جوهوری بسلامی بیببن در فببیند بفزبیش قوبی نظامی باید بب مبنای 

 باتوال شکست تنظیم شود.  کاهش باتوال جنگ و نه کاهش

که در مسیب  تلاش هایید بببی مقابله موفق در ببببب نمی توبن هوچنین مقامات بیببنی     

ب تلافات رون شناسایی نقاط رعف و  ،های به یک بئتلاف نظامی عببی سغار شده بستشکل

کل گیبی و کاهش باتوال شکشورهای عببی بر بین نقاط بببی بفزبیش توبن  ود در منطقه 

به طور مثال ب تلاف عویقی که میان کشور قطب با کشورهای دیگب . دنبهبه ببدبری کنبئتلاف 

نظیب عببستان و بماربت وجود دبرد هووبره می توبند به عنوبن یک فبصت بببی کاهش باتوال 

 . شکل گیبی بئتلاف مورد بستفاده جوهوری بسلامی بیببن باشد

بصلی بیببن در ببببب فببیند شکل گیبی بئتلاف نظامی عببی، باید  کوتاه سخن بینکه ربهببد     

 مبتنی بب سیاست های باردبرندگی با تکیه بب توبن و قدرت ملی باشد؛ ربهببدی مواب و مفیدی

وادت ملی و فعال کبدن یک دیپلواسی قوی و هدفوند  که با پشتوبنه اوایت های مبدمی،

 بفزبیش  وبهد یافت.منطقه بی میزبن موفقیت سن به مببتب 
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