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 مقدمه: زمان اقدام همین االن است

با این حال، مساله واضح  به شدت حس می شود.    انهیدر خاورم  ی تیچارچوب امن  کیبه    ازیندر حال حاضر،  

و جالب توجه این است که به رغم تغییر دولت در واشنگتن، ایاالت متحده به روند فاصله گرفتن از امور منطقه پایان  

از جمله دالیل فاصله گرفتن آمریکا نحوه تعامل با شرکا و مخالفان در آنجاست.  یا دست کم، مشغول بازتعریف  نداده  

مسائل  تالش براي فاصله گرفتن از  ابدي و  يها  از جنگ يار یاز مشارکت در بس یناش  یخستگ نطقه می توان به از م

اشاره    آرام   انوس یهند و اق  انوس یدر اق  به ویژه  نیچ  فزایندهبا چالش   یی ارویبر رو  شتریتمرکز ب  ي برا  تر»کم اهمیت  «

 . کرد

به   ت یامن ن یتام يبرون سپاراز منطقه واضح هستند و می توان آنها را به شکل متحده   االتیا ییعواقب جدا

منطقه نبوده و  به نفع صلح و ثبات تا کنون  بار  فشار و    میتقسه  خاص ب  کرد یرو  نیامشاهده کرد.    ي منطقه ا  گرانیباز

را   ي شتریب  ی درد و بدبختو    ردهک  ی قطب   بیش از پیش چند منطقه را    و   د یها را تشد   ير ی درگحتی به نظر می رسد  

و حتی    صشخساز و کار م  چی رسد ه  یبه نظر م،  عالوهبه  .  ه استبه ارمغان آورد   دهید  بیآس   يمردم کشورها   يبرا

را به چالش کشیده    موجود  ینظام دولت   اس اس   که  در منطقه  يچندگانه جار  يها  ير یمتوقف کردن درگ  براي   يانگیزه ا

در حال حاضر  درگیر کرده و  را    يا  و منطقه   یالملل  نیب  گران یباز  منیو    ه یسور  ، یبیل  ي ها  . جنگوجود ندارداند،  

  اي کشورها بر  نیاز ا  کیدولت در هر    یفروپاش تهدید  و  براي حل و فصل آنها دشوار است    قطعنامه   تصور حصول

خواهد داشت،  قابل توجهی    يها نهیهز   زیمناطق دورتر نو منطقه بسیار جدي است و حتی براي    هیهمسا  يکشورها

 تالش کنند.  انه یخاورم يبرا  یت یچارچوب امن کی  توسعه جهت در  و منطقه  یجهان يها  قدرت نکه یمگر ا

  کنند  ی استدالل ماز این فاصله گیري ایاالت متحده حمایت و اینطور متحده  االتیجناح راست ابسیاري در 

سوخت هاي فسیلی    سمت عصر پس ازبا حرکت جهان به  که  این  ژهیو  بهزیادي ندارد،    ی واقع  يها  نهیهز  ییکه جدا

تغییر جهت   هیانوس یبه سمت هند و اققدرت    ي برا  نیمتحده و چ  االتیارقابت  یافته و  کاهش    انهیمنطقه خاورم  تیاهم

به حال خود  بر اقتصاد جهانی، این منطقه    انهیمنطقه خاورمبا کاهش توانایی اعمال نفوذ    گر،یبه عبارت دداده است.  

و    ش ینه افزااحتماال و خشونت در منطقه  ي ر یسطح درگدر این چشم انداز، برخی بر این باورند که  . گذاشته می شود

حمایت نامعلوم اروپایی ها از شرکاي  با عقب نشینی آشکار ایاالت متحده و  و    ابد ی  ی کاهش م  ي رینه به طور چشمگ 

متعاقب   یحات یرقابت تسل؛ اما چنین برداشتی با توجه به  شود  ی منطقه واگذار م  ي منازعه به دولت ها  ت یریمد خود،  
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  ی وشک م  ي ها  ت یو قابل  ها   يفناور  شرفته، یپ  زاتیبه تجه  یابیدست بر سر  از جمله    انهیخاورم  يکشورها  ان یماحتمالی در  

با در نظر گرفتن احتمال رقابت تسلیحاتی در منطقه،  خوش بینانه و غیرواقعی است. و قابلیت هاي هسته اي،  د،یجد 

زمان  خواهد بود و این در حالی است که حضور آمریکا در منطقه از  از تعامل    شتریب  هزینه بی تفاوتی ایاالت متحده

 است.زینه داشته براي آن هدالر  ون یلی تر 3حداقل تا کنون در عراق   2003جنگ 

  ، ي ریدرگ  د یبه تشد در بر خواهد داشت و  همه    ي را برا  يادیز   يها  نهیاقدام قاطع هزخودداري آمریکا از  

  ر ی و فق  ی غن  ي توسعه در کشورها  ي برا  ی قبل  ي اه  تالش   همه   ف یحکومت، و تضع  یشکست دولت و فروپاش   ع یتسر

  ي د یو تهد   شود  یبزرگ در مرزها متوقف نم  يها  ير یدرگ  ر یث انشان داد، ت  هیهمانطور که جنگ سورمنجر خواهد شد.  

  ییاروپا  ي کشورها  و  شوند   ی ها اغلب به مهاجرت منجر م  از جمله اروپا و قفقاز است. جنگ  ه یمناطق همسا  ي بزرگ برا

هاي  از وسواس    ی کیهستند. در واقع، مهاجرت  و آسیب پذیر  ورود مهاجران به خاك خود حساس  به شدت در برابر  

 خودداري از اقدام بسیار باالست. نه یراست در سراسر اروپا بوده است. هز باحزا یاصل

منطقه بدون فشار    گرانیبازي نیست که  د یامچندان روشن به نظر نمی رسد و   انهیمنطقه خاورم  چشم انداز

  يمتحده برا   االتیاو استاندارد دوگانه    کرد یروسی گردهم آیند.  براي توافق بر سر مسائل اسا  ی الملل  ن یب  تیو حما

کشورها    ن یدر عمل ا ی و امارات متحده عرب يمانند عربستان سعود  يمنطقه ا   گرانیبه باز  ت یامن  ی جزئ  ي سپار  رون ب

  ي متحده در موارد   االتی. اشان تشویق کرده استخود  یو اقدامات نظام  یخارج  ي ها  استیس به پیشبرد متهورانه  را  

  تر و بعد   ران یعقب راندن ا  يبرا  لیامارات و اسرائ  ،عربستان  ن یمنافع ب  یی همسو، اما  دهواگذار کر  ل یرا به اسرائ  تیامن

  لیاز اسرائ  حل مناقشات، احتماال  ي فشار برااعمال    يبه جا  ارات عربستان و اممی کند.    شتریرا ب  ي ر یخطر درگ  ، هی ترک

مطمئنا   منیتجربه عربستان در  ها تمایل نشان خواهند داد.    ير یدرگ  تیریمد  يبه مداخله براو   خواهند کرد  يرویپ

اما نبود گرایش و اعتماد بین ریاض،    داده،نقاط منطقه کاهش    ریدر سا  یدخالت اساس   يکشور را برا  نیا  ياشتها

 بین برده است.نیز از ابوظبی و تل آویو با تهران احتمال تفاهم میان آنها را 

  ز ی آم مسالمت  يها حل راه ي ریگ یپ يبرا  ي ا زهیکه انگ هستند  رانیدر ا  يقدرتمند   يها گروه طور مشابه،   به

ندارند.      ها  يریدرگ  يبرا منطقه  سرتاسر  به    شنهادیپایران  در  موسوم  امنیتی  ساختار  یک  چارچوب  ایجاد  براي 

  مواجه شده چون این ابتکارعمل به ویژه راه حلی براي منطقه    گرانیبازبا مخالفت  اما  ) را داده،  Hope(  ابتکارعمل
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برنامه جامع اقدام مشترك    ه متحده دوباره ب  االتیمنتظر خواهد ماند تا ااحتماال    ران یانداشته است.  عربستان    اتیشکا

 شود. انجام    يو به دور از مسائل منطقه اباشد    يبر پرونده هسته اصرفا متمرکز  مذاکرات  سعی دارد  بپیوندد و    (برجام)

می توان اینطور پیش بینی کرد که یک پیشنهاد متقابل به ایران براي ایجاد نوعی چارچوب امنیتی به ویژه  

را براي گردهم آیی دولت هاي    یفرصت   بتواند   ،يا  و منطقه  یدر نظم جهان  یو دگرگون  نوسان   یدوره کنون با توجه به  

   آنها فراهم آورد.مشترك همه  یاساس  ي ها يریپذ ب یبا توجه به آس منطقه 

 ی چند قطب يها يریدرگ

  کا یآمر  يرهبر  تحتجنگ  می توان  است. اگرچه    دهیرس   انیبه پاحقیقتا    یامور جهانزمان تک قطبی بودن در  

  اما جهان تک قطبی قلمداد کرد،    یعنوان نقطه شروع فروپاش را به    2003در عراق در سال    نیصدام حس  میرژ   هیعل

متحده همچنان  شکی نیست که ایاالت  بود.    ی چند قطب  د یآغاز دوره جد   ه یشروع جنگ در سور  انه یمنطقه خاورم  يبرا

ها از کره تا   جنگ  ناخوشایند   ات یتجربل قدرت در نتیجه  به اعماآن    لیجهان است، اما تمامسلط در    ی قدرت نظام

باراك اوباما،  به شرق (به آسیا)    چرخش  است. از زمان   افته یکاهش   ، دو دهه گذشته در افغانستان و عراق  در و   تنامیو

حضور نیروهاي آمریکایی  د،  شو  م» ی«سه  ران یبا امنطقه را    د یبا  ي عربستان سعوداعالن اینکه  و  ،  نیشیپ  يجمهور  سیرئ

ی بر سر اینکه  اس یس   قاتی جامعه تحقدر  ده است. هنوز  ش آغاز    ک یپلماتید  یی روند جدا  یافته و یک منطقه کاهش  در  

برخی مانند دیوید دِسروشِس معتقدند  آیا ایاالت متحده واقعا به خروج از منطقه متعهد است یا خیر، بحث وجود دارد.  

واضح است که رهبران عرب  اما فارغ از نظرهاي اینچنینی،  .  ، نه کاهشافتهی  ش یمتحده افزا  االتیا  ی نظام  ي ردپاکه  

خیلی بیشتر از گذشته در منطقه   هیو روس   نیچاست و منطقه  ازال عقب نشینی در ح کا یرآم  باور دارند  فارس  جیخل

 حضور دارند.  

آمریکا با خروج  که  می کنند  استدالل  اینطور  فارس    ج یخل  ه یحاش   ی عرب  ياز کشورهاشخصیت هاي دانشگاهی  

که قدرت هاي دیگر به ویژه روسیه و چین در حال پر کردن آن هستند. اگرچه  کرده    جادیاخود از منطقه نوعی خالء  

  ي ریاز درگ  در منطقه را داشته و در برخی   ی اصل  عملکرد یک مهره اما  روسیه بیشتر یک قدرت منطقه ایست تا جهانی،  

روسیه با ترکیه روابط نزدیکی ایجاد کرده و نه تنها به آن، که  کرده است. نظامی  مداخله ی بیو ل ه ی در سور  ژهیبه و ها

و    ه برد  شیدستورکار اوپک پالس را پروسیه    ، عالوهسالح فروخته است. به    و مصر  متحده عربی  امارات،  به عربستان
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 که عربستان موجبات سقوط قیمت نفت را فراهم آورد، با آن براي هماهنگ کردن کاهش تولید   2020سال    لیاوا

 البته، روسیه بارها از تعهدات خود سرپیچی کرده است. نفت اوپک پالس همکاري کرد. 

همچنان  نشان نداده است و    انه یدر خاورمقابل توجه    یاس یس   ه یسرمازیادي به هزینه کردن    ل یتماهنوز    نیچ

تعامل    ي خود را برا  لیکشور تما  نیابر عهده ایاالت متحده باشد.  منطقه    تیامن   نیتامترجیح می دهد که مسئولیت  

  ژه یو  به   ، ی الملل  ن یب  ي ها  سازمانهاي آن در چارچوب    ش نشان داده، اما تال   ي منافع اقتصاد  ي در راستا  ک یپلماتید

مجبور خواهد بود درباره  در منطقه است و    ي بزرگ اقتصاد  گر یباز  کی، بوده است. با این حال، چین  سازمان ملل متحد 

می توان گفت که در  معطوف کردن تمرکزش به جاي دیگر، تصمیم بگیرد.    ایخود    يمنافع اقتصاد   نیبه تام   کمک

»  زینترپرایا کنیمر اَ«سسه واز م انگ،ی. کارن ستین تیاولوبراي چین در   قای و شمال آفر  انهیمنطقه خاورم حال حاضر 

  دیگر مناطق جهان چندان آن در  گذاري هاي    هیبا سرما  سهیدر مقا  هدر منطق   نیچ  يگذار ایه  معتقد است که سرم

چین براي کاهش وابستگی  به عالوه،  نخواهد داشت.    انهیخاورم  ي با کشورها  آن   روابط تاثیري بر  و    ستیقابل توجه ن

پیش   ي انرژ د یبه سمت توسعه منابع جد قابل توجهی برداشته و   يگام هاخود به تامین انرژي از منطقه خلیج فارس  

فعال از فاصله   ن یحال، چ ن یبا ابی معناست. فارس  ج یخل به ن یچآتی  یوابستگ   شرط بندي روي  رفته است که یعنی 

ه روي آن  را ب   يد یجد   کیپلماتید  يراه ها و کانال هاچون این شرایط  برد،    یسود ماز منطقه  متحده    االتیاگرفتن  

  ن یاز ا  یکی  ،امضا شد   2021که در مارس   رانیو ا  نیساله چ  25  ی تیو امن ياقتصاد   يهمکار   وافقنامهتگشوده است.  

  ن یچرا فراهم می آورد.  به نفت  آن    یدسترس  يازاموارد است که فضاي کافی براي سرمایه گذاري چین در ایران در  

  ، انجام دهد   ی ت یامن  يها  قالب ضمانت  در و شاید این کار را    را پر کند   کا یآمر  ناشی از خروج   خال   ي تا حدود  تواند ی م

  ي ها فرصت  یی و همسو حاتی در، فروش تسلا توسعه بن ،یبزرگ ساختمان يهادر پروژه حضور آن در منطقه بیشتر اما 

 .ود استمشه ي گذار هیسرما

  ر یدرگ  م یمستقبه طور    ایبزرگ    ي ها  که قدرت بوده    ن یا  ی چندقطبجدید  مهم ظهور نظم    ي امدهایاز پ  یکی

  ه ی در سور  کرده اند. براي نمونه، روسیه  يگذارهیسرمادر آنها    يگریبه شکل د  ایشده    انهی منطقه خاورم   در  ها  ير یدرگ

دموکراتیک   يروهایمتحده از ن  االتیا  و مستقر،    ی نظام  ي رویندر آنجا    2015و از سپتامبر    تیاسد حمابشار    دولت از  

  ه ی در سور نیچ  ی نظام  ي کرده است. ردپا  تیحما  هی سور  یقلمرو شمال شرق  ير یدر نبرد با داعش و بازپس گ هیسور
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و معتقد  به دست گرفته را    يبازساز   يتالش ها برا  شبردیکشور ابتکارعمل پ  نیابوده و  به مراتب کمتر قابل مشاهده 

 کمک کند.    ریفراگ  یاس یراه حل س  ک یحصول تواند به   یم يبازسازاست 

  ی چگونگ  بارهبلکه در ه،ی نحوه برخورد با مناقشه در سور باره اساسا نه تنها در یسه قدرت خارج  بدین ترتیب،

ي مانند گریاست. البته عوامل د  انجامیدهشدن جنگ    یخود به طوالن  که این مساله  دارند نظر    اختالف  زیحل مناقشه ن

متحده،    االتیاهمگون  حال، منافع نا  نی. با انیز تاثیرگذار بوده اند   هی و ترک  رانیا  از جمله  ي منطقه ا  گرانیحضور باز

متخاصم    ي طرف هاو مسئول دانستن    توافق  ک ی  ي اجراحصول و    ي برا  یتالش هماهنگ   چی هسبب شده    نیو چ  ه یروس 

 ، صورت نگیرد. توافق آتش بسنقض در صورت 

و   است  متفاوت  در خاورمیانه  درگیري  از صحنه هاي  یک  هر  در  آنها    ی مختلف  گران یبازشرایط    ر ی درگدر 

  د یها تشد   ي ری درگ  جه،یشود. در نت   یبزرگ در سراسر منطقه تکرار م   ي قدرت هاناهمگون  منافع    ياما الگو هستند،  

  االت یاعدم تمایل  از    ی بیترک  ، یبی در ل  نمونه،   ي دادن به آنها وجود ندارد. برا  انیپاو هیچ سازوکاري براي    شده است

منافع  دستیابی به  در صدد  کرده است تا    جادیمسکو ایی براي  فضا  ه، یروس   ی تعامل نظام  ش یو افزابه مداخله  متحده  

  م یتحردر نقض    ،بدون مجازات  هیمانند امارات و ترک   يمنطقه ا   گرانیبازسبب شده  حال،    نیدر عرآید و  خود ب  میمستق

اصلی  د  ونم  من ی  ان، یم  نیا  در   حمایت کنند. از متحدان خود    ی نظام  یی ارویرو  در وارد عمل شوند و    ی الملل  ن یب  يها

 منطقه بوده است.   در   کایآمردوگانه  کرد یرو

  ي ائتالف تحت رهبر  ازدرجات مختلف،    و در  يخوددار  کیپلماتی تعامل دترامپ از  دونالد    يها  در سال آمریکا  

بوده، اما عدم   یمحلبین نیروهاي  اعمدت يریاگرچه درگ  مسلح کرد.آن را و  تیها حما ی حوث هیعل يعربستان سعود

کار    ي از زمان رورا به تشدید آن تشویق کرده است. دولت جو بایدن    عربستان و امارات  قاطع تمایل آمریکا به اقدام  

پایان داده   ها ی حوث هاي ترامپ علیه  می و به تحر هشد  منی با  ک یپلماتیوارد تعامل د گری ، بار د2021 ه یآمدن در ژانو

دخالت ندارند و منافع    منیدر جنگ    نیو نه چ  هی نه روس را خواستار شده است.  و عربستان    کایدر روابط آمر  يبازنگرو  

 . ستیدر خطر ن  جادر آن آنها م یرمستقیغ ای م یمستق

  گران یبازپاي  ، يبریو حمالت سا   ي مسلحانه، رقابت اقتصاد ي نبردهادر  منطقه  ي ها ي ری درگ  ده یچیپ تیماه

نزدیک هستند و منافع آنها همپوشانی  و این بازیگران در مواردي با یکدیگر    را به خود باز کرده  ی الملل  ن یو ب  ي ا  منطقه 
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و با توجه به شرایط موجود، رسیدگی مجزا به درگیري ها در  نوظهور است    ي نظم منطقه ا  ک ی  شانه نین مساله،  دارد. ا

  ه ی سرمادر    نیمتحده و چ  االتیکه دو قدرت بزرگ ادر مواردي    ژه یامر به و   نیخواهد بود. ا  زیچالش برانگ منطقه  

استفاده می  منافع خود  براي تضمین    یمنابع نظام  از  هیروس انه عمل می کنند و  حتاطم یاس یو س   کی پلماتید  يگذار

 کند، صادق است. 

متحده،    االتیکه ا  یاز مسائل  یفی منطقه وجود دارد که به ط  يبرا  یتیچارچوب امن  کیبه    یآشکار و مبرم  ازین

زیادي    منافع مشترك   یسه قدرت خارج  ن یااگرچه  هستند، بپردازد.    ر یمختلف در آن درگ  ي به روش ها  ن یو چ  ه یروس 

همسو کردن    ي برا   ی فرصتچارچوب امنیتی می تواند    ک یدنبال کردن  رند، اما  ندا  ي منطقه ا ی تیامن  م نظانوع   ک یدر  

منطقه بسپارد. در    گرانیمنطقه را به دست باز  تیامندر بلند مدت  متحده قصد دارد    االتیا  فراهم آورد. منافع آنها  

تاثیر منفی  منطقه    ي انداز اقتصادم  چش  ایجاد خواهد کرد و بر  ی باتث  ی ثبات و ببه طور همزمان    امر  نیحالت، ا  نیبهتر

و  متحده    االتیانیز با مشکل مواجه خواهد شد. بدین ترتیب،    ن یکمربند و جاده چکه یعنی ابتکارعمل    می گذارد

 را دنبال کنند.   ي منطقه ا  یتی چارچوب امن ک یهدف مشترك توسعه توانند براي منافع متفاوت خود،   چین می

  



 
 انهیخاورم تیامن، راهکاري براي برجام يایحا 9

 

 : چرخش آمریکا از خاورمیانه به روسیه و چینصحنه شچین

را به    يمنطقه ا  يچالش ها  تیریمد و  معطوف،    ن یو چ  هیخود را به سمت روس   یمتحده تمرکز اصل  االتیا

هایی    موج  هانیدر ماما نتیجه این رویکرد چیزي بیش از بی ثباتی بیشتر  واگذار کرده است.    انهیخود در خاورم  يشرکا

 بوده است. دولت داري ن يو چالش ها  یاعتراضات مردم  از

 جنگ عراق تا برجام  از

از    جنگ عراقوجود دارد:  اهمیت    انه یدر خاورم  یکنون   ي ریتنش و درگ   ي درك فضا  در مهم  برهه زمانی    سه

هر سه این اتفاقات  .  2015در سال    ) رانیا  ي توافق هسته ا( برجام    ي، و امضا2011  در سال  ی ، بهار عرب2003سال  

  گرانیباز  در منطقه را افزایش داده و به افزایش حضور رقابت    ،را به شدت تغییر  انهیمنطقه خاورم  ی در تیامن  ییایپو

. انجامیده است ي منطقه ا  ي تحت رهبر ی خارج استیو ابتکارات س   عمدتا تحت حمایت کشورهاي خارجی  ی ردولت یغ

ه که در جریان  کرد   فی توص  »جنگ سرد «  کی منطقه را    تی وضعدر توصیفی دقیق  ،  2014در سال    زپروفسور گرگ گاوِ 

حورهاي  مساله حائز اهمیت دیگر در ارزیابی او این است که م گرفته اند.  قرار    گریکد یدر برابر    ک یدئولوژیدشمنان ا  آن، 

درباره   مساله  این  و  نیستند  دوجانبه  درگیري  یک  سادگی  به  سرد هرگز  هاي  در جنگ  سرد جد درگیر   د ی جنگ 

  زتر یرا چالش برانگ  یبه هر راه حل یابیدست ي منطقه ا يها  ير یدرگ ی چند قطب تیماهنیز صدق می کند.   انهیخاورم

 کند. یم

به  آن  دادن    تیو اولوبر منطقه  متحده    االتیافزاینده  تمرکز  درگیري ها  کننده    د یعوامل تشد دیگر از    یکی

منطقه    ي چالش ها   ت یریمد در جهت برون سپاري  متحده    االتیا  قداماتبوده است. ا   نیو چ  ه یبا روس   ک یتی رقابت ژئوپل

از  انجامیده است.    ی تیاکمح  يو چالش ها  یامواج اعتراضات مردم هم عمدتا به بی ثباتی بیشتر در میانه    به شرکا   يا

ي دشوار و  کار  ،يا   منطقه  يها  تنش   ی کنون  يدر فضا   یت یامن  ي ها  چالشنظر بسیاري از کارشناسان، رسیدگی به  

  انه یخاورم  تیموضوع امن  ،نیبنابراطاقت فرسا خواهد بود و امید چندانی به نتیجه بخشی هیچ اقدام مشخصی نیست.  

متحده و مشارکت    االتیتعهدات ا  باره در  نان یعدم اطم  و ه بازیگران منطقه  رفتارهاي متهورانو    ی در چارچوب ناامن  د یبا

 ، مورد بررسی قرار بگیرد. ی الملل نیب يها
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  متحده در   االت یا  یحضور نظام  ش یافزا  به   ، داد  انیپا  ن یصدام حس  م یبه رژ  2003در سال  عراق که    جنگ

که مخالف جنگ بودند و نسبت به عواقب خالء قدرت در   یعرب  ي کشورهاانجامید.  رانیا همسایگی محاصره منطقه و 

ایران می انگاشتند. وقتی ایران    ي منطقه ا   ي ها  ی موثر در برابر جاه طلب  ي را وزنه ا  نیحسصدام  عراق هشدار دادند،  

حمایت    2006کرد و در سال    در عراق  عهیاحزاب ش   شروع به حمایت فعاالنه از  خود  یدفاع  استیاز س   یعنوان بخش  به

پیش بینی آنها درست از آب در آمد و مشخص شد که  ها از حزب اهللا لبنان را در جنگ آن با اسرائیل افزایش داد،  

  » ی عیهالل ش «عنوان    تحتکه    را  رانیا  فزاینده نفوذ    یعرب  يدر آن زمان، کشورهاهشدارها بی مورد نبوده است.  

ا  انگاشتند؛  یی گرا  بر فرقه مبتنی    کردند، ی م  ف یتوص   فرصت   ي گذار  ه ی سرما  از   رانیبود که ا  نیا  ت یحال، واقع  نیبا 

  و تضمین منافع خود در منطقه   تثبیت موقعیت  يبرا  عددمت  گرانیتعامل با بازو  در منطقه  قدرت  ء هاي  خال  برطلبانه  

 . استفاده کرد

در نتیجه پیروزي    انهیخاورم  قبالدر  متحده    االتیموضع ا  رییتغ در نتیجه    یعرب  يکشورها  یناامناحساس  

تشدید    »ابدي   ي از «جنگ هاها    ییکایآمرفزاینده    یو خستگ   2008سال  انتخابات ریاست جمهوري  باراك اوباما در  

» روي کار آمد؛ افراطی که سبب شده بود آمریکا سمیترور   هی افراط در جنگ عل«به    یدگی رس با هدف  شد. دولت اوباما  

  نده یفزا  يتنش ها  هان یدر مبه مشکل بربخورد و  جنگ عراق  در مدیریت  سرمایه گذاري کند و  بیش از اندازه در منطقه  

 االت یمتعادل کردن نقش اتالش هاي دولت اوباما با هدف نام گذاري مجدد و  گرفتار شود.    ي منطقه اهاي  رقابت  در  

  یکه منجر به سرنگون   2011در سال    ی اعتراضات بهار عربصورت گرفت. بدین ترتیب، دولت اوباما در  متحده در منطقه  

انجامید؛ آنها  فارس    جیخل  یعرب  يکشورها  ی نگران  بهامر    نی او    مداخله نکرد ، شد  مصر آمریکا در  متحد    ،مبارك  یحسن

 تعبیر کردند. منطقه آن به تعهدات سکوت ایاالت متحده را نشانه اي از تغییرات گسترده تر در 

محافظت از    ي خود را برا  يروهایفارس ن  جیخل  يهمکار  يشورا   يکشورها  ن،ی در بحر ها    اعتراضدر میانه  

شروع  فارس فرستادند.    جیسراسر خل  بهاز گسترش اعتراضات    ير یو جلوگ  يها  یدر برابر ناآرام  فهیسلطنت آل خل

فارس   ج یخل  یعرب  ي کشورها  شتریت بیبه فعال  2012بشار اسد در سال    ایران از دولت  تیحمااعتراض ها در سوریه و  

  ی نگران،  2014در سال    در عراق  داعش  ه یعل  رانی ا  یمداخله نظام  در منطقه انجامید.  یردولتیغ  گرانیاز باز  تیدر حما

پائول سالم، رئیس موسسه    کرد.  شتریب  رانی نفوذ ااز افزایش غیرقابل کنترل  فارس را    جیخل  يهمکار  يشورا  يکشورها

آن با    ینیگزیرا بدون جا  انهیخاورم   ی میقد   داریچند سال گذشته نظم ناپااتفاقات  : «گفتهخاورمیانه، درباره این روند  
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جدید نظم  یک    يخود را برا   دستورکارهاي  ب یرق  ياو منطقه   یخارج  گران یاست. و اگرچه باز  ، برهم ریختهد ینظم جد 

در سال هاي آتی    ب یرق  يروهای ها و ن  دگاه ید  نیا  ن یرقابت بکدام پیروز نشده اندو    چی هپیش برده اند،    منطقه در  

 ادامه خواهد داشت.» 

چارچوب    ق یاز طربراي توافق بر سر برنامه هسته اي ایران  جداگانه را  یک مبحث    دوره  نیدر ادولت اوباما  

برنامه  نسخه اولیه  .  سازمان ملل متحد به اضافه آلمان) آغاز کرد  ت یامن  ي(شامل پنج عضو دائم شورا  1+5چندجانبه  

امضا رسید که یک سري محدودیت  به    2015در سال  و نسخه نهایی توافق    2013در سال    (برجام)  اقدام مشتركجامه  

حامیان توافق آن را ي بین المللی علیه این کشور را در پی داشت. ها می لغو تحرها در برنامه هسته اي ایران در ازاي 

ممکن ساخته است. اما  را    رانیا  يا   و نظارت بر برنامه هسته  ت یمحدود  خواندند که اعمال  دستاورد چندجانبه  کی

محدودیت ها در    ی جدول زمانبه ویژه    لیانتقاد کردند. اسرائ  به توافقو امارات به شدت    ي سعود  بستانعر  ل،یاسرائ

به برنامه  توافق    یدگیرس گرفت، اما به طور کلی این سه منتقد منطقه اي برجام معتقد بودند عدم  توافق را هدف  

  ی نظام  و شبه   منیدر    ها   یلبنان، حوثدر  اهللا    از جمله حزبمنطقه اي    گرانیاز بازآن    تی و حما  رانیا  ک یموشک بالست

  آنها شکست توافق است. ادراك    ، به معنايهی اسد در سور  ایران از دولت بشار  تیحما  نی عراق و همچنهاي شیعه در  

ایران را در برابر آنها در  که    يمنطقه ا   ت یعدم تعادل امنایران بر    ي هسته ا  ي چالش هابه  دولت اوباما  این بود که  

 اولویت داده است. موقعیت برتري قرار داده، 

و محاصره    2015از سال    منیجنگ  انجامید و آنها در  امارات و عربستان    ییبه همسو  جیتدر  به تحوالت    نیا

  يبرا در یمن    یو ابوظب  اضیمداخله رواشنگتن از  همکاري نزدیکی داشتند.    2021سال    ل یتا اوا  2017از نیمه  قطر  

در سال    یعرب  يها  امیپس از ق  یثبات  یدوره ب حمایت کرد. ایران در    های از حوث  رانیا  تیاز نفوذ و حما  يریجلوگ

  ي هبر تحت رنظامی  مداخله    تا   گروه کمک کرد   ن یبه اایجاد کرده بود و نهایتا  ها    ی حوثمحدودي با    روابط   2011

  ي به رهبر   ي گر   ی انجیکاهش تنش از جمله م اي گسترده براي  جنگ یمن به رغم تالش هکند.    ی عربستان را خنث

 همچنان ادامه دارد.  من، یامارات از جنوب  ی نینش سازمان ملل و عقب 

  ی خواستند جاه طلب  آن قطر را محاصره کردند و از    2017سال    درو مصر    نیبحر  ، يامارات، عربستان سعود

مجموعه    »ی کند. «چهارگانه عرب  لیتعد   نیو اخوان المسلم  ه ی ترک  ران،یاز ابا فاصله گرفتن  خود را    يها و روابط منطقه ا 
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را مطرح    روابط دوحه با تهران  سطحکاهش    از قطر و  هیترک   يروهاین  اخراجدرخواست از جمله    13متشکل از    يا

براي امضاي  فارس    ج یخل  يهمکار  ي شورا  ي شکسته شد که کشورهاو زمانی    2021  ه یسرانجام در ژانوکردند. بن بست  

بخش  ، کنترل  2015بشار اسد با کمک تهران و مداخله مسکو در سال  توافقنامه اي گردهم آمدند. در سوریه، دولت  

  مقابله با   يخود برا  ي ها از تالش  ی به عنوان بخش ل یحال، اسرائ ن یدر هماعظم کشور را مجددا به دست آورده است.  

   است.کشور حمله کرده   نیاهداف مرتبط با ابه ا بارهنفوذ فزاینده ایران، 

 دولت ترامپ و «اعمال فشار حداکثري» علیه ایران 

  ي شرکا  ي برا  يد یفرصت جد   2016متحده در سال    االتیا  ي جمهوردر انتخابات ریاست  دونالد ترامپ  پیروزي  

تالش   رانیا  ندهینفوذ فزا  رسیدگی بههاي آمریکا در جهت    استیس   رییتغفراهم آورد تا در جهت  در منطقه    کایآمر

  2018اظهارات تکراري ترامپ در رد برجام در نهایت به اقدام او به خارج کردن آمریکا از توافق در ماه مه سال کنند. 

و هدف هم این بود که ایران را به اعطاي امتیازات  آغاز کارزار تحریم محور «اعمال فشار حداکثري» منجر شد  و  

این بالستیک و فعالیت هاي منطقه اي ترغیب کند.  بیشتري هسته اي و همچنین عقب نشینی از برنامه موشک هاي  

و بیشتر به ایجاد اختالف در دو سوي اقیانوس اطلس منجر شد   نکرد   جاد یران اایمحاسبات  استراتژي هیچ تغییري در  

دولت هاي آمریکا تسلیم نشوند. فشارو در برابر گرفتند از برجام دفاع کنند  میتصمتوافق  ییاروپا ضاکنندگانامچون 

شمار زیادي از مقامات از جمله نفت و    ران یا  ع یصنا  همه   تیدر نهارا تشدید و    يفشار حداکثراعمال  امپ راهبرد  تر

  شی ، افزاایران  ارزشدید  ها به کاهش    میتحرتحریم کرد.  را   ی سپاه پاسداران انقالب اسالماین کشور و همچنین نهاد  

در این کشور انجامید و فضاي سیاسی داخلی ایران را نیز سخت    ی داخل  الصناخ  د یو کاهش تول  ي کارینرخ تورم و ب

را شکست  برجام  روي    یحسن روحان  يرو   انه یمدولت    یاس یو س   ياقتصاد   سرمایه گذاري هاي  محافظه کاران، کرد و  

 توصیف کردند. 

را با هدف انتقال    » ي«مقاومت حداکثر   کرد یبرجام فاصله و رو  به   ي بند یپا  ي استراتژاز    2019  ه ماه م  از ایران  

ایران  در پیش گرفت.    یالملل  نی و ب  يا  به جامعه منطقه ترامپ    يفشار حداکثرکارزار اعمال    يها  نهیهزمخاطرات و  

،  ه بود شد   د یمحدود ناام  ياقتصاد  ي کمک ها  ا ی  ی الملل  نی ب  واکنش از عدم    يبه توافق هسته ا   ي بند یپاکه به رغم  

تدریج،   به  و  کرد  اي خود  هسته  تعهدات  از  نشینی  عقب  به  داد   شده   یغن  ومیاوران  ر یذخاشروع  افزایش  را  ،  خود 
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ساخت. نطنز    یکیدر نزد  وژیف یسانتر  د یتول   د یمرکز جد   کی و    ،نطنز فعال کرد  ساتیتاس پیشرفته را در    يوژهایفیسانتر

 .  و توسعه، قابل برگشت هستند   ق یدر تحق  ها  شرفت یپهمانطور که مقامات ایران می گویند، همه این موارد به استثناي  

  ي از منافع شرکارویکرد واضحی نداشت و نه از منافع ایاالت متحده دفاع کرد و    دوره   نیا  ی ط  در   دولت ترامپ

با میانجی گري  تالش کرد   2019در سپتامبر    ،فرانسه  يجمهور  س یکرون، رئاامانوئل م .فارس   جیخل  در منطقه  عرب

به سادگی    توان  ینمدیدگاه  و    ي بند   اما بر اختالفات بر سر اعتماد، زمانپایان دهد،    کای و آمر  رانیابین  بست    بنبه  

کشته شد   ران یمتحد ا یعراق  ی نظام شبهنیروهاي توسط  یی کایآمر مانکاریپ ک ی که  غلبه کرد. در دسامبر همان سال

فرمانده  ترور (و این تنها خط قرمز مشخص دولت ترامپ بود)، رئیس جمهوري آمریکا واکنشی شدیدالحن نشان و به 

  ییهوا  گاهیپاحمله به  دستور داد. ایران هم با    2020  هیژانو  ل یدر اوا  ،یمانیقاسم سلپاسداران انقالب اسالمی،  سپاه  

ها به یک جنگ تمام    تنش  سعی کرد از کشیده شدن  حملهباره  در  ی ر قبلاالسد در عراق پاسخ داد، اما با هشدا  نیع

و آمریکاي تحت ریاست جمهوري    نداد  ر ییترامپ را تغ  گروهتجربه محاسبات    نیحال، ا  نیبا اعیار جلوگیري کند.  

بر  به وضوح    ها  می تحرمبنی بر اینکه «اگرچه    2020  ه یامور خارجه، در ژوئ  ر یمپئو، وزوپ   ک یماترامپ به رغم اذعان  

دولت ایران بوده منجر نشده اند»، به ادامه اعمال  رفتار    رییکه تغ  ییهدف نها  هب، اما  اند   گذاشته  ریثاتاقتصاد ایران  

 داد.ادامه  می تحراز طریق فشار 

در منطقه خاورمیانه به    کایآمر  2020نوامبر    يجمهور  استیانتخابات ر  یاحتمال  جه ینت درباره    نانیاطم  عدم

  ی زبانیبه م  یدر مراسم  م»ی«توافق ابراه  ي و امضا  ن یامارات و بحر  ل، یاسرائ  نیروابط ب  يساز  ي عاد  وضوح در روند 

که دو متحد مهم آمریکا در    و امارات  لیاسرائ  روابط   يساز  ي دعاآشکار شد.  ترامپ در ماه سپتامبر  رئیس جمهوري  

تا اندازه  اما رخ داد، حمایت هر دو حزب اصلی دموکرات و واشنگتن تحت منطقه خاورمیانه به شمار می روند، اگرچه  

 بود.  انه یمتحده در خاورم  االتیا تی نقش آ بارهمنطقه در  ینگرانزیادي نشان دهنده 

مبتنی بر خودداري  خود را    يا  منطقه   ياستراتژ  کا،ی انتخابات آمر  نتیجه  ی نیب  شی با پ  ه دور  نیدر هم  ایران نیز 

خود به صراحت اعالم کرده بود که    ی مبارزات انتخابات  لیاز همان اوا  دنیکرد. جو با  میتنظ ایاالت متحده    کی تحراز  

ا متعهد خواهد شد.  آمریکا را مجددا به برجام بازگرداند و به توافق هسته اي امضا شده در دولت باراك اوبامقصد دارد  

  دولت ترامپ تالش هم    2020در اکتبر    رانیا  ه یعلشوراي امنیت سازمان ملل متحد    یحاتیتسل  م یتحردر روند انقضاي  



 
 انهیخاورم تیامن، راهکاري براي برجام يایحا 14

 
شکست  شکست خورد و ایران هم از  انجام داد و    رانیا  هیعل  يفور   يها  م یو اعمال تحر  ها  م یتحر  د یتمد زیادي براي  

 (بریتانیا، فرانسه و آلمان) و انزواي آمریکا، به نفع خود استفاده کرد.   3اي  ه یعلارزار اعمال فشار آمریکایی ک نیا

 ي عوامل فرامنطقه ا

اما  رهبران منطقه وجود ندارد،  براي سنجش اعتماد میان    ینسب  ایمطلق    اریمع   چیه  اگرچه  -  اعتماد  عدم

اگرچه عدم اعتماد به  .  می دانند حل و فصل مناقشات    در   ي د یمانع کل  ک یعدم اعتماد را    ه کارشناسان منطقه د عم

  ژه یامر به و  ن یابه شمار می رود،    شرفت یپ  ي برا  ی اساس   مانع  یک   زعه دست اندرکاران حل مناطور کلی از دیدگاه همه  

نه  ع  نیا در خاورمیانه    ، عالوهبه  حاد است.    انهیدر منطقه خاورم اعتماد    ان یکه در م  ب،یرق  طرفدو    نیب  تنهادم 

  ي و مفسران سعود  یدانشگاهشخصیت هاي    گذاران،  استیس نمونه،    ي. برامشاهده می شود  گرانیاز باز  يمجموعه ا 

و واکنش هاي    یمحمد خاتم  د ی س در زمان تالش براي نزدکی به ایران در دولت  که    يانت» یبه «خ  هاه  ب در مصاح

 ، شاهد آن بودند، اشاره می کنند.  2005در سال  نژاد  يمحمود احمد  متهورانه دولت

قاطعانه  دومی  و    اشتحد خود قرار د  نیتر  نییدر پا  یرهبران قطر و امارات متحده عرب   نیسطح اعتماد ب

خاندان    ی و سرنگون  دن یکند که قصد به چالش کش  ی م  تی در داخل امارات حما  ییمعتقد بود که دوحه از گروه ها

محاصره اعمال شده توسط گروه چهارجانبه  سران قطر همانند مردم این کشور در نتیجه  دارند.  را    ی حاکم در ابوظب

  ي اعتماد   ها بی شک بی  میشدت تحری را پشت سر گذاشتند و  دردناکتجربه    2021تا اوایل    2017در سال هاي    یعرب

توافقنامه   يامضادر پی خواهد داشت. همچنین، پس از  ندهیآطوالنی در  يها سال يرا برا یو ابوظب  اضیدوحه به ر

  ي را در موافقت با عاد  نیامارات و بحراحتماال خیانت  ها    ین ی، فلسط2020در سپتامبر    کایآمر  يگر   یانجیآبراهام با م

 نخواهند بخشید. ل یروابط با اسرائ يساز

به سران کشورها و طرف هاي درگیر  نبود اعتماد در سراسر منطقه به وضوح دیده می شود و این مساله تنها 

براي نمونه،  دوانده است.    شهیر  قایعم  سران حاکم جوامع و   نیبهم بی اعتمادي    در داخل کشورهامحدود نمی شود. 

روابط میان جوامع و  نگرند.    ی مشدید  با سوء ظن    زین  رانیابه دولت بشار اسد اعتماد ندارند و به  مخالف    يها  يسور

نیز به شدت وخیم است و بی اعتمادي به نقطه بی بازگشت رسیده و این مساله به ویژه  عراق و لبنان  سران حاکم در 
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فرقه  -قومی  مبتنی بر سهمیه بندي قدرتنظام محصصه (نظام  دادن به    انیپابا درخواست براي    اعتراضات مستمراز  

 مشهود است. ناشی از این نظام  فساد ن یو همچن) اي

مثال، جوامع    يبرا گوناگون در داخل هر کشور منطقه نیز دیده می شود. جوامع  همچنین میان   ي اعتماد یب

این  در  یبه جوامع سن اکنون   داعش در عراقهاي  تیآزار و اذمتحمل شدن و  ینینش هیها حاش  پس از سال يزدیا

  این فرهنگ در    و وجود داشته است    رباز یاز ددولت و شهروندان    ن یب  ي اعتماد  ی فرهنگ ب  کشور بی اعتماد هستند.

توطئه  نظام هاي حاکم    یسرنگون  ي معتقدند که شهروندان بدخلق هستند و برا  ی تیامن  ي ها  دولت   ژه یو  ها، به   دولت 

حفظ منافع نخبگان حاکم    يبرا هستند و صرفا  ذاتا غارتگر  ها  باورند که دولت    نیشهروندان بر او در مقابل،    کنند   یم

 د. نوجود دارآسیب دیدن مردم   متیبه ق 

  ی اس یرهبران س   ه یاعتراض عل  يمردم را برا موارد متعدد  در    2011است و از سال    ق یعدم اعتماد عم  نیا

که    ی و مسائل  ستین  يد یجد   اتفاقدر سرتاسر منطقه  مردمی  است. البته اعتراضات    و به خیابان ها کشانده  کرده  جیبس

ناکافی    تیمشروعمشروعیت یا    نبودصورت  هاست که به    مدتفاصله می اندازد،  کشورها و شهروندان    میان حاکمان در 

ها، مانند معاهده صلح   دولت  نی حاصل شده ب  يها  است که توافق  یمعن   نیبه ا  تیمشروع  نبود  نی. اشود  ی متوصیف  

اردن    نکهیا  از حمایت مردمی برخوردار نیست. براي نمونه،ی تلقی می شود، اما  قانون اگرچه    لیاردن و اسرائ  نیب  1994

  ي اد یز  ت یها محبوب  ی اردن  انیدر م  دارد، اما   يآشکار  ي اقتصاد  ي ایمزااگرچه    است  لیاکنون قادر به واردات گاز از اسرائ

شود،    یا طرف هاي رقیب در درگیري هاي مدنی حاصلاز این رو، هر گونه توافقی که بین دولت هاي منطقه  ندارد.  

تا نتیجه حقیقی دهد و  باید حتما از حمایت مردم   شود که    ی محقق م  ی تنها در صورتامر    ن یانیز برخوردار باشد 

   شود.  يبازسازاستوار و اعتماد میان آنها  يحکم تر ستمپایه هاي و شهروندان بر ها دولت   نیب یاجتماع هاي قرارداد

و    ران یلبنان، اردن، ا  ر، یدر سراسر منطقه از جمله در الجزا  ا ریتظاهرات گسترده و مستمر که اخ  - تظاهرات  

هنوز  بوده،  به بعد    2011در سال    ی بهار عرب  ي ها  زش یکه باعث خ  یعوامل در جریان بوده، نشان می دهند که    عراق

رایج ترین آنها  از    یکیمتفاوت است، اما  عوامل منجر به تظاهرات در هر یک از کشورهاي منطقه  وجود دارند. اگرچه  

عمده    . در عراق و لبنان است  نده یشکل دادن به آ  يخود برا   ییچشم انداز و توانا  ،یزندگ  شرایط از  ان  جواننارضایتی  

بسته، فاسد، ورشکسته    یاس یس  ي هانظام  از    نده یفزا  یتیاز نارضا  ی ناش   ي ادیحد زکنون تا  تا   2019سال تظاهرات از  
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مساله مشترك در همه موارد تظاهرات این بوده  بوده اسست.    ی خارج  يها  قدرت  ایو تنها در خدمت منافع نخبگان  

  دغدغه   مبتنی بر اتحادها    ایها   گروه جاد یا  لیپتانس  بوده اند و از این رو، به نظر می رسد   ی داخل ي ها  شکافکه وراي  

 . را دارند  ی تیهو ي ها استیس زیستی در برابر  ط یمح  ای ياقتصاد  ، یاجتماع ،یاس یس  یاصل يها

که مسائل    ینکته روشن است: تا زمان کی  ،»2 یعرب ي ها ام ی«قدر رابطه با نامگذاري این تظاهرات به عنوان 

اقتصاد  یاس یس   یاساس  نارضااست حل نشوند،    ی کنون  ي ها  ی ناآرام عامل  که    ي و  د  نادامه خواه  ها   ی تیاعتراضات و 

  ها   نقاط منطقه از دولت   ریدر سا  یخشم عموم از بین بردن    يبرااحتماال    منیو    ی بیل  ه، یجنگ در سور  هیداشت. سا

بدان معناست    نیاتاثیر بگذارد.  حل و فصل مناقشات در منطقه   يها برا  تالش این مساله می تواند بر    یست ون  یکاف

در    ، باید هستند که تحت حکومت    یحاکمان و کسان  نیبفزاینده  شکاف    يمنطقه ا   یتی چارچوب امن  گونه   هردر  که  

 گرفته شود. نظر 

ها    تنش  د یآن، همراه با تشد   ياقتصاد  يامدهایو پ  2020سال    از همه گیري کرونا    - چالش هاي اقتصادي  

  ب یآس فزاینده    یثبات   یب  يها  شده و آن را در برابر چرخه   انه یدر خاورم  شتریب  یباعث ناامن  ن،یمتحده و چ  االتیا  نیب

 کرده است.  ریپذ 

  ات ریث ا، تدر بازارهاي جهانی (تا پیش از جنگ اوکراین)  نفت   مت یقکاهش  از    یمتعدد ناش   يتوجه به فشارها  با

گ بودن    ، یتیجمع  راتییتغکرونا،    ير یگسترده همه  ناهماهنگ  و  هانامناسب  نیازهاي جامعه،    ی آموزش   ي برنامه  با 

چه به عنوان صادرکننده  درآمدهاي خارجی  از حد به    ش یب  یوابستگ   ، يکار یب  ی، نرخ بااليکار خارج   ي روی به ن  یوابستگ 

نامناسب   يها  ط یمحو    یدولت  يقراردادهامبتنی بر    يمنافع تجارهاي مالی،    کمک  صورتبه    سوخت هاي فسیلی و چه

  ن یمقابله با ا  ي ها  حل   راهبودند.  مواجه    ی قابل توجه  ياقتصاد  ي منطقه با چالش ها  يکشورها ،  يگذار  ه یسرمابراي  

ب  یینهادهااز جمله تجویزهاي    ي اقتصاد  ي ها  چالش   ی اما اگرچه برخآشکار هستند.  پول    ی المللن  یمانند صندوق 

به انجام    یلیاز رهبران تما  ياریبسمی شود  باعث    ی محل  ط ی شرا  ، در عمده موارداعمال آنها انجام شده  ي اقدامات برا

د ن شو یمنجر به اعتراضاتمی توانند موارد  ی در برخهایی هستند که  ی تینارضا آنها نداشته باشند چون نگران افزایش

 را زیر سوال می برند.  دولت و شهروندان نی ب یکه اساس قرارداد اجتماع
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کرده است. در سطح    ایجاد  زیرا ن   ي د یجد   يفرصت ها  ، اماهبود منطقه    ي برا  یچالش بزرگ همه گیري کرونا  

را در پی داشته است.    ي اقتصاد  »يشدن و ظهور «جداساز یجهان  ان»ی«پا بارهدرهایی  بحث   ي ریهمه گ   نیا  ،یجهان

زمینه اي براي    د توان  یکه م شده اند    قیتشو  گریکد یو کمک به    يها به همکار  حال، در سطح منطقه دولت   نیبا ا

منطقه    یت یچارچوب امن  کی  جاد یا  ند یفرآنوع  هر  از    یجزء اساس ی که یک  اقداماتباشد؛    ياعتمادساز  د یاقدامات جد 

 حد است.  نیتر نیی سطح اعتماد در منطقه در پا را یزبه شمار می روند،  يا

  ي گذار  ه یاهرم سرمااستفاده از    ي برا  ی خوب  تیموقعدر    ک یمنطقه از نظر استراتژ  ياز کشورها   یبرخ  اگرچه

  میمستق   يگذار  هی سرما  يها  انیها را جلب کنند، جر  ینیو توانسته اند عالقه چ هستند    ی رساختیز  يدر پروژه ها

تر    تیتر و پرجمع  بزرگ  يها  هیهمسابه ضرر  تر است و    ت یتر و کم جمع  کوچک  يعمدتا به نفع کشورها  یخارج

  ی عمل کرده است، در حال  فی ضع  یخارج  میمستق  يگذار  هیدر جذب سرما  يبه عنوان مثال، عربستان سعود است.  

  ، ی و جنوب   یشمال  يکایآمر  توسط   یخارج  م یمستق  يگذار   هیسرماتوانسته حجم قابل توجهی از    متحده عربی   که امارات

جنگ در  بی شک، درگیري ها تاثیر قابل توجهی بر ثروت کشورهایی داشته اند که درگیر  را تضمین کند.    ایاروپا و آس 

متحمل  تحمیلی را  جنگ    نهی هز  ی بیلبراي نمونه،  .  یا در نتیجه جنگ آسیب دیده اند   خود هستند   يخارج از مرزها

  2018تا سال  از آغاز آن    ه یست. مجموع خسارات جنگ سوربوده ا  باال  ز ین  ه ی و ترک  ه یامارات، روس   يها   نهیاما هزشده،  

،  2017طبق برآوردهاي صورت گرفته در سال    هم   ي عربستان سعوددر رابطه با    و   ،دالر برآورد  اردیلیم  442حدود  

 دالر در ماه گزارش شده است.  اردیلی م 6تا   5حداقل  منیجنگ  نهیهز

  مت یق  ر یو تاث  ي ریگپس از همه   انه یمنطقه خاورم  ي اقتصادها  زیادي حاکی از بهبود سریع   يها  نشانه   عالوه، به  

، تنها  دارد  یکم  اریبس  تیجمعسوخت هاي فسیلی و    میقطر که منابع عظ وجود ندارد. انتظار می رود  نفت    نییپا

گرفتار شده که آن را  چرخه خشونت مرگبار    کی در    انهیمتعدد، خاورم  يها  ي ری درگ  یافتن  انی. بدون پااستثنا باشد 

  ي ها  ير ید، اما درگنصلح و رفاه باش در  کشورها    یبرخ  می دهد. شاید سوق    ی ثبات  یدهه فقر و بسمت چندین  به  

کشورها را تقویت می    ن ید و چشم انداز جنگ بنشونمی  مهار  کشورها    يدر داخل مرزها   احتماال  قه منط در    یداخل

 صورت بگیرد.   يمنطقه ا  یتیچارچوب امن  کی  جادی ا يبراهایی جدي تالش اکنون زمان آن است که   ،نیبنابراکنند. 
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توانسته اند    انهیو در سراسر خاورم  فارس   جیدر خل  یاس یس   يها  نظام  -حکومت هایی که ریشه دوانده اند  

این کشورها در حدود  گسترده در    ي ها  که منجر به اعتراض  یعواملبگذارند، اما  را پشت سر    یعرب  ي ها  امیطوفان ق

ي منطقه صورت گرفته  به اقتصادها  دنیتنوع بخش  يها برا  تالش یک سري  هنوز هم وجود دارند.    ند شد   شیدهه پ  کی

همچنان  اقتصادي وابسته و تحت سلطه بخش دولتی    اما رشد انجامیده،    یخصوص  يها  شرکت  ي فضا براو به باز شدن  

  ي طبقه تجار   ي که برا  یی در همه موارد در سراسر منطقه، فضا  بای تقراست.    ي اقتصاد   راتییتغلی پیش برنده  الگوي اص

  ي آزادساز   نیارتباط ب   يبرا  يچشم انداز  چیحاصل شود که ه  نانیاطمتا  شده است    تیریدر نظر گرفته شده به دقت مد 

 خواهد داشت.وجود ن  یاس یو اصالحات س  ي اقتصاد

  ، (در نتیجه قیام هاي عربی)  انهیخاورم  يدر کشورها  یاس یاصالحات س هاي زیادي دال بر  ، نشانه  یت واقع  در

اکثر موارد،  اقدامات کوچک    یبه جز در تونس و برخ نظام هاي  صورت گرفته در مغرب، قابل مشاهده نیست. در 

  ن، یمانند چ  ییایمتحدان آس   تیبا حما(عربی) بعد از ناآرامی ها و قیام ها در جاي خود بیشتر ریشه دواندند و  سیاسی  

  ي محدود کردن فضا  ي خود را برا  ي ها  تالش ،  لیاسرائاز جمله از سوي    یگ یدر همساحمایت ها  و    ، هند و سنگاپور

به طور عمومی یک  کردند.    د ی تشد ر و بیان سیاسی  و همچنین براي ریشه کن کردن موارد مانو  یاس یمانور س   ای  انیب

همین  متناسب با  نیز    ی داخل  ماتیحاکم است و همه تصمدر جریان و    انه یخاورم  يکشورها  شتر یب  در   ی تی فرمول امن

حسنی  سقوط  به ویژه پس از    ،یعرب  يها  امیق  حمایت ازاوباما در  دولت باراك  تزلزل  فرمول امنیتی گرفته می شود.  

مطمئن متحدان آمریکا در منطقه را از محفوظ بودنشان در برابر تغییرات    ه، ی هرج و مرج در سوردر مصر و  مبارك  

آنچه را که از    یخارج  استیترامپ در س   یمعامالت  کردیروکرد. و این سیاست توسط دولت دونالد ترامپ تقویت شد.  

  ي کشورهامثابه چراغ سبزي به  به    عمال ، نابود ساخت و  مانده بود  ی حقوق بشر باق  ي گوو    و گفت   ی دموکراس   ج یترو

  م ی رژ  شتر یب  تیبه تقومساله    نی. ابود  هیخود و همسا  يبه منافع شهروندان در کشورها  یتوجه  یببراي  منطقه    یتیامن

 حاکم کمک کرد و سبب شد حتی از صحبت کردن اجباري درباره اصالحات نیز خودداري کنند. يها

   کایآمر گذاري  استیس در   دیجد کردیروانتظار 

ر  جه ینت بسیاري،   براي    کایآمر  2020  سال  ي جمهور  استیانتخابات  موثر  اتفاقی  ایاالت   ی جهان  تتعامالرا 

اتحاد  ژهیبه ومتحده   بر  ه یبا  و  رقابت    ي ا  منطقه   ی تیامن  ي ها  به چالش  یدگ یرس در جهت    ایتانیاروپا  مهار  هاي  و 

آمریکا در آنسوي اقیانوس اطلس امیدوار بودند و هنوز امیدوار هستند   يشرکاقلمداد کردند.    انه،یدر خاورم   کیتیژئوپل
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مشترك   کیدموکرات يارزش ها جیترو  ،ییبه چندجانبه گراآمریکا بازگشت که ریاست جمهوري جو بایدن به معناي 

وافق هسته اي ایران موسوم به  تبه  آمریکا  ورود مجدد    ،دو سوي اقیانوس اطلساتحاد    ي ایو تعهد به حقوق بشر، اح

 .، باشد يتعادل در روابط منطقه ا  جادیا يبرا  یبرجام، و جاه طلب 

  ر یی متحده را تغ  االتیا  یخارج  استیس اعالم کرده که  به صراحت    از زمان آغاز به کار خود  دنیباکاخ سفید  

کشور بوده است، به طور قاطعانه باز    ن یا  یمعامالت خارج  اصلی را که در گذشته مشخصه    ییخواهد داد و ارزش ها

به نظر می رسد که اگرچه اختالف  واقع،  (البته تاکنون پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته است). در  خواهد گرداند  

نونگذاران  قاوجود دارد، اما    رانیا  يا   هبه پرونده هست   یدگیرس   ی چگونگ نظرهایی در میان اعضاي کنگره آمریکا درباره  

با یکدیگر    ه یامارات و ترک  ،يمصر، عربستان سعود   ه،یمانند روس   یت یامن  يبه مقابله با کشورها  ازین  بارهدر  آمریکایی

  ي ها  تحت فشار قرار دادن همه دولت   ي برازمانی    تواند   یمتحده م   االتیا  استیدر س   ریی تغ  ن، یبنابراهمفکر هستند.  

می بینند   یفیضعنسبتا    تیاز عوامل، خود را در موقع  یبیترک ، چرا که هر یک از آنها در نتیجه را فراهم آورد منطقه  

   احساس نیاز می کنند. تر ي قو يها  هیپامبتنی بر  ياه  منطق ی تیچارچوب امنو به 
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 منطقه خاورمیانهمدیریت اختالفات در تجربیات گذشته در 

از طریق   اي  به یک  يرفتار  ي هنجارها و کدها  ، عمومی  ت یرضابراي مدیریت چالش هاي منطقه  الگوي  ، 

  ی ت یچارچوب امن   کی امنیتی مبتنی بر همکاري نیاز است که هنوز نمونه آن در هیچ کجاي خاورمیانه دیده نمی شود.  

ي منطقه  ها  يری درگو    ها  تنشکند و حل  کمک   انهیدر خاورمها    يریو کاهش درگ   تی ریمد می تواند به    يمنطقه ا

در گذشته در این راستا تالش  که    یگذاران  استیس بسیاري از    سازد.  ممکن را    د یاز تهد   ت متفاو  ي ها  برداشتاي و  

  ي اعتمادسازدر جهت  گوها و اقدامات  و    گفت هستند؛ اما همه اعتقاد دارند    د یناام  يچشم اندازکرده اند، از تحقق چنین  

 موثر باشد.  ي منطقه ا ی تیامن ند یفرآ ک ی جاد یا ياجماع برا  جادی و ا ییتنش زدامی تواند در 

کمک کند.    ندهیآ  يهام  گا  تیبه هدا  تواند   یگذشته م  يا  منطقه  یتیامن  يندهایها و فرآ   چارچوببررسی  

تنها برخی از کشورهاي  جانبه نبوده و    ها همه  تالش گذشته این است که    یتیامن  يندهای فرآمهم ترین انتقادها به  

آنچه به شکست ابتکارعمل هاي  .  د شامل می شده ان  یتیامن   هايد یاز تهد آنها  بر اساس تصورات مشترك    منطقه را 

مجموعه  نبود  و    ت، یحاکم  یپرداخت به موضوع اصلعدم    د،ی تهد از  در تصورات    یی و واگرا  ي اعتماد  ی بگذشته انجامیده،  

الگوهاي گذشته در صدد حل مناقشات خاص از جمله بین    است.  ي منطقه ا  گرانیباز  ان یدر م  مشترك   از منافع  يا

  1981فارس در سال    جیخل  يهمکار  يشورا  لیمانند تشک  یجمع  تیمدل امن  کی  شنهادیپاسرائیل و فلسطین یا  

هنجارها   ت،یرضا  قیاز طر  ي منطقه ا  ي چالش ها  ت یریمد   يبرا   يهمکارمبتنی بر    یتیامناما هنوز هیچ الگوي    ؛برآمدند 

امنیتی و همکاري در اروپا، سازمان کشورهاي جنوب شرق آسیا، یا سازمان کشورهاي  به مثابه سازمان    ي رفتار  يو کدها

 آمریکایی و سازمان همکاري شانگهاي در منطقه خاورمیانه شکل نگرفته است.

نیاز  مناقشه    تیریمد   يربنای زه عنوان  ب  يهمکار  ی تی امن  الگوي  کیخاورمیانه و منطقه خلیج فارس به    در

از  بر اساس تصورات    توان   یمرا    تا به امروز   انه یخاورمدر    ی تیامن  ي ها  تالش طبق تحلیل هاي صورت گرفته،  است.  

شده اند؛ دوم،  اعراب انجام    تی و امن  وحدت  ت یتقو  ي که برا  یی آنهااولی،  کرد:    م یتقس  گروه  ا یبه سه «سبد»    ،د یتهد 

ران  ای د یکه بر مهار تهد  ییآنهاشکل گرفته اند؛ و سوم،  نی و فلسط لیبه روند صلح اسرائ یدگ یرس  آنهایی که با هدف

 ند. ه امتمرکز بود 
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عرب    هیاتحادمی توان به    ،ی عرب  يکشورها  تیاتحاد و امنبا توجه به در اولویت قرار گرفتن  در سبد اول،  

، هنوز نتوانسته بر  مشترك  ینظام   ي روین  ک ی  جاد یا  ي مکرر برا  يتالش ها اشاره کرد که به رغم    1945تاسیس سال  

  ل،یاز اسرائ  ر یمنطقه به غ  گرانی بازکه همه  مورد بعدي است    یاسالم  يسازمان همکارفائق آید.    منطقه  در  رقابتموضوع  

ي  ساختار  را شامل می شود، اما به دلیل نبود  انهیمسلمان خارج از خاورمجمعیت    تیکشورها با اکثر  ریهمراه سا  به

هم  فارس    ج یخل  ي همکار  يشوراتا کنون نتوانسته اقدامی ملموس براي کاهش تنش ها انجام دهد.  ،  يگریانجیم  براي

دلیل نداشتن انسجام توانایی اقدام موثر نداشته است. دولت دونالد ترامپ به  در همین سبد قرار می گیرد. این سازمان  

  متشکل از ناتو شابه م  ی عرب یت یو امن  یاس یسازمان س  ک یشکل به  انه یخاورم کیاتحاد استراتژ ک ی جاد یاصدد هم در 

بر   یعرب  ي کشورها نیب ها  چالش ها و اختالف  ل یبه دلبود، اما  فارس، مصر و اردن    جیخل  ي همکار  يشورا   يکشورها

 شکل نگرفت.  ي اتحاد نیچن ،و ساختار  د یتهد از سر اهداف، تصورات 

  ي قراردادها  می گیرد. جداي ازقرار    نیو فلسط  لیمناقشه اسرائ  تیریسبد دوم، ابتکارات صلح در جهت مد   در

شاهد مذاکرات فشرده    1990و مصر منجر شد، دهه    لیاسرائ  ن یروابط ب  ي ساز  يکه به عاد  1979در سال    د یویکمپ د

نتوانست    لیاردن و اسرائ  نیتوافق ب انجامید.    1994صلح    که به   بود  د یویاسلو، شپردزتاون و کمپ د  د،یصلح در مادر

  ي ساز يعادهم  نیامارات و بحربا  لاسرائیهاي موسوم به آبراهام بین  توافقمنجر شود.   ها ینیفلسطحل مشکل به 

مختلف از جمله    يهادوجانبه در بخش   ي و تجار  ي فناور  ،ي اقتصاد  ي ها  فرصت روابط را فراهم آوردند و به صورت  

  ل یاسرائپنهانی مدت و  یطوالن يهمکار نیآنها همچنتبلیغ شدند. و بنادر  یبهداشت يها مراقبت  ، يگردشگر  ،يانرژ

  ي ها   ی نگرانریشه عمیق تر این توافق ها در  حال،    ن یبا ارا علنی کردند.    1990از سال  فارس    ج یخل  ی عرب  ي و کشورها

متقابل آنها    يها  یطلب  متحده به منطقه و جاه  االتیتعهد بلندمدت ا  بارهدر  لیو اسرائ  ها   یاماراتو مشترك   گسترده

 ست. یا منطقه  ي ها ير ی درگ  میمستق  ت یریمد  يبرا

شده   ل یتشک ران یا يا  و منطقه  ی تیامن  يها با تمرکز مشترك بر محدود کردن چالشمناسبات سبد سوم از 

هدف این است که    است.  یالملل  نیدر منطقه و جامعه ب  رانیا  ی تیو امن  یاس یس   ، يو روابط اقتصاد  ت یریبه دنبال مد   و

در منطقه را کاهش دهد.  خود    ی تیامن، فعالیت هاي  غربدر تعامل با    يمنافع اقتصاد ایران در ازاي به دست آوردن  

، از  ساله عراق و ایران انجامید   8به پایان جنگ    1987  ه یژوئمصوب  سازمان ملل متحد    تیامن   ي اشور  598قطعنامه  

 تی ریمد   ياز ابتکارات برا  يمجموعه ا  ،2002در سال    رانی ا  يهسته ا   یبرنامه مخف   ياز افشا  پساین نمونه است.  
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توافق چندجانبه    کی  ي را برا  نهیزمتحقق یافت و    برجامآغاز شد تا در نهایت،    ي هسته ا  ندهیتنش ها و بن بست فزا

،  ه متمرکز بود  ها  م یکاهش تحر  ي در ازا  ران یا  ي ا  اگرچه برجام صرفا بر محدود کردن برنامه هسته آورد.    فراهم   ثر مو

،  2016پسا برجام و از سال    ینرس یحال، ا  نیبا ا.  ستیا  منطقه گسترده تر    ي ها  بحث از آن زمینه سازي براي  اما هدف  

  س یشد. پس از آن، رئ  ي ا  منطقه فت در بحث هاي  شریمتحده به توافق، مانع از پ  االتیتعهد ا  باره در  نان یعدم اطم

عملی کرد و مایک  متحده از برجام را    االتیاه خارج کردن  خود ب   د یتهد   2018در ماه مه    ترامپدونالد    يجمهور

نشینی در زمینه هاي    عقبراي وادار کردن ایران به  ناموفق ب خواسته» را در تالشی    12او «   امور خارجه پومپئو، وزیر  

 ، مطرح ساخت.يمنطقه ا فعالیت هاي و  کی بالست موشک هاي ، يهسته ا
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 ، امر واجب براي حل تعارض ها در خلیج فارس است تعامل چند جانبه

آنها   جداگانه  حل  و  فارس  خلیج  منطقه  در  اختالفات  و  ها  درگیري  سازي  زمان  مجزا  مرور  طریق  به  از 

 اشتراکی باشد.   یتیپروژه امن   کیظهور  اعتمادسازي و ارتباطات متقابل وجود خواهد داشت و می تواند زمینه ساز  

  ژه یو به وخاورمیانه  منطقه    يبرا   ی تیچارچوب امن  ک ی  جادیا  ي برا  ییشنهادهای، پ2019سال    از   رانیو ا  نیچ  ه، یروس 

 چ ی اما هشته اند،  دا  د یکابر تعامل چندجانبه ت  ي شنهادیپ  مه مواردفارس ارائه کرده اند. اگرچه ه  جیمنطقه خل  يبرا

اندك    ات یبا جزئیک سري ایده    ، یاساس   ای  د یجد   ز یهر چ  نتوانستند به اندازه کافی جذاب باشند و بیشتر ازاز آنها    کی

 کرد.   هی بر آنها تک بودند که نمی شد 

  ي و اعضا  ، سازمان ملل متحد   رکلیگوترش، دب  ویدر نامه به آنتون   2019  هی در ژوئبار    ن یکه اولپیشنهاد روسی  

  ن یعالقمند به از ب  نفعان یهمه ذ از    سمیائتالف ضدترور   کی «مبتنی بر ایجاد  به اشتراك گذاشته شد،    ت یامن  يشورا

  من، ی  ه،یدر سور  داریپا  یاس یاز حل و فصل س   نانیو حصول اطم  انه یمخاوردر  »  سمیو ترور  یی بردن کانون افراط گرا

  گر»ید يو کشورها  ی اسالم  ي«در کشورها  یافکار عموم  جی به بس  ازین در این پیشنهاد،    . بود  منطقه   ي کشورها  ریو سا

ا  تیعضو   و بلندمدت  با هدف  ائتالف  امن  ک ی  جاد یدر    ن، یچ  ه،ی فارس شامل روس   ج یدر خل  ي و همکار  ی تیسازمان 

ائتالف به منشور ملل متحد، قطعنامه  و پایبندي    نفع یذ  يطرف ها   ر یساو    عرب   ه یاروپا، هند، اتحاد  هی اتحاد  کا،یآمر

  نطقه م  د یجد   ی تیامن  ستمیس   کی شد که    د یتاک  مساله در نظر گرفته و بر این    ی الملل  نیب   ن یو قوان  ت یامن  ي شورا  يها

 .بشناسد  تیها را به رسم طرف ریو سا  يا  منطقه يها  منافع همه طرف د یبا يا

سازمان ملل متحد درباره حفظ    تیامن  يجلسه شورامیزبانی  در    ه،یامور خارجه روس   ریالوروف، وز  یسرگئ

  تیجامع وضع   یبررس   به صورتاین پشنهاد را    2020اکتبر    20در    در ویدیو کنفرانسی  یالملل  نیب  تیصلح و امن

  ی ناامن م یترس  ار، یبس لیبه دال پیش رود چون  هی روس  شنهادیپ است د یحال، بع ن یبا ا. توضیح داد فارس  جیمنطقه خل

به  بگیرد،  قرار   میدر مرکز پارادا یانسان  تیامن  نکه یا  يبه جا  :مشکل ساز است  سم یبه عنوان مبارزه با ترور  يمنطقه ا 

و تنها در خدمت منافع    ردک  یم   یتالش را نظام  ،یتیبه هسته چارچوب امن  سمیل مبارزه با تروریتبد شد؛    حذف  یکل

نشان دادند که  سپتامبر    11پس از    سم» یترور  ه ی «جنگ عل ي ها  که از شکست ییها  درس بود؛    م یمحدود نخبگان رژ

ها بر رفاه    م یرژ  ی تیبه منافع امننبود و  انه  یبه خاورمخدمت  در دو دهه گذشته    سمیترور  ارزه بامببر  آمریکا    تمرکز

  رش یمنطقه، با پذ   ي برا  ی تیدر چارچوب امن  ي کردیرو   نیچن. اتخاذ  ها کمک کرد  ي ر یدرگ  اولویت داد و به تشدید مردم  
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براي مردم منطقه    ي رینقض حقوق بشر و درگها سال فقر،    ده  ي سازمان ملل، به معنا  تیامن  ي شورا  یدائم  ياعضا

 است. 

  جاد یا شنهاد یپبه صورت  ن، یامور خارجه چ ر یوز، ییوانگ   توسط  اکتبر  20همان نشست پیشنهاد چینی در 

پیشنهادي  پلتفرم    مطرح شد.در منطقه   یی تنش زدا  در راستاي نفعانیپلتفرم چندجانبه با مشارکت برابر همه ذ  کی

  ي برا   ک یپلماتیو د  یاس یس   يحل ها   اهر  یگو و بررس و    گفت  قیاز طر   نفعانیذ  انیدرك متقابل م  ش یدر جهت افزا

دوم، استفاده از سازمان    ؛یالملل  نیب  ن یبه قوان  يبند یاول، اعمال و پاشده:    یبر اساس سه اصل سازمانده  یتیمسائل امن

  ؛ ي از حسن همجوار  تیمشترك و حما  يها  نه یزم  يو جستجو  یانج یبه عنوان م  يمنطقه ا  ي ملل متحد و سازمان ها

پیشنهاد   نیفارس. ا  جیخلدر    ریغ  »مغرضانه «  گرانیکمک به ثبات بدون مداخله باز  يانصاف و عدالت برا  جیروو سوم، ت 

  گرانیچشم انداز حذف بازبوده و با توجه به در نظر گرفتن  استوار    نیاما اساسا نماد  یاز اصول اساس   یبر اساس برخ

اشاره دارد، آن را غیرعملی  اروپا    ه ی و اتحاد  ایتانیبرمتحده،    االتیا  ل،یبه اسرائاحتماال  فارس که    جیخلدر    ریغ  » مغرضانه«

 می سازد. 

توسط رئیس جمهوري    2019سازمان ملل متحد در سپتامبر    یدر نشست ساالنه مجمع عموم پیشنهاد ایرانی  

) «ابتکارعمل صلح هرمز  و تحت عنوان  ابتکارعملی  )» مطرح شد.  HOPEوقت حسن روحانی  مناسبات   جادیااین 

به    احترام است:    ی اصول مبتن  ن یبر ا  داده که   شنهاد یپرا  درون منطقه    ي گوو    صرفا بر اساس گفت   یجمع  ی تیامن

  ا یائتالف    چیکننده؛ تعهد به عدم شرکت در ه  شرکت  يها  همه طرف  یخ یو تار  یمذهب  ،یمل  يامقدسات و نماده

فرقه    ي و تنش ها  یی افراط گرا  سم، یبردن ترور  نیاز ب  يبرا  يشرکت کننده؛ و همکار  طرف هاي   هی عل  یتوافق نظام

  ي آزاد   ،يگو، اعتماد سازو    ابتکار مستلزم گفت  نیا  ه بود اشاره کرد،  رانیاوقت  امور خارجه    ر یوز  ف، ی. جواد ظريا

 عدم تجاوز و عدم مداخله است. ،يانرژ  تیامن ،یرانیکشت

  ی نم   یی جاچند دلیل به  به    ران یا  شنهادیپمی تواند گزینه خوبی باشد،    ي منطقه ا  ی تیامن  ند یفرآ کی  اگرچه 

متحده و    االتیا  تیفارس از حما  ج یخل  ی عرب  ي کشورهافاصله گرفتن  مانع از  است که  اعتماد  نبود  له  ااول، مس  :رسد 

که منافع    ی در ائتالف  تیعضو  ت یفارس هرگز از مز  جیخل  یعرب   يکشورهاگفت و گوي مستقیم با ایران می شود؛ دوم،  

   .وجود ندارد سم یاز ترور یمشترک  ف یتعر چ یسوم، ه ؛کنند   ینم ی چشم پوش  ، کند  یم  ن یآنها را تام یجمع تیامن
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 یی تنش زدا يرهایمس

د.  ری قرار گ  ی مورد بررس   ییزدا  تنش   ند یفرآ  قیاز طر  د یمنطقه با  تیامنباور عمده تحلیل گران بر این است که  

قابل    ت یاست، اکثر  مشهود   وجود دارد: همانطور که در شکل  ي منطقه ا  ی تیامنچارچوب    کیبه    يفور   از ینبی شک،  

پاسخ    انیدر م   تیسطح حما  ن یدانند. کمتر  ی م  یاتیح  تی اهم  يموضوع را دارا   نیا  ،و اسرائیل  کشور   14از    یتوجه

دانسته اند و باقی باور  سازنده    ی را راه  يمنطقه ا   ی تیدرصد از آنها چارچوب امن  67  ه که باز هم بود   ی لیدهندگان اسرائ

عمدتا به این مساله تردید داشتند حال، پاسخ دهندگان    نیموفق تر است. با ا  ، راهکاريتی مستقل امن  تیریمد داشتند  

و  اختالف ها    يجداسازبتوان به چنین چارچوب امنیتی دست یافت.    در منطقه»   یکنون  یرقابت  فضاي که با توجه به «

پروژه    ک ی، اساس  ارتباطات  شی افزا  ي و اقدامات اعتمادساز  ق یزمان و از طربه مرور    تواند   ی فعال م  ي ها  حل تعارض 

متحده    االتیدرصد بازگشت ا  45،  در همین حال، در میان شرکت کنندگان در نظرسنجی   فراهم آورد.   ی تعاون  یتیامن

 منطقه دانستند. تیامن  جادیقدم موثر در جهت ا  نیرا اول رانیمجدد ا يبند یبه برجام و پا

 خاورمیانه از یک چارچوب امنیتی منطقه اي سود می برد؟  – شکل

 

حرکت    ک یقابل توجه است. اول، بازگشت به برجام به عنوان    ژهیوطور  پاسخ ها، دو موضوع به    ن یتوجه به ا  با

تواند در    ی که م  قلمداد می شود   د یمدل مف ک ی  پیمان هلسینکی دوم،  می شود؛    ی منطقه تلق  ت یبه سمت امن  یاتیح
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  یی آغاز تنش زدا  يبرا  يمواز  ي رهایمسضروري است که  حال،    نیا  باگسترده تر اعمال شود.    يمنطقه ا  ند یفرآ  کی

 اسخاز پ  یکی، پیگیري شوند.  خارج از محدوده برجام  ي ا  به مسائل منطقه  ی دگیرس   يبرا  نیو همچن  ه یو سور  منیدر  

  مورد   جا  کیبه طور  را    زیهمه چباشد و سعی کند  بزرگ    یل یکه خ  يزیاستدالل کرد: «هر چاینطور    یآلمان  دهندگان

 » .دهد  ی از حد تحت فشار قرار م شی را ب قرار دهد، نظام یبررس 

مورد بحث قرار بگیرند و بدون چنین مباحثاتی،  »  دشواربحث وجود دارد که الزم است ابتدا مسائل «  نیالبته ا

  ی از کشورها حت  شماريکه    یفعل   ط یدر شرانیز به نتیجه نخواهند رسید. با این حال، چنین پیشروي    تالش ها  دیگر

 به نظر می رسد. د یبع دارند،ن یرسم ک یپلماتیروابط د

ها  : تعهد به کاهش تنش قلمداد می شوند   يمنطقه ا  ی تیامن ند یفرآ  ک یرا به عنوان اصول مهم در  ر یموارد ز

ش  ی افزا  نیابتی،  ياز گروه ها  تیدادن به حما  انیپا  ،ارضی دیگر کشورها  تیحترام به حاکما  ، ییو توافقات تنش زدا

که به مسائل سخت کنترل    يند یهر فرآبه عقیده تحلیلگران،  .  يبه عدم اشاعه هسته ا   ي بند یو پا ،يتجارت منطقه ا

خواهد بود.    اثر  یب  تینپردازد، در نها  یردولت یغ  گرانیاز باز  تیدادن به حما  ان یو پا  تی احترام به حاکم  حات،یتسل

  ي از گروه ها   تیدادن به حما  انیو پاارضی    تیاصل مهم، با احترام به حاکم  کیبه عنوان    یی تعهد به تنش زدااگرچه  

  گران یبازاین مساله مورد بحث قرار گرفته که  منطقه بارها  در    یرقابت  يفضا  شسنجدارند، اما  قرار    تیدر اولو  یابتین

 سازش ندارند. ي برا يا زه یمنطقه در حال حاضر انگ 

  احتمالی امنیت منطقه اي، باید به این مساله اشاره کرد که   ند ی در هر فرآ  یخارج  گرانیتوجه به نقش باز  با

است و می تواند منطقه    تیامنتاثیرگذار بر    مهم  ییایپونیز یک    نیو چ  هیمتحده، روس   االتیا  ن یب  کیتیرقابت ژئوپل

درصد    50،  ی هادرصد از عراق  57  در میان تحلیلگرانی که با چتم هاوس گفت و گو کردند،  کند.  ی ها را طوالن  ي ر یدرگ

عاملی  متحده به عنوان    االتیدرصد از امارات به نقش و تعهد ا 43و   يدرصد از عربستان سعود  45متحده،    االتیاز ا

پاسخ دهنده    ک یها نقش آمریکا را مهم دانستند.    ی رانیدرصد از ا  30و تنها    اشاره کردند   ر تحوالت منطقه د  یاتیح

می خواهد در منطقه بماند یا خیر. بالتکلیفی به همه آسیب می  که    ردیبگ   میتصم  د یمتحده با  االتیاگفت: «  یعراق

منطقه    ت یمتحده در قبال امن  االتیاسیاست هاي  ثبات    بیاز  هم    يو سعود   ی پاسخ دهندگان اماراتاز    81رساند.»  
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  درصد   12  توسط   تنهاآن در منطقه    نفوذ  جهنتی  در  و  هی، حضور روس نقش ایاالت متحده  کردند. در مقابل  يد یابراز ناام

 آنها مد نظر گرفته شد. درصد  10ی از سوي  نچیحضور دهندگان و  پاسخ از

 عوامل خارجی تاثیرگذار بر امنیت منطقه خاورمیانه  – شکل

 

  گران یبازبه رغم موارد یاد شده، تحلیلگرانی که با چتم هاوس گفت و گو کردند، بر این مساله تاکید داشتند  

 ي ساختارها  ریساو چنین فرایندي باید همانند    کنند   تیر یرا مد   انهیخاورم  ي برا  یتیامن  ند یفرآ  ک ی  د یبا  يا   منطقه

  متحده   االتیاتوسط  نقش  ایفاي  که    دادند   ن نشا  ی فی ک  جیحال، نتا  ن یشود. با ا  تیریمد   يبه صورت منطقه ا   ، يمنطقه ا

طرف هاي منطقه اي را همه  دن  گردآور  يبرا   ازیمورد ن  کی پلماتی جلسه و وزن د  لیتشک  ت یکه ظرفبه عنوان طرفی  

  ج یخل  ی تیامن  ي ها  ی نگراناست که می تواند به    يگریتنها باز  ن یمتحده همچن  االتیا  . شود  ی م  ی تلق  ي ضرور  دارد، نیز 

رس  تعامل    ي استراتژ  اتخاذ   کند.  ی دگیفارس  و  متحده    دنیباجو  دولت  از سوي  ارتباط  ایاالت  ادر  قبال  و    ران یدر 

متوازن    یرسان  ام یپو می تواند به  بسیار حائز اهمیت است    لیفارس و اسرائ  جیخل  يهمکار  ي شورا  ي کشورها  نیهمچن

 ، بیانجامد.يمواز به طور  يا  منطقه يندهای فرآ ي برا یبا طرح  یمجدد برجام  تدر تعامال ی توالایجاد   ن یو همچن
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 دولت بایدن چطور باید به مساله امنیت منطقه اي رسیدگی کند؟  –شکل 

 

  جاد یا  ند یفرآ  ی ازبخش مهمي تحلیلگران  ها  درصد از پاسخ  78به طور عمده در    ي و اقدامات اعتمادساز  ی توال

ایران در منطقه،  بر اساس پرداختن به نقش    ییزدا  تنش  ند ی فرآ  کیقلمداد شده است.    يا   منطقه  یت یچارچوب امن  کی

دیگر    يمواز   يرهایمس  قیاز طر  اي  متعدد منطقه   يها  ير یبه انطباق، مقابله با درگ  يبندیبرجام بر اساس پا  د یتمد 

 .مهم دانسته شدند و بادوام  ی واقع شرفتیپ يبرا مواردي بودند که
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