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Abstract 

The Middle East faces a fragile and turbulent decade ahead. A forceful obstacle to 

sustainable peace and development in the region has been the heated rivalry unfolding 

between Iran and those countries opposed to it led by Saudi Arabia, the United Arab 

Emirates and Israel, and strongly supported by the US. The Donald Trump 

administration’s aggressive stance on Iran is likely to fuel the regional tensions. The 

question is, "What are the consequences of the geopolitical rivalry between Iran and 

Saudi Arabia in the European countries and how can the European Union play a role in 

the process of stability and security in the Middle East?" Its a hypothesis, European 

actors need to delicately navigate the region’s geopolitical tensions and use the limited 

leverage they have to push against the current trend towards greater instability and 

perhaps a wider interregional and global conflict. The findings of this research have 

shown that if Europe does not act decisively on the issues of the Middle East and Iran's 

nuclear agreement and does not resist American unilateralism, Europe will face 

problems in the Middle East, including the refugee crisis and security problems. This 

research is a descriptive-analytical and Futurology research method. 
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 چکیده

در منطقه،  داریپا ةصلح و توسع یبرا یمانع جد کیروبرو است.  ثبات ه و بیآشفت دوران کیبا  انهیخاورم    

 عربستان رهبری به لیایاسر ی وعرب ةامارات متحد :شامل آن مخالف کشورهای و رانیا نیب دیرقابت شد

دولت دونالد ترامپ در  یموضع تهاجمو  شوند یم تیحما متحده الاتیبه شدت توسط اکه  باشد یم سعودی

 وپلتیکئژ رقابت پیامدهای» که است این پرسش .ه استشد یا منطقه یها تنش شیباعث افزا رانیمورد ا

 تیثبات وامن ندرآیتواند در ف یاروپا چگونه م یةاتحاد نکهیا و چیست اروپایی کشورهای بر عربستان و ایران

 منطقه یکیتیژئوپل یها دقت تنشبا  دیبا ییاروپا گرانیباز است کهفرضیه آن «. ؟ِکند ینینقش آفر انهیخاورم

 یثبات یبمنجر به  ممکن است که یروند فعل هیکه دارند  برعل یو از اهرم محدود را مورد بررسی قرار دهند

 نشان پژوهش این های یافته .استفاده کنند ،شود یجهانشاید  و یا منطقه نیسترده تر بگ یریو درگ شتریب

 ل خاورمیانه و بخصوص برجام نخواهد با قاطعیت عمل کند و در برابرئاست اگر اروپا در قبال مسا داده

شکلات امنیتی نشان ندهد، با معضلات خاورمیانه از جمله بحران پناهندگان و م آمریکا مقاومت گری یکجانبه

 .و مبتنی برآینده پژوهی می باشد تحلیلی -تبیینی روش به پژوهش این .روبرو خواهد بود

 .کیرقابت استراتژ شاتربلت، ی،عربستان سعود، رانیا، انهیخاورم ،اروپا واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دستخوش  همنطق نی، اگذشته ةدو ده در طول است. دهیچیو پ ایپو انهیخاورم کیتیژئوپل     

 های تیناکام، حاکم یدولت یساختارها ورشکسته و یشده است. اقتصادها ینظام یها یریدرگ

 ،یافراط یگروه ها شی، افزادست انسان ةساخت وی عیطب یایبلای، مدن یزشهایانقلابها و خ ،فیضع

م از مرد ةو مهاجرت گسترد ییایمیش یسلاح ها از، استفاده یا مربوط به گسترش هسته یدهایتهد

 سمیترور شیو متعاقب آن افزا هیبحران سور .باشد یمنطقه با آن روبرو م نیست که اا ییها بحران

 دهد ینشان م این موضوعات نیاروپا داشته است بنابرا یبرا یجد یامدهایپ ،پناهندگان انیو جر

 چندان روشن و ر شیپ ریمس. اروپا در ارتباط است یبا ثبات داخل ماًیمستق انهیدر خاورم یناامن که

 یبه کمک ها ازیهستند و ن ینظام یها یریدرگ مشغولهمچنان  هیو سور منی .رسد یمنبه نظر 

خشونت  انیآنها پس از پا یتقاضا ها نیدارند و ا یو بازساز تیتثب یبرا و تلاشبشردوستانه  میعظ

 دیمشکلات شدو  یاسیس ةگسترد یعراق و لبنان با تنش ها .خواهند داشت ادامه شتریب یحت ها

 راتی، تأثیستیترور ی، شورش هایداخل یها یناآرام جهیتوانند در نت یروبرو هستند و م یاقتصاد

در این دوباره  خشونت  ،انهیدر خاورم یالملل نیب یتنش ها شیو افزا هیدر سور یریاز درگ یناش

 گرفته شود.   از سر  کشوها 

 کیروبرو هستند و در  یبا مشکلات داخل لیئو اسرا یکشورها از جمله عربستان سعود ریسا   

  یحداکثر ةتوسعه طلباندر آن هر کدام از آنها اهداف  که خطرناک قرار گرفته اند کیتیژئوپل طیمح

 یا منطقه یها رسد قدرت یبه نظر م .کنند یم و قدرت نرم و سخت را دنبال استیس ةنیخود در زم

و بیشتر به حمایت از گروه های  خود  ندارند انیم  میشرکت در جنگ مستق یبرا  یچندان اقیاشت

 استیس کردیرواین  حال نیبا انیابتی و شخصیت های صاحب نفوذ در این کشورها روی آورده اند. 

از جمله در  کشورها نیکن اابه ضرر مردمان س شتریبچندان موفقیت آمیز نبوده و  آنها  یخارج

به مناقشات درون  یکه حتکرده  جادیرا ا یطیشراها  استیس نیا .لبنان بوده است و منی، هیسور

 یبرخوردها دی، روز به روز خطر تشددولت ها نیب مشاجرات شیبا افزا .شده است زمنجریها ن تدول

، به ستین انهیدر خاورم ییای، گرچه از نظر جغرافهی، ترکحال نیدر هم .ابدی یم شیافزا زین ینظام

 فایرا ا یقدرت منطقه ا کینقش  هیترک خود با عراق و سورمش یمرزها قیاز طر یا ندهیطور فزا

 یجهان یکه قدرتها یدر حال .دیافزا یم انهیخاورم زیمخمصه آم ی هایدگیچیبه پ نیبنابرا .کند یم

 یدر حال اجرا زین یمنطقه ا گرانی، بازفعال هستند انهیمتحده در خاورم الاتیو ا هیمانند روس

 نیکه متحد ستندین لیما ایو  ستندیقادر ن ایو واشنگتن  مسکو .هستند خود یخارج استیس

از  یا ندهیبه طور فزا ییاروپا گرانیباز .کنند بزرگ منع یخود را از دنبال کردن جنگها یمنطقه ا
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به  هیسور ةدر پروند ژهیبه و یاسیمهم س یرهایدر مس ای افتاده اند و دور انهیخاورم یدادهایرو

                                                             .     رانده شده اند هیحاش

از  یقابل توجه ریوجود دارد که در آن تأث رانیمانند  ا یخاص یها نهیوز زمن،  هاین با وجود     

مانند  و یا شود یم دهید یمنطقه ا رگذاریآن در محاسبات تأث و سهمبه جهت رابطه با ایران  اروپا 

 انهیدر خاورم تیآن کشور درحفظ امن لیدر مسا ییاروپا یبه موقع دولت ها ةخل، که مدالبنان

رقابت های  شود این است کهکه مطرح می با توجه به مطالب مذکور سوالی نقش داشته است. 

 یاروپا چگونه م یةاتحاد نکهیو ا پیامدهایی برای اروپا برجا می گذارد وپلتیک در خاورمیانه چهئژ

مطرح شده  هیفرض نیدر پاسخ به آن ا؟ کند ینینقش آفر انهیخاورم تیثبات وامن دنآیتواند در فر

وپلتیک در خاورمیانه و دخالت قدرت های فرامنطقه ای در آن پیامدهای جدی ئرقابت ژ است که

 مانند موج گستردة پناهندگان خواهد شد و اوضاع منطقةاروپایی برامنیت و ثبات کشورهای 

 .                مواجه خواهد بودندة  نا روشنی خاورمیانه نیز با آی

                                                                                                                    

 وپلیتیک)شاتربلت(ئژ :نظری چارچوب

 الملل بین روابط محققان. نیست انکار قابل الملل بین سیاست در ژئوپلیتیک های نظریه اهمیت     

 قدرت  کسب برای و هستند آگاه ریملند -هارتلند  ژئوپلیتیک های اهمیت تئوری از خوبی به

دارند   تأکید را(ریملند)ازاد جهان  دریاهای بر همچنین تسلط کسب برتری در خشکی و برترجهانی،

((Geoffrey & Harkavy,2001 .1(شاتربلت) اصطلاح از وهنک سائول سازی مشابه، الگو یک در  

کرد. معنی لغوی این واژه عبارت می باشد از سرزمین در حال تجزیه و تبدیل آن به قطعه  استفاده

 بیشتر ذاتاً  جغرافیایی که  مناطق از بعضی های کوچکتر. در تعریف کلی تر  آن گفته شده است که 

 ,Hensel & Diehlشود ) می فتهگ "شاتربلتز" آنها به هستند درگیری مستعد دیگر مناطق از

 به "شاتربلت" اصطلاح. شد اختراع بیستم قرن ژئوپلیتیک های نوشته در مفهوم این(. 35 :1994

 یم تسریبزرگتر  یکشورها انیم یبه رقابت جد یمحل یکه از آنجا آشفتگ ییایجغراف  منطقة یک

در حال قطعه  دلیل خلأ قدرت که به ییایجغراف ةمنطق کیدر تعریفی دیگر  .، اطلاق می شودابدی

 یقدرتهاپردازند.  یرقابت مبه  تیبر سر کنترل آن با جد بزرگ یها قدرت وقطعه شدن است 

 لیپتانس جهیدر نت .ی کنندرقابت مدر این مناطق دارند، با یکدیگر   زیادیمنافع  نکهیا برایبزرگ 

 عامل شاتربلتز مناطقجود دارد. و عیار تمام جنگ یک بهآن و تبدیل  یریدرگ دیتشد یبرا ییبالا

                                                           
1.shatterbelt 
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 یاسیس دانانیمختلف مورد توجه جغراف لیشاتربلتز به دلاهستند.  بزرگ های قدرت های درگیری

. در قرن رندیگ یمناطق سرچشمه م این ازظاهراً  یالملل نیب یبخش اعظم جنگهازیرا که است 

معاصر در  یزیخونر نیو همچن تنامیو و یکره ا یها یری، درگاول و دوم یجهان ی، جنگ هاستمیب

آمده اند  دیپد یاز مناطق یهمگ یجنوب شرق یایو آس انهی، خاورمقایآفر  ی، صحرایمرکز یکایآمر

 هایی (. استراتژیستHensel & Diehl, 1994: 46) شده اند فیتوص زکه به عنوان مناطق شاتربلت

 آسیا و خاورمیانه ضعیف ورهایکش تجزیة برخی  درحال مناطق شاتربلتز یا ( 1100) ماهان مانند

 همچون بزرگی قدرتهای توجه غنی وگسترده، منابع داشتن دلیل به که دادند قرار مطالعه مورد را

 جلب خود به بودند اقتصادی و سرزمینی گسترش برای استراتژیک رقابت در که را روسیه و  بریتانیا

 کرده بود.

 های تئوریسین علاقة دوم، جهانی جنگ وقوع و اول جهانی جنگ بین فاصلة در ثباتی بی     

 دهد، می قرار درگیری معرض در و تر ثبات بی را منطقه یک که آنچه شناسایی برای را ژئوپلیتیکی

  یک بار دیگر توسط مناطق شاتربلت اصطلاح بعدی، پژوهش های در. کرد جلب خود به دوباره

کشورهایی از این  که دهد می نشان لتشاترب مناطق در ها درگیری بررسی. شد مطرح وسترنبس

داخلی با  های جنگ درگیر زبانی یا مذهبی قومی، شکاف خود، دردرون چند پارگی دلیل به قبیل،

ها قدرت های خارجی نیز با دخالت خود در خود شدند و سپس با طولانی شدن دامنة این جنگ

 نوشتارهای .Hensel& Diehl,1994,p51))این مناطق آتش جنگ و اختلاف را شعله ورتر کرده اند

 در را شاتربلت مفهوم کوهن اما  بود شرقی و مرکزی اروپای بر متمرکز مناطق شاتربلت در اولیه

 جنوب آسیای و آفریقا صحرای خاورمیانه، منطقة سه وی. گنجاند جهان از خود ای منطقه الگوی

 بزرگ مناطق" را حوزه سه این همچنین و کرد نامگذاری"شاتربلت مناطق" عنوان به را شرقی

 :Cohen, (2003)بودند  شده گرفتار متضاد منافع با ها قدرت  از تعدادی توسط که نامید استراتژیک

 نابرابر توزیع و ها دولت بین سیاسی و فرهنگی تاریخی، محیطی، زیست داخلی، . اختلافات238

 سیاسی هماهنگی شانس بترتی این به و شود می مشاجرات باعث "شاتربلت" مناطق در جمعیت

 از برخی دارای شاتربلت مناطق که داد تشخیص کوهن. یابد می کاهش آنها بین اقتصادی یا

بنابراین  باشند می نقل و حمل خطوط کنترل یا معدنی ثروت مانند استراتژیک اهمیت های شاخص

 بیشتر چه هر نفوذ برای  ای منطقه و جهانی بزرگ های قدرت رقابت اصلی مشخصه ها از عوامل

 (.Cohen, 2003: 241آورد) می وجود به را  مناطق این در آنها

دربین کشورهای این منطقه از یک  عمیق اختلافات  با شاتربلت منطقة یک عنوان به خاورمیانه     

در  های خود روبرو می باشد که حاکم این کشورها با ملت دولتهای بین شکاف واز سوی دیگر سو 

 خاورمیانه وطن (.Cohen, 2009: 355شود) می ملتهب خارجی های قدرت ابترق عین حال با
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 عرب. یهودیان و مسیحیان ، شیعه و سنی از اعم مسلمانان مذهبی، و قومی  های اقلیت  از بسیاری

 های درگیری می باشد . ...نیلوتیکو پوستان سیاه ها؛ مارونیت و علویان ، دروزی و کردها ، ترک ،

 سر بر متناقض ادعاهای همچنین و آب و زراعی های زمین کمیاب منابع با نژادی و قومی ، مذهبی

 توسط خاورمیانه در عمیق داخلی اختلافات. شود درگیری ها می تشدید گاز باعث و نفت منابع

 دلیل به اصلی ؛ قدرتهای.شود می تقویت اهدافشان به دستیابی برای بزرگ قدرتهای  سیاستهای

 را منطقه کشورهای بین ژئوپلیتیکی رقابت تنها نه  منطقه، عظیم منابع و استراتژیک موقعیت

 قدرت آوردن دست به برای و دارند نقش نیز ای فرقه های تنش تشدید در بلکه دهند می افزایش

 هستند. هم با مستقیم رقابت در رقیب کشورهای مقابل در بیشتر

 در منطقة  خاورمیانه هنگامی بحران  1191 سال رد اسلامی ایران انقلاب از پس اخیر، دوران در     

 برای ای فزاینده تهدید را ایران سنی، عرب شیخ نشین های همراه به متحده ایالات که کرد ظهور

به بحران سازی در منطقه د و با دامن زدن به ایران هراسی کردن قلمداد منطقه در خود منافع

متحده در بارة ایران می باشد  ایالات سیاست ویژگی آن نتری توجه قابل زمینه، این در. پرداخته اند

عراق و حمایت آمریکا از این  و ایران جنگ متعاقباً و ایران موضوع برجسته کردن انقلاب اسلامی در.

 کشورهای ترس از برداری بهره با تا کرد برای آمریکا و دیگرقدرت ها فراهم را فرصتی کشور 

 از خارج کشورهای این حضور .یابند حضور فعالانه خاورمیانه هایکشور امور در ایران، از منطقه

 است.  شده تبدیل منطقه در دائمی بحران ساز ویژگی یک به و است کننده ثبات بی بسیار  منطقه

 

 تعاملات اروپا و خاورمیانه

و حافظة سیاست اروپا در خاورمیانه اساساً تحت تأثیر سه عامل قرابت جفرافیایی، امنیت انرژی      

تاریخی می باشد. از همین رو این اتحادیه به موضوعات دیگر موجود در منطقة خاورمیانه همچون 

تروریسم، رقابت تسلیحاتی، فرآیند صلح اعراب و اسراییل و... در چارچوب عوامل یادشده که تأثیر 

مردم خاورمیانه  متقابل بر یکدیگر می گذارند، می نگرد. به واسطة سابقة تاریخی کدری که در ذهن

نسبت به عملکرد گذشتة برخی از کشورهای اروپایی در این منطقه نقش بسته است، آنان سعی 

کرده اند به منظور پاک کردن این تصویر ذهنی، سیاست و خط مشی مستقلی را در ارتباط با 

تراتژیک آمریکا خاورمیانه دنبال کنند. طبیعی است که عدم مشارکت فعالانة اروپا در کنار ناتوانی اس

 به بار آورد)واعظی، دی در سطح منطقه ای و بین المللیمی تواند هزینه های امنیتی و سیاسی ج

 دراروپا بوده و از بسیاری ازضریب امنیت  ثبات در خاورمیانه نه تنها تقویت کنندة (.191 :1330
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د بلکه تضمین کنندة مهاجرت های غیر قانونی و سیل آوارگان به این سرزمین جلوگیری خواهد کر

فرآیند انتقال انرژی در بازارهای مصرف اروپایی وتوسعة مناسبات  اقتصادی اروپا با دول منطقه می 

را دنبال کنند که به کاهش  ییها استیس ییاروپا گرانیباز برای این منظور لازم است که باشد.

. کند یر منطقه کمک مد ینظام ییارویخطر رو بردن نی، خشونت و از بیاسیس یهاقطب بندی 

 اولویت این اقدامات عبارتند از :              

 درک موقعیت بازیگران منطقه ای  .1

داشته  یقابل توجه رییتغ انهیخاورم یاصل گرانیاروپا و باز نی، روابط بدر پنج سال گذشته     

 یا ندهیبه طور فزا است که یا منطقه گرانیباز یخارج استیس ةجیاول نت ةدر درج تغییر نیا .است

و  لی، اسرائی، عربستان سعودرانیا .عمل کنند ییتوانند به تنها یکنند که م یم نانیاحساس اطم

 یاستیس از آنها با اتخاذ هستند و هرکدام انهیدر خاورم تحولاتاز  یا دهیچیپ ةمجموع ریدرگ هیترک

خود در  کین منافع استراتژگمان خودشان به عنوا به آنچه کهبه دنبال  یو سخت افزار پنهانی

 .                                                                   است رانیموضوع ا یبررو یمنطقه ا گرانیباز نیمهم ا اشتراک ةنقط کی .هستند ،دانند یمنطقه م

 1. 1-نرایمتمرکز بر ا یمنطقه ا کیتیژئوپل یتنش ها. 1-1

پاسخ  کیبه عنوان  انهیاقدامات خود را در خاورم یمنطقه ا گرانیباز دولت ها، مانند اکثر     

 نیز رانیا یبرا .کنند یم هیتوج یتیمهم امن یدهایخود در برابر تهد از دفاع یو مؤثر برا یضرور

 همسایگانشکشور با  نیا یمرزها یکیدر نزد یستیترور یگروه ها یاز سو و فعال یفور دیتهد کی

 یدست و پنجه نرم م خود تیامن  نیمأعراق و پاکستان که مدت ها با مشکل ت ،افغانستان لیاز قب

 هیعل یتیامن یدهایتهد رانی، اانهیبه طور گسترده تر در خاورم(. Reuters, 2018) کنند، وجود دارد

کشور  نیدشمنان ا نی، قدرتمندترلیمتحده و اسرائ الاتیا ةاقدامات خصمان  قیخود را عمدتاً از طر

 .کند یم یابیبرتر است، ارز رانیمتعارف آنها نسبت به ا ینظام یزاتتجهکه 

 یاول برا ةخود در درج یموشک ةبرنام ةبه دنبال توسع رانیعدم تعادل، ا نیرفع ا یبرا     

 است تهدیداتگونه  نیاز ا یناش یاحتمال راتیبه حداقل رساندن تأث یو سپس برا یریجلوگ

(Elleman & Fitzpatrick, 2018). خود مانند یبا استفاده از متحدان منطقه ا نیهمچن رانیا: 

نامتقارن خود  یها کیو عراق تاکت هیدر سور انیو شبه نظام منیها در  ی، حوثحزب الله در لبنان

تواند مانع حملات  یم لیاسرائ یدر مرزها میبا حضور مستق نیاست و همچن دهیبخش میرا تحک

از  رانیا  یاسلام یجمهور 1191 سال از زمان انقلاب. شود رانیا  یدر داخل مرزها لیاسرائ ینظام

گسترش داده نفوذ خود را در منطقه  ی،دولت ریو غ یدولت گرانیاز باز ییپرورش شبکه ها قیطر
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 نهیبا عراق ، زم یریدرگ یطولان ةدور کیپس از  3003متحده به عراق در سال  الاتیا ةحمل .است

توانست از  رانیا  زیدر لبنان ن .در بغداد فراهم کرد عهیش تیبا دولت اکثر رانیبهبود روابط  ا یرا برا

 یاسیوفادار س یروهایاستفاده کند و ن کشور نیا ةعیمدت با جوامع ش یطولان یوندهاینرم و پ قدرت

از  یادیعراق با از دست دادن مقدار ز 3011در سال  .وابسته به خود را پرورش دهد یو شبه نظام

بود که به طورگسترده  به دولت عراق و  یکشور نیاول رانی، اداعش یستیگروه ترور به قلمرو خود

 بیترت نیبد (.Ziabari and Hashemi, 2019عش کمک کرد)دا یروهایکرد در مقابله با ن یروهاین

 (.Jalabi, 2017) کند تیتوانست حضور پرقدرت  خود را در عراق تقو رانیا

است  ستادهیا -بشار اسد -خود ةنیریدر کنار متحد د یریسال درگ ل دهدر طو رانی، اهیدر سور     

 یبرا یاسیو س ی، نظامیاقتصاد ة، پشتواندر داخل و خارج از کشور نیسنگ یها نهیو با وجود هز

                           .فراهم کرده است یو

را  یبنان اهرم قابل توجهو ل هی، سوردر عراق ینیزم ة، حضور گستردگذشته ةده کیدر طول      

تهران به شدت  ةندینفوذ فزا .فراهم کرده است انهیدر خاورم قدرت ةندیتوازن آ یبرا رانیا اریدر اخت

بلند مدت  یشود که شرکا یم ییاروپا یدولت ها یو باعث نگران روبرو شده شیرقبا با مخالفت

 .هستند لیو اسرائ یعربستان سعود مانند رانیا یمنطقه ا یرقبا

است   دهیالوقوع ند بیقر یتیامن دیتهد کیرا به عنوان  یعربستان سعود رانی، ایبه طور سنت     

در  .کند یمتحده را در منطقه اجرا م الاتیا یخارج یها استیاست که س ییرویبلکه به عنوان ن

 هیعل یعربستان سعود یاسیو س یرسانه ا ةگسترد غاتیتبل  لیمحاسبه به دل نیا ریاخ یسالها

 و هیدر سور رانیا تیتحت حما یروهاین هیمخالف که عل یآن کشور از گروه ها تیو حما رانیا

از  .کرده است رییتغ یادیحزب الله تا حدود ز هیعل یالملل نیاز  فشاربسعودی  تیحما نیهمچن

 عهدیمحمد بن سلمان، ول .شدت بدتر شده استه ب یو عربستان سعود رانیروابط ا 3010سال 

 هیعل یدیرا تهد رانیداشته و ا یحیاظهارات صر رانیا در انتقاد از ژهی، به ویان سعودعربست

 یکه با عربستان سعود من(. یHubbard, 2018)کرده است یکشور معرف نیا یپادشاه تیموجود

 رانیا یرا برا یشده است، فرصت رگیری و جنگ داخلیمشغول د 3011دارد و از سال رک مشت مرز

  3010از مارس  .دور کند هیدر سور یریو هم امارات را از درگ یهم عربستان سعودفراهم کرد تا 

تا حد  یمقامات غرب .شده است منیدر  یا نهیجنگ پرهز ریدرگ یعربستان سعود یائتلاف به رهبر

در  عربستان ینظامعدم توفیق  جادیا باعثاز انقلابیون یمنی  رانیا حمایت باورند که نیبر ا یادیز

 (.UN security council reports, 2018) استه یمن شد
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که توسط  ییها کرده است که از فرصتتبحرپیدا  رانیابنا به گفتة کارشناسان روابط بین الملل،      

در   عاًیبه عنوان مثال  تهران سر ؛کند نهیبه  ة، استفاده وجود می آیدب گرانید بئمصا ایاشتباهات 

به  یفور  3016در سال  -هیجمهورترک سییر -اردوغان بیرجب ط هیکودتاعل یتلاش برا یپ

 (.Reuters, 2016) را ناکام گذاشت انیکودتاچ یو بهو مشاوره  یبانیشتافت و با پشت یکمک و

 یآنکارا ، فضا هیعل کایآمر  یها می، از جمله تحرکودتا یدر پ هیو ترک کایآمر نیاصطکاک ب شیافزا

 جادیا یاقتصاد یها استیو س یمنطقه ا تیامن ةنیدر زم هیرکو ت رانیا یهمکار یرا برا یشتریب

 .کرده است

 اسد به سمت گروه فیرا از تضع هیخود در سور تیاولو یفور یتیامن یدهایتهد لیآنکارا به دل     

  هیترک یاصل ینگران ی،استقلال در مناطق مرز یبرا  شانیداده است  که خواسته ها رییکرد تغ یها

کرده است تا اختلافات خود  جادیا هیترک و رانیا یرا برا یشتریب ةمعامل یمسئله فضا نیا .باشد یم

به دنبال حفظ  هیکه ترک یدر حال .برطرف کنند هیسه جانبه با روس لافتقالب ائ در هیرا در سور

به  یقابل توجه ةضرب رانیبا ا آنکارا ، نرم شدن روابطبود یو عربستان سعود رانیروابط محکم با ا

 یعربستان سعود .وارد کرد رانیا هیمتحد عل یسن ةجبه لیتشک یبرا یعربستان سعود یلاش هات

 یهمکار یعضو شورا یکشورها نیمتحد ب ةجبه ای "یاسلام یاتحاد نظام" لیدر تشک نیهمچن

قطر در سال   هیعل یسعود یها میپس از تحر .ناموفق بوده است رانیمخالفت با ا یفارس برا جیخل

را با دوحه تقویت  خود یاسیو س یحرکت کرد تا روابط اقتصاد تیبا سرعت و موفق انریا 3019

موفق شده است تا همچنان روابط گرم خود را با عمان حفظ  نیتهران همچن (.walesh, 2017کند )

 ببرد نیرا از ب تیبا کو موجود در روابط خود یها تلاش کرده است تا چالش نیو همچن دینما

(vakil, 2017). 

هم  .روبرو است یقابل توجه یها تیبا محدود زیدر منطقه، تهران ن رانیا یرغم دستاوردهایعل     

این کشورها که قبلاً روابط گرمی با  یاسیس یروهای، نو حتی در افغانستان و هم در عراق هیدر سور

، خودشانن طرفدارا نیدر ب نفوذو  پرستیژ حفظ و یتیامن لیمسااز جهت ی گاهتهران داشتند، 

، مجبور شده اند از تهران هستند یها آنها دست نشانده نکهیبر ا یمبن تیذهن نیاکاهش  یبرا

، روابط رهبر مخالفان مقتدا صدر و ری، نخست وزیالعباد دری، حگذشته عراق در .رندیفاصله بگ رانیا

 یبرا یعنوان ابزاربه  داشتند از آن یسع یبا سفر به عربستان سعود کاهش دادند و رانیخود را با ا

 (.Maksad & Pollack, 2017)ندیاستفاده نما ی ایراناسلام یاستقلال خود از جمهور

در  ینظام ةحمل نیچند قیرا از طر هیدر سور رانیبوده است که حضور ا نیبه دنبال ا لیاسرائ     

 ,Morris)محدود کند رانیوابسته به ا ینظام شبه یروهایو نتسلیحات نظامی  به هیداخل سور
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 یآن، مداخلات نظام هیعل  کایآمر دولت  ةاعمال شد یها تیاز محدود فارغ از  لیاسرائ (.2018

تعداد  3013در سال  .داده است شیو حزب الله افزا رانیهدف قرار دادن ا یرا برا هیخود در سور

 کیبه توانست  یرخ داده است که م رانیا تیتحت حما یروهایو ن لیاسرائ نیب یادیز حوادث

، قدم برداشته و است هیدر سور رانیا ینظام کی، که شرهیشود. روس لیگسترده تر تبد یریدرگ

بست  ن حوادثیا یچشم  خود را بر رو زین هی، روساین . با وجوددر کاهش تنش ها داشت یسع

محافظت  در مقابل حملات مخالفان در حلب یرانیا یروهاینبود از ن لیما زیدر گذشته ناگرچه 

 (.karami, 2016)دکن

به وضوح هم واشنگتن و هم مسکو را قانع  کرد که در  -اهوینتان نیامیبن -لیاسرائ رینخست وز     

راستا  نیاست و در هم هیدر سور رانیا  ةبردن  حضور همه جانب نیبه دنبال از ب لیاسرائ تینها

 نیبا ا .شان داده استن دو سال و نیم در طول   یمتوقف کردن حملات نظام یبرا یکم اقیاشت

 ینشانه ا چیباشند و ه کردیرو نیاز ا تیرسد که مسکو و دمشق حاضر به حما یبه نظر نم حال

از  یبرا رایوجود ندارد ز ،برخوردار باشد کایآمر ینظام ةاز پشتوان لیاسرائحملات  نیا نکهیبر ا یمبن

 تیدارد که بدون حما ینظام دةگستر ةحمل کیبه  ازین هیدر سور رانیکامل حضور ا بردن نیب

جاه  یرو شیپ فشار نیبزرگتر دیشا .دیآ یبر نم لیاسرائ ةاز عهد ییبه تنها یامر نیچن کایآمر

  یکیو نزد یهمکاراسباب  آن کمک کرده است تا یباشد که نقش منطقه ا نیتهران ا یها یطلب

 نیاز سالها فراهم سازد که ا سو را بعد گریو امارات از د یسو و عربستان سعود کیاز  لیاسرائ نیب

 رغمیعل .Entous,2018))اهداف ترامپ فراهم نمود یاجرا  یناخواسته برا یامر  در مجموع خدمت

 ییهمسو یرا برا طیشرا رانیمشترک با ا ی، دشمننیفلسط ةبر سر مسئل ریچشمگ یتنش ها

 & Yaalon,2018)کرده است جادیا انهی( در خاورملییو اسرا یعرب یدو )کشورها نیا دیجد

Friedman.) 

به توافق  یابیبود که با دست نیا یرانیضدا ةجبه یاصل یها یاز نگران یکیدر زمان دولت اوباما،      

 یادغام اقتصاد .برود گرم شدن به سوی جیمتحده به تدر الاتیو ا رانیا نیروابط ب سردی، یا هسته

شده  ینیب شیپ یها تحت توافق هسته ا میتحر، همانطور که در ابتدا با رفع با غرب رانیا یاحتمال

 تیبا جمع رانیا ةبالقو یرشد اقتصاد .آورد به وجود یرانیضدا ةجبه یبلند مدت برا دیتهد کی، بود

دهد که با چالش  یامثال عربستان و امارات را م یرقابت برا دی، نوکرده لیتحص ینفر ونیلیم 30

 یرانیضدا ةبا کمال تعجب جبه .کنند ینرم مدست و پنجه  خوددر داخل کشور یاقتصاد یها

 ةشده توسط برنام ینیب شیپ یاقتصاد یایبه مزا رانیا یابیاز دست یریجلوگ یخود را برا یتلاشها

، نی، چسیاز شش کشور )انگل یو گروه رانیا نیب 3010در سال که ( ام مشترک )برجامجامع اقد
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 .متمرکز کرده است امضا شده بود، اروپا یةاتحاد ( به علاوهمتحده الاتیا و هیروس ،فرانسه، آلمان

 و یهسته ا ةخروج از توافقنام بر یترامپ مبن میتصم ةپشتوان به یبا دلگرم یرانیضدا ةجبه

درآمده بود،  قیبرجام  به حالت تعل ةگسترده که به موجب توافقنام یها میتحر ةدوبار بازگرداندن

متحده با هدف کاهش  الاتیا یةثانو یها میشامل تحر نیا .ببرد شیپ به خود را توانست اقدامات

 .                                                       به شدت به آن  وابسته است رانیا یاست  که درآمدها رانینفت ا یقابل توجه صادرات جهان

 مشابه را یاقتصاد یاه میاروپا را تحت فشار قرار داده اند تا تحر یو عربستان سعود لیاسرائ     

در  رانیصادرات نفت ا ریکاهش چشمگ یمتحده برا الاتیازتلاش ا نیهمچن کند و وضع رانیا هیعل

 یمال یها نهیکه هز کرده اند یآنها سع به موازات آن، .اوردیعمل به لازم ب تیسطح جهان حما

پراکندة داخلی برروی آن  و با استناد به شورش های دهندمورد توجه قرار را رانیا یرفتار منطقه ا

تبلیغ کنند که ایران درعوض خرج منابع مالی خود در داخل کشور آن را در راستای اهداف توسعه 

را در توان آنها یکه اکنون م یرانیضدا ةجبه (.Fitch, 2018طلبانة خود در منطقه صرف می کند)

 میرژ رییبه ظاهر طرفدار تغ در دولت ترامپ به حساب آورد، گروه جنگ طلب موسوم به بازها ردیف

، یاسیس ریچشمگ یتهایبا محدود یرانیضدا ةجبهاینکه  (.Jeremy Bob, 2018)در تهران است

در منطقه  نرایا ی مورد نظردستاوردها تواند مانع یتا چه حد م روبرو استکه  یو نظام یکیاستراتژ

 رانیدولت ترامپ در قبال ا یتهاجم تیبا استفاده از وضعها ، آننیبا وجود ا ، هنوز معلوم نیست.شود

اقدامات خود را به پیش می  رانیمقابله با ا یبرا یلیو اسرائ یعرب یهمکارجبهة  کی و تشکیل

 (.Bayoumy, 2018برند)

  1. 2 یخارج یگرانباز نقش-

 الاتیو ا هیروسباز هم  داشته باشند، ریتأث انهیو اروپا در خاورم نیچ یقدرت اقتصاد اگر یحت    

 ریتاث یخارج گرانیباز نی، همچنان برترکه قدرت سخت بر آن حاکم است یمتحده در منطقه ا

 یقدرت خارج کیخود را به عنوان  هیخود در سور ینظام ةبا مداخل هیروس .مانند یم یگذار  باق

 میرژ یاز سرنگون یریجلوگ هیمسکو در سور یاز اهداف اصل یکی .داده است یمعتبر در منطقه جا

 یالملل نیدر مورد نظم ب نیاز چشم انداز بزرگتر کرمل یبخش انهیخاورم .بود کایاسد توسط آمر بشار

در  هیروس موفقیت .غرب است تیتحت هدا میرژ رییتغ یها استیو مخالفت آن با س یچند قطب

 یگرانباز ةبا هم همکاری آنتعامل و  یی بازیگری این کشور درتوانا لیبه دل یتا حدود انهیخاورم

 .                          منطقه است

، رانیا نیب یاسیدلال س کیبتواند به عنوان  هیباعث شده است که روس یعمل کردیرو نیا     

خطرناک را که می  یتنش ها یبرخخود  دیپلماسیاستفاده از باو نقش بازی کند  هیو ترک لیاسرائ
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در  یاسیو س یتی، امنیهران در سطح نظاممسکو و ت .، حل و فصل کندی بکشدنظامتواند به تقابل 

ندارند و  یها عمق چندانمشارکت  ایاتحاد ها  نیاگرچه ا .برقرار کرده اند کیاستراتژ ةرابط هیسور

با روابط متقابل آنها با  سهیدر مقا هیو روس رانیا یروابط نظام حال نیبا ا یبعضا شکننده هستند ول

اعتماد به نفس خود را  هیکه روس یدر حال .تر است فتهشریبه وضوح پ یمنطقه ا گرانیباز ریسا

 انیپا یلازم را برا یها تیکه منابع و ظرف نیا امانشان داده است،  هیسور ةورود به مناقش یبرا

                                      .                                            کشور داشته باشد، همچنان نامشخص است نیثبات در ا تیو تقو یدادن به جنگ داخل

 یرا که برا یمحدود ی، کانال هاخروج ازبرجام یخود برا میحال دولت ترامپ با تصم نیدر هم   

گذشته از خروج   .بسته است یگشوده شده بود، به طور قطع یپس از توافق هسته ا رانیگفتگو با ا

 انهیرا در سراسر خاورمی دیگری اسیسهای وک ش زیجمهور ترامپ ن سیرئ گریازبرجام ، اقدامات د

از محاصره و  تیدر حما یو یةبه عنوان مثال ، موضع اول .آن شده است دیکرده و باعث تشد جادیا

فارس شد که تا امروز ادامه  جیخل یهمکار یروابط در درون شورا یقطر منجر به دودستگ میتحر

 یعمل 3013در ماه مه  میبه اورشل ویاز تل آو اکیبر انتقال سفارت آمر یترامپ مبن میتصم .دارد

قرن او که  ةمعامل نیهمچن .منجر شد ها ینیفلسط  شتریو خشم  ب یدیبه ناام بود که زیآم کیتحر

 ایاح  دوبارهبه مناقشه را یو منطقه ا یالملل نیخشونت در نوار غزه کمک کرد وتوجه ب دیبه تجد

  اضی، قاهره و رشنگتن و متحدان عرب آن در عمانوا یبرا یرضروریغ یهاسر کرد و باعث درد

و یا شهادت سردار سلیمانی و توافق صلح با طالبان را می توان بر  (.Nidal & Heller, 2018د)ش

 شمرد.

 

 مسیر  پیش رو .3

 شیبا پ .ابدی یکاهش م کینزد ةندیمنطقه در آ گرانیباز نیها بکه تنش ستینچندان روشن      

انزوا  قیاز طر رانیا فیتضع کایو دولت آمر یرانیضدا ةجبه تیاولو ،انهیخاورم یور شیپ ریمس ینیب

 حضور یشترب شیترامپ از افزا دنتیرسد پرز یکه به نظر م یدر حال .است یالملل نیب یها میو تحر

 نیا  جیکه نتا ستیحال هنوز مشخص ن نیبا ا .کند یم یتیابراز  نارضا انهیدر خاورم کایارتش آمر

 الاتیو ا رانیو لبنان که ا هی، سوردر عراق ژهیبه و ،ستیمنطقه چ یبرا رانیبا ا یمقابله ا تاسیس

 .   دارند یقابل توجه منافع مشترک  متحده 
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 دسع -رینخست وز یاجبار یبه دنبال استعفا یاسی، شوک سرسد که در لبنان یبه نظر م     

در حال  (.Ignatius,2018)آرام شد یودتا حد اوضاع سیفرانسه و انگل ةپس از مداخل -یریحر

تواند به  ی، مگریمشابه د ةحادث کیادامه دارد اما در صورت وقوع  لبنان ةشکنند تیحاضر وضع

 ریپذ بیآس شتریب یتیو امن ی، اقتصادیاسیس یها یثبات یلبنان در برابر ب .برود یسمت فروپاش

 نی، انیعلاوه بر ا .باشد یروبرو م هیسور بزرگ پناهندگان از انیجر کیدر حال حاضر با  رایاست ز

 لی. مقامات دولت اسرائو حزب الله  گرفتار شده است لیاسرائ انیکشور همچنان در دامان تنش م

هدف مشروع در  کی، آنها کل لبنان را به عنوان اند که در صورت جنگ با حزب الله هشدار داده

، در معرض رقابت هم مرز است هیو ترک یود، عربستان سعرانیعراق که با ا .نظر خواهند گرفت

 هیهمسا رکشورها د یریدرگریتحت تاث گرید یاز سو و سو کیسه کشور از  نیا یمنطقه ا یها

دولت عراق   مکرر یهشدارها رغمیعل رانیمتحده در قبال ا الاتیا استیس .قرار دارد هیسور اش

عراق در  یبرا یچنان عواقب ناخواسته اهم ،رانیو ا کایآمر یتنش ها درعراق   یطرف یبر  ب یمبن

فشار  رانیا هیمتحده عل الاتیا ریاخ یها میحال تحر نیبا ا .Chmaytelli,2018))برداشته است

بغداد و تهران به وجود آورده است که  نیرا ب یاسیبر عراق وارد کرده و اصطکاک س  زیرا ن یاقتصاد

، گزارش نیعلاوه بر ا(.Ghobashy& Salim,2018)عراق مضر باشد یطرف یحفظ ب یتواند برا یم

و  داده است شیبه عراق را افزا کیبالست یانتقال موشک ها رانیا نکهیبر ا یوجود دارد مبن ییها

خود در هدف قرار  ییتوانا رانیا نکهیبر ا یمبناست متحده  الاتیبه ا یاحتمال گنالیس کی این خود

 .کند یم تیدر منطقه را تقو ییکایآمر یروهایدادن ن

همچنان  رانیو ا لیاسرائ نیب شتریب ینظام  یبرخوردها یبرا یکنون ی، تنش هاهیدر سور     

 ییهمگرابه ظاهراً که و ترامپ  نیپوت یگفتگو و لیبا اسرائ هیروس یبه دنبال گفتگوها .است داریپا

 استی، سانتابست یدر ط .است افتهی بهبود ی، اوضاع کمکردند دایپدست  هیدر مورد سور یمهم

 از ادلب و ینیاسد با عقب نش یروهایشد و ن کترینزد هیبه اهداف روس هیمتحده در سور الاتیا یها

 عقب نشستند لیبا اردن و اسرائ هیسور یمرزها از رانیا تیتحت حما یروهاین قبل تر از آن

((Khraiche, 2018.   

و  هیدر مورد سور هیتر با روس عیماع وساج جادیا یبرا کایدولت آمر نکهیدر مورد ا یسؤالات اساس   

و  کایتوافقنامه با آمر کی یاجرا یبه دمشق و تهران برا فشار آوردن یحت ایمسکو  لیتما زانیم

 ،متحده الاتیو ا هی، ترکدو متحد ناتو .مانده است یسوال باق جایهنوز ، داشته یا داردری، تأثهیروس

 یسو از یدار یتلاش معن چیاختلاف نظر دارند و ه گریکدیبا  هیکرد در سور یروهایبا نقش ن زین

 لیتواند به دل یم هیباتلاق سور، یهمه نگران نیبا ا .بحران صورت نگرفته است نیحل ا یبرا نیطرف
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متحده وارد  الاتیو ا هیاحتمالاً ترک ای رانی، ا لیاز حد توسط اسرائ شیاقدامات  ب ایسوء رفتارها 

 .در منطقه  شود یگرید یریدرگ دیجد چیمارپ

 جیخل یهمکار یعضو شورا یکشورها نیب زین یو عربستان سعود رانیا نیب یارقابت منطقه     

، تیمانند عمان و کو یهمکار یکوچکتر شورا یکشورها یبرا .کرده است جادیا یثبات یفارس ب

حل  یکانالهادر ارائه  یمواضع نیچن .اکنون دشوارتر شده  است نسبتاً متعادل آنها تیحفظ موقع

مذاکرات  لیکه عمان در تسه یا ژهیو دشمنان آن، از جمله نقش و رانیا نیب یریاختلاف درگ

 .                                                        بوده است دیمف اری، بسداشته 3013ران و واشنگتن در سال ته نیب  یمخف یکانالها

 استیس رانیا هیفشار عل یبرا متحده الاتیتحت نظر ا یاقتصاد امکان وجود دارد که جنگ نیا     

نشان  یشواهد اندک تا کنون .کند شتریرا ب یثبات یتهران را در قبال منطقه سخت تر کرده و خطر ب

توانسته تا  رانیا .رخ داده است رانیا یمنطقه ا استیدر س یکوچک یکیاستراتژ رییدهد که  تغ یم

ایران  زیرا که مدیریت کندازبرجام را  کایآمر ةمتحد الاتیخروج ا ژهیوو به  یطوفان فعل اکنون

 نیب ینفت میتحر کیمتحده، هشت سال جنگ با عراق و  الاتیا یها میتحرچهار دهه  تجربة 

است  دی، بعموارد نیبا توجه به ا .ن فشارها  موفقیت آمیز خارج شودی را دارد و توانسته از ایالملل

خود را مجدداً مورد  یمنطقه ا استیبتواند تهران را تحت فشار قرار دهد تا س یرانیضدا ةکه جبه

و افغانستان  هی، سوردر عراق ییکایکه هزاران سرباز آمر آن هم در شرایطی قرار دهد یبازنگر

تحت  یرانیائتلاف ضدا یبرادر ایران  میرژ رییتغ رؤیای استیرسد س یو به نظر م مستقر هستند

                 .                                                                                                                            بماند یباق ییاؤیر عنوان تنها  هدف به کایآمر تیحما

  ؟اقداماتی انجام دهد چه دیاروپا با .3

است،  انهیصحبت از خاورم یوقت ییاروپا یلتها، دوترامپ دنتیپرز یجمهور استیاز زمان ر    

محافظت از برجام   ةچالش آنها نحو نیدشوارتر .هستند ناشی از آن کنترل صدمات ریعمدتًا درگ

 یها ، تنشنیو فلسط لیروند صلح اسرائ تیاند با حما کرده یسع نیهمچن ییاروپا یها دولت .است

بحران بزرگ  کی، لبنان را از به لبنان یریحر بازگشت لیکنند و با تسه منطقه را کنترل یاسیس

 ی، اروپا نفوذ محدودمتحده الاتیو ا هیغالب روس یبا توجه به نقش نظام .محافظت کنند یاسیس

 اهرم یشد، اروپا از برخ انی، همانطور که در ادامه باین با وجود .دارد یا منطقه یتهایشخص نیدر ب

 ریمس کیبه سمت را  در منطقه یتقابل فعل ممکن استبرخوردار است که  یو اقتصاد یاسیس یها

 یعنی خود یاز منافع اصل تیبر حما بیشتر انهیاروپا در خاورم استیس .کند ر هدایتت سازنده

سلاح  ریاروپا در قالب تکث یبرا میمستق یتیامن داتیکه تهد در منطقه شتریب یثبات یاز ب یریجلوگ
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مهاجرت  انیمانند جر ییچالش ها نی، همچنکند یم ادجیا سمیو ترور ییایمیو ش یهسته ا یها

اقدامات  بیشتر ی این قارهاروپا و کشورها یةاتحاد متمرکزاست. و تجارت یدر انرژ الو اختل یجمع

ار قر تیرا در اولو  رانهیشگیو  اقدامات پ یریبردن درگ نیاز ب یها نهیمربوط به کنترل خسارت، زم

 :         ، از جملهداده اند

، نبودن  به تعهدات خود بندیپا یمتحده برا الاتیا یفشارها رغمیعل دیبا ییاروپا یدولتها: الف     

معامله،   نیبه ا رانیتعهد مداوم ا یدر ازا .از برجام  حفظ کنند تیخود را در حما ةکپارچیمواضع 

، داشته باشدملموس  لسود  قاب رانیا یکه حداقل برا ییارهایمع یاجرا یخود را برا یتلاش ها

 در حال حاضر موجب خروج شرکت کایآمر ةمتحد الاتیا یةثانو یها میبازگشت تحر .کنند عیتسر

را  یکم یتیامن ای یارزش اقتصاد رانیاگر ا (.Reuters, 2018)است شده رانیاز بازار ا ییاروپا یها

خود کند  یهسته ا ةبرنام یهاتیبردن محدود نی، ممکن است شروع به از بندیبرجام  بب حفظ یبرا

 که دشو یروبرو م لیاسرائ ایو  کایآمر یتوافق دور شود احتمالاً با حملات نظام نیاز ا یحت ای

همراه خواهد ه منطقه ب یگسترده تر برا یثبات یباروپا و  یةمنافع اتحاد یبرا یقابل توجه یامدهایپ

 .داشت

 یمتحده و باز نگه داشتن کانال ها تالایا استیخود در مورد برجام از س استیکردن س جدابا     

مناسب  یاقتصاد یراه حلها ةکه مذاکرات دربار یتواند در حال یاروپا م ،رانیسطح بالا با ا یاسیس

 یاجرا یبرا یاسیس ةزیشود، انگ یمتحده انجام م الاتیا ثانویةو هیاول یها میتحر کاهش اثرات یبرا

اقدامات برجام  به  نیطرف و هیروس ،نیچ کمک با انهمچن دیاروپا با د.توافق به تهران ارائه ده

متحده را که هدف آن بخش نفت و  الاتیا ةجانب کی یها میتحر ریبپردازد که بتواند تأث یعمل

توانند  یم زین هی، عمان و ترکمانند هند یبرجام ریغ یطرفها .است، به حداقل برساند رانیا یبانک

 .داشته باشند رانیبه ا یاقتصاد یمشوق ها ةدر ارائ ینقش مهم

کوچک و  یبنگاه ها یبرا یو عمل یحقوق طیشرا جادیمرحله ا نیتر اروپا در ا نانهیواقع ب ةنیگز     

کشور  نیاز جانب ا مهیدر ارتباط هستند و در معرض خطر جر کایبا بازار آمر متوسط است که کمتر

شرکت ها هنوز فاقد  نیحال ا نیبا ا (.Batmanghelidj, 2018)ستندین رانیتجارت با ا ةادام یبرا

با  دیبا ییاروپا یدولت ها .هستند رانیمقرون به صرفه و ارزشمند  با اتجارت  یبرا یعمل طیشرا

 فتیسو یمال یرسان امیپ سیو سرو ییاروپا یمتحده بر بانکها الاتیا یتر در برابر فشارها تیقاطع

 European)را حفظ کنند رانیمحدود با ا پرداخت یاز کانال ها یکنند تا حداقل برخ یپافشار

External Action Service ,2018.) دیبا  سی، فرانسه و انگل، فراتر از آلمانییاروپا یها ائتلاف دولت 

 .کردن چارچوب لازم شرکت کند یاتیدر عمل
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 یجذب شرکت ها یتجارت را برا یعموم طیبهتر کار کند تا شرا یلیتواند خ یم نیهمچن رانیا   

لازم  یبا دقت و انطباق و پردازش مقررات داخل یبهبود بخشد ، به عنوان مثال با همکار ییروپاا

                                               .                                                                                                        اقدام کند یراه کار مال ةنقش یدر راستا رانیا یبخش بانک تیتقو یبرا

 یشود ، خوددار یم  رانیا یداخل  یثبات ساز یکه باعث ب یاز اقدامات( کشورهای اروپایی باید 3

آن باعث  یحاصل شود  که نقش منطقه ا نانیحال تهران را متعهد کنند  تا اطم نیکنند و در ع

 .   نخواهد شد نهایها در خاورم یثبات یتنش ها و ب جادیا

تر شدن  کینزد یبرا ی آنو متحدان منطقه ا کایدولت آمر یفشارها باهمچنان  ییاروپا یدولتها   

تواند  یم رانیحداکثر بر ا یفشار اقتصادبه باور آمریکا  . بودخواهند مواجه یرانیضد ا ةبه جبه

 یها یناآرام جادیو ا یدولت یثبات کردن نهادها ی، ب رانیاقتصاد ا ریچشمگ فیمنجر به تضع

در  یا ندهیممکن است به طور فزا نیهمچن رانیا  .شود ی ایراننفر ونیلیم 30در کشور  یداخل

خود ی و منطقه ا یداخل استیدر مورد س یتری تهاجمی و قدمها متحده الاتیپاسخ به فشار ا

                                                                                           .                                                              بردارد

متحده با هدف محدود کردن  الاتیا یدر برابر تلاش ها دیعضو با یاروپا و کشورها یةاتحاد     

اشته باشند و تر د معتدل یتیموقع دیبا ییاروپا یهادولت .مقاومت کنند رانیبا ا یاسیتعامل س یفضا

 یحل مناقشه  اقدام یبراد و ندنبال کن لیو اسرائ ی، عربستان سعودرانیرا با ا کیپلماتید یها راه

 نیا .ابدیگسترش  یو مسائل اقتصادفراتر از برجام  دیبا رانیتعاملات آنها با ا ةدامن .دنصورت ده

با  3013در سال  نیاز ا شیپباشد که  یتواند بر اساس سلسله مذاکرات یاروپا م کیپلماتیتلاش د

 یتیامن یها به پرونده یدگیرس یبرا ایتالیو ا سی، انگلاروپا، فرانسه، آلمان یةاتحاد یو به رهبر رانیا

 کیپلماتیابتکار عمل د نیا یاصل هدف .انجام شده بود ،منیو  هیسور ژهیو به ،زیبحث برانگ یا منطقه

که  ی، خطوط قرمز و مناطقرانیا یهداف منطقه اا نسبت به یتر قیتوسعه و درک دق دیاروپا با

تواند از  یروند م نی، اکیپلماتید شتریبا تلاش ب .، باشدوجود دارد رانیا ازاتیامت رشیامکان پذ

 یریکه درگ یدر مناطق ینظام دیبه کاهش خشونت و کاهش اقدامات شدی مانیپ یتوافق ها قیطر

 لیتسه یبرا یتواند بستر یسرانجام م ییش اروپاتلا نیا .کمک کند ،دارد انیفعال در آنها جر

 .                   کند جادیا یدرمورد موضوعات منطقه ا رانیمتحده و ا الاتیا نیمذاکرات ب

 فیضع یاز کشورها تیو حما یمنطقه ا یبردن تنش ها نیاز ب یبرا ییکانالها جادیا (3

 تیتقو انهی، نقش خود را در خاورممنطقه رانگیبا فشار آوردن به باز دیبا ییاروپا یکشورها     

حال از  نیبا ا .ابدیخاتمه  هیو سور منیدر  زیخشونت آم یها یریدرگکنند و کمک کنند که 
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 گرانیباز ةبا هم جندجانبه کیپلماتیدی از تلاش ها تیسطح بالا و حما یاسیس یکوشش ها قیطر

 یکاهش  خشونت و تنش ها یرا برا ییکانالهاممکن است بتوانند و بریتانیا  اروپا یةاتحاد منطقه،

                      .                                                                                                                            کنند جادیا یاسیس

در  یعربستان سعود یائتلاف تحت رهبر از تیرا در حما تیفعال نیشتریکه ب سیفرانسه و انگل     

به کار  یفشار آوردن به عربستان سعود یرا برا یشتریب یاسیس یتوانند اهرم ها یدارند، م منی

 بسآتش  قیبشردوستانه و کاهش خشونت از طر طیسهولت شرا یرا برا یتا اقدامات مهم رندیگ

تنها  هی، روسهیدر سور .نجام دهندا یحوث یروهایو ن یسعود یائتلاف به رهبر نیدر ب یمحل یها

از  یقیارتباط  دارد.با تلف هیو ترک لی، اسرائرانیاست که به طور فعال با هر سه کشور  ا یگریباز

 یآنها م قیرا امتحان کنند که از طر یتوانند نقش مشابه یم ییاروپا یاز دولتها ی، ائتلافروهاین

 ةفعال خود با هم کیپلماتید یاز کانالها فادهبا است ژهیبه و ؛را  شکل دهند یتوانند تحولات عمده ا

 رانیو هم ا لیهم اسرائ .بشردوستانه یکمک ها شتریب یدسترس لیتسه یبرا منطقه گرانیباز

تعادل در  یبرقرار یبرا یبه عنوان ابزار؛ باشند هیممکن است علاقه مند به تعامل با اروپا در سور

 یبانیکه به دنبال پشت یموارد ریخود با اروپا در مورد سا اهگیبهبود جا نیو همچن هیروابط با روس

 یاحتمال یهادر برجام و کمک رانیا یو برا ن،یدر پرونده فلسط لیاسرائ یبه عنوان مثال برا ،هستند

                               ی.                                ریپس از درگ هیدر سور یدر بازساز

کوچکتر در منطقه در برابرجاه  یبه دنبال محافظت از کشورها دیبا نیهمچن ییاروپا یدولت ها     

 تیحما قیتوانند از طر یم ییاروپا گرانیدر مورد لبنان، باز .باشند  نیریسا یمنطقه ا یها یطلب

نسبتًا  تیاستفاده از موقع تیحفظ و احتمالاً در نها یبرا شتریب ةکنند تیو اقدامات تقو یاقتصاد

 .     استفاده کنند یو عربستان سعود رانیا یاز تقابل منطقه ا یریجلوگ یمتعادل خود، برا

            

 نتیجه گیری

 یاعتماد یروبرو شده است. ب یگسترده ا یبا چالش ها است کهثبات  یب ی، منطقه اانهیخاورم    

شود. در  یدر منطقه م یثبات یباعث ب گریکدیمنطقه در مورد  یمتقابل دولتها یاه و سوء ظن

 یبرا یخارج یدر جذب قدرتها یمنطقه عامل مهم یانرژ یو غنا کیاستراتژ تیکه موقع یحال

 کانینزد ایدولتها  میمستق تیبا حما یمنطقه ا یرقابت ها .منطقه بوده است رگسترش نفوذ خود د

 ینمونه برا نیتربه هیسور ةراستا پروند نیشده است. در هم تشدید یخارج یآنها توسط قدرتها

 یریدرگ نیچن یامدهایو پ یبرون منطقه ا نیو همچن یمنطقه ا یها دولت یرینشان دادن درگ
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 لهی، قبیقوم یها یریاز درگ یناش یذات یثبات یاست. بی و جهانی صلح و ثبات منطقه ا یها برا

و  هیروس لهاز جم و خارج از منطقه یمنطقه ا یقدرتها نیب کیو رقابت استراتژ یو فرقه ا یا

. کشورهای اروپایی به رغم واقع بینی کند یم لیتبد دفاع یب ةمنطق کیرا به  انهیخاورم ،کایآمر

بیشتری که نسبت به سیاست های دولت ترامپ در خاورمیانه دارند تا کنون به دلیل وابستگی های 

.از این منظر آنچه ساختاری نتوانسته اند در مسایل کلیدی و مهم خاورمیانه نقش مؤثری ایفا کنند

که دارای اهمیت می باشد این است که مسایل جهانی از طریق یکچانبه گرایی قابل حل نیست . در 

 ییاروپا یو عربستان برکشورها رانیا کیوپلترقابت ژئ راتیثأت نهایت در پاسخ به این پرسش که

ورمیانه نقش آفرینی کند، و اینکه اتحادیة اروپا چگونه می تواند در فرأیند ثبات وامنیت خا ستیچ

از یک سو مستلزم شناخت ماهیت مسایل و بحران های خاورمیانه و عوامل مؤثر و دخیل در آنها و 

. اتحادیة اروپا لازم است این برداشت خود را که دیگرشناخت تحولات این منطقه است از سوی

جدید منطقه ای و جهانی، خاورمیانه بخشی از حوزة نفوذ آمریکاست، تغییر دهد. در واقع شرایط 

اتحادیة اروپا را ملزم می سازد رهیافتی جدید نسبت به خاورمیانه در راستای راهبردهای کلی خود 

در سراسر جهان در پیش گیرد. اتحادیة اروپا ضرورت دارد فرصت های جدید در منطقه را که ناشی 

منطقة خاورمیانه  سی در سطحلی و تحولات گستردة سیااز تغییر در ترتیبات و شرایط بین المل

است، درک کند . اروپا باید دستور کار خود را در منطقه که لزوما در تضاد با منافع آمریکا نیست، 

تعقیب کند و به گونه ای مستقل و با توجه شایسته به هدف خود برای تبدیل به یک بازیگر عمدة 

روابطشان با خاورمیانه به آنها کمک بین المللی عمل کند. تجربیات گذشتة کشورهای اروپایی در 

 خواهد کرد که به اهداف مشترکشان در منطقه جامة عمل بپوشانند.
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