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  خالصه اجرايي
اصلي مقاله شامل بررسي داليل و راهكارهاي بازنگري در روابط اياالت متحده با محورهاي 

خصـوص در   كشورهاي عرب با هدف ايجاد اتحادي تـازه و مشـاركت راهبـردي مـؤثرتر بـه     
هاي امنيتي، نظامي و اقتصادي؛ بررسي نقش بيداري اسالمي در كشورهاي  عرصه همكاري

گيـري   اش در شـكل  آمريكا و متحـدان اروپـايي   هاي گيري عرب حوزه منا و همچنين موضع
هاي داخلي در غرب آسـيا و شـمال آفريقـا؛ بررسـي عملكـرد ايـران در        داعش و آغاز جنگ

بـا تأكيـد بـر     1+5اي بـا گـروه    هاي سياسي، نظامي و امنيتـي پـس از توافـق هسـته     حوزه
شـورهاي عربـي   هاي نظامي ايران در سوريه و عراق؛ بررسي انتقادي رونـد روابـط ك   فعاليت

ي تـرميم و بهبـود ايـن شـركاي     هـايي بـرا   فارس) و آمريكا و ارائه توصـيه  ويژه در خليج (به
  شود. ديرين، مي
  اند از: هاي اصلي مقاله عبارت يافته

لحاظ  تنها به هاي پيكارجوي تروريستي در حوزه منا، نه عنوان يكي از گروه داعش به .1
غاتي نيز مورد حمايت علنـي دولـت آمريكـا    نيروي انساني و مالي، بلكه ازلحاظ تبلي

تواند به مـواردي از   قرار داشته است و اگر كسي در اين زمينه ترديد داشته باشد، مي
دستكاري در آمار قربانيان غيرنظامي حمالت تروريستي داعش در غرب آسيا بـراي  

 كمتر نشان دادن شمار تلفات غيرنظاميان مندرج در اين مقاله رجوع كند.

هـا يـك تعامـل متزلـزل و      اتحاد و شراكت راهبردي كشورهاي عربي و آمريكـايي  .2
هـاي اقتـدارگرا و بعضـاً     ناپايدار است و اگر اين شرايط تداوم داشـته باشـد و دولـت   

فارس و شمال آفريقا به اصالحات عميق سياسـي و   خودكامه عرب در جنوب خليج
تواند از حالت شراكت راهبـردي   ياجتماعي اقدام نكنند، روابط اعراب با واشينگتن م

بينانـه تحـوالت را در غـرب     خارج شود؛ البته به شرطي كه دولت جديد آمريكا واقع
 آسيا و شمال آفريقا رصد كند.

قـدري از قـدرت نظـامي و نفـوذ      عنوان همسايه بزرگ كشورهاي عربي، به ايران به .3
نان و عراق برخوردار سياسي، امنيتي و حتي اقتصادي در كشورهايي مانند سوريه، لب
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هاي مورد نظرش را در منطقه پياده كند؛ اما نزديكي  راحتي بتواند برنامه هست كه به
عنوان دو دشمن اصلي جمهوري اسـالمي   و همكاري عربستان سعودي و آمريكا به

المللي، تنها زماني ممكن است تاحدي مؤثر باشـد   هاي بين ايران در منطقه و عرصه
تهـران اسـتفاده شـود و ايـن      عليـه  مثابه اهرم فشار و تهديـد  ي بهكه از گزينه نظام

 گزينه به اجرا گذاشته نشود.

نويسنده تـالش دارد تـا دولتمـردان آمريكـايي را بـه تعامـل بيشـتر بـا اعـراب در           .4
هاي عربي حامي واشـينگتن   هاي نظامي و امنيتي و همچنين كمك به دولت عرصه

سياسي، امنيتي و اقتصادي آمريكا كه مقابلـه بـا    منظور تأمين بهتر و بيشتر منافع به
 كند. خطر نفوذ ايران و اسالم انقالبي يكي از آنهاست ترغيب مي

  شود: هايي بدين شرح ارائه مي درنهايت، توصيه
اي ايـران   اي و فرامنطقـه  كوردزمن، يكي از مخالفان سرسخت توسـعه نفـوذ منطقـه    .1

عنوان كارشناس ارشـد مسـائل افغانسـتان و     بهرود و بارها اين موضوع را  شمار مي به
وضوح نشان  هايش اثبات كرده است؛ اما در اين مقاله، وي به آسياي جنوبي در نوشته

مشـي سياسـت    دهد كه شايد يكي از كساني است كه مستقيم يا غيرمستقيم، خط مي
 گذاري در زمينه مسائل غرب آسيا در دولت جديد آمريكـا برمبنـاي   خارجي و سياست

شود. توجه و پرداختن بيشتر به نظريات كوردزمن و امثـال او   نظرات وي عملياتي مي
هاي احتمالي دولـت ترامـپ را در تقابـل بـا ايـران و       تواند ابعاد مختلفي از برنامه مي

 سازان كشورمان آشكارتر سازد. اي آن براي تصميم حاميان منطقه

رسـد بسـياري از    نظـر مـي   بـه گونه كه در اين مقاله هم تصـريح شـده اسـت،     همان .2
هـاي   فـارس مسـتعد آغـاز قيـام     خصوص در منطقـه خلـيج   كشورهاي حوزه منا و به

توانـد بـا    اي و قبايلي هستند. ايـران مـي   هاي فرقه هايي با ماهيت اجتماعي و شورش
هاي مورد حمايت خود يا  اي و غيرمستقيم اسالم انقالبي ازطريق رسانه تبليغ غيرفرقه
ان در سطح منطقه، از تكرار تجربه نـاقص بيـداري اسـالمي در منـا و     متمايل به تهر

تر آمريكا در اين حوزه وسيع جغرافيايي به سـهم   تشديد استبداد سياسي و نفوذ عميق
 عمل آورد. خود جلوگيري به

هاي دفاعي و موشـكي خـويش    جمهوري اسالمي ايران به موازات پيش بردن برنامه .3
دوستي به سمت كشورهاي غرب آسيا و شمال آفريقا تر دست  الزم است هرچه فعال
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طوركـه از   دراز كند و فقط به كشورهاي عرب خليج فارس بسنده نكند؛ چراكه همـان 
پـردازان آن اكنـون بـيش از گذشـته      محتواي اين مقاله آشكار است، غـرب و نظريـه  

م وار ترسـي  اي مخوف و داعـش  هاي مسلمان چهره كوشند از ايران نزد ديگر ملت مي
دور باشـد تـا جوامـع     گرايي  آميز ايران بايد از شائبه فرقه هاي مودت كنند. البته تالش

 مذهب حوزه منا را نسبت به نيات و اهداف ايران بدبين يا مردد نكند. عمدتاً سني
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  هاي واقعي همكاري دولت آينده  چالش
  1آمريكا با شركاي عرب

  
  مقدمه

هاي گذشته همواره از  متحده و كشورهاي عربي طي دههروابط اياالت به گفته نويسنده، 
سطح يك رابطه عادي بين دو كشور دوست يا نزديك فراتر رفته و در مواردي تا حد يك 

توان در روابط آمريكا و  اتحاد يا مشاركت راهبردي ارتقا يافته است كه نمونه بارز آن را مي
جهاني با كشـوري كـه خـود را    عربستان سعودي مالحظه كرد؛ اتحادي ميان يك قدرت 

خوانـد و مـدعي رهبـري اعـراب و حتـي جهـان اسـالم اسـت. امـا           اي مـي  قدرت منطقه
روابـط آمريكـا و سـعودي و     ،2009كار آمدن باراك اوباما در سال  خصوص پس از روي به
هاي عرب حوزه خلـيج فـارس، شـامات و     ها با بسياري از دولت تبع آن، روابط آمريكايي به

هـاي سـرد و    گيري توان در موضع يقا دستخوش تغييراتي شد كه بازخورد آن را ميشمال آفر
كليِ دولت اوباما نسبت به تحوالت مرتبط با بيداري اسالمي در تونس، مصر، يمـن و حتـي   

مشاهده كرد. اين روند كه طي پنج سـال اخيـر بـا شـدت و      2011در عربستان پس از سال 
فتن اوباما و ورود دونالد ترامپ به كاخ سـفيد بـا ابهامـاتي    هايي همراه بوده، اكنون با ر ضعف
ترامپ و تيم وي اقتضا  ستيز ويژه مسلمان ادپرستانه و بهسو، خوي نژ رو شده است. ازيك روبه
كند كه آمريكا به طرف تجديدنظر در بسياري از روابط سياسي، امنيتي و اقتصادي آن بـا   مي

سـتيزي خـويش تمايـل نـدارد از      امپ با ژسـت ايـران  ديگر، تر اعراب حركت كند؛ اما ازسوي
عنـوان يـك مجموعـه     فارس بـه  همكاري خليج شورايويژه  هاي عرب غرب آسيا و به رژيم

امـاراتي و غيـره در    سبب، وي با مقامات سعودي، همين پوشي كند؛ به عمدتاً ضدايراني چشم

                                                 
  .2016نوامبر  2، (CSIS)المللي  . آنتوني اچ. كوردزمن، مركز مطالعات راهبردي و بين1
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صهيونيسـتي بـا هـدف    تماس است و همزمان از ائتالف غيررسمي بخشي از اعراب با رژيم 
  آورد.  عمل مي اي ايران خرسند است و حمايت به ضربه زدن به موقعيت منطقه

داري ميـان واشـينگتن و شـركاي عـرب آن،      هـاي عميـق و ريشـه    حـال، چـالش   اين با
بخشـي از ايـن    .هـاي امنيتـي و نظـامي وجـود دارد     خصوص در حوزه منـافع و همكـاري   به

در  گـردد كـه البتـه    اي ايـران بـازمي   ت به تحركات منطقـه ها به نوع نگاه طرفين نسب چالش
دليل همگرايي بيشتر بين اعـراب خلـيج فـارس بـا      جمهوري ترامپ احتماالً به دوران رياست

آمريكا حول محور ضديت با ايران، اين چالش ازطريق همكاري نزديك سياسي ـ اطالعاتي  
ها بـه كـاهش احتمـالي     ر چالشواشينگتن و اعراب تاحدي مرتفع خواهد شد؛ اما بخش ديگ

هاي نظامي آمريكا به كشورهاي عرب حوزه خليج فارس مرتبط است كه پـيش   حجم كمك
جمهـور   واقع، رئيس اش به آن اشاراتي داشت. در از اين نيز ترامپ در جريان مبارزات انتخابي

ي جديد آمريكا تمايل ندارد فقـط نقـش دسـتگاه عابربانـك و صـندوق ذخيـره ارزي را بـرا       
عربستان و همسايگان عرب آن بازي كند و از آنان انتظار دارد در ازاي ميلياردها دالر كمك 
نظامي و اقتصـادي نقـش مـؤثرتري در راسـتاي تقويـت حضـور آمريكـا و احيانـاً متحـدان          

فارس و كل غرب آسيا ايفا نمايند. موضوع اختالفي ديگر، بحث  اش در ناتو در خليج اروپايي
ويـژه در سـوريه اسـت كـه      ي تكفيري مرتبط با القاعده در اين منطقه و بـه ها داعش و گروه

بخش قابل توجهي از مقاله حاضر نيز بدان اختصـاص يافتـه و نويسـنده كـه از تنـدروترين      
رود، سـعي دارد   شـمار مـي   خواه در سطح محافـل سياسـي و امنيتـي بـه     تحليگران جمهوري

گيـري و تقويـت    ها را عامل كليدي در شكل تنحوي عملكرد دولت قبلي آمريكا و دموكرا به
  ها معرفي كند. اين گروه
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نقش ايران، داعش و بيداري اسالمي در روابـط چـالش برانگيـز اعـراب و     
  اياالت متحده

هاي امنيتي آمريكا و متحـدان عـرب آن ازجملـه     چگونگي تداوم همكاريبه گفته نويسنده، 
كننـده   هاي قانع متحده است كه با شعار و لفاظيروي دولت جديد اياالت  مسائل جدي پيشِ

، ميـراث  »داعـش «توان آن را الپوشاني كرد. بعضي از اين مشكالت نتايج آشكار ظهور  نمي
مانده از تهاجم آمريكا به عراق و حواشي دخالت نظـامي واشـينگتن در عـراق، سـوريه،      جا به

رسـند، امـا بـه     نظـر مـي   ي بهبرخي مشكالت ديگر نيز هرچند كمتر جد ليبي و يمن هستند.
شـان   اند كه همكاري آمريكا و اعراب براي حل كـردن مسـائل داخلـي    همان اندازه بااهميت

منظور حـل شـدن ايـن مشـكل، فرامـوش كـردن يـا عـدول          ازجمله اين مشكالت است. به
حـال،   ها از تمركز بر موضوع جنگ و مبارزه با تروريسم بسيار ضروري است؛ بـااين  آمريكايي

هـاي نظـامي و مبـارزه بـا      هاي اعراب و آمريكا به اندازه همكـاري  يك از ابعاد همكاري چهي
 تروريسم مهم نيست.

حل كلي براي پايـان   هاي نظامي و امنيتي ازسوي واشينگتن تنها نيمي از راه حل ارائه راه
گرايـي، شـورش و منازعـه در منطقـه اسـت و       دادن به معضالتي همچون تروريسم، افـراط 

وضوح نشان داد كـه تـا زمـاني كـه      ث مرتبط با بيداري اسالمي در كشورهاي عربي بهحواد
حـال، نيروهـاي    ثبات داخلي در كشوري برقرار نباشد، امنيت نيز تأمين نخواهد شد. درهمين

رغـم نقشـي كـه در رقـم زدن بيـداري اسـالمي و تحـوالت         مدني در كشورهاي عربـي بـه  
وفصل مشكالت اساسي مانند حكومتـداري ناكـام،    ر حلاي توأم با خشونت داشتند، د منطقه

گرايي، تخطي از حكومت قـانون، توسـعه    فساد، ترويج ناموفق سكوالريسم، مهار نتايج افراط
ازحد به بخش دولتي، گسترش فزاينده شهرنشيني و مهـاجرت   ضعيف اقتصادي، اتكاي بيش

  ي كسب نكردند.انبوه به شهرها، رشد جمعيت و اشتغال ناكافي جوانان توفيق
گرايـي   حال، نتيجه تركيب جنگ داخلي سوريه، يمـن، عـراق و ليبـي بـا افـراط      درهمين

نسبت به آن هشدار داده شده بود و بـا آغـاز بيـداري     2002اكنون معضلي است كه در سال 
ثباتي مدني، نارضايتي شـديد   اي كه موجبات بي ، تمام نيروهاي خفته2011اسالمي در سال 

اند، مجال ظهور و بروز پيدا كردند. اوضاع در شـمال آفريقـا    زعات را فراهم آوردهداخلي و منا
درصدي درآمدهاي نفتـي   كه كاهش حدود پنجاه گذارد و درحالي وخامت مي سرعت روبه نيز به

كشورهاي حوزه خليج فارس و ديگر صادركنندگان نفت واكنش جدي آنان را درپـي داشـته،   
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اي جـامع بـراي    حوزه منا (غرب آسيا و شمال آفريقـا) برنامـه   فقط شمار اندكي از كشورهاي
مواجهه با مشكالت اجتماعي خود، مانند برنامه جامع اصالحي عربسـتان سـعودي تـا سـال     

  در دست تهيه دارند. 2030
عالوه، هرچند واشينگتن به مشاركت امنيتي بـا اعـراب نيازمنـد اسـت، امـا وزارت دفـاع        به

گرايـي و   حل اصلي مقابله با افـراط  عنوان راه ازحد به گزينه نظامي به بيش آمريكا (پنتاگون) نبايد
دنبـال   هـاي زيـادي را بـه    هاي سازي چالش منازعه در حوزه منا اهميت بدهد. ممكن است ملت

هايي نظير ليبي، سوريه، عـراق و يمـن، ارائـه هرگونـه      داشته باشد، اما با هدف كمك به دولت
داري مؤثر در اين كشـورها   منظور حكومت ور بالقوه ابزاري كليدي بهط تواند به كمك خارجي مي

مجموع، آرزوهاي مردم اين كشورها را بـرآورده   شمار آيد؛ اقتصادهايشان را بازسازي كند و در به
سازد و توسعه را براي آنان به ارمغان بياورد. آمريكا بايستي در تعامل با سـاير كشـورهاي داراي   

هـايي همگرايانـه    صر و تونس نيز به همان اندازه جديت داشته باشد و تالشثبات كمتر مانند م
هاي اصالحات كارآمد و حمايت از  را براي كمك به اكثر كشورهاي حوزه منا با هدف آغاز طرح

  سعودي درپيش گيرد.  » 2030بينش «آنها مانند برنامه اصالحات 
عش توجه شود، خواهيم ديد كـه  طور مشخص به مسئله دا اما اگر بهبه ادعاي نويسنده، 

گـراي تروريسـتي شكسـت بخـورد، آنگـاه در       عنوان يكي از چند گروه افراط اگر اين گروه به
هاي تروريستي موجود و آناني كه در آينده پديد خواهنـد آمـد،    بهترين حالت، تهديدات گروه
اي، قـومي و   هـاي فرقـه   حال، جديت آمريكا در برابر ديگر تنش تكرار نخواهد شد و درهمين

قبايلي نيز مشخص خواهد شد. بنابراين، نبايد فقط روي جنگ با يك دشمن در طـول چنـد   
سال تمركز كرد و الزم است بحث همكاري در مبارزه با تروريسم و برقراري ثبات اجتماعي 

ساله درنظـر گرفـت. هـدف از ايـن اقـدام، درواقـع حفاظـت از         در منطقه را يك روند چندده
حـال، صـادرات امـن     گرايي و درعـين  آمريكا و اروپا در برابر آثار مخرب افراطمتحدان عرب 

  نفت در سطح جهان است.
رسد كه منابع غربي سعي دارند با ارائه آمارهـاي   نظر مي حال، به درهمينبه ادعاي كوردزمن، 

ت امور وزار 2015عنوان نمونه، گزارش سال  هاي افراطي را ناچيز نشان دهند؛ به غلط، خطر گروه
انتشـار يافـت، مـدعي اسـت كـه از       2016المللي كه در مه  خارجه آمريكا در زمينه تروريسم بين

حملـه (حـدود هشـت     930مورد حمله تروريستي در سطح جهان، فقـط   11700مجموع بيش از 
مطالعـه تروريسـم و   «درصد) توسط داعش انجام شد. اين درحالي است كه با اسـتناد بـه پـروژه    
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توان دريافت كـه براسـاس    ) در دانشگاه ايالتي مريلند آمريكا ميSTART» (وريسمواكنش به تر
حملـه تروريسـتي    1220در حـدود   2015آمارهاي وزارت خارجه اين كشور، داعش فقط در سال 

درصد از مجموع شش هزار حمله تروريسـتي در حـوزه    20 / 5دست داشته است كه معادل حدود 
  غرب آسيا و شمال آفريقاست.

؛ يعنــي در 2015تــا  2013هــاي  بـاوجوداين، اوج حمــالت تروريســتي داعــش بـين ســال  
هاي قدرت اين گروه براي اجراي انواع عمليات صـورت گرفـت كـه البتـه در ايـن زمينـه        سال

خصـوص شـمار    انجام نگرفتـه و بـه  » استارت«آمارگيري دقيقي در چهارچوب پروژه موسوم به 
سـوي سـازمان ملـل و     شـده از  ست. حتي بـه آمارهـاي ارائـه   ها برآورد نشده ا ها و زخمي كشته

هـا در عـراق و سـوريه     توان در زمينه ميـزان خشـونت داعشـي    نيز نمي 1نهاد هاي مردم سازمان
 2016كه نتـايج آن اواخـر سـال     2»شمارش اجساد عراق«اعتماد كرد و تنها با استناد به پروژه 

فقط در عراق، علت اصلي بيش  2016تا اكتبر  2013توان گفت كه از آغاز سال  منتشر شد، مي
مورد تلفات غيرنظاميان، آوارگي آوارگان داخلي و پناهنده شدن شهروندان اين كشور  61300از 

  داعش بوده است.
هـاي   مركـز پـژوهش  «برآوردهاي سازمان ملل، فرستاده اتحاديه عرب در امور سوريه و 

 2011ي غيرنظامي جنگ سوريه از سال ها دهند كه مجموع كشته نشان مي» سياسي سوريه
هزار تا نيم ميليون نفر در ايـن كشـور بـوده اسـت؛ امـا مطـابق آمارهـاي         302تاكنون بين 

ها در زمينه كشتارهاي داعش، بين هفت تا ده  و ديگر پژوهش» استارت«شده در پروژه  ارائه
 93 - 90هـا (  تهها ناشي از اقدامات اين گروه تروريسـتي اسـت و بقيـه كشـ     درصد از كشته

گراي عـرب بـوده اسـت.     علت زدوخوردهاي حكومت اسد با ساير پيكارجويان فرقه درصد) به
گرا در ليبي و نبرد ميـان ائـتالف    ساير تلفات نيز مربوط به درگيري قبايل و پيكارجويان فرقه

ها و علي عبداهللا صالح با ائتالفي متشكل از دولت ايـن كشـور، عربسـتان سـعودي و      حوثي
ويژه درمورد جنگ يمن وجود نـدارد؛ امـا    امارات متحده عربي است كه هرچند آمار دقيقي به

  جزيره عربستان اختصاص دارد. هاي اين جنگ به شاخه القاعده در شبه بيشترين آمار كشته
گرايي و تروريسم تنها بخشي از تهديد فراگيـري   رسد كه تهديد ناشي از افراط نظر مي به

فراگرفته يا خواهد گرفت. بنابراين، مسائلي همچون جنگ داخلي، شورش  است كه منطقه را

                                                 
1. NGOs 
2. IBC 
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اي كه [به ادعاي  و ضدشورش، در كنار منازعات داخلي در كشورهاي منطقه و تهديد فزاينده
هـاي آمريكـا و    ازپيش به همكـاري  كند كه بيش نويسنده] ازجانب ايران وجود دارد اقتضا مي

گرايـي و   يان، بايد توجه داشت كه آنچـه بـيش از افـراط   م شركاي عرب آن توجه شود. دراين
تروريسم امروزه موجب بروز خشونت و كشتار در حوزه منا شده، شورش و منازعـات بـر سـر    

هاي قومي در اين حوزه وسيع جغرافيـايي اسـت و يكـي از     ها و گره قدرت ميان قبايل، فرقه
اما انتقادات زيادي هـم بعضـاً   عناصر اصلي برقراري ثبات، اجراي عمليات ضدشورش است؛ 

حال، مسائل ديگري مانند پايان دادن به منازعات اجتمـاعي،   به اين عمليات وارد است. بااين
هـاي امنيتـي    در همكـاري  1اي داري ناكام و بازداشتن ايران از توليـد سـالح هسـته    حكومت

  مراتب باالتر برخوردارند. واشينگتن و اعراب از اولويتي به
از انعطـاف الزم برخـوردار نيسـت و    » برجـام «اي موسوم به  ، ساختار توافق هستهميان دراين

عالوه، با وجود اقدامات ايران بـراي   درنتيجه، ايران از پيروي از مفاد برجام سودي نخواهد برد. به
اي خويش از روز آغاز روند اجراي آن توافق، آمريكا و شـركاي عـرب آن    كاهش توانمندي هسته

ه برجام بدبين هستند و اين درواقع جهان عرب است كه گرفتار تئوري توطئه شده و هنوز نسبت ب
ها قصد دارند همزمان با جلوگيري از برقراري ارتبـاط ميـان شـركاي     كند كه آمريكايي تصور مي

  عرب خود با ايران، با اين كشور متحد شود. 
  اند از:  بارتاند ع خطراتي كه [به زعم نويسنده] ازجانب ايران متوجه منطقه

 گيـري   پيمـا و كـروز و تـالش بـراي افـزايش دقـت هـدف        هـاي قـاره   توليد موشك
هاي آمريكـايي   گير شدن جنگنده توانند باعث زمين هاي متعارف ايراني كه مي موشك

هـا شـود و اهـداف اصـلي نظـامي را تخريـب و اهـداف حيـاتي          و عرب در فرودگـاه 
 هاي آب را منهدم سازند.  خانه اي برق و تصفيهه ها، نيروگاه غيرنظامي مانند پااليشگاه

 اي نامتوازن متشكل از نيروي دريايي، تـوان   تالش مستمر ايران براي ايجاد مجموعه
تواند از آنها براي مختل كـردن سيسـتم كشـتيراني و     موشك و نيروي هوايي كه مي

 فارس، درياي عمان و اقيانوس هند بهره ببرد.   روند صادرات نفت در سراسر خليج

 هـاي تهـاجمي از روسـيه، تـوازن      كوشد با خريداري انواع جنگنده و سـالح  ايران مي

                                                 
هاي  كنند، براساس گزارش هاست آن را تكرار مي . برخالف ادعاهاي كوردزمن كه مقامات غربي و رژيم صهيونيستي سال1

تخلف نكرده و البته مطابق فتواي رهبر انقالب به سمت  1+5گروه شده با اين نهاد و  المللي، ايران از روند توافق آژانس بين
  توليد بمب اتمي نخواهد رفت (مترجم).
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نظامي را در منطقه به سود خويش برهم بزند و خطر استفاده از نيروهاي نامتعارف را 
 براي ايران در منطقه به حداقل برساند.

 اند تا نفوذ سياسي و نظـامي خـود را در    وي قدس در تالشويژه سپاه و نير ايران و به
حـال، تقريبـاً بـا قطعيـت      شدت افزايش داده اسـت و درعـين   لبنان، سوريه و عراق به

توان گفت هدفش از شكست دادن داعش در عراق و سوريه تقويت نفوذ و نقـش   مي
 امنيتي تهران در اين كشورهاست.

مريكا همكاري بـا شـركاي عـرب و متحـدان     جمهور جديد آ يكي از وظايف مهم رئيس
كليدي واشينگتن همانند بحرين و فرانسـه اسـت تـا در تعامـل بـا ايـن كشـورها در مقابـل         
تهديدات ايران، تركيبي از توانمندي نظامي تهاجمي را بدون آنكه مجبور به استفاده از گزينه 

يـران از تهديـد همسـايگان    نظامي شوند به نمايش بگذارند. هدف از اين نيز بايد بازداشتن ا
  عرب خود و آمريكا باشد.
به اجرا گذاشتن چنين اقداماتي نيازمند پافشاري دولت جديد آمريكـا  به توصيه نويسنده، 

منظور، واشينگتن  اين و اعضاي جديد كنگره بر اهميت راهبردي شركاي عرب آمريكاست؛ به
اي  دست بردارد و حضـور قدرتمندانـه  بايد از تمركز روي برقراري مجدد توازن در شرق آسيا 

توانـد بـا لغـو كـردن لـوايحي       كنگـره مـي   فارس داشته باشد. واقعيت آن است كه در خليج
اي كـه نشـانگر عـدم     شروع كند؛ اليحـه  1»تعقيب قضايي حاميان مالي تروريسم«همچون 

ي كه هاي امنيتي آمريكا و اعراب و نقش مهم درك فراگير سياسي در زمينه اهميت همكاري
  فارس است. آنان در مبارزه با تروريسم و تأمين امنيت صادرات انرژي از خليج

هـاي عـرب در تـأمين نيازهـاي      تـر اسـت كـه حكومـت     به ادعاي نويسنده، از روز روشـن 
ها نقشي ندارند[!] و بنابراين، در مبارزه با آن نقشي اساسي برعهده آنان است. اين امر  تروريست

هاي عربـي   هاي نظامي براي دولت نظامي در اين كشورها و ارسال كمكاهميت داشتن پايگاه 
كند كه تا چه اندازه الزم است كـه نيروهـاي نظـامي عـرب بـا       دهد و يادآوري مي را نشان مي

همتايان آمريكايي و اروپايي خود هماهنگ و همكار باشند. همزمان شركاي عرب آمريكـا نيـز   
  روي حمايت غرب در مواقع بحراني حساب كنند.   توانند بايد كامالً درك كنند كه مي

هـاي متفـاوتي    لحاظ ارزشي و فرهنگي با يكديگر ديدگاه ها به هرچند اعراب و آمريكايي
جاي ابراز اميدواري درخصوص داشتن يك هويت  عنوان دو متحد بايستي به دارند، اما آنها به

                                                 
1. JASTA 
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همد كه اتحاد با اعـراب راه نفـوذ   مشترك، روي منافع مشترك تكيه كنند. آمريكا نيز بايد بف
اين كشور ميان آنان را خيلي بهتر هموار خواهد كرد تا رويارويي قانوني [مانند تصويب طرح 

  جاستا در كنگره آمريكا].
سـتيزانه در   حال بايد ضمن دوري جسـتن از مواضـع مسـلمان    دولت جديد آمريكا درعين
ها و مسلمانان در  طور شفاف به آمريكايي جمهوري اين كشور به جريان انتخابات اخير رياست

سراسر جهان اعالم كند كه با اكثر كشورهاي اسالمي كار خواهد كرد و مسـلمانان و اسـالم   
آورد و اين مسئله در حفظ و تقويت روابط آمريكا با شركاي عرب آن  شمار نمي را تهديدي به

  نبايد ساده انگاشته شود.
  

  در حوزه كشورهاي عربي لزوم واگذاري مسئوليت به اعراب
سـمت تحقـق    الزم است كه آمريكـا و شـركاي عـرب ايـن كشـور بـه      به توصيه كوردزمن، 

نشين حركت كنند؛ چراكـه اعـراب تنهـا صـادركننده      پذيري اعراب در مناطق عرب مسئوليت
گريز هسـتند. آمريكـا    نفت جهان نيستند، بلكه همزمان غالباً گرفتار توهم توطئه و مسئوليت

خواهنـد بـه    هـايي را كـه نمـي    توانـد دولـت   اند شريك بهتري براي آنان باشد؛ اما نميتو مي
  خودشان كمك كنند ياري دهد.

ريزي مؤثر و يكپارچه هستند و چون خود  هاي عربي نيازمند برنامه متأسفانه دولتبه گفته او 
هايي  سه الزم است تالشقادر به انجام اين كار نيستند، آمريكا با همكاري تنگاتنگ بريتانيا و فران

هاي قوي در همكاري با كشورهاي  حال، شفاف و مسئوالنه را براي اجراي طرح يكپارچه و درعين
هـاي پـوچ و شـعار     هاست كه اعراب بـا وعـده   متحد خود در ميان اعراب داشته باشد؛ چراكه دهه

قت آن فرارسـيده  اند و اكنون و محض، دستيابي به دستاوردهاي ملموس را با مشكل مواجه كرده
  گر باشد. كه غرب در برابر آنها مطالبه

  
  بندي جمع

هـاي   كم پنج سالي كه از وقـوع قيـام   هاي عربي و اياالت متحده در طول دست روابط دولت
سابقه مواجه بوده است  هايي كم گذشته با فرازونشيب» بيداري اسالمي«مردمي تحت عنوان 

گيـري صـريح    ن دونالد ترامپ در واشينگتن و موضـع كار آمد رسد با روي نظر مي و اكنون به
خصوص منطقه خليج فارس بـا پـول سـران     وي نسبت به لزوم تأمين امنيت غرب آسيا و به



  
 

14 

شهريور
  

ماه 
96

 
چ

ش
ال

 
ت آينده آمريكا

هاي واقعي همكاري دول
با شركاي عرب

 
 مؤسسه فرهنگي مطالعات

 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

ديگر، بروز  ثروتمند عرب، اين روابط دوجانبه و چندجانبه وارد دوراني نوين شده است. ازسوي
با جمهوري اسالمي ايـران   هاي شديد سياسي ميان اعراب به رهبري عربستان سعودي تنش

هاي اخير و تالش متقابل برخي از اعراب و رژيم صهيونيستي براي نزديك شدن به  در سال
خواننـد، اينـك در دوران    مي» تهديدات فزاينده ايران«يكديگر با هدف رويارويي با آنچه كه 

  تر به خود گرفته است.  مراتب جدي جمهوري ترامپ شكلي به رياست
هايي كه در زمينه روابط جهان عرب و  را شايد نتوان نسبت به مقاالت و گزارشمقاله حاضر 

هاي اخير در كشورهاي غربي منتشر شـده اسـت، چنـدان متفـاوت      ويژه آمريكا) در سال غرب (به
هـا در زمينـه روابـط     هاي غربـي  ترين وجه تمايز آن با بسياري از قلمفرسايي ارزيابي كرد؛ اما مهم

در آن است كه نويسنده به برخـي واقعيـات هـم اشـاراتي صـريح دارد؛ ازجملـه       اعراب و آمريكا 
وضوح تالش دستگاه ديپلماسي آمريكا را براي كمرنگ جلوه دادن نقـش داعـش در اقـدامات     به

هاي متعدد افشا كرده و نشـان داده اسـت كـه     تروريستي و كشتار غيرنظاميان ازطريق آمارسازي
خصوص در سوريه) تا  به القاعده در غرب آسيا و شمال آفريقا (به پيكارجويان داعشي و وابستگان

مند دست دارند. همچنين توصيه جدي وي به لزوم تـالش دولـت    كشي هدف چه ميزان در نسل
ــا اقــدامات   جديــد آمريكــا بــراي زدودن اَنــگ اســالم  ســتيزي از دامــان واشــينگتن، هرچنــد ب

دهـد كـه حتـي ميـان      ديده گرفته شد، اما نشان ميستيزانه دولت دونالد ترامپ عمالً نا مسلمانان
بيني نسبت به آينده اسـالم در جهـان وجـود دارد.     تندروترين تحليلگران آمريكايي نيز نوعي واقع

حال، تكرار اتهامات واهي درمورد تالش ايران براي دستيابي به بمب اتمي يا اقدامات اين  درهمين
حريك علني آمريكا و اعراب به متحد شـدن در برابـر   منظور برهم زدن ثبات منطقه و ت كشور به

خواه در آمريكا و احتماالً  اصطالح تهديدات نظامي و امنيتي ايران، با آمدن جناح تندروِ جمهوري به
حـال،   تري به خود گرفتـه و درعـين   در برخي كشورهاي اروپايي، مانند فرانسه درواقع جنبه واقعي

دهد كه چه كساني پشت صحنه بر  ت جديد آمريكا نشان ميهاي كوردزمن به مقامات دول توصيه
  كوبند. هراسي بين اعراب مي طبل ايران


