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Abstract 

Normalizing relations between Arabs and Israel is the on of the most complicated 

issues in the Middle East that is connected with the great powers and most of 

countries in the region. Iran is one of the countries that is severly threatened in 

the process of normalization of relations between Israel and the Arabs. Since the 

formation of the modern Middle East after second World War, the Arabs 

continuesly had confronted with two major threat; first, threat of creation of 

independent Jewish country in the Arabs territories and the second, threat of 

shiite reveloutionary Iran that has tended to export its ideas and concepts to the 

Arab world. The main question of the article is the why the Arabs have proceded 

to normalization of their relations with Israel while they feel threatened by both 

of above developments? This article with focus on descriptive-explanative 

method and using a threat balance approach argues that the main reason of the 

normalization of relations, on the one hand can be found in continiously 

increasing level of Iran s threat against the Arabs and in the other hand, in the 

decrease in severity of Israel s threats against them. As a result, the normalization 

of relations between them has occurred due to Iran s simultaneous threat to the 
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Arabs and Israel. 

Keywords: The Arabs, Israel, Threatening, Balance of Threat, Normalization, 

Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ 
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 چکیده 

ترین مسائل در منطقه خاورمیانه است که با  یکی از پیچیدهو اسرائیل    اعراب  سازی مناسباتعادی 

سازی  یکی از کشورهایی که در فرآیند عادی   های بزرگ و اکثر کشورهای منطقه پیوند دارد.قدرت

گیری خاورمیانه از زمان شکل  گیرد، ایران است.مورد تهدید قرار می   شدتبهروابط اسرائیل و اعراب  

 اند؛ نخست،نوین بعد از جنگ جهانی دوم اعراب پیوسته با دو تهدید عمده و اصلی مواجه بوده

های عربی و دوم، ایران انقالبی شیعی  در سرزمینگیری کشور مستقل یهودی  تهدید ناشی از شکل

انگاره  هادهیابه صدور    مندعالقهکه   این و  با طرح  این مقاله  بوده است.  به جهان عرب  های خود 

 سازی مناسباتپرسش که چرا اعراب در شرایط احساس تهدید از هر دو تحول فوق، به سمت عادی 

اسرائیل حرکت کرده با  بخود  اتکا  با  توصیفیاند؟  و  -ه روش  موازنه   ی ر یگبهرهتحلیلی  رویکرد  از 

نشده   اسرائیل  ایران منجر به همکاری اعراب و    ی امنطقهتهدید معتقد است صرف افزایش نقش  

با درک تهدید مشترک ناشی از افزایش قدرت ایران، از طریق    اسرائیل  است بلکه کشورهای عربی و  

این کشور هستند.  عادی  برابر  ایجاد موازنه در  به دنبال  این پژوهش نشان    ی هاافتهیسازی روابط 

که در این فرایند از دید اعراب تهدیدهای ناشی از افزایش قدرت ایران علیه اعراب رو به   دهندیم

با توجه به تزاید    جهیدرنتروندی کاهشی داشته است و    اسرائیل  هدیدهای  تزاید بوده و در مقابل ت

 است. داده رخ هاآنسازی مناسبات میان ایران برای اعراب و اسرائیل عادی  زمانهمتهدید مشترک 

 سازی، ایران.اعراب، اسرائیل، تهدید انگاری، موازنه تهدید، عادی   کلیدی:   ی ها واژه 
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 مقدمه 

خاورمیانه   در   یها سال  یطمنطقه  تحول  و  دگرگونی  آبستن  همواره  گذشته 

منطقه همکاری تغییر  های  اصلی  محورهای  از  یکی  تردید  بدون  است.  بوده  ای 

توان در سطح مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل مورد  امنیتی را می  یسازائتالف 

مناسبات میان کشورهای عربی    1سازیآغاز علنی شدن روند عادی.  قراردادرزیابی  ا

گذاران سیاست مهم برای سیاست   مسئلهبا اسرائیل، موضوعی است که در مقام یک  

است. این موضوع برای ایران در چند   شدهمطرح خارجی جمهوری اسالمی ایران  

است. نخست، عادی  پیامد  و  اهمیت  دارای  اسرائیل و سطح  میان  مناسبات  سازی 

آویو پایان  کشورهای عربی پس از قریب به چند دهه، به خصومت میان اعراب و تل

و می تهران  میان  اسرائیل  مشترک  تهدید  نام  به  مشترکی  حوزه  دیگر  و  دهد 

میان ایران و اسرائیل،    یادههوجود ندارد. دوم، خصومت چندین  های عربی  پایتخت

آویو، همچون تهدید برای بر هم خوردن  موجب شده که نزدیکی میان اعراب با تل

نزدیکی   و  همکاری  سوم،  و  باشد  تلقی  قابل  ایران  به ضرر  منطقه  در  قوا  موازنه 

امنیتی میان اسرائیل و کشورهای عربی   ات، به معنای نزدیک  امار  ویژهبهمناسبات 

شدن این کشور به مرزهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران است. در همین راستا، 

 

1. Normalization 
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از   عربی  سطحی  سوکیکشورهای  با    توجهقابل ،  خود  مناسبات  در  را  تنش  از 

جمهوری اسالمی ایران دارند و از سوی دیگر، اسرائیل، جمهوری اسالمی ایران را  

مهم  مقام  علیه  در  تهدید  می ترین  قرار  ارزیابی  مورد  خود  ملی  حال امنیت  دهند. 

عادی و  اسرائیل  نزدیکی  و  اعراب  این  میان  مناسبات  نیروی    عنوانبه سازی  دو 

 ای علیه ایران باشد.تواند متغیری مهم در تهدید منطقه معارض ایران در منطقه می 

در   اعراب  و  ایران  رقا  هموارهاخیر    یهاقرنمناسبات  منازعه،  از  و  مشحون  بت 

اینکه دو طرف   با وجود  از    ییهاشباهت سوءتفاهم بوده است.   یهامؤلفه فراوانی 

، اما سیاسی شدن همین عوامل اشتراک اندداشته گرفته تا عناصر هویتی    ژئوپلیتیک

سنی یا عرب    -دوگانه شیعه    یهایبندمیتقس  مانندبههویتی    یهامؤلفه   خصوصبهزا  

شده است. این شرایط امروزه نیز در سطح  هاتنشو  هاگسل و فارس سبب تقویت 

قالب    افتهیتداوم  یامنطقه  در  را  خود  اثر   جهیدرنتو    ژئوپلیتیک  هایرقابتو 

سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل  . عادیدهدمینشان    یافرا منطقه   هایرقابت 

ایران به صدا درآورده است. تهران در    فارس خلیجدر جنوب   زنگ خطر را برای 

های نیابتی و نیروهای دوست در حوالی اسرائیل حضور  های اخیر از طریق گروهسال

آویو است که بیش از هر زمان دیگری رسد اکنون این تل پررنگی داشته و به نظر می

 ایران را در محاصره قرار داده است.

های بین اسرائیل و جمهوری اسالمی ایران و همچنین تنش با توجه به خصومت  

رسد توافق صلح اخیر برای ، به نظر میفارس خلیجحوزه    یهانینشخ یشموجود با  

با    سازیعادی  در    تأثیرگذاریمناسبات  قدرت  و  امنیت  معادله   ژئوپلیتیک بر 

خاورمیانه، امنیت ملی ایران را با تهدیداتی مواجه سازد. با توجه به این موضوع،  

اصلی مقاله این است که چرا اعراب در شرایط احساس تهدید هم از جانب   سؤال
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اند؟  خود با اسرائیل حرکت کرده  سازی مناسباتاسرائیل و هم ایران، به سمت عادی 

اف صرف  که  ادعاست  این  بر  حاضر  نقش  نوشتار  به    ایمنطقه زایش  منجر  ایران 

و اعراب  و   اسرائیل  همکاری  عربی  کشورهای  بلکه  است  درک    اسرائیل  نشده  با 

سازی روابط به دنبال تهدید مشترک ناشی از افزایش قدرت ایران، از طریق عادی

عامل   عنوان بهتهدید    مؤلفه ایجاد موازنه در برابر این کشور هستند. اشاره به نقش  

روابط اعراب و اسرائیل هرگز به معنای نفی نقش عوامل دیگر در این   یسازعادی 

چون ژئواکونومی و تغییر نسل رهبری در جهان اعراب در    هاییمؤلفه تحول نیست.  

. این مقاله با مفروض گیری این عوامل معتقد است که با اندنبوده  ری تأثیباین راستا  

این   وجود  هامؤلفه وجود  امنیت  و  بقا  عربی  مسئله  کشورهای  برای  همچنان  ی 

حوزه    خصوص به تحرک    فارس خلیج کشورهای  و  داشته    ی سوبه  هاآنارجحیت 

از   ویژهبهامنیت    نیتأمحفظ بقا و    یهاکیتاکتو کاهش تنش تغییر در    شدنیجهان

نقطه   یک  به  را  خود  تا  بوده  جهانی  اقتصاد  با  متقابل  وابستگی  و    اتکاقابل طریق 

 بزرگ برسانند. یهاقدرت از طرف  ویژهبه  یپوشچشم غیرقابل 

رویکرد  تحلیل  برای  چارچوبی  ایجاد  با هدف  مقاله  ادعا  این  بررسی  راستای  در 

سازی روابط اعراب عادی. در ادامه به مبحث  کندیمموازنه تهدید را طرح و بررسی  

  شودیم و اسرائیل و سپس به تهدیدات پیوسته ایران و اسرائیل برای اعراب پرداخته  

را   انقالبی  ایران  از  ناشی  تهدید  احساس  نهایی  بخش  در  برای   مثابهبهو  محرکی 

و اعراب  مصادیق   سازیعادی   یسوبه   اسرائیل  حرکت  بر  اتکا  با  مناسبات 

 . ردیگ یمقرار  یموردبررس

 . چارچوب نظری: موازنه تهدید 1

ابتکار نظری استفن والت برای نشان دادن   نظریه   تی کفاعدم مفهوم موازنه تهدید 



 7   ل ی روابط با اسرائ   ی ساز ی و عاد   ران ی ا   ی انگار   د ی تهد   د؛ ی موازنه تهد   ط ی اعراب و انتخاب در شرا 

(. Walt,1988, p.281در شرایط موازنه بود )   هادولتموازنه قوا در تحلیل رفتار  

پایه تئوری موازنه تهدید آنچه در روابط میان کشورهای انقالبی و قدرت های بر 

از اهداف کشورهای انقالبی و میزان    هاآن المللی اهمیت دارد ادراک و برداشت  بین

در مقام تهدید است. بر این اساس اسرائیل و اعراب به دلیل وجود چهار    قدرتشان

  برآمدند بلیت تهاجمی و نیات تهاجمی، درصدد  متغیر تهدیدزای قدرت، مجاورت، قا

تا با برقراری روابط گسترده و اجرای راهبرد اتحاد پیرامونی با یکدیگر به موازنه  

جمهوری اسالمی ایران   هاآنتهدید در برابر کشورهای محور مقاومت و در رأس  

مداخله  اهداف  به  معتقد  اعراب  و  اسرائیل  اینکه  به  توجه  با  و  گرابپردازند.  یانه 

مقاومت  توسعه  محور  کشورهای  علیه    خصوصبه طلبانه  ایران  اسالمی  جمهوری 

اند. بنا  دهی موازنه تهدید روی آورده به شکل   هاآنای و ملی آنان هستند  منافع منطقه 

تهدیدهای ایران برای اسرائیل و اعراب را   دهدمیبر آنچه نظریه موازنه تهدید نشان  

 ن مورد ارزیابی قرار داد: توا بر اساس چهار شاخص می

بیشتر باشد از    هادولتاز دید والت هر چه قدر منابع قدرت    قدرت )توانایی(:  -

منظور از منابع،   نجایاظرفیت بیشتری برای ایجاد تهدید علیه دیگران برخوردارند. در  

قابلیت فناوریجمعیت،  قدرت  و  نظامی  و  صنعتی  )  های   ,Walt,1987است 

pp.22-23  .) سازی علیه قدرت، امری رایج  گیرد که موازنه والت چنین نتیجه می

تر  ای امری متداولسازی علیه تهدید در این سیستم فرعی منطقه نیست؛ اما موازنه

گرایی تدافعی، به نظر (. با توجه به مفروضات واقع Paul et al,2004, p.8است ) 

شیخمی حوزه  نشینرسد  به  فارس خلیج های  اسرائیل  نگرانی  و  از دلیل  که  هایی 

تهدیدات ایران دارند، درصدد ایجاد توازن تهدید از طریق ایجاد اتحاد و ائتالف با 

 هاآنهای همیشگی کشورهای عربی جمعیت اندک  نگرانی  ازجملهیکدیگر هستند.  
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در مقایسه با ایران و توانمندی کمی و کیفی و نامتقارن ایران در حوزه تسلیحاتی و  

هنگفتی انجام برای   یهایگذاره یسرمادر حوزه نظامی    کهی درحاله است.  نظامی بود

اند؛  این کشورها پذیرای تعداد زیادی از تجار ایرانی و مهاجران بوده   اندداده جبران  

. اندداشتههزار ایرانی فقط در امارات اقامت    357حدود    1399به صورتی که تا سال  

رین، قطر و حتی عربستان و دیگر کشورهای همچنین، ایرانیان زیادی در کویت، بح

هزار   550بنا بر آخرین آمارها به چیزی بیش از    هاآنکنند که تعداد  عربی زندگی می

و اروپا سومین مقصد حضور ایرانیان به شمار    آمریکاکه بعد از حوزه    رسدیمنفر  

(. این حضور گسترده  1399)دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور،  رودیم

تواند تهدید با کشور ایران از دید اعراب می  هاآنجمعیتی، احساس تعلق و همگرایی  

 (. Antony et al, 2008, p.2؛ Moghadam,2021,7-9محسوب شود ) 

امکان   هادولت ی  جغرافیای  یجوارهمرد نگاه استفن والت    مجاورت جغرافیایی:  - 

برای   را  بیشتری  تهدیدهای  نزدیکی    کهینحوبه؛  کندیممهیا    هاآنایجاد  و  دوری 

)لیتل، دارند  تهدید  گسترده  و  میزان  بر  مستقیم  جمهوری  34، ص.  1389اثری   .)

عراق   و  سوریه  طریق  از  اینکه  بر  عالوه  نیز  ایران  مرزهای   یآسانبه اسالمی  به 

دسترسی  سرزمین اشغالی  همکاریهای  گستردهدارد   ازلحاظ   خصوص بهای  های 

دارای   هرچندنظامی و اقتصادی با سایر اعضای محور مقاومت دارد. رژیم اسرائیل  

توان این رژیم را حداقل از دو طرف مرز مشترک با ایران نیست، اما از منظری می

ای قه منط  متحدان)از شمال شرقی با سوریه و از طرف شمال با لبنان( تحت محاصره  

را   امر  این  که  دانست  بقای   دکنندهیتهدعاملی    تواندیم ایران  و  موجودیت  برای 

 اسرائیل باشد.

های استراتژیک و ایدئولوژیک( و اسرائیل )به دلیل تفاوت  های تهاجمی:قابلیت   - 
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های ژئوپلیتیک با ایران هستند( )که دارای رقابت   فارس خلیج در درجه دوم اعراب  

فعالیتبیش از جانب  را  ایران احساس میترین خطر  اسرائیل،  های موشکی  کنند. 

بزرگ با  و  دانسته  امنیت خود  علیه  تهدیدی وجودی  را  برنامه ایران  تهدید  نمایی 

معی، برای های موشکی ایران به تسلیحات کشتارجای آن و ارتباط دادن قابلیتهسته

کنترل و مهار و ایجاد بازدارندگی در مقابل قدرت روزافزون جمهوری اسالمی ایران 

(. از سوی دیگر 40-48، صص.  1397کند )ارغوانی پیرسالمی و پیرانخو،  تالش می

کنند زمینه را برای  تهدیدی که کشورهای عرب منطقه از ناحیه ایران احساس می

 ت.فراهم کرده اس هاآنگری نظامی

 هرچقدر مهم بیانگر آن است که    مؤلفهچهارمین    عنوانبهاین متغیر    نیات تهاجمی:  -

بیشتر محتمل   هادولت باشد روی آوردن    ترواضحنیات تهاجمی دولتی   به موازنه 

 طلبتوسعه . علت این وضعیت آن است که اقناع و همراه ساختن دولت  شودیم

گران وادار به موازنه از طریق اتحاد و دی  جهیدرنتمهاجم، پرهزینه و دشوار است و  

 یهاگروه(. حمایت از  35، ص.  1389)لیتل،  کندیمائتالف برای متوقف کردن آن  

و موشکی ایران بخشی از نیات تهاجمی   یاهسته  یهاتیفعالنیابتی شیعه در منطقه و  

اعراب و از دید  راهبرد   هاآن که    شود یمدانسته    اسرائیل  ایران  اتخاذ  به سمت  را 

 تهدیدگر سوق داده است.  قدرت  عنوانبه ائتالف و اتحاد در مقابل ایران 

 سازی روابطاعراب و اسرائیل در مسیر عادی   . 2

بوده است. نگاهی    بیپرفرازونشگیری اسرائیل  روابط اسرائیل و اعراب از زمان شکل 

  1970تا    1950ر از دهه  ن است که اگ آبه منحنی الگوهای روابط دو طرف مبین  

تنش ویژگی اصلی روابط بوده اما با مشخص شدن شکست قطعی اعراب در مواجهه 

 ی هاتی واقع و پذیرش    ییگراعملبرخی از این کشورها با اتخاذ    اسرائیل  و کنترل
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نمودهای شکاف در    جیتدربه حرکت کرده و    ویآوتل با    ییزداتنش میدانی به سمت  

ها معتقد بودند سازی روابط مسیر انتخابی بود. اسرائیلیجبهه عربی رخ نمایاند. عادی

فشار کشورهای عربی کاهش پیدا خواهد کرد و    طرفک یازسازی روابط،  با عادی 

های  های سنتی و تند خود در برابر خواسته از سوی دیگر این کشورها از سیاست 

 زمینه برای صلح فراهم خواهد شد. بیترتنیابه کرد؛  اسرائیل عدول خواهند

توان در قالب سه  زدایی میان اسرائیل و کشورهای عربی را میتاریخ صلح یا تنش 

های بعد  توان در قالب سال مرحله مورد تحلیل و مداقّه قرار داد. اولین مرحله را می 

قطعنامه   بعدازآنکرد و  فت، پیدا  که جنگ میان اعراب و اسرائیل پایان یا  1967از  

های  های صلح طی دهه شورای امنیت در همین سال تصویب و پایه دیگر طرح   ۲4۲

ترین سطح صلح های بعد معروفاما در سال؛  آینده شد؛ یعنی معاوضه زمین با صلح

بود که در    1978کمپ دیوید در سال    نامهموافقت توان در ماجرای  با اسرائیل را می

توان کمپ دیوید را دومین ر و اسرائیل بازنمود پیدا کرد. لذا میقالب صلح میان مص

آویو مورد ارزیابی قرار داد و نمود علنی مرحله سوم مرحله صلح میان اعراب و تل

اعالم   « توافقنامه صلح تاریخی »،  ۲0۲0آگوست    13آن را دونالد ترامپ در تاریخ  

ابراهیم  توافقنامه  به  که  این دوره   1کرد  اعالم رسمی    ویژهبهموسوم است.  از  پس 

سازی مناسبات میان امارات متحده عربی و اسرائیل نمایان شد. متعاقب این  عادی 

نیز به جرگه کشورهایی پیوستند   توافق کشورهای بحرین، سودان، مراکش )مغرب(

عادی  تلکه  با  را  خود  مناسبات  ) سازی  کردند  اعالم  (.  Muasher,2021آویو 

اسرائیل  های اخیر میان  توان ادامه همان فرایند دشمنی دههسازی روابط را میادی ع

 . به شمار آورد که اکنون در حال نشان دادن روی دیگر سکه استو اعراب 

 

1. The Abraham Accords 
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المللی در سرعت بخشیدن ای و بیندالیل متعددی در سطوح مختلف داخلی، منطقه 

سازی روابط، سازی روابط تأثیرگذار هستند. حمایت واشنگتن از عادی به روند عادی

تخت و تاج خود، درگیر بودن کشورهای    دست دادنبیم رهبران عرب به خاطر از  

بحرا با  بحرین  مانند  داخلی، وجونعربی  عربی  های  میان کشورهای  در  د شکاف 

ناتوانی محور  481-480، صص.1400مانند بحران قطر )خدادادی و دیگران،   ( و 

، آمریکا(.  1401ریاض در مقابله با محور مقاومت )ن.ک عریضی و صفوی همامی،

اتحاد با اسرائیل،    یسوبه اکنون با رویکردی جدید، سعی دارد با فراخواندن اعراب  

ای آن، خأل قدرت خود را در منطقه جبران و با  ایران و متحدان منطقه برای مقابله با  

سیاست  برای  مطمئنی  دستاورد  ابزاری،  استفاده  و  تبلیغاتی  اقدامات  سلسله  یک 

بندی امنیتی  خارجی خود پیدا کند و با استفاده از کشورهای متحد خود با یک صف

در کنار آن، دامن زدن به    ای در جهت اعمال فشار به ایران وجدید، تالش گسترده 

 ها آنبرای    مسئله ترین  ایران، مهم   مسئلهکند که  هراسی به اعراب تلقین میموج ایران 

 (. Gramer et al,2020است و فلسطین باید از اولویت خارج شود ) 

با کشورهای عربی همیشه یکسان   اسرائیل  روابط  سازیعادیاگرچه روند صلح و  

توافق    گرفتهشکل وناگونی  از عوامل گ   متأثرنبوده و   مانند  اما رخداد برخی وقایع 

و تثبیت هالل شیعی تحت نظر و   یریگ شکل بزرگ با ایران،    یهاقدرت   یاهسته

 سازیعادیابتدایی قرن جدید باعث شد تا این روند    یهادهه ایران در    یهاتیحما

با جدیت، سرعت و رسمیت بیشتری پی گرفته شود. سرعت و روند این مرحله از  

  بوده که اطالق انقالب در روابط   یاگونه بهدر نسبت با مراحل پیشین    سازیعادی 

که    اسرائیل انقالبی  نیست؛  این روند گزافه  به  اعراب  انتظار دو   نیترمهم و  اثر و 

سازی کنند با عادیاست. اعراب فکر می  مهار ایران  ژئوپلیتیک طرف از آن در بعد  
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یک از  اسرائیل  با  سیاسی  روابط  وزن  می   هاآن سو  دیگر افزایش  سوی  از  و  یابد 

افزایش    شانیزنچانه توانند در مقابل تهدیدات ایران قدرتمندتر شوند و قدرت  می

 یابد.

اما  نظیر عربستان، بحرین و  ایدئولوژیک، کشورهای عربی  دیدگاه  از  رات،  اکنون 

تهدیدی وجودی علیه خود محسوب نمی را  را اسرائیل  تهران  کنند و در عوض، 

دانند. از سوی دیگر آن چیزی که ای میتهدید اصلی فراروی ثبات و امنیت منطقه 

توان هسته  اسرائیل شده است،  با  به رهبری عربستان  اعراب،  نزدیکی  ای و سبب 

طلبانه ر برابر خطرات سیاست توسعه د  هاآنتواند از  نظامی این رژیم است که می

که   است  آمده  فراهم  فرصتی  نیز  اسرائیل  برای  کند.  حمایت  اینکه   یجابه ایران 

، توسعه روابط درواقعبا ایران مواجه شود، حمایت اعراب را داشته باشد.    ییتنهابه

قیمت   اینکه  مورد  در  اعراب  دیرینه  اجماع  اسرائیل،  و  منطقه  عرب  کشورهای 

زند  ی روابط با اسرائیل، تشکیل کشور مستقل فلسطین است را برهم میسازعادی 

 (Bowen,2020؛ Rahman,2019, p.2.) 

 اعراب و چالش تهدیدهای پیوسته .  3

از تحوالت خاورمیانه   بعد از جنگ جهانی دوم نشانگر    ویژهبه بسیاری  در دوران 

یکی از    توانی مجهانی است؛ چنانکه   یهاقدرتالعاده این منطقه برای  اهمیت فوق 

اسرائیل    یهاقدرتطلبانه  توسعه   یهااستیسنتایج   پیدایش  در  را  منطقه  بزرگ 

ای کرد. رخداد انقالب اسالمی ایران نیز موجب تغییر و تحوالت گسترده   وجوجست 

پیوسته، د تهدید  فوق دو  منطقه و جهان اسالم شد. دو تحول  ر کشورهای عربی 

 عمده و اصلی فراروی بقا و موجودیت اعراب بوده است.
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 . مسئله کشور مستقل یهودی 3-1

آن   پیرو  به خاورمیانه و  نوزدهم میالدی  قرن  از  یهودیان  کشور    سیتأسمهاجرت 

مسئله فراروی کشورهای   نیترمهم اسالمی همواره    یهانیسرزممستقل یهودی در  

افزون بر غیرمشروع و غیرقانونی دانستن موجودیت   این منطقه بوده است.  عربی 

ویژگی رژیم  اسرائیل،  این  متمایز  مذهبی  تاریخ  ازنظر های  و  فرهنگی  ماهیتی،  ی، 

تر از همه قرار گرفتن اسرائیل در خاورمیانه نسبت به دیگر کشورهای همسایه و مهم 

و در دل کشورهای عربی واکنش اعراب را نسبت به تأسیس کشور مستقل یهودی  

دولت مستقل یهودی و تالش برای تصرف کامل سرزمین   یطلبتوسعهبرانگیخت.  

را برای کشورهای   اسرائیل  بر ایده نیل تا فرات نیز وجود  فلسطین و تحقق بخشیدن

 عربی به تهدیدی بالقوه تبدیل کرد. 

، یثباتیبدهنده مواردی از قبیل  مسئله روابط اعراب و اسرائیل در یک سده اخیر نشان

های لجستیک و ایدئولوژیک بوده است. این مسئله پس از شکست جنگ، حمایت 

از اسرائیل در جنگ   کارمحافظه های  و روی کار آمدن دولت   یدرپیپهای  اعراب 

مهم در این میان   (. نکتهNavon,2020, p.34عربی در منطقه به صلح مبدل شد ) 

برای تحقق صلح میان   آمریکافشارهای گوناگون    رغمبه تبیین این مسئله است که  

مسئله برقراری روابط در سطوح باالی امنیتی و اقتصادی   گاهچ یهاعراب و اسرائیل، 

(. به دیگر سخن، Bergman,2019, p.341میان اعراب و اسرائیل مطرح نبود ) 

برقراری پیمان کمپ دیوید کماکان به    رغمبه دشمنی نهان میان اعراب و اسرائیل  

سادات اشاره    توان به ترور انورقوت خود باقی بود. در راستی آزمایی این مسئله می

شد   ترور  اسرائیل  موجودیت  شناختن  رسمیت  به  از  پس  روز  دو  تنها  وی  کرد. 

 (Chando,2018, p.36.)  شکن مسئله اعراب و پس از مصر که نخستین شالوده
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رفت، دومین کشور در این  اسرائیل در به رسمیت شناختن این رژیم به شمار می

از اهمیت آن غافل شد، این است که  رابطه اردن بود. نکته مهم دیگری که نباید  

پیمان  هرچند مسائل  عمده  پیرامون  اسرائیل  با  مصر  و  اردن  میان  منعقدشده  های 

هیچ اما  بود،  نظامی  و  به  جغرافیایی  یا صلح  و  روابط  این  دامنه   ی وسوسمتگاه 

نوعی تعهد به   درواقعتوسعه روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی، گسترده پیش نرفت.  

قدس و مسئله فلسطین، مانع برقراری روابط اعراب با اسرائیل در چنین   هایآرمان

 (. Planet et al,2018, p.219سطح وسیعی شده بود ) 

، جهیدرنتعربی در مقابله با اسرائیل و احقاق حقوق فلسطینیان و    یهادولتبا ناکامی  

 هدهمعاو امضای    1979دولت مصر با اسرائیل در کمپ دیوید در سال    یهاتوافق 

آزادی  سازمان  متعاقباً  سالصلح،  از  پس  فلسطین  آزادسازی  بخش  برای  مبارزه  ها 

راه   ناچاربه اشغالی و تشکیل دولت فلسطینی در کل سرزمین فلسطین،    یهانیسرزم

رسمی با حذف عبارت نابودی    ینینشعقبسازش و مذاکره را انتخاب کرد و در یک  

موجودیت این کشور را به رسمیت شناخت    درواقعاسرائیل از قانون اساسی خود  

گروه  هرچند از  دیگر  را برخی  مقاومت  راه  متفاوت  رویکردی  با  فلسطینی  های 

 (.135، ص 1393انتخاب کردند )طباطبایی، محبی انجدانی، 

 . ایران انقالبی شیعی 3-2

پیروزیشکل  و  چالش   گیری  با  را  اسرائیل  و  اعراب  منافع  اسالمی،  های انقالب 

طلبانه،  نگاه مسلط در غرب، راهبردهای ایران را فرصتفراوانی روبرو ساخته است.  

ایران مانند هر کشور   هرچندداند.  خواهانه و گاهی ایدئولوژیک میتهاجمی، گسترش 

تحلیل اهداف سیاست خارجی اما ؛ کندهای جدید استفاده می دیگری نیز از فرصت

. جمهوری اسالمی ایران بر پایه گفتمان نمایی غرب همراه بوده استایران با بزرگ
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انقالب اسالمی، با تقویت حس انقالبی و حمایت معنوی و سیاسی از جنبش شیعیان 

و   شیعی  استقرار حکومت  با  تا  است  کرده  تالش  منطقه  کشورهای  ، مانیپهم در 

ای خود را در منطقه وسعت بخشد. همچنین انقالب اسالمی قلمروی نفوذ منطقه 

دیگری در خاورمیانه و کشورهای حوزه   از هر کشور  ، سرمنشأ فارس جیخلبیش 

دامنه  ایدهتحوالت  شد.  اسالمی  دار  انقالب  خاورمیانه   جیتدربههای  منطقه  در 

 رونازایهای داخلی در بسیاری از کشورها شد.  ثباتیگسترش یافت و موجب بی

خودکفایی داخلی که با حس قوی از اصالت انقالب و ضرورت صدور آن به سایر 

کشورهای مسلمان همراه بود باعث شد تا اولین متغیر نظریه موازنه تهدید میان ایران  

 های ایران شکل گیرد.و کشورهای عربی، یعنی احساس تهدید از توانایی

صدور افکار انقالبی در   درصددمی  های پس از پیروزی انقالب اسالایران در سال 

  نفوذاعمالاکنون در جهت  کرد و همگرا حمایت میهای اسالممنطقه برآمد، از جنبش 

(؛ 1401کند )ن.ک محسنی،خود در بحرین، عراق و یمن با اکثریت شیعه عمل می

اعتمادی، سوءظن و اختالفات بسیاری بین جمهوری  رفتارهایی که باعث بروز بی

تواند بهانه الزم را جهت هایی که مییکی از زمینه ران و اعراب شده است.  اسالمی ای

ایران  هسته ترویج  پرونده  کند  فراهم  هسته هراسی  پرونده  تأثیر  بود.  ایران  ای ای 

حوزه   از  خارج  بازیگران  نقش  و  پدیده  این  تشدید  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

هراسی با  یران و ترویج ایرانخاورمیانه در ایجاد شکاف بین کشورهای منطقه و ا

با تغییر تهدید از اسرائیل به ایران، اعراب برای مقابله با محوریت اسرائیل است.  

روند و نهایتاً اسرائیل در نظام امنیتی منطقه پذیرفته  تهدید ایران، به سمت اسرائیل می

راستا  می همین  در  زمینه   عبداهللشود.  این  در  سعودی  ارشد  دیپلمات  الشمری، 

گوید: »اسرائیل به علت منشأ و ریشه خود دشمن است، اما به علت اقداماتش  می



 1401 زمستان ♦ 56پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 14سال  ♦ روابط خارجی 16

نیست.   خاطر    کهی درحالدشمن  به  نه  و  است  دشمن  اقداماتش  علت  به  ایران 

بیشریشه  تهدید  ایران  که  است  معنا  بدین  این  میاش.  محسوب  شود.« تری 

 (Trofimov,2015 .) 

 بردهنامترین اهداف پیش روی انقالب ایران  یکی از اصلی  عنوانبه فلسطین که    مسئله

شد، اعراب آن را نوعی دخالت در امور داخلی خود دیده و با این ذهنیت که می

  یریگ موضع ای است شروع به  جمهوری اسالمی ایران در پی کسب هژمونی منطقه 

فلسطین، به اولویت دوم آنان تبدیل   مسئلهکه    در مقابل انقالب ایران کردند؛ تا جایی 

در طول زمان از رویارویی اعراب و اسرائیل به رویارویی اعراب و   مسئلهشد و این  

و    ۲003ایران تبدیل شد و حوادثی نظیر تشکیل حکومت شیعی در عراق در سال  

های ای ایران و قدرتآن را تشدید کرد و با توافق هسته   ۲011بهار عربی در سال  

انقالب    ۲015جهانی در سال   پیروزی  که در طول سالیان  اسرائیل  اوج رسید.  به 

درصدد   بود،  دیده  خود  مقابل  در  را  سرسخت  و  قاطع  دشمنی  ایران  در  اسالمی 

گیری بلوکی قدرتمند برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران بود و در این راستا شکل 

ایران  پروژه  غربی،  کشورهای  کمک  همراهی    هراسیبا  شد  موفق  و  زد  کلید  را 

ایران   نام  به  مشترکی  با دشمن  مقابله  برای  را  عربی  و   به دست کشورهای  آورد؛ 

تمام تفکر صلحی  ایجاد  امروز موجب  متحدان  و  دیروز  دشمنان  بین  گرم  و  عیار 

 خاورمیانه شده است.

ای ترین تهدیدها برای امنیت منطقه عربی، یکی از بزرگ  –از دید محوری عبری  

یابی به ثبات، افزایش مداوم نفوذ سیاسی و نظامی و تالش برای دست  فارس ج یخل

انقالب   زمان  از  است.  در   1979ایران  نیابتی  نیروهای  از  استفاده  با  تهران  ایران، 

شیعی با نفوذ مذهبی    فلسطین به دنبال ایجاد هالل  -سوریه، لبنان، عراق و اسرائیل 
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و سیاسی در منطقه بوده است تا ایران را در ساختارهای امنیت و قدرت محلی جای 

 .Rose,2021, pدهد و اهرم فشاری بر رقبای عرب سنی و اسرائیلی خود باشد ) 

(. افکار عمومی عرب بین هراس از ایران و امیدواری به توانایی ایران در مقابله  61

موسسه عرب   ازجملهها  کا، در نوسان است. نتایج برخی نظرسنجیبا اسرائیل و امری

در میان کشورهای عربی نشانگر این است که در عموم این   ۲0۲0بارومتر در سال  

و به علت وجود استانداردهای   دانندیماز ایران    ترخطرناک کشورها مردم، اسرائیل را  

 یاهستهللی برای جلوگیری از  الم، مخالف فشارهای بینیالمللنیبدوگانه در جامعه  

(. این عامل موجب ترس و نگرانی  Arab Barometer,2020شدن ایران هستند ) 

نیابتی آن در کشورهای   حکام کشورهای عربی در مورد ایران و حضور نیروهای 

 عربی شده است.

تهدید و سرچشمه    عنوانبه، جمهوری اسالمی ایران را  یینمابزرگاسرائیل نیز با  

یک دشمن که به    عنوانبهبرای خود تصور کرده و با هویت بخشی به آن  ناامنی  

را در نظر گرفته و   دنبال نابودی اسرائیل است )دیگری خطرناک(، اقدامات خاصی

برنامه   استثنایی،  موقعیت  یک  تعریف  را    یاهسته با  علیه   عنوانبه ایران  تهدیدی 

نزدیکی اعراب و اسرائیل    روازاین(.  Parsi,2011کند ) موجودیت خود معرفی می

عقد   و  دو  این  بیشتر  همکاری  سبب  ایران  یعنی  مشترک  دشمن  داشتن  دلیل  به 

 شده است. ۲0۲0ابراهیم( در سال  قراردادهمکاری میان آنان )  یقراردادها

 سازی عادی   ی سو به تهدید؛ پیش    مثابه به ایران انقالبی    . 4

منطقه و اسرائیل    یهانینشخیشدر حال حاضر، تهدیدات ایران نقطه اشتراک اغلب  

سازی  شود. به همین دلیل، در طول یک دهه گذشته تمایل به ائتالفمحسوب می 

ای و  های هسته در قبال فعالیت  ویژهبه و اسرائیل،    فارس ج یخلبین کشورهای حوزه  
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منطقه  فزاینده  ایران  نفوذ  وابستگی    افتهیش یافزاای  به  منجر  موضوع  همین  است. 

و اسرائیل در قبال تهدیدات ایران   فارس جیخل  یهانی نشخیشدر میان    1متقابل امنیتی

ای ایران امنیت منطقه را تهدید های منطقه بر این اعتقادند که سیاست   هاآن شده است.  

ستنتاج کرد که ائتالف توان ا بنابراین می؛  ای شده استثباتی منطقهکرده و منجر به بی

است که مسیر حفظ    شدهلیتبدیک دردسر استراتژیک برای ایران    بهعربی    -عبری

 تقویت مناسبات مطلوب با همسایگان جنوبی را برای تهران دشوار ساخته است.

اینکه سطح   یانکته نخست  که  است  این  داشت  نظر  در  راستا  همین  در  باید  که 

بر اعراب  برای  ایران  و  تهدیدهای  پیوسته  اعراب  برای  اسرائیل  تهدیدهای  خالف 

دائمی بوده است یعنی از زمان انقالب این تهدیدها برای اعراب همواره وجود داشته  

تر شده است اما در مورد اسرائیل این تهدید صرفاً ماهیت و در برخی موارد گسترده 

ایدئولوژیک    یعنی حتی ماهیت؛  سرزمینی دارد که با مرور زمان نیز کمرنگ شده است

از یک عامل مادی یعنی سرزمین است. دوم اینکه   متأثر اسرائیل    -منازعه اعراب  

نیز بوده است؛ به    اسرائیل  تهدیدهایی که از جانب ایران متوجه اعراب است متوجه

با تهدیدهای مشترکی از جانب ایران مواجه هستند. نتیجه  اسرائیل عبارتی اعراب و

روابط محصول ادراک تهدید ایران است که    سازیعادیاین دو گزاره این است که  

 پردازیم.در ادامه به دالیل این تهدید انگاری ایران برای اعراب و اسرائیل می

 های مرزی اختالف   . 1- 4

بلکه   رودنمیدر بحث تهدیدها به شمار    مؤثرمرزی اساساً یک عامل    یهااختالف 

، هویت شیعی و ایده صدور انقالب توسط ایران ایمنطقه زمانی که در کنار نقش  

از طریق بازنمایی از سوی سایر کشورهای منطقه نقش بسیار مهمی را    گیردمیقرار  

 

1. Security Interdependence 
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یران با ادعای تاریخی بر بحرین . از دید اعراب، اکندمیدر تهدیدانگاری ایران ایفا  

، تمامیت ارضی کشورهای عربی  فارس خلیج و تعدادی از جزایر و مناطق دریایی در  

را تهدید کرده است. ایران همچنین عربستان سعودی و کویت را برای   فارس خلیج 

قاره   از فالت  که شامل    فارس خلیج چندین دهه بر سر مرزهای دریایی و بخشی 

شود، به چالش کشیده است؛ جایی که ذخایر قابل استحصال می  میدان گازی دورا

میلیون بشکه نفت    300شود ده تا یازده تریلیون فوت مکعب گاز و  تخمین زده می

باشد. گفتگوهای فنی در مورد مرزهای دریایی و سرزمینی تاکنون ناکافی بوده است،  

منطقه    ویژهبه در  جسورتر  بازیگری  به  ایران  نظامی    شدهل یتبدکه  اقدامات  و 

از طریق نیروهای نیابتی    فارس خلیجتشدیدکننده خود را علیه همتایان عرب خود در  

 ( است  داده  افزایش  یمن  در  نزدیک Rose,2021, pp.62-63خود  میزان  به   .)

سایر   و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرزهای  به  اسرائیل  منطقه،   متحدانشدن  در  آن 

  مسئلههای امنیتی خواهد شد. این  خوش بحران مرزهای تمام کشورهای منطقه دست 

گیرد که پس از ترور فرمانده نیروی قدس تری به خود می زمانی رنگ و بوی واقع 

اهلل وابسته به جریان مقاومت از حزب  نظامیانشبه ی و  سپاه پاسداران انقالب اسالم

تا   گرفته  مسئولین   نظامیانشبه لبنان  به  را  ترور  این  جبران  وعده  یمن،  و  عراق 

 آن را در منطقه دادند. متحدانیی و آمریکا

های موجود ارضی و مرزی میان ایران و با همسایگان عربی )عراق، امارات اختالف 

ها و اختالفات بین کشورهای عربی  ترین درگیریاز جدی  و کویت( را باید یکی

شود و وجود این  با ایران به شمار آورد که هر از گاهی تشدید می  فارس خلیج حوزه  

های منطقه را  ها، امکان همکاری مشترک و توافق و اجماع بر سر موضوع اختالف 

 سازد.وجود دارد، دشوار می  هاآنکه امکان همکاری همگانی در 
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 نیروهای نیابتی ایران در منطقه   . 2- 4

امنیت رهیافتی  با  رهیافتی ایران  با  نیز  و  استراتژیک  عمق  افزایش  هدف  با  محور 

تنش  پارادوکس  حل  برای  محور  بینمنفعت  مناسبات  در  با    زمانهم المللی  زدایی 

آرمان  گروهحفظ  از  دنبال حمایت  به  این ها  جایگاه  و  بوده  منطقه  در  نیابتی  های 

ها در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی نهادینه کردن نوعی موازنه در  گروه

غیردولتی،  بازیگران  است.  ایران  پیرامونی  مناطق  در  دشمنان  تهدیدات  برابر 

کنند و به ایران توانایی را برای ایران فراهم می   یتوجهقابلهای بازدارندگی  قابلیت 

د با  نبرد  حفظ  و  منطقه  در  خود  نفوذ  را  گسترش  خود  مرزهای  از  خارج  شمنان 

های بالستیک ایران هر دو نگرانی اصلی ای و موشکبرنامه هسته   کهیدرحالدهد.  می

، رژیم اسد در سوریه،  اهللحزبای آن است، حمایت این کشور از همسایگان منطقه 

شیعه در عراق نگرانی بیشتری را به همراه دارد. ایران    نظامیانشبه در یمن و    هایحوث

لبنان، عراق و یمن  نفوذ خود، حضور و نفوذ خود را در سوریه،  از طریق شبکه 

است داده  بر    (.Barzegar and Divsallar,2017, pp.47)  گسترش  عالوه 

 اهلل لبنان، حماس و جهاد های مقاومت در عراق، حزب جنبش الحوثی در یمن، گروه 

نیروهای نیابتی ایران در منطقه آسیای غربی هستند.    نیترمهماسالمی در نوار غزه از  

، حرکات النجبا، عصائب الحق، سازمان بدر، کتائب  اهللحزب ها شامل کتائب  این گروه

(، در  IISS,2019امام علی، کتائب سیدالشهدا و نیروهای ابوالفضل العباس باشد ) 

کند که ایران ناس شورای روابط خارجی، استدالل میکارش  1همین راستا، مکس بوت 

کند که این امکان را در تئوری فراهم می  یاگونهبهبه دنبال لبنانیزه کردن عراق است  

غرب حکومت  یک  توسط  که  واقعی  قدرت  اما  شود  حاکم   نظامیانشبه گرا 

 

1. Max Boot 
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الحق   اهلل و عصائبایران اعمال شود. در عراق آن نیروها کتائب حزب تی موردحما

 .(Boot, 2020اهلل هستند ) و در لبنان آن نیرو حزب

گروه   همه  ایران  نیز  یمن  دامنه  در  اوالً  تا  است  کرده  تشویق  را  های حامی خود 

های نظامی محدود نکنند و به ایجاد حزب و جناح های خود را به فعالیتفعالیت

را تشویق    هاآن های دقیق برای ارائه خدمات اجتماعی کنند. سپس  سیاسی و شبکه 

به   و  بپیوندند  سیاسی  فرایند  به  تا  سیاسی  کرده  شوند.   اریعتمامبازیگران  تبدیل 

هایی برای ایران ها به ایران سبب ایجاد فرصتاهلل و حوثیانصار  وابستگی مستمر

سیاست به  دادن  شکل  گروهجهت  این  کمک  با  کشورها  این  میهای  شود ها 

 (Juneau,2016, p.650  به نظر .)جای پای نیروهای نیابتی ایران در یمن   رسدیم

تعمیق قابلیت   ضمن  اهمیت  ایران  نامتقارن  نفوذ  از   عنوانبهرا    هاآن های  بخشی 

و متحدانش   متحدهاالتیا  (.Rouhi,2021, p. 109)  دهدمی استراتژی امنیتی ارتقا  

در منطقه به لحاظ نیروی متعارف نظامی برتر هستند، اما شبکه نفوذ ایران از طریق 

بیش گروه اهمیت  نیابتی  نظامهای  قدرت  در  تنشتری  و  دارد  کشور  این  های ی 

می رقم  ایران  نفع  به  سالخاورمیانه  در  ایران  کمک خورد.  به  توانسته  اخیر  های 

نیابتی اسرائیل را در مرزهای شمالینیروهای  این اش  اش محاصره و آزادی عمل 

توجه   با  با جغرافیایی  اندازهبه رژیم  ایران  نیز  یمن  در  سازد.  روبرو  تهدید  با  اش 

از داده و  حوثی  حمایت  تغییر  به سود خود  را  منطقه  موازنه قدرت در    بش یرقها 

تنگه باب استراتژیک  منطقه  با هزینه کم در  را  با عربستان  المندب و دریای سرخ 

روبرو ساخته است. اعراب از این مسئله که دولت شیعه و نزدیک   ژئوپلیتیکتنگنای  

بر   کشور  این  مرزهای  مجاورت  در  ایران  را  آی  سرکاربه  آن  و  نیستند  د، خشنود 

 داند.بر هم زننده موازنه قدرت در منطقه می حالنیدرع
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 ای امنیت منطقه   . 4-3

ایران   امنیتی در زیرسیستم   نیترمهم و    نیتربزرگ  عنوانبه با در نظرگیری  کنشگر 

انتظار داشت این کشور با نگاهی که از منظر استراتژیک به این  توانیم فارس خلیج 

پیرامونی فوری خود موافق    طیمحدر    اسرائیل  با ایده حضور  یروچیهبه منطقه دارد  

و   طرح    رونیازانباشد  منافع   سازیعادیاین  برای  تهدیدی جدی  جز  چیزی  را 

در منطقه را   یریگ شکلنظم امنیتی در حال    روازایناستراتژیک خود تلقی نکند و  

نظم   تهران،  دید  از  راستا  در همین  کند.  تفسیر  منطقه  در  ثبات  علیه  تهدید  نوعی 

ن  ایمنطقه  فعالیت  و  حضور  بر  فرامبتنی  مانند   گرمداخله   ایمنطقه یروهای 

 تواند ینم  تنهانهو اعراب    اسرائیل  حامی بهبود روابط  نیترمهم   عنوانبه   متحدهاالتیا

و کنش   ینظمیببه تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند بلکه بر تشدید الگوهای 

 . در برابر این رویکردکندمیبحران را نیز ایجاد    یهانه یزمساز  ثباتیب  یهاواکنشو  

  ثباتیبایران    ایمنطقه که نحوه کنش    اندبوده و کشورهای عربی بر این نظر    اسرائیل

مانند    ییهاهیرو  یریگ شکلیا    متحدهاالتیاکننده بوده و حضور نیروهایی همچون  

اعراب    ویآوتل روابط    سازیعادی  طریق    تواندیمو  از  منطقه  در  ثبات  تقویت  به 

  ژئوپلیتیکبه انزوای    توانیماین روند    کنترل رفتارهای ایران منجر شود. ضمن آنکه

 (.Bowen,2020در منطقه خاتمه دهد )  اسرائیل

پس   گریکدیو ایران برای بهبود روابط با    آمریکاهای اعراب، توافق  یکی از نگرانی

به کشورهای عرب حاشیه   آمریکا ها دشمنی و آسیب دیدن تضمین امنیتی  از سال

تحلیل   فارس خلیج  از  بسیاری  و  است.  ایران  نسبی  مصالحه  نبود   آمریکاگران،  و 

 دفاعی کافی برای مقابله با ایران را دلیل اصلی تشکیل نشست   - امنیتی    یهانیتضم

همکاری    آمریکا  ۲015مه    14 شورای  کشورهای  دیوید    فارس خلیجو  کمپ  در 
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ای ذاکرات هسته(. محور اصلی این نشست، برنامه و مShapiro,2015دانند ) می

بود. اعراب   فارس جیخلایران و تأمین امنیت مرزهای کشورهای شورای همکاری  

 رقابل یغ  هاآن در منطقه برای    پرنفوذ ای هستند، اما ایران  اگرچه نگران ایران هسته 

 (.Telhami,2015تر است ) تحمل

در آن مقطع و حتی بعد از آن، اعراب معتقد بودند که در صورت توافق نهایی با 

تحریم  از  ایران  رهایی  و  بینغرب  اقتصادی  و های  اهداف  برای  پایانی  المللی، 

منطقه بلندپروازی نمیهای  ایران  کرد توان  ای  هدف  تصور  اما  توافق   آمریکا،   از 

جدیهسته موازنه  یک  برقراری  ایران،  با  است  ای  آسیا  غرب  در  د 

 (Gardner,2015به نظر می .)شان با رسد اعراب تمایل دارند ماهیت روابط امنیتی

کند: »حمله به هر عضو، تجاوز به همه ناتو باشد که بیان می  5از جنس ماده    آمریکا

می ارجمند،  اعضاء محسوب  )افشاریان و جوادی  دید 3۲، ص.  1397شود«  از   .)

تشکیل یک رژیم امنیتی پایدار در چارچوب مشخص و در  جمهوری اسالمی ایران

می منطقه  دول  منافع  کمک  راستای  کند.   یمؤثرتواند  منطقه  در  منازعات  به حل 

ایران به دنبال حفظ آرامش و امنیت با مشارکت کشورهای منطقه است اما   روازاین

د با سطح  های غربی و پیون اعراب و اسرائیل هر دو امنیت را در روابط با قدرت

می و  سیستمی  نیات    حلراه   جهیدرنتبینند  با  متناسب  منطقه  امنیت  برای  را  ایران 

 کنند.تهاجمی و هژمونی آن تفسیر می

 ای ایران برنامه هسته   . 4-4

هسته است.  برنامه  ایران  و  اعراب  بین  اختالف  موارد  از  دیگر  یکی  ایران،  ای 

دست  نگران  همیشه  عربی  هسته کشورهای  سالح  به  ایران  بوده یابی  اند.  ای 

،  فارس خلیج اندازهای امنیت در منطقه  های متفاوت اعراب و ایران از چشم برداشت 
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ه است. این عوامل باعث شده است  ای ایران را نیز تحت تأثیر قرار دادپرونده هسته

  به دنبال، برای مقابله با تهدید و نفوذ ایران،  فارس خلیجتا رهبران کشورهای عرب  

 باشند. آمریکاروابط سیاسی و نظامی با اسرائیل و 

دانند و  ای را تهدیدی علیه خود مییابی ایران به دانش هسته کشورهای عربی دست 

تسل به  ایران  دستیابی  هسته معتقدند  جاه یحات  امکان  هژمونیک طلبیای  های 

ایران برای تغییر موازنه در منطقه خواهد داد؛  گسترده  ، کشورهای روازاینتری به 

ای منتهی به توافق برجام و هم بعد از روی عربی هم از زمان شروع مذاکرات هسته

گوناگونی را   یهاشنهاد ی پو آغاز روند احیای برجام    متحدهاالت یاکارآمدن بایدن در  

های روشنی از مخالفت  که نشانه   اندکرده از توافق با ایران ارائه    آمریکابرای دور کردن  

دست  با  کشورها  میاین  ایران  آن  در  که  است  توافقی  به  از یابی  بخشی  تواند 

(. رهبران عرب Einhorn,2022,pp.11-12های اتمی خود را حفظ کند ) توانایی

های  تحریم   رغمبه کنند که  کنند، مشاهده می نطقه نگاه می وقتی به نقشه م  فارس خلیج 

پس از سرنگونی صدام    ژهیوبه، حضور راهبردی ایران در سراسر منطقه،  کنندهفلج 

  خصوصبه های مشابهی،  حسین، افزایش یافته است. مقامات اسرائیلی هم نیز نگرانی

 (. Gardner,2020ای ایران دارند ) های هستهدر رابطه با برنامه 

 . برنامه موشکی ایران 4-5

با عراق در مواجهه با توان موشکی قدرت متخاصم   سالههشتتجربه ایران در جنگ  

و دشواری خرید تسلیحات موشکی از کشورهای دیگر در شرایط تحریم   سوکیاز  

دالیلی بوده تا در پرتو آن    ازجملهدر کنار ضعف بهسازی و بازتوانی نیروی هوایی  

فراوانی را در بحث تقویت توانایی موشکی   یگذاره یسرماران در سه دهه اخیر  ای

مجهز شدن ایران به طیفی از   یگذاره ی سرماببرد. نتایج حاصل از این    شیپبه خود  
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بالستیک   یهاموشک   یاندازراهبرد و حرکت به سمت  برد تا میانکوتاه   یهاموشک 

-The European Leadership Network,2022, pp.41بوده )   مایپقاره و  

( که این تحول هم قدرت بازدارندگی ایرنا را ارتقا داده و هم از دید کشورهای 42

این   ایران شده است. قرارگیری  در    مؤلفهمنطقه جایگزینی برای خرید تسلیحاتی 

  اسرائیل  رفتار ایران بر نگرش تهدیدانگارانه اعراب و  ازکنار نوع برداشت تهدیدآمیز  

بر اساس   قاًیدقاین کنش نظامی ایران    هایاسرائیل  دامن زده است. از دید  شیازپشیب

اشغالی    یریگ هدف ا  شدهیزیربرنامه مناطق  زمینه  و  فعالیت  این  اعراب  دید  ز 

. هر دو طرف بر این کندمی اثرشدن خریدهای تسلیحاتی این کشورها را فراهم  بی

قرار    موردتوجهآن    یاهسته موشکی ایران در بستر برنامه    یهاتیفعالکه اگر    نظرند 

  مدنظر دوربرد و بالستیک    یهاموشک به فرایندگی تهدید پی برد زیرا    توانیمگیرد  

فرایند    یاهستهحمل کالهک    تیباقابل  تواندیمایران   این  معنای  و    یثباتیب باشد 

امنیتی   معمای  در  خاورمیانه  درگیرشدن  و  ) اس   ترقیعممنطقه   & Brookesت 

Phillips,2021, pp.2-5.) 

 های غربی . روابط با قدرت 4-6

ایران عاملی مهم در ارتقای جایگاه ایران  ژئوپلیتیکاگرچه پیش از انقالب اسالمی، 

 یهامؤلفه بزرگ بود در دوران بعد از انقالب قرارگیری    یهاقدرتدر روابط میان  

جایگاه ایران با تغییری بنیادین روبرو کرد؛ چنانکه    ژئوپلیتیکهویتی در کنار این وزن  

به چالش گیرندگان    نیترمهمایران از کشوری در منظومه محاسبات غرب به یکی از  

احساس خطر جدیدی در    جهتنیازا ی تبدیل کرد و  المللبینترتیبات غربی نظم  

رهبران اسرائیل و کاخ سفید نیز    ازنظرت.  غرب نسبت به این کشور مهم شکل گرف

وجود کشور مسلمان و با توانایی ایدئولوژیک باالیی چون ایران که بخش زیادی از  
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منابع عظیم انرژی جهان را به خود اختصاص داده است، برای راهبرد منافع و امنیت 

، صص. 1394ملی غرب در قرن بیست و یکم خطرناک است )ابوالفتحی و دیگران،  

تحت    یهاقدرت(.  173-17۲ جنبه   ریتأثغربی  در  ایران  گوناگون موقعیت  های 

ایران بوده  با  اند و این خطری جدی برای اعراب و  همواره به دنبال بهبود روابط 

نسبت به نقش تاریخی ایران در منطقه    سوک یهای غربی از  قدرت یل است.ئاسرا

معادالت کنار گذاشت و از سوی دیگر موقعیت  توان آن را از  اند و اینکه نمیواقف

سبب   ژئوپلیتیک، ایران  ژئوکالچر  و  علی  شود ی مژئواکونومیک  تفاوت   رغمتا 

های غربی  توان امید به بهبود روابط ایران با قدرت های شدید میها و اختالف دیدگاه 

 .همواره وجود داشته باشد

 . نوع تفسیر و برداشت از اسالم 4-7

مربوط به اسالم با غرب نیست بلکه شامل درون خود    داشت صرفاًاین تفاوت بر

ساز تصور تهدید  ست. همین محور دوم است که زمینه ااسالم یعنی شیعه و سنی هم  

یل نیز از تفسیر ایران از اسالم نگران است ئب از ایران شده است. اسرااتر اعربیش

بر احیای   د یتأککارانه است اما تفسیر ایران انقالبی با  زیرا تفسیر اهل سنت محافظه

ها در حاشیه جهان اسالم قرار داشته  است که برای قرن   های مقاومت شیعیهسته

کند و هم آن بخش از بنابراین این برداشت ایران هم شیعیان را انقالبی می؛  است

در منطقه    ائیلاسر  حضور  اًص های موجود خصوجهان اهل سنت را که نسبت به رویه

منطقه  مداخالت  برابر  در  عرب  حکام  سکوت  مییا  پیشه  سکوت  در   کنندای  را 

 . ردیگ یبرم

هویتی سیاست ایران در   داًیشد  یهاجنبهنگرانی غرب از ایران انقالبی به    نیترمهم 
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با اشاره به این نگرانی    1؛ چنانکه فوازی جریس گرددیبازم ی  المللبینمنطقه و عرصه  

این نظر است که   انقالبی بر  تقابل فکری غرب و اسالم  متوقف    باوجودغرب و 

این روند تقابل از پایان قرن هفدهم اما این روند همچنان سایه خود را در   ماندن

(. انقالب اسالمی ایران با اتکا بر  ۲5، ص.  138۲غرب حفظ کرده است )جریس،  

نظم رفتاری در عرصه   یگذارهیپاجدید بر    یهاگزارهم و طرح  مبانی برگرفته از اسال

بنیان غیرفعال تقابل غرب و اسالم را بار دیگر وارد حوزه جدیدی  اساساًی المللبین

  ی هاجنبه پذیرای آن در    یروچیهبهلیبرالی    یهاارزش   انهیانحصارگراکرد که نگاه  

ارض و تنش در ابعاد فکری موضوعی گوناگون نیست و نتیجه این جدال فلسفی تع 

غرب با رخداد انقالب رنسانس   کهیدرحالو رفتاری در چهار دهه اخیر بوده است.  

با   و  کرد  منتقل  انسان  و  زمین  به  کلیسا  و  آسمان  از  را    ی گذارانیبنحاکمیت 

بر  اسالمی  و  انقالبی  نظام  در  ساخت  دگرگون  را  اجتماعی  زندگی  سکوالریسم 

. شودیم  د یتأکسعادت فردی و اجتماعی  نیتأمقوانین الهی در جامعه برای  تیاولو

که موفقیت در نفی و انکار دیگری فهمیده   ییهاجدال  یریگ شکلنتیجه این تفاسیر  

ظام جمهوری اسالمی ایران شور و  گیری ن. اگرچه ممکن است بعد از شکل شودیم

آن   انقالبی  سوء   افتهیکاهش شوق  اما  تنش برداشت باشد،  و  همسایگان ها  بین  ها 

 ,Hiltermann,2021)  است  افتهیش یافزاهای اخیر  و ایران در سال  فارس خلیج 

p.49  .)های نیابتی  ، اسرائیل و عربستان همواره ایران را به انجام جنگمتحدهاالت یا

المللی صدور انقالب ابزاری برای گسترش شیعه و حمایت از تروریسم بین  انعنوبه

می متهم  حامی  اسالمی  بشر،  حقوق  ناقص  ایران  اسرائیل  و  اعراب  دید  از  کنند. 

تروریسم و نیروی برهم زننده ثبات منطقه است که در پی گسترش نفوذ خود در 

 

1. Fawazi Jaris 
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ن شیعیان مناطق مختلف جهان است. بر اساس هنجارهای موجود در متون مذهبی  بی

تشیّع، واحد تحلیل نه دولت سرزمینی دارای حاکمیت، بلکه امت اسالمی است که  

 گیرد.توسط استعمار قرار می جادشدهیافراتر از مرزهای 

 . صدور انقالب 8- 4

سازی شیعه در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران یابی و تمدنظرفیت قدرت

کنند به حدی افزایش یافت که حتی اندیشمندان غربی نیز به این موضوع اعتراف می

به این موضوع اعتراف   اسالم و شیعهجنی لوی در کتاب خود با عنوان    کهی طوربه

، جمهوری اسالمی ایران موقعیت جدید 1979ب  گوید: »به دنبال انقالکند و میمی

قدرت و نفوذ شیعه در داخل جهان اسالم را به نمایش گذاشت که برخی مفسران  

را   کرده   نیترتیبااهمآن  توصیف  امروز  اسالم  جهان  در  شیعه  اند« قدرت 

 (Levy,2010, p.6  .)انقالب  ازجمله صدور  از  تهدید  و  ترس  احساس   دالیل 

ایران را می ایجاد  اسالمی  مانند  از   یهابلوک توان در مواردی  مقاومت و حمایت 

انزوای   جهیدرنتشدن تفکرات سکوالریستی و    یاه ی حاش،  بخشیآزاد  یهانهضت 

، ص. 1386منطقه دانست )محمدی،  یهاملت نزد    خصوص به در منطقه و    آمریکا

47.) 

اعراب معتقدند که ایران با دخالت در لبنان، عراق، سوریه و یمن به دنبال اهداف 

در میدان کشورهای دیگر منطقه    آمریکافائق آمدن بر رقابت با    ویژهبه ای خود  توسعه 

 ( »Vatanka,2018,pp.6-13است  که  منطقه   یسازثباتیب(.  است  تعبیری  ای« 

غرب آسیا دارند. ملک سلمان، پادشاه  برخی از کشورهای عربی از کنش ایران در  

عربستان معتقد است: »نیاز به مقابله با یک تهدید خارجی است، تهدیدی که سعی  

دارد کنترلش را گسترش دهد و استیالی خویش را مستحکم کند، امری که موجب  
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)افشاریان و جوادی ارجمند،  شود.«می  یافرقه و ایجاد فتنه    ایمنطقه تهدید ثبات  

(. پس از پیروزی انقالب اسالمی، برخی از رهبران انقالب بسیار  3۲ص.  ،  1397

مصمم بودند تا اصول انقالبی خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. از سویی دیگر 

خاص ماهیتی    طوربهکلی ماهیتی ضد غربی و    ازلحاظ به دالیل تاریخی انقالب ایران  

شرقی و نه غربی جمهوری اسالمی بارزی در شعار نه    طوربه یی داشت که  آمریکاضد

 تبلور یافت. 

کرد.   ایجاد  غربی  ضد  اسالم  نوعی  و  غرب  با  دشمنی  اسالمی  انقالب  ایران،  در 

سیاسی خود، توانمندسازی   -سیاست خارجی این کشور بر »صدور دکترین دینی

  عنوان بهشیعیان به خارج از کشور، تضعیف منافع غرب در خاورمیانه و تثبیت خود  

منطقه  هژمون  شدیک  متمرکز  (.  Jayamaha et al, 2019,pp.6-8) ای« 

ای همواره در تالش هستند تا از موقعیت در امور منطقه   رگذار یتأثکشورهای بزرگ و  

برای تحت    عنوانبه خود   بیرون   ریتأثابزاری  دادن کشورهای رقیب درون و  قرار 

خود استفاده کنند. ایران نیز در جهان اسالم مصداق بارز این ادعا   موردنظر منطقه  

این قدرت در طول از دوری و نزدیکی به کشورهای   است.  با استفاده  نیز  تاریخ 

های دیگر در منطقه را به حداقل  های نفوذ قدرتپیرامونی خود تالش کرده تا زمینه

برساند و تداوم این رویکرد در عصر حاضر در قالب شکل دادن به محور شیعی در 

  شود یمفهمیده    نوعی تهدید از جانب اعراب  عنوانبهسنی    کارمحافظه برابر بلوک  

 (Amidror,2016, p.1 .) 

 ی ر ی گ جه ی نت 

تحوالت خاورمیانه محسوب  در  نقطه عطفی  اسرائیل  و  اعراب  اخیر  توافق صلح 

بخش به صلح اخیر، تهدیدات اصلی هستی  یهامؤلفه یکی از    کهییازآنجاگردد و  می
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این توافق    فارس خلیج ایران برای کشورهای عربی حاشیه   و رژیم اسرائیل است، 

تواند در بلندمدت پیامدهای سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی جدی برای صلح می

شرایطی فراهم کرده بود    یبهار عربتحوالت    باوجودآنکهایران به دنبال داشته باشد.  

تغییر کند،  تا موازنه قوای منطقه  ایران  به نحوی به سود  توافق صلح    حالنیبااای 

ای را تا حدودی به نفع ائتالف ورهای عربی همسایه ایران و اسرائیل موازنه منطقه کش

عربی به هم زده است. واقعیت آن است که اگرچه صلح اسرائیل و کشورهای -عبری

تاریخی    تیاهمکم باعث    جیتدربه ،  فارس خلیجعربی حاشیه   منازعات   ها آنشدن 

ای خواهد بود، توافق  وابط منطقه شده و نویدبخش عصر جدیدی در خاورمیانه و ر

عربی را   -کنونی معادله قدرت بین جبهه مقاومت به رهبری ایران و جناح عبری

کند. به عبارتی، به دلیل اهمیت و جایگاه همسایگان ایران  تر از گذشته میپیچیده

امنیت و منافع ملی، نحوه مواجهه با    نیتأمنظیر بحرین و امارات متحده عربی، در  

و سیاستاقدا در    هاآنها  مات  مضاعفی  برخوردار    هایگذاراستیساز حساسیت 

 است.

توان اوالً سطح تهدیدهای ایران  سازی روابط اعراب و اسرائیل را میعادی  روازاین

ابعاد  و  بوده  پیوسته  و  دائمی  اعراب  برای  اسرائیل  تهدید  برخالف  اعراب،  برای 

تر نمایان شده است. دوم اینکه این تهدید متوجه اسرائیل هم بوده  هویتی در آن بیش 

و از سوی دیگر    اندقرارگرفته ان در کنار هم  اعراب و اسرائیل در برابر ایر  جهیدرنتو  

با توجه به تهدید    جهی درنتتهدیدات اسرائیل نیز از شدت آن کاسته شده است و  

  داده رخ   هاآنسازی مناسبات میان  مشترک ایران برای هر دوی اعراب و اسرائیل عادی

اعرامی  درواقع است.   و  اسرائیل  نزدیکی  باعث  مختلفی  دالیل  که  گفت  ب توان 

های تاریخی همچون شکاف بین توان در چارچوب زمینهاند. این دالیل را می شده 
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های سیاسی ایران و اعراب، سنی و شیعه و همچنین موضوعاتی از قبیل ماهیت نظام

مداخله  همچون  اسرائیل  و  و  اعراب  بودن  دینی  ایران،  از  ترس  سرکوب،  گری، 

ه عناصری همچون رویکرد ترامپ به  گرایی ذکر کرد. همچنین در این راستا ب اسالم

منطقه  قدرت  افزایش  داعش مسائل خاورمیانه،  زوال  و  تحوالت سوریه  ایران،  ای 

 توجه کرد. 

های اخیر آنچه باعث گسترش رسد طی سالبر اساس نظریه موازنه تهدید، به نظر می

از   هاآنهای  روابط بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی شده است، برداشت 

های اسرائیل و اعراب از تهدید است. برداشت  عنوانبه ای ایران  تقاء قدرت منطقه ار

دهد که این موازنه تهدید نشان می  ی رهایمتغ   یبرمبناای ایران  ارتقاء قدرت منطقه 

آورده است   حساببهای  تهدید مشترک در سطح منطقه   عنوانبهدو بازیگر ایران را  

 های مشترکی در مقابل ایران هستند.دارای اولویتو بر این اساس، اسرائیل و اعراب  
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