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 گزارش کامل

اقعو" عنوان با یتخصص -یعلم نشست یامنطقه مطالعات یرانیا انجمن

 را "فارس جیخل حوزه در قدرت معادالت و رانیا کرونا؛ دوران در ییگرا

 در ناریوب صورت به ،یبهشت دیشه دانشگاه یپژوهش معاونت یهمکار با

 یحاج رمحمدیام دکتر یآقا حضور با 1399 بهشتیارد 29 دوشنبه روز

 و یبهشت دیشه دانشگاه یاسیس و یاقتصاد علوم دانشکده اریدانش یوسفی

 ربع جهان مطالعات مرکز در رانیا مطالعات اریاستاد صالح عَلَم دکتر یآقا

 . کرد برگزار ایاسترال یمل دانشگاه اسالم و

 مطالعات هتیکم ریدب ،یذاکر سادات مهدخت دکتر خانم نشست ریدب ابتدا در

 هایتنش وها تحول مرور باای منطقه مطالعات یرانیا انجمن فارس جیخل

 درخواست یوسفی یحاج دکتر یآقا از فارس جیخل در گذشته ماه چند

 .بپردازند بحث طرح به کردند

 و یگرایواقع هینظر به اشاره با یوسفی یحاج دکتر یآقا نشست یابتدا در

 داردای مقاله ونت الکساندر: »گفتند یتیامنهای نظام مورد در یگراینوواقع

 نظام نینخست. کندمی ارائه یتیامن طیمح نییتب یبرا را نظام سه آن در که

 ثبح آن در که است یرقابت انهگرایواقع هینظر ونت، نظر مورد یتیامن

 دولت، هر و است رحطم یتیامن طیمح درها دولت رقابت و یاریخود

 نبوده ریپذ سکیرها دولت. کندمی جستجو بیرق یناامن در را خود تیامن

 جیخل در نمونه یبرا. هستند نگران همواره خود بیرقهای ییتوانا از و

 رانیا یبرا آنها ینظام یمانورها ای رانیا یرقبا یحاتیتسل یدهایخر فارس

های ییتوانا یابیارز به یلیتحل یفضا نیچن در کشور نیا و است معنادار

 اغلب و انتظار مورد یهمکار گونه چیه ینظام نیچن در. پردازدمی خود

 . «ستین سریم
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 یتنمب پرداخته، آن یمعرف به ونت الکساندر که دوم نظام: »افزودند شانیا

 در گرانید به نسبت را خود تیامن گر،یباز هر آن در که است سمیبرالیل بر

 نه و دارد توجه خود دستاورد به مطلق صورت به بلکه ردیگنمی  نظر

می و دیآمی دیپد زین یجمع دسته کنش امکان نظام، نیا در. رقبا طیشرا

 بر یمبتن که سوم نظام. کرد میترس راای انهیجو یهمکار انداز چشم توان

 در هک استمبتنی بر همکاری  یتیامن یهمکار نظام ست،ین هینظر دو نیا

 کشورها و ردیگمی قرار گرید طرف تیامن با ارتباط در کشور هر تیامن آن

 درجمعی  یاریخود تیهو نظام، نیا در. هستند گریهمد تیامن مسئول

 .«ردیگمی شکل منطقه کی ابعاد

 یتیامن انداز چشم ،کرونا یماریب که نیا است مطرح که یپرسش اما 

 گاهن: »افزودند یوسفی یحاج دکتر .است برده سمت کدام به راای منطقه

 یارهمک بر یمبتن یتیامن نظام سمت به توانندمی کشورها که است نیا من

 نگج احتمال و کرده ریدرگ را کشورها همه کرونا نکهیا نخست. روند شیپ

 یچند تا سلمان بن عربستان، در نکهیا دوم. است کرده دایپ کاهش تنش و

 دیتهد کی تراز در یحت را رانیا و داشت ییباال نفس به اعتماد شیپ

 هیعل را یتهاجم اریبس استیس و گرفت نظر در کشورش هیعل یوجود

 هشکا یبرا کشور نیا لیتما ،کرونا از بعد وجود نیا با. کرد اتخاذ رانیا

 ییدهایام تواندمی منی جنگ مورد در یحت و رانیا و عربستان نیبها تنش

 وهارین کرونا دوران در نکهیا سوم. آورد دیپدها یهمکار یریگ شکل یبرا

 ودخ زین نیا و رندیبگ ینظامهای شیآرا کیکالس صورت به توانندنمی

یژه به و فارس جیخل کشور چند نکهیا نکته نیچهارم. است یریدرگ مانع

 توانمی نیبنابرا و اند کرده ارسال رانیا به ییها کمک امارات متحده عربی

. دانست منطقه رهبران نیب یهمکار اراده و نشانه ینوع را تحوالت نیا

 فراهم منطقه رهبران ادراک در یدگرگون کی کرونا درسمی نظر به نیبنابرا

 .«است آورده
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 طرح به کردند دعوت صالح علم دکتر یآقا از  یذاکر دکتر خانم ادامه در

 برگزار از تشکر با ابتدا در صالح علم دکتر یآقا. بپردازند خود ینظرها نقطه

 . پرداختند خود ینظرها نقطه طرح به نار،یوب کنندگان

 میفاهم با سرد جنگ انیپا در ما: »گفتند خودهای صحبت یابتدا در شانیا

 توانمی جمله آن از که میشد رو به رو یگرایواقع از فراتر یدیجد یتیامن

 نیا زین رسپتامب ازدهی از بعد. کرد اشاره یستیز طیمح و یاقتصاد تیامن به

 نیب یسنتهای ساختار تواندنمی کرونا .افتاد اتفاق دوباره ینظر تحول

 یاسیس رفتار در. کند فیبازتعر را میمفاه تواندمی اما دهد رییتغ را یالملل

 نظر از و داشت خواهد وجود یراتییتغ منطقه در و جهان در کشورها،

 ظهور تیامن از یدیجد ییها مقوله وها مفهوم یدانشگاه و یفکر مباحث

 . «کرد خواهند

 انینب دولت و قدرت یمبنا بر یتیامن میمفاه که آنجا از: »افزودند شانیا

 و قدرت معادالت چون یمیمفاه چارچوب درها دولت شده، گذاشته

 حفظ را خود تیامن و کنندمی اعمال را خود یاسیسهای خواسته مرزها،

 مسائل جز به یمسائل مورد در ندرت به انهگرایواقعهای دگاهید. کنندمی

 یخوب به اند نتوانستهها دگاهید نیا خاطر نیا به. کنندمی ورود ینظام

 رگید و یعرب بهار ای سپتامبر ازدهی سرد، جنگ انیپا مانندهای دهیپد

 از زین کرونا. دهند حیتوض یحت ای کرده نیشبیپ را یدولت ریغ تحوالت

 و یانرژ تیامن ،یستیز طیمح تیامن بر که است ینیچن نیاهای دهیپد

 کلمش با را انگرایواقع قطعا که بوده اثرگذار ایدن کل یاقتصاد تیامن

 نه و مرز نه شناسد،می قدرت نه روسیو نیا رایز کندمی رو به رو یلیتحل

 دیجد دهیپد با انهگرایواقعهای دگاهید در ما ل،یدل نیا به. دوم و اول جهان

 .«میا شده رو به رو لیتحل قابل یسخت به و

 آنکه از شیپها ملت چرا که دهد حیتوض تواندمی یگرایواقع: »گفتند شانیا

 انهیخاورم در. دارند یملهای خواسته باشند داشته یجهانهای خواسته

 یمدن ینگران و شده گذاشته اجرا به کشورها از یاریبس در یانسان کنترل
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 یلییاسرا ینهادها. ریخ ای افتی خواهد ادامه کنترل نیا ایآ که است نیا در

 است مجبور بت نیش و کندمی کنترل را یانسان یآمدها و رفت لیموبا با

 خواهد قطع کرونا بحران از بعد و دارد وجود کنترل نیا که دهد حیتوض

 و دهدمین رییتغ را یگرایواقع یمبان و ساختارها کرونا اگرچه نیبنابرا. شد

 و یاسیس ،ینظام یرفتارها حال نیع در کند،می تیتقو را آنها یحت

 یبرا بحران نیا از توانندمی کشورها نیبنابرا. دهدمی رییتغ را یاقتصاد

 شده اعثب کرونا. کنند استفاده یهمبستگ حس و یجمع یرفتارها شبردیپ

 کی مردمان ،ییکروناهای استیس اعمال با فارس، جیخل یکشورها در

یم کرونا کردن یتیامن را آن نام که است یزیچ نیا و کنند رفتار گونه

 آن به زین مردم و کندمی اجرا راای برنامه نیچن دولت کی یوقت. میگذار

 (کرونا) موضوع کردن یتیامن در تیموفقی دهنده نشان نیا کنند، عمل

 مشکل و کردند یاسیس هم و یتیامن هم را، کرونا لییاسرا در. است

 .«شد حل آنها انتخابات

 ژهیو به است جالب و دیجد دهیپد کی روسیو نیا: »گفتند ادامه درایشان 

 میداشت ایدن در مختلفهای منطقه ما. الملل نیب روابط کیتئور یمبان نظر از

 هب رو یجهان امر کی با یگرایواقع نقطه، نیا در و متفاوتهای دغدغه با

 داشته خاطر به اگر شود،می دهید که یجالبهای دهیپد گرید از. است رو

. کندمی کمک و دیآمی خوزستان به یالشعب حشد خوزستان لیس در دیباش

 رد بلکه یدولت سطح در فقط نه یفرامرزهای یهمکار چگونه یعنی نیا

. رودمی قم به کرونا دوران در گروه نیهم. ردیگمی شکل یدولت ریغ سطح

 تیفعال یعیرشیغ مناطق در و کرده رفتار یفرامذهب کامال اهلل حزب لبنان در

 نیبنابرا. دهد نشان یمذهب فرا ریتصو کی خود از تا کندمی ییکرونا ضد

ها دهیپد نیا اما شوندمی بسته زین مرزها یحت و کنندنمی رییتغ ساختارها

می فیتضع هم و تیتقو را مرزها هم که ردیگمی شکل کنارش در زین

 . «کند
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 منطقه یکشورها یاسیس یرفتارها گر،ید حوزه در: »گفتند صالح علم دکتر

 با دیاز بن محمد ه،یسور به کمک بهانه به امارات در. است کرده رییتغ زین

 در نیا. کندمی کمک شنهادیپ و گرفته یتلفن تماس دمشق در اسد بشار

 نیا. است کرده فیتعر رانیا مقابل جبهه در را خود امارات که است یحال

 و فتارر در رییتغ یبرا را فرصت نیا کرونا چگونه که است یجالب نکته

 رانیا به امارات نکهیا. آورد وجود به منطقه یکشورها یگذار استیس

 زین را رانیا یرو به رو جبهه شکاف که دارد معنا اریبس است کرده کمک

 رگید رانیا ،یتیامن معادالت یکنون دوران در نیبنابرا. بخشدمی عمق

 زا منطقه در رانیا بیرق. دانست نخواهد خود یتیامن بیرق را عربستان

 یتیمنا معادالت رییتغ با. است یراهبرد فیتعر کی نیا است کایآمر اکنون

 ابلمق در یبازدارندگ ینوع منطقه، در رانیا نفوذ بر هیتک با و منطقه در

 یهژمون دینبا انهیخاورم در یکشور چیه کایآمر نظر از .دیآمی دیپد کایآمر

 کایمرآ. است راستا نیا در برداشتن گام حال در رانیا که یحال در کند دایپ

 هک است نیا کایآمر نظر مورد دوم نکته. تابدنمی بر راای منطقه قدرت کی

 که یحال در تابدنمی بر را عام طور به هیروس و خاص طور به نیچ نفوذ

 هک دارند یبزرگ تیمز کشور دو نیا. کند هموار را نفوذ نیا تواندمی رانیا

 مشترک مانور شاهد ما نیبنابرا. هستند ارتباط در منطقه در گرانیباز تمام با

 شدن کمرنگ یمعنا به که میهست منطقه در هیروس و نیچ ران،یا ینظام

 و نیچ با یراهبرد روابط با یقو رانیا حضور. است منطقه در کایآمر نفوذ

یم فیتضع ندهیآ در را فارس جیخل در کایآمرای منطقه حضور ه،یروس

 .«کند

 در که میهست یدولت ریغ گرانیباز ظهور شاهد ما: »گفتند انیپا در شانیا

 هک است یحال در نیا. هستند تر یقو زینها دولت از یحتها نهیزم یبرخ

 نیا و کرده اعالم یستیترور گروه عنوان به راها گروه نیا از یبرخ کایآمر

 کندمی منطقه در کایآمر که یکار. دهدمی کاهش را گفتگو امکان کردیرو

 نیا منطقه که یحال در کندمی عمل یسنتهای روش اساس بر که است نیا
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 کردن دنبال حال در رانیا که یحال در. فهمدنمی و تابدنمی بر را زبان

 ما نیبنابرا. کند جادیا یبازدارندگ مدت دراز در که است یمشخص راهبرد

 نظر به. میهست منطقه یتیامن یفضا در یدیجد گفتمان یریگ شکل شاهد

 در. اردد ازین عربستان به رانیا با ییرو در رو یبرا که است کایآمر نیا من

 داقتصا اساس بر که منطقه در هیروس و نیچ حضور دور، چندان نه ندهیآ

می شودمی انجامها یدئولوژیا گرفتن نظر در بدونهای یگذار هیسرما و

 باشد هداشت همراه به نیچ و هیروس یبرا را یتر یقو و تر موفق نفوذ تواند

 نیا نفوذ بتواند که باشد یقو آنقدر رانیا که است نیا کایآمر ینگران و

 حوزه یکشورها به بار چند زین تهران. بگذارد هیپا منطقه در راها قدرت

 و میباش داشته یتیامن توافقنامه میتوانمی یحت که کرده اعالم فارس جیخل

 .«باشد منطقه در کایآمر حضور انیپا بر یآغاز تواندمی یتوافق هرگونه

 .کردند مطرح را خودهای پاسخ و پرسش حاضران نشست انیپا در
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