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  1401 ماه مرداد دوم هفته  108شماره 

 1400ماه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 تأملی بر اهداف و پیامدهای

 های اشغالی و عربستانای بایدن به سرزمینسفر منطقه

 

اکنون که بیش از ده روز از انجام سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه می 

گذرد بهتر می توان به ارزیابی و نتایج و پیامدهای آن پرداخت به هر حال و 

روزه خود  4ها جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سفر سرانجام طبق اعالم رسانه

آنجا به جده عربستان پرواز  های اشغالی و ازبه منطقه را آغاز و ابتدا به سرزمین

بود این اولین سفر بایدن به عربستان بعد از ریاست جمهوری در واقع کرد. 

در زمان مناظرات انتخاباتی، از رویکرد دولت عربستان سعودی به ویژه  بایدن

در بحث حقوق بشر انتقاد کرده و حتی در بعضی موارد، عربستان را دولت 

نتخابات و ورود بایدن به کاخ سفید، مواضع ضد منفور نامیده بود. بعد از ا

سعودی وی حالت علنی به خود گرفت و نهایتاً در گزارش مربوط به قتل 

که بایدن به دلیل دشخاشقجی، عربستان سعودی را محکوم کرد. گفته می
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های بن سلمان از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ضدیت با حمایت

ا در کلیت وی با حکام سعودی به ویژه ملک سلمان عربستان پیدا کرده بود، ام

رغم سردی روابط با که علی شداکنون مشاهده اما . نداشتگیری سوء جهت

عربستان طی دوسال گذشته، واشنگتن در یک چرخش آشکار به برقراری 

 رابطه با عربستان سعودی تمایل دارد.

ها از زمان ستدر کنار این مسأله رویکرد دولت آمریکا نسبت به صهیونی

ها معتقدند بایدن یک رویکرد دوگانه بوده است. زیرا بسیاری از صهیونیست

که اقدامات بایدن در حمایت از رژیم صهیونیستی به اندازه اقدامات ترامپ 

نبوده و این در حالی است که وی بارها در مناظرات انتخاباتی و بعد از آن قول 

ای موارد باعث شده که بایدن در سفر منطقه حمایت از اسرائیل را داده بود. این

های اشغالی اهداف متعددی را دنبال کند که به طور خود به عربستان و سرزمین

 شود.خاص به آنها پرداخته می

 اهداف سفر بایدن به عربستان سعودی

همان طور که گفته شد بایدن در یک تغییر آشکار در سیاست های خود 

توان به برخی از مهمترین که می نمودنسبت به عربستان، اقدام به این سفر 

 اهداف این سفر اشاره کرد: 
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مقابله با ایران و دستیابی به راهکارهای جلوگیری از نفوذ  -1

ذاکرات هسته ای به آمریکا در بحث م ای جمهوری اسالمی ایران:منطقه

های متعدد نتوانست به نتیجه مطلوب برسد. از سوی دیگر علت زیاده خواهی

طی چند سال گذشته بین ایران و عربستان مذاکراتی در جهت برقراری روابط 

سیاسی و دیپلماتیک برگزار شده و این مذاکرات نیز تاکنون مثبت بوده 

عالم شد که این کشور است. همچنین بارها از سوی مسئوالن سعودی ا

ها نشان ی این گزارههای خود را به سمت ایران دراز کرده است. همهدست

دهد که وضعیت منطقه به نفع ایران در حال تغییر است و برای جلوگیری می

از این روند باید یک موضع واحدی بین این بازیگران ایجاد شود. زیرا از 

و ریاض بیش از آنکه سودمحور  منظر آمریکایی ها انشقاق بین واشنگتن

اند ها به این نتیجه رسیدهده شده است. از همین نقطه نظر آمریکاییباشد، زیان

ها ایجاد کنند و همین صهیونیست –ریاض  -که یک مثلث بین واشنگتن 

ها کشوری که عاملی در جهت مقابله با ایران باشد. زیرا از نظر آمریکایی

تواند آن را با تهدیدات واهی تعد همکاری است و میبرای مقابله با ایران مس

سخنگوی « جان کربی»تحریک کند ، عربستان سعودی است. به گفته 

شورای امنیت ملی کاخ سفید؛ جوبایدن در سفرش به منطقه به دنبال کار بر 

. در بوده استروی موضوعاتی نظیر پدافند هوایی جهت مقابله با ایران 
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گیری یک ترتیب یم با کشورهای منطقه بر روی شکلگذشته در توافق ابراه

امنیتی ویژه که ظاهراً شامل ادغام دفاع هوایی اسرائیل و کشورهای عضو 

فارس در جهت مقابله با ایران باشد، مذاکراتی شده شورای همکاری خلیج

ها بیش از آنکه به دنبال برقراری رابطه با بود. از سوی دیگر آمریکایی

از ائتالف ایران و عربستان هراسان هستند. از منظر  عربستان باشند

ها، همکاری ایران و عربستان و انجام گفتگوهای دوجانبه از یک آمریکایی

سو منجر به ایجاد یک بلوک انرژی در منطقه خواهد شد و از سوی دیگر 

ها شود. این دو مسأله برای آمریکاییای میمنجر به کاهش بحران های منطقه

 ای دارند. میت است و نسبت به آن حساسیت ویژهحائز اه

حال در این میان دو گزاره در رابطه با موضوع مذاکرات ایران و 

که به آنها نیز به دلیل ارتباط با این موضوع باید  شودعربستان مطرح می

 پرداخته شود.

ای معتقدند که عربستان سعودی مترصد یک نوع عده گزاره اول؛

از طریق انجام مذاکرات با ایران بوده است. این گروه تلنگر به آمریکا 

ها را به سمت معتقدند که عربستان برای اینکه بتواند دوباره نظر آمریکایی

خود جلب کند، به سمت مذاکره و ارتباط با ایران آمد تا بدین وسیله 

 های خود در رابطه با ریاض مطلع کند.واشنگتن را نسبت به سیاست
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ای دیگر معتقدند که این استدالل اشتباه است و هعد گزاره دوم؛

های هایی که با آن درگیر است و به ویژه بحرانعربستان بنابر بحران

ای به سمت ایران تمایل پیدا کرده است. در واقع عربستان برای منطقه

ای است، خروج از این بحران ها و اذعان به اینکه ایران توان و قدرت منطقه

ه روی آورده است. این گروه معتقدند که در کوتاه مدت، به سمت مذاکر

های ای حتی در صورت همکاریعربستان برای فائق آمدن بر مسائل منطقه

گسترده با آمریکا به ایران نیاز دارد، اما ممکن است که در بلندمدت تغییری 

های خود ایجاد کند. به همین دلیل این گروه معتقدند در راهبردها و سیاست

ه باید از فرصت به وجود آمده استفاده کرد،زیرا در صورت عدم برقراری ک

رابطه با عربستان، سایر بازیگران همچون رژیم صهیونیستی جای ایران را 

 خواهند گرفت و این رابطه در آینده برای ایران تهدیدزا خواهد بود.

تأمین امنیت پایدار انرژی جهان و جریان انرژی به  -2

به علت رقابت جدی چین و آمریکا و ائتالف  انرژی(: غرب)امنیت جهانی

چین و روسیه و از سوی دیگر جنگ اوکراین تأثیر منفی و آشکاری بر 

بازارهای جهانی و امنیت انرژی به خصوص در اروپا و آمریکا داشته است. 

های اصلی در سفر بنابراین برای بایدن امنیت جهانی انرژی در صدر اولویت

های گسترده علیه روسیه به است. همچنین بعد از اعمال تحریم بوده به منطقه

ویژه در حوزه انرژی، آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال جایگزینی منابع 
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انرژی روسیه هستند. در این میان برای جایگزینی منابع انرژی روسیه چند 

وئال ترین آنها عربستان سعودی، ایران، قطر و ونزگزینه مطرح شده که مهم

هستند. اما در این میان رویکرد و تمرکز آمریکا بر روی عربستان است. زیرا 

ایران به دلیل تحریم و عدم تبدیل شدن به قطب انرژی جهانی و بازیگر 

های انرژی محورآمریکایی جایی محوری در بحث انرژی در دایره سیاست

برای نخواهد داشت. قطر به دلیل بُعد مسافتی و عدم ظرفیت مناسب 

جایگزینی نفت روسیه امکان جایگزینی ندارد. در این میان ونزوئال نیز به 

دالیل مشابه ایران همچون تحریم) البته آمریکا بخشی از این تحریم ها را 

اخیراً لغو کرده( و عدم توان در تولید نفت مورد نیاز از این تصمیم کنار 

 :ان سعودی استگذاشته شدند. گزینه مقبول آنها به دو دلیل عربست

های الف( ظرفیت تولید نفت توسط عربستان به دلیل حضور شرکت 

ها تواند باشد. البته سعودینفتی در این کشور بیش از وضعیت فعلی می

هزار  300توانند تا اند که نهایتاً ظرفیت تولیدی نفت خود را میاذعان کرده

ت عربستان یک بشکه در روز افزایش دهند. برخی معتقدند که این حرک

 نوع سیاست برای امتیازگیری بیشتر از آمریکا است.

ترین دولت وابسته به غرب ب( از نقطه نظر سیاسی عربستان، نزدیک 

ها است. باتوجه به این شرایط، یکی از دالیلی و آمریکا نسبت به سایر گزینه
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که آمریکا در این مقطع زمانی به سمت عربستان سوق پیدا کرده، مباحث 

انرژی محور و جایگزینی انرژی این کشور با روسیه است. البته این نکته را 

باید ذکر کرد که عربستان سعودی نیز توانایی جایگزینی کامل نفت روسیه 

تواند را ندارد، اما پوشش درصدی از کمبود انرژی کنونی برای غرب را می

 جبران کند.

ز عربستان انتقاد جو بایدن که بارها به دلیل مباحث حقوق بشری ا

کرده و گفته بود که با عامالن این جنایت برخورد خواهد کرد، در تغییر 

موضعی آشکار به سمت عربستان گرایش پیدا کرده است. فرانس پرس در 

بایدن با ولیعهد مالقات جو» رابطه با این تغییر رویکرد بایدن آورده است: 

شود، تغییر نام برده میسعودی که از وی به عنوان حاکم واقعی کشورش 

آید. این مسائل رویکردی بحث برانگیز برای دیپلماسی آمریکا به شمار می

دهد که اقدامات بایدن در برابر عربستان حرکاتی نمایشی و در نشان می

جهت اقناع افکار عمومی بوده و عمل و شعارهای وی با یکدیگر همخوانی 

دن هم دیدیم که وی به جای دست البته در مراسم استقبال از بای«. ندارد

 خورده را به هم زدند.های گرهسلمان، مشتدادن با بن

توافق »عادی سازی روابط و کمک به توسعه پروژه   -3

آمریکا مترصد برقراری رابطه و یا همان عادی سازی روابط  :«ابراهیم
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ها عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی است. البته در برخی اخبار و گزارش

ها قول دو جزیره تیران و صنافیر ها به سعودیعنوان شده بود که آمریکایی

اند. سایت را در ازای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی داده

باره آمریکایی آکسیوس اطالعاتی را از منابع آمریکایی و اسرائیلی در

ها برای عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل در ازای تکمیل روند تالش

واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی، فاش کرده بود. این 

گزاره نیز مطرح شده که آمریکا شرط ازسرگیری روابط خود با عربستان را 

 ده است. به برقراری رابطه این کشور با رژیم صهیونیستی منوط کر

ها به آمریکایی افزایش سطح مناسبات اقتصادی و نظامی: -4

گذاری در عربستان به ویژه در حوزه انرژی هستند و در مقابل دنبال سرمایه

ها دارند. ها نیز تمایل به خرید تسلیحات نظامی پیشرفته از آمریکاییسعودی

د سال اخیر در کنار این مسأله درآمدهای نظامی آمریکا از عربستان طی چن

گذاری ها نیز به سرمایهرشد چشمگیری داشته و در مقابل آمریکایی

ها در آمریکا نیاز دارند. این معادالت چند وجهی منجر به این شده سعودی

که گزاره امنیت در برابر نفت آمریکا و عربستان همیشه به ذهن متبادر شود 

ری جای این مبحث گذاو امروز مسائلی همچون تسلیحات نظامی و سرمایه
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دهد که پیوند عربستان و آمریکا پیوند ها نشان میرا گرفته است. این گزاره

 ناگسستنی است و تنش در روابط بیشتر تاکتیکی است.

 های اشغالیاهداف سفر بایدن به سرزمین

بایدن در کنار سفر به عربستان یک سفر نیز به سرزمین های اشغالی 

 توان به شرح زیر برشمرد:سفر را میداشت. مهمترین اهداف این 

تالش در جهت کمک به وضعیت بحرانی رژیم  -1

انتخابات پارلمانی برگزار  5سال،  4رژیم صهیونیستی در طول  صهیونیستی:

ماه  9کرده است و دولت قبلی که یک دولت ائتالفی بود، چیزی نزدیک به 

اسی به دولت که با سفر خود یک قوام سی بوددوام آورد. بایدن در تالش 

 صهیونیستی بدهد و احزاب را حول یک محور واحد شکل دهد.

سفر عبری و آمریکایی در منطقه:  –تشکیل ائتالف عربی  -2

بایدن صرف نظر از اهداف خاص که در عربستان و اسرائیل متفاوت بود، 

ها حول این موضوع که بسیاری از رسانهداشت یک ویژگی مشترک 

کیل ائتالف علیه ایران و مقابله با ایران که اند. بحث تش تمرکز کرده

. بایدن بودند  های صهیونیستی نیز به آن در مقطع کنونی بسیار پرداختهرسانه

را وارد ساختار جدید امنیت منطقه با رژیم صهیونیستی  داشتقصد 

عبری نماید چراکه امنیت اسرائیل اولویت اصلی  -محوریت ائتالف عربی 
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اهلل )تشکیالت خودگردان فلسطین( ع دیدار بایدن از رامآمریکا است. در واق

تا طرح  بوده استسازی امنیت اسرائیل صرفاً در چارچوب تحلیل بیشینه

ادغام اسرائیل در ساختار امنیت منطقه با موفقیت به سرانجام برسد. در این 

ای نمایی ایران به عنوان تهدید منطقههراسی و جلوهراستا بایدن با ایران

امنیتی کشورهای  -درصدد به اجراء در آوردن اتئالف و اتحاد نظامی

بوده آسیا با اسرائیل حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای منطقه غرب

. برای این منظور بایدن پیگیر سیاست ترامپ  است که به دنبال است 

به سایر کشورهای منطقه عربی بود. در «توافق و صلح ابراهیم»گسترش 

: داشت ابله با ایران، در این سفر بایدن بر روی دو موضوع تمرکز بحث مق

ای علیه الف( بحث هسته ای و مذاکرات پیش رو. ب( تشکیل ائتالف منطقه

 ایران.

ها همواره رویکردی منفی و سلبی ای، صهیونیستدر بحث مذاکرات هسته

یدن به لغو اند و بسیاری معتقدند که علت عدم تمایل دولت بابه موضوع داشته

های ها است. اما اخیراً رسانهها و مباحث دیگر، فشار صهیونیستتحریم

دهد مسئوالن این رژیم به دو دسته اسرائیلی مطالبی را بیان کردند که نشان می

اند. تایمز اسرائیل اعالم کرد که اعضای موافق و مخالف برجام تقسیم شده

اند. ق احتمالی با ایران حمایت کردهارشد موساد و رئیس ارتش اسراییل از تواف
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تواند به مدت دو سال و نیم باعث عدم گوید که برجام حداکثر میموساد می

ای ایران شود. روزنامه معاریو نیز اعالم کرد که در های هستهپیشرفت توانایی

های واقعی نظامی و سیاسی در برابرتهدید ناشی از ایران، راه درست نبود گزینه

ای آماده شود. این مواضع که اسرائیل برای راهبرد بازدارندگی هستهآن است 

را باید در کنار اعالم رسمی روزنامه اسرائیل هیوم قرار داد که اعالم کرد اکثر 

کنند.  این ای حمایت میرهبران ارتش اسرائیل از بازگشت به توافق هسته

انه در رابطه با ها نیز یک بازی دوگدهد که صهیونیستها نشان میگزاره

اند و موضع واحدی از خود بروز نخواهند داد. ای در پیش گرفتهموضوع هسته

گیری در گونه که گانتز وزیر جنگ این رژیم نیز اعالم کرد که تصمیمهمان

 رابطه با موضوع برجام در پشت درهای بسته اتخاذ خواهد شد.

 ایران ای علیه جمهوری اسالمیابعاد و اهداف ائتالف منطقه

ها و اهداف این رژیم از تشکیل چنین ائتالفی ستنیدر رابطه با نیاز صهیو

اند که ها بنابر چهار گزینه ذیل به این نتیجه رسیدهباید گفت که صهیونیست

 ها شوند:توان اقدام نظامی علیه ایران را ندارند و باید متوسل به تشکیل ائتالف

ایران را ندارد و مترصد ورود دیگر الف( خود به تنهایی توان مقابله با 

 .بازیگران به سطح تنازع خود با ایران هستند
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ب( گزاره تهدید معتبر علیه ایران را همچنان فعال نگه دارد. در واقع این 

پیام را به ایران مخابره کند که انجام هرگونه تهدید را با مشارکت کشورهای 

 منطقه علیه ایران در دستور کار دارد.

های اشغالی، توجه به آسیب پذیری باالی این رژیم در داخل سرزمینج( با

سطح برخورد را به کشور ثالث تقلیل دهند. این گزاره از دو جهت برای رژیم 

کند صهیونیستی دارای مزیت است؛ اول؛ ایران را با کشور ثالث دچار تنش می

شود، ران میو همچنین منجر به دورماندن این رژیم از برخورد مستقیم با ای

دوم؛ ایران را به عنوان یک کشور دارای تهدید در افکار عمومی جلوه 

 دهد. این رژیم از این مقوله بعد از حمله موشکی به اربیل استفاده کرد.می

ای از تشکیل ائتالف منطقه رژیم صهیونیستیبراساس این سه اصل، اهداف 

 :می باشدعلیه ایران موارد ذیل 

رژیم صهیونیستی به دنبال یک راهبرد سه وجهی و متوالی در برخورد   -1

اول؛ اجماع سازی، دوم؛ ائتالف سازی و سوم تهدیدسازی  با ایران است؛

. فرق اجماع سازی با ائتالف سازی در حصول به نتیجه است. اکنون این است

 رژیم در هر دو گزاره دچار مشکل است. هنگامی که رژیم صهیونیستی قصد

اجرایی شدن معامله قرن را داشت، تنها چند کشور محدود با آن همکاری 

کردند. همچنین در نشست شرارت در نقاب تنها چند کشور شرکت کردند. 
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سازی و ای، این رژیم هم در اجماعدهد برخالف تبلیغات رسانهاین نشان می

 سازی با ایران دچار مشکل است. هم در ائتالف

سیندیکیت نیز به این امر اذعان دارد و می نویسد: وبگاه جوئیش نیوز 

ها و اعراب تصورات متفاوتی از تهدیدات درباره ایران و همچنین اسرائیلی

قطر و عمان  .های متفاوتی در مورد نحوه برخورد با تهران دارنداستراتژی

کند. روابط خوبی با ایران دارند. کویت روابط محتاطانه با تهران را حفظ می

عربی نسبت به ایران محتاط هستند و به جای متحدهبستان سعودی و اماراتعر

ابوظبی مذاکرات نسبتاً علنی رویارویی، بیشتر به دنبال مصالحه هستند. ریاض و 

بحرین کوچک تمایل دارد در مسائل امنیتی و  .اندبا رژیم تهران انجام داده

های عربی خلیج کشور .سیاست خارجی با عربستان سعودی همراهی کند.

« سپر شبه جزیره»فارس یک نیروی نظامی مشترک دارند: این نیرو که به 

نیرو دارد و به لطف دالرهای نفتی  40000معروف است، قدرتی معادل 

کشورهای شرکت کننده، به خوبی مجهز است. اما چیزی که ندارد تجربه 

نه  کند واین نه ائتالف ضد تهران را مستحکم می جنگی جدی است.

ها به این معنی است که وظیفه همه این. افکندها میای بر جان ایرانیلرزه

ای باشد، عمدتاً به عهده عقب نگه داشتن ایران، هر چند نتیجه مذاکرات هسته
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آمریکا و اسرائیل خواهد بود. هر پیشنهادی برای ناتو در خاورمیانه یک پروژه 

 شکست خورده است.

ائتالف سازی علیه ایران، تالش برای ی از هدف دیگر رژیم صهیونیست -2

های مقاومت است. یعنی این رژیم عالوه بر ایران به دنبال برخورد با گروه

 های مقاومت است.تهدیدسازی از گروه

رژیم صهیونیستی به این گزاره رسیده که برای رسیدن به نتیجه مطلوب  -3

ان است. دلیل این امر دو در برابر ایران، ناگزیر به تشکیل اتئالف در برابر ایر

 :عامل است

  الف( ناتوانی این رژیم از هرگونه اقدام علیه ایران؛

 ای برابر ایران.های منطقهب( استفاده از ظرفیت

براساس این دو گزاره رژیم صهیونیستی یک هدف راهبردی دیگر را نیز 

را در نظر دارد و آن این است که سطح تنش ایران با برخی کشورهای عربی 

 ای تبدیل کند.افزایش دهد و ایران را به جای خود به تهدید اول سطح منطقه

ای: رویکرد ایران در تعامل با همسایگان های منطقهافزایش سطح تنش -4

و نزدیکی سطح روابط ایران با برخی کشورهای عربی همچون عربستان، منجر 

ایران با به این شده که این رژیم توان خود را برای گسست در روابط 

کشورهای عربی و به ویژه عربستان به کار گیرد. افزایش سطح تنش در منطقه 
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و به وجود آمدن یک نوع جنگ سرد بین ایران با کشورهای منطقه، بیش از 

 .همه خوشایند رژیم صهیونیستی است

پیاده سازی دکترین اختاپوس: نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا از  -5

ا ایران تحت عنوان دکترین اختاپوس استفاده کرد. بدین ای برای مقابله بواژه

معنی که به جای مقابله با بازوان منطقه ای ایران، باید به مقابله مستقیم با ایران 

های این رژیم تغییر کرده و به دنبال دهد که اولویتپرداخت. این نشان می

اتئالف سازی ایجاد تهدیدات امنیتی در داخل ایران است. این دکترین مقدمه 

علیه ایران است و آمریکا و برخی کشورهای عربی نیز در آن در قالب تشکیل 

 یک ائتالف شرکت خواهند کرد.

توان گفت که رژیم صهیونیستی برای البته در میان دو گزاره مطرح شده، می

ای در کنار های داخلی و نشان دادن تهدید ایران در سطح منطقهغلبه بر چالش

د عادی سازی خود با کشورهای عربی به دنبال تشکیل ائتالفی پیشبرد رون

، نشدای ائتالف در سفر بایدن رسانهالبته این  ای علیه ایران خواهد بود. منطقه

شود، تشکیل چنین ای مشاهده میاما آن چیزی که اکنون در سطح منطقه

برخی های پنهان این رژیم با محوریت آمریکا با ائتالفی است که در الیه

واقع تشکیل ائتالف کشورهای عربی ارتباطات مختلفی برقرار کرده است. در 

اعالم پیشتر ناتوی عربی است که ترامپ آن را به اصطالح طرح  ای همانمنطقه
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بود. از سوی دیگر طبق  شدهدر هدف با مشکالت متعددی روبرو ه  بودکرد

آسیا جوبایدن به غرب، علت اصلی سفر «فارین پالیسی»تحلیل نشریه آمریکایی 

های اوکراین، تورم و افزایش قیمت بحران انرژی غرب در بحبوحه درگیری

بنزین در آمریکا است. کاهش قیمت نفت برای بایدن چه در داخل و چه از 

های آمریکا و اروپا که تحریمخارجی خیلی مهم است. درحالیمنظر سیاست

ین آسیب رسانده این اقدامات بر صادرات سوخت روسیه پس از حمله به اوکرا

ها ها از فروش محدودتر نفت به علت افزایش قیمتباعث افزایش درآمد روس

 شده است.

ترمیم روابط با تشکیالت خودگردان فلسطین: یکی از اهداف بایدن  -6

در سفر به منطقه  ترمیم روابط رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده با تشکیالت 

. با توجه به اقدامات دولت ترامپ در انتقال  بوده استخودگردان فلسطین 

المقدس به که بیت المقدس و اعالم اینآویو به بیتسفارت آمریکا از تل

عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در چارچوب معامله قرن؛ روابط آمریکا با 

دار گردید و ترمیم این تشکیالت خودگردان براثر اقدامات ترامپ خدشه

با تشکیالت خودگردان با توجه به این شرایط  یکی از روابط و مناسبات 

اهلل نه به در واقع دیدار بایدن از رام بوده است .اهداف سفر بایدن به منطقه 

عنوان صلح و شناسایی حقوق فلسطینیان در رابطه با اسرائیل ، بلکه با اعطای 
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السکوت صورت هایی به تشکیالت خودگردان فلسطینی به عنوان حقکمک

تا بتواند به تکمیل پازل ائتالف و اتحاد با کشورهای منطقه و ادغام  ذیرفتهپ

 .یداسرائیل در ساخت امنیت منطقه علیه جمهوری اسالمی ایران به اجرا درآ

اصالحات ساختاری در منطقه خاورمیانه: به عنوان اهرم فشار و  -7

تاتوری امتیازگیری، بایدن کشورهای جهان را به دو گروه دموکراتیک و دیک

رو موضوع اصالحات ساختار منطقه خاورمیانه هرچند تقسیم کرده است. از این

اولویت اصلی نیست، بلکه این موضوع بیشتر به عنوان اهرم فشار و اجرای 

های بازار آزاد و ترتیبات سیاسی دموکراتیک اصالحات در چارچوب سیاست

 .خواهد بوددر کشورهای منطقه، 

 ارزیابی نهایی

عبری در منطقه برای  -ها همواره به دنبال تقویت محور عربیییآمریکا

مقابله با ایران بوده اند و این گزاره را در ادوار مختلف برای حضور و همچنین 

اند. باتوجه به تحوالت کنونی کسب منفعت از کشورهای منطقه پیگیری کرده

های دیدر سطح جهانی و به ویژه جنگ روسیه و اوکراین و ایجاد قطب بن

ها های مختلف نظامی، سیاسی، انرژی و اقتصادی، آمریکاییجدید در عرصه

اند که برای تقویت منافع و حضور و نفوذ جهانی خود به این گزاره رسیده
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آسیا به عنوان هارتلند جهان باید متوسل شوند. همچنان به منطقه جنوب غرب

ایی تبدیل شده، اما گراگرچه بسیاری معتقدند که رویکرد آمریکا به شرق

دهد که آمریکا همچنان ای و جهانی نشان میهای فعلی در سطح منطقهگزاره

ای دارد و خواهان بازیگری در این عرصه آسیا نگاه ویژهبه منطقه جنوب غرب

است. در راستای این هدف، واشنگتن برای تقویت حضور و نفوذ خود به 

 -حورهایی همچون محور غربیای و تشکیل مهای منطقهسمت بسط ائتالف

ترکی رفته است که نمود آن در سطح منطقه  -عربی -عربی و یا عبری -عبری

طی چند وقت اخیر در بحث ارتباطات برخی کشورهای عربی و ترکیه با رژیم 

 صهیونیستی مشاهده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 


