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آمیاز ن اود  و بحاران     مری اا موف یا   آکارشا نی   های ایران ب  عل   تیش درواقع
ای   ا  ای ایران در رواب  منط ی هست  چنان پابرجاي م مس ل  ای این کشور هم هست 

ی اشات  ايا  و موجا  افازای       یرتاث   شدت ب نیز  فارس یجصل ی ایران در ،و  
وص عربسااتان و امااارات شااد  اياا م صصاا  هااای کشااورهای منط اا  باا ناراناای

کنناد و   ای ایاران را دن اال مای    ی هسات   ،اضر این کشورها با نارانی مس ل  ،الدر
با  نیتا  ایاران در     ها آنندم مری ا با ایران در این مورد هستآتواف   هریون م ال  

 ی اش چندان اعتاادی ندارند و بر این باورناد کا  برناما     ای غیرنظامی برنام  هست 
بااقی   یاز آم دالا ای ایران باید با نظارت آئانس انرئی اتاای، در چاارچوب    هست 
صودشاان    عام  با  ره ران عربساتان ياعودی    (Abuelghanam, 2018, p. 12)م بااند

ایاران با  ت نولاوئی يااص      جاهاوری ايایمی   ناران این هستند ک  با ديتیابی 
یسترش صواهد  شدت ب ای، نفو  و مداصیت این کشور در منط   نیز  يیح هست 

امنیا    ا پای   ی با و این مس ل  موج  تغییر موا ن  قوا در منط   و تهدید   یاف 
ای ایران هنو  ی ای   ی هست  ف  ک  مس ل ی عربستان صواهد شدم بنابراین باید یملّ

 شودم محسوب می فارس یجصل ی های ايايی هاارایی اقتصادی در منط   ا  چال 
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 چراک ای نیس    ی تا   مس ل  فارس، یجصل ی های صارجی در منط   دصال  قدرت
صااطر اهایا  ئئواياتراتژی ی و ئئاوپلتی ی      ارجی ب های ص هاي  ک  قدرت ده 

طااع با  ایان منط ا       چشم  ،چنین  صایر نف  و یا  آن و هم فارس یجصل ی منط  
 ی ، با توج  ب  تحوالتی مانند ،الا  فارس یجصلاندم بعد ا  صروا انالیس ا   داشت 

 ، شوروی ب  افغانستان و وقوع ان یب ايایمی در ایاران و يا و  محادرضاشاا    
ی صود، ،ضور صاود در  صاطر نارانی ا  تهدیدات علی  منافع و امنی  ملّ مری ا ب آ

 یجتادر  با  ( فاارس  یجصلا منط   را با اییاد يا وکارهایی )مانند شاورای ها ااری   
مری اا  آباا   فاارس  یجصلا  ی یسترش دادم ها اری نزدی  کشورهای عربی ،اشای  

ب  رويی  و چین نزدیا  شاودم    موج  شد ایران برای اییاد موا ن  در این منط  
نفاو  صاود را    یجتادر  ب های اصیر  اروپا، ئاپن، رويی  و چین نیز در يال ی اتحادی 

اروپا ب  این منط ا  هام اقتصاادی و     ی اندم ناا  اتحادی  در این منط   یسترش داد 


