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راهبردی، بین المللی و انرژی بحرین

مناسـبات بیـن کشـورهای خلیـج و ایـران شـاهد کشـمکش هـای 
حـاد و دیرینه ای اسـت که از انقالب سـال ١٩٧٩ میـالدی (١٣٥٧ 
شمسـی) در ایـران آغـاز شـده و تـا کنـون ادامـه دارد. دلیـل هـم 
این اسـت که ایران بـه دنبال صـدور انقـالب به کشـورهای خلیج 
اسـت. کشـورهای خلیـج بـا مدیریـت موفقیـت بـار مناسـبات دو 
طـرف نگذاشـتند ایـن کشـمکش هـا از کنتـرل خـارج شـود. امـا، 
تحـوالت جـاری در کشـورهای همسـایه (سـوریه-یمن- عـراق) 
فرصـت دوبـاره ای بـرای گسـترش نفـوذ منطقـه ای ایـران فراهم 

کـرده اسـت.
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ــع  ــه ای تاب ــری از بازوهــای مســلح منطق ــا بهــره گی ــا ب ــت مســتقیم ی ــق دخال ــران از طری ای
خــود بــه بســط و گســترش نفــوذ در منطقــه مــی پــردازد. بازوهــای مســلح ایــران متشــکل از 
گــروه هــای شــبه نظامــی یــا جریــان هایــی هســتند کــه در راســتای نابــودی کشــورهای ملــی 
ــج و  ــت نظامــی کشــورهای خلی ــا دخال ــد. همزمــان ب و مســتقل و یکپارچــه فعالیــت مــی کنن
حمایــت از مشــروعیت در یمــن و قــرار گرفتن حــزب هللا در فهرســت گــروه های تروریســتی 
کشــورهای خلیجــی و عربــی و نیــز صــدور احــکام قطعــی دادگاهــی در برخــی کشــورهای 
ــران  ــران، اقدامــات ای ــا حــزب اهللا و ای ــه جاسوســی و همــکاری ب ــرای متهمــان ب ــج ب خلی
ــدی از کشــمکش هــا تلقــی مــی  ــج و آغــاز دور جدی ــت کشــورهای خلی ــرای امنی ــدی ب تهدی

شــود.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، پژوهــش حاضــر در صــدد پاســخ بــه ســه پرســش اســت. 
نخســت: ماهیت مناقشــات میــان کشــورهای خلیــج و ایــران چیســت؟ دوم: کشــورهای خیلج 
چگونــه ایــن مناقشــات را مدیریت مــی کنند؟ ســوم: ســناریوهای احتمالــی این مناقشــات در 

آینــده چیســت؟

۱-کشمکش های منطقه ای و چارچوب های آن: وضعیت کشورهای خلی� و ایران:
مفهــوم کشــمکش مانند دیگــر اصطالحــات اجتماعــی، تعریــف هــای متعــددی دارد. ولی 
کشــمکش هــای منطقــه ای و کشــمکش هــای بیــن المللــی بــه خاطــر پیونــد خــوردن بــا منطقه 
جغرافیایــی کــه در آن اتفــاق می افتــد با یکدیگــر تفــاوت دارند. دامنه کشــمکش هــای منطقه 
ای –از مشــکالت مــرزی گرفتــه تا کشــمکش بــر ســر نفــوذ منطقــه ای و منازعات آبــی از آن 
منطقــه فراتــر نمــی رود. به طــور کلــی، چنین کشــمکش هایــی به طــور مســتقیم در ارتبــاط با 
امنیــت ملــی کشــورها اســت، امــا مناقشــات بیــن کشــورها ماهیــت وجــودی دارد. در نتیجــه 
، ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن مناقشــات معمــوال همــان عوامــل بقای کشــورها اســت. 
بــه همیــن خاطــر، مناقشــات در تقابــل مســتمر قــرار دارنــد. همچنیــن، نیــروی هــر مرحلــه از 
مناقشــات از مراحــل قبلــی تامیــن مــی شــود. هــدف نهایــی مناقشــات، نابــود کــردن رقیــب 

[1] است. 
بــا وجــود اینکــه یــک مناقشــه از اهــداف گوناگونــی برخــوردار اســت امــا معمــای امنیــت 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــن هــدف تلقــی مــی شــود. ب ــوان مهــم تری ــه عن (Security Dilemma) ب
کشــمکش هــای منطقــه ای در یک نظــام جهانــی آنارشــی صورت مــی گیــرد و قدرتــی مافوق 
وجــود نــدارد تــا بــه نظــام جهانــی نظــم بدهــد برخــی اطــراف درصــدد تامیــن امنیــت خــود 
برمــی آینــد. امــری کــه باعــث مــی شــود طــرف هــای دیگــر امنیــت خــود را در خطــر دیــده 
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ــز، از آنجایــی کــه دســتیابی  ــد. نی ــه هــا آمــاده کنن ــا بدتریــن گزین ــه ب و خــود را بــرای مقابل
کشــورها بــه امنیــت مطلــق دشــوار بــه نظــر مــی رســد پــس رقابــت اجتنــاب ناپذیــر اســت. 
نتیجــه منطقــی آن هــم چیزی جــز گســترش نــا امنــی مزمــن نخواهد بــود؛ چــرا که هــر گامی 
کــه توســط یکــی از طــرف هــا برداشــته شــود، حتــی اگــر در جهــت بهبــود امنیــت باشــد، از 
ــه تهدیــد مســتقیم تلقــی مــی شــود و در نتیجــه مســتلزم یــک واکنــش  ــه مثاب طــرف مقابــل ب

نظامــی اســت. [2]
ــن چارچــوب هــا  ــی دارد. ای ــه ای چارچــوب های ــی، کشــمکش هــای منطق ــه طــور کل ب
عبارتنــد از: موقعیــت جغرافیایــی، جمعیت که بــر قــدرت کشــورها تاثیــر دارد و ماهیت نظام 

ــگان حاکــم. سیاســی و رویکردهــای نخب
ــوان  ــاد شــده مــی ت ــم ی ــب مفاهی ــی در قال ــا تجســم کــردن کشــمکش خلیجــی – ایران ب
دریافــت کــه جوهــره ایــن کشــمکش در عــدم تمایــل ایــران بــه ســازگاری با محیــط منطقــه ای 
نهفته اســت، ایــن در حالیســت کــه کنوانســیون های بیــن المللــی بر اصــل حســن همجواری 
ــد کــرده  ــت کشــورها تاکی ــه حاکمی ــرام ب ــی و احت ــی در امــور داخل ــه جوی و عــدم مداخل
انــد. سیاســت هــای ایــران در ایــن خصــوص در تعــارض بــا رویکردهــای محافظــه کارانــه 
کشــورهای خلیج قــرار دارد. ایران در کشــمکش جــاری با کشــورهای خلیج، بنا بــه تعریف 
نویســنده، از ســه گانــه "قــدرت نظامــی و موقعیــت جغرافیایــی و عوامــل مذهبــی" بهــره مــی 

گیــرد. در زیــر ایــن ســه عامــل را بــه طــور مفصــل بررســی مــی کنیــم:
١-قدرت نظامــی: موازنه قــدرت بین کشــورهای خلیج و ایران دچار خلل شــده اســت. 
در ادبیــات سیاســی، زمانــی کــه هیــچ کــدام از دولــت هــا یــا گروهــی از دولــت هــا از قــدرت 
کافــی بــرای تفــوق و تســلط و اجبــار کشــورهای دیگــر منطقه بــه پیــروی از خــود برخــوردار 
نباشــند موازنــه قــدرت برقــرار مــی شــود. کشــور مســلط در شــرایط عــدم تــوازن قــدرت، از 
قــدرت کافــی بــرای توســل بــه اجبــار و ســرکوب در بقیــه کشــورها برخــوردار خواهــد بــود 
و در نتیجــه طــرف مقابــل را بــه مقابلــه وادار مــی کنــد. [3] اگــر ایــن معیــار را در کشــورهای 
خلیــج و ایــران تجســم کنیــم به ایــن نتیجــه می رســیم کــه موازنــه قــدرت بیــن دو طــرف به هم 
ریخته اســت. طبــق گزارش ســاالنه موسســه بیــن المللــی مطالعــات راهبــردی در ســال 2015 
میــالدی (1394 شمســی) مجمــوع ســربازان در حــال خدمــت در کشــورهای خلیــج بــه 386 
هــزار و 100 نفــر مــی رســد کــه از ایــن رقــم، عربســتان ســعودی 227 هــزار ســرباز، عمــان 
42 هــزار و 600 ســرباز، امــارات 63 هــزار ســرباز، کویــت 15 هــزار و 500 ســرباز، قطــر 11 
هزار و 800 ســرباز، بحریــن 8 هزار و 200 ســرباز را بــه خود اختصــاص دادنــد. در مقابل، 
ــر در ارتــش و 125  ــر اســت کــه 350 هــزار نف ــران 475 هــزار نف تعــداد نیروهــای نظامــی ای
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هــزار نفــر در ســپاه پاســداران انجــام وظیفــه مــی کننــد. [4] شــاید برخــی کشــورهای خلیــج 
در برخــی انــواع ســالح نســبت بــه ایــران برتــری داشــته باشــند کــه نمونــه آن را در نیــروی 
هوایــی امــارات مالحظــه مــی کنیم. امــا، آمــار یادشــده گویــای تفــاوت فاحــش بیــن نیروهای 
نظامــی در حــال خدمــت ایــران و کشــورهای خلیــج اســت کــه البتــه، ایــن تفــاوت بــا توجــه به 
جمعیــت ایــران از یــک ســو و کشــورهای خلیــج از ســوی دیگــر طبیعــی بــه نظــر مــی رســد. 
جمعیــت ایــران 80 میلیــون نفــر[5] یعنــی چیــزی دو برابــر جمعیــت 47 میلیونــی و 400 هــزار 
نفــری (شــهروندان و افــراد مقیــم) کل کشــورهای خلیــج اســت.[6] مفهــوم دولــت مطلقــه در 
ایران بــا توجه بــه اختــالل در موازنــه قدرت بیــن دو طــرف تقویت مــی شــود. ایران بــه دنبال 
تســلط بر منطقه خلیــج عربــی و نقــش آفرینی به عنــوان "پلیــس خلیج" اســت. این سیاســت، 
کشــورهای خلیــج را بــرای مقابلــه بــا ســلطه گــری ایــران و حفــظ موازنــه قــدرت منطقــه ای 
برانگیختــه اســت. تــوازن قوا در طــول 80 ســال یعنــی بعــد از فروپاشــی امپراتــوری عثمانی 
در ســال 1918 میــالدی (1293 شمســی) تــا حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال 2003 میــالدی 
(1381 شمســی) برقــرار بــود.[7] حملــه آمریــکا بــه عــراق موجــب افزایــش اختــالل در موازنه 

قــدرت منطقــه ای شــد.(7)
ــب  ــی، قل ــت جغرافیای ــی از لحــاظ موقعی ــج عرب ــه خلی 2-موقعیــت جغرافیایــی: منطق
خاورمیانــه اســت؛ چــه از ایــن منطقــه و از طریــق رود فــرات می تــوان بــه ســوریه و مدیترانه 
ــه ایــران و دریــای خــزر و از  ــا ب ــه دریــای ســیاه ی ــه ب ــا ترکیــه و ســپس از طریــق رود دجل ی
طریق گــذرگاه هــای طبیعــی به روســیه و یــا بــه افغانســتان دسترســی یافــت. ایران بــا توجه 
بــه اینکــه در ایــن منطقــه قــرار دارد از ویژگــی هــای اســتراتژیکی برخــوردار بــوده و شــبه 
جزیــره عربــی را بــه چیــن و هنــد و منطقه جنــوب شــرق آســیا وصل مــی کنــد.[8] تنگــه هرمز 
در ایــن منطقــه قــرار دارد. نفــت صادراتــی کشــورهای خلیــج بــه جهــان از ایــن آبــراه مــی 
گــذرد. روزانــه حــدود 17 میلیــون بشــکه نفــت از ایــن مســیر عبــور مــی کنــد کــه معــادل 30 
درصــد نفتی اســت کــه از طریــق دریا انتقــال مــی یابــد.[9] ایــران بر بخش شــمالی و شــرقی 
و پادشــاهی عمــان بــر بخــش جنوبــی تنگــه هرمــز اشــراف دارنــد. البتــه، ایــران بــا توجــه بــه 

اشــغال جزایــر ســه گانــه امــارات بــه طــور کامــل بــر تنگــه هرمــز تســلط دارد.
3- مذهــب: ماهیــت نظام سیاســی و رویکــرد نخبــگان حاکــم تاثیر مســتقیم بر سیاســت 
ــان دو مفهــوم ”کشــور“ و  ــران شــاهد کشــمکش می ــن رو، ای خارجــی کشــورها دارد. از ای
”انقــالب“ اســت کــه کفــه تــرازو هنــوز بــه نفــع دومــی ســنگینی مــی کنــد. بــا بررســی روابــط 
میــان کشــورهای خلیــج و ایــران در دوره زمانــی - 1979 میــالدی ( 1357 شمســی) تــا 2016 
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ــران  ــگاه ای ــی همــواره در ن ــت ایران ــم کــه مســاله هوی ــالدی (1394 شمســی) - مــی بینی می
ــا بــه همســایگان خلیجــی اش حضــور چشــمگیری داشــت. ایــران خــود  نســبت بــه خــود ی
را یــک "جزیــره شــیعی" واقــع در "اقیانــوس ســنی" تصــور مــی کنــد. ایــن اقیانوس نــه تنها 
بــرای ایــران عایــدی نداشــت کــه بــر علیــه او بــود. نشــانه هــای ایــن امــر در جنــگ عــراق و 
ایــران در دهــه هشــتاد میــالدی (دهــه شــصت شمســی) بــروز کــرد. از ســوی دیگــر، ایــران 
به کشــورهای عربــی به عنــوان ضعیــف تریــن حلقه هــای کشــمکش خود بــا غرب مــی نگرد؛ 
ــه مخاطــره  کشــورهایی کــه ایــران مــی توانــد از طریــق آنهــا منافــع کشــورهای غربــی را ب
ــا  ــک ســو ب ــن کشــور از ی ــه اســت. ای ــه ای در پیــش گرفت ــران سیاســت دوگان ــدازد. ای بین
امضای یادداشــت هــای تفاهــم بازرگانی و ایجــاد روابــط اقتصادی با کشــورهای آســیایی 
در راســتای مفهــوم "امنیــت تعاونــی" حرکــت مــی کنــد؛ در مقابــل، ایــران بــا تکیه بــر مفهوم 
"امنیــت ســخت" در خصــوص کشــورهای خلیــج بــه مداخلــه جویــی در امــور داخلــی آنها و 
اشــغال جزایــر ســه گانــه امــارات و تهدیــد مــداوم به بســتن تنگــه هرمــز مــی پــردازد. ایران، 
همچنیــن، طــرح هایــی بــه منظــور نــه برقــراری امنیــت در منطقــه خلیــج عربــی بلکــه تحقــق 
طــرح منطقــه ای خــود یعنــی تســلط بــر منطقــه مطــرح مــی کنــد. [10] گفتنــی اســت سیاســت 
هــای ایــران دربــاره کشــورهای خلیــج آنــی نبــوده بلکــه گویــای بخشــی از ماهیــت و هویــت 
نظــام سیاســی در ایــران هســتند. تدویــن کننــدگان قانــون اساســی ایــران بــه دنبــال نهادینه 
کــردن مفهــوم انقــالب بودنــد؛ چــه رویدادهــای تاریخــی هــم گــواه چنیــن ادعایــی اســت. در 
آن زمــان، کشــمکش و اختالفــات میــان آیــت اهللا خمینــی از یــک ســو و مهــدی بــازرگان و 
ــع  ــی مداف ــت اهللا خمین ــاال گرفــت. آی ــرال و اســالم گــرای او از ســوی دیگــر ب ــان لیب حامی
نهادینــه شــدن والیت فقیــه بــود. گــروه دوم به دنبــال نــگارش قانــون اساســی ایران به ســبک 
قانــون اساســی جمهوری پنجــم فرانســه بودند که توســط شــارل دو گل پیشــنهاد شــده بود. 
ایــران در قانــون اساســی مــد نظــر گــروه اخیــر، نــام اســالمی را بــه یــدک مــی کشــد امــا در 
محتــوا دموکراتیک اســت. جریــان خمینی در ایــن کشــمکش، پیروز میــدان بود. همه پرســی 
قانون اساســی برگــزار شــد و 99 درصــد شــرکت کنندگان بــه جمهــوری اســالمی رای آری 
دادنــد. گفتنــی اســت از مجمــوع 21 میلیــون نفــر واجــد شــرایط بیســت میلیــون نفــر در ایــن 

همــه پرســی شــرکت کردنــد.[11]
صــدور انقــالب ایــران بــه کشــورهای خلیــج متوقــف نشــد و ایــن کشــور در برهــه هــای 
تاریخــی مختلف از شــیوه هــای گوناگونــی بــرای این امــر بهره مــی گرفت. بــه عنــوان مثال، 
ــت توســط یکــی از عوامــل حــزب الدعــوه عــراق در دهــه هشــتاد  ــر کوی ــرور نافرجــام امی ت
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میــالدی (دهــه شــصت شمســی) یکــی از جلــوه هــای صــدور انقــالب بــود. ایــن حــزب تحت 
حمایــت ایران قــرار دارد. هاشــمی رفســنجانی رئیــس جمهــور اســبق ایــران در دوره بعدی 
معتقــد بــود کــه صــدور انقــالب تنهــا از راه زور و قــدرت امــکان پذیر اســت. صــدور انقالب 
در دوره ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی زیــر پوشــش مفاهیمــی نظیر گفــت و گو و حســن 
همجــواری پیــاده شــد. ایــران در دوره احمــدی نــژاد بــه عنــوان حامــی مســتضعفان جهــان 
ظاهــر شــد. حــال، دخالــت هــای ایــران در امــور کشــورهای همســایه (عــراق، یمن، ســوریه، 
لبنــان و بحریــن) علنــا صورت مــی گیــرد و هســته هــای جاسوســی وابســته به حــزب اهللا و 

ایــران در برخــی کشــورهای خلیــج کشــف و شناســایی شــدند.[12]

۲-موارد مورد مناقشه میان کشورهای خلی� و ایران:
بــا توجــه بــه آنچــه در ارتبــاط بــا عوامــل حاکــم بــر ایــن مناقشــه گفتــه شــد، مــوارد مــورد 

مناقشــه میــان کشــورهای خلیــج و ایــران عبارتنــد از:
1: مرزهــا: اختالفات مــرزی یکــی از موارد مــورد مناقشــه و عامــل عمده اختــالف میان 
کشــورهای خلیج و ایــران به شــمار می رود. این مســائل در مشــکالت مــرزی میــان ایران و 
بیش از یک کشــور عربی بــروز پیــدا می کند. اشــغال جزایر ســه گانــه امارات توســط ایران 
در صــدر این منازعــات مــرزی قــرار دارد. این جزایــر در کلیــه اســناد حقوقــی و تاریخی به 

امــارات متحده عربــی تعلــق دارنــد و این موضــوع جای هیــچ بحثی نــدارد.
ــل  ــن امــر، دلی ــداده اســت و همی ــه ن ــی ارائ ــن ادعــا مــدارک کاف ــات ای ــرای اثب ــران ب ای
ــی را تفســیر  ــن الملل ــه دادگاه هــای بی ــده ب ــن پرون ــران از موکــول شــدن ای خــودداری ای
ــادی  ــت اســتراتژیک زی ــن حــال از اهمی ــر، کوچــک هســتند امــا در عی ــن جزای ــد. ای مــی کن
برخوردارنــد. ایــن جزایــر در داخــل کریــدور باریکــی واقــع شــده انــد کــه خلیــج عربــی را به 
تنگــه هرمــز و از آنجــا بــه دریــای عمــان وصــل مــی کنــد. عــالوه بــر ایــن، بیشــتر صــادرات 
نفتــی و واردات غیــر نفتی کشــورهای خلیــج از ایــن تنگه انتقــال می یابــد. چند میــدان نفتی 

ــد. ــه قــرار دارن ــن منطق ــی هــم در ای و گازی دریای
میــدان نفتی الــدره مــورد تنــازع بیــن ایــران و کویــت اســت. ایــن میــدان در دل یــک مثلث 
واقــع شــده کــه دو ضلــع بــزرگ تــر آن را کویــت و عربســتان ســعودی تشــکیل مــی دهنــد. 
ــه توافقــی بــر ســر مــرز آبــی  کویــت و عربســتان در ســال 2000 میــالدی (1378 شمســی) ب
دو کشــور رســیدند. ایــران، امــا در اقدامــی تنــش زا بــا کویــت، از دو طــرح مناقصــه بــرای 
توســعه ایــن میــدان نفتــی بــا مشــارکت شــرکت هــای خارجــی خبــر داد. ایــران در واقــع بــا 
این اقــدام مخالفــت کویــت با آغــاز طرح هــای توســعه ای پیــش از ترســیم مرزهــای آب های 
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نریتیــک (ســاحل تــا فــالت قــاره) را نادیــده گرفــت. کاردار ایــران از ســوی وزارت خارجــه 
کویــت احضــار و یادداشــت رســمی اعتــراض کویــت بــه وی تســلیم شــد. [13]

ایــران از طرفــی بــه اختالفــات مــرزی بــا کشــورهای یاد شــده دامــن مــی زنــد و از طرف 
دیگــر، از روش مســالمت آمیــز حــل و فصــل ایــن اختالفــات بــا پادشــاهی عمــان بهــره مــی 
ــی و سیاســت خارجــی  ــت مل ــه امنی ــوذر شــفیعی ســخنگوی کمیت ــن راســتا، ن ــرد. در ای گی
مجلــس گفــت "ابهــام هــا در خصــوص ترســیم مرزهــای آبــی بــا عمــان برطــرف شــد". بــه 
دنبــال برچیــده شــدن تحریــم هــا، ایــران مــی خواهــد از عمــان بــه عنــوان دروازه ای بــرای 
شــرکت هــای ایرانــی بــه بازارهــای کشــورهای آفریقایــی و آســیایی بهــره بــرداری کنــد [14].
2- نقــش منطقــه ای: بــا توجــه بــه نظریــه دیویــد مایــرز David J.Mayers عــدم توانایــی 
ابرقــدرت هــا در گســترش نفــوذ کامــل بــر تمامــی قلمروهــای منطقــه ای در جهــان بســتری 
بــرای کشــورهای منطقــه ای ایجــاد نمــود تــا اهــداف ســلطه جویــی خــود را تحقق بخشــند؛ 
اهدافــی کــه پیشــتر محــدود بــه مناطــق درون مــرزی بــود. ســه قــدرت از منظــر مایــرز قابــل 
شناســایی اســت: نخســت: نیــروی مســلط منطقــه ای یــا کشــوری کــه بــه دنبــال بســط ســلطه 
اســت. ایــن کشــور، عمــال، قدرتمنــد بــوده یــا اینکــه بــه دنبــال برخــورداری از قــدرت کافــی 
ــروی  ــران) اســت. دوم: نی ــه ای (ای ــر نظــم منطق ــوذ و ســلطه گــری ب ــرای گســترش نف ب
سازشــگر یــا مداخلــه جــو (آن دســته از کشــورهای غربــی دارای منافــع اساســی در منطقه 
خلیــج عربــی). کشــورهایی کــه در ایــن گــروه دســته بنــدی مــی شــوند مــی تواننــد بــا قدرتی 
کــه در اختیــار دارند بــر ســر راه فعالیت های قــدرت های ســلطه جــو موانع عمــده ای ایجاد 
کننــد. ایــن کشــورها از توانایــی سازشــگری برخوردارنــد و مــی تواننــد بــا توانمنــدی هــای 
گوناگــون قــدرت هــای ســلطه گــر از در ســازش وارد شــوند. ســوم: نیــروی متعــادل کننــده 
(کشــورهای خلیــج). ویژگــی ایــن نیروهــا در قــدرت تاثیــر آنهــا بــر نظــم منطقــه ای اســت و 
معمــوال، ایــن نیروها توســط یکــی از دو نیــروی دیگر جــذب می شــود. تــوازن در نظــم منطقه 

ای، عمدتــا بــه میــزان قــدرت نیروهــای متعــادل کننــده بســتگی دارد. [15]
بایــد اذعــان نمــود کــه تحــوالت منطقــه ای در دوره هــای تاریخــی گوناگــون در چارچــوب 
ایــن نظریه شــکل گرفته اســت، امــا داده هــای این نظریــه به دنبــال امضــای برجــام در ژوئیه 
2015 میــالدی (تیر 1394 شمســی) و بــه تبع آن، ایجــاد وفاق و همدلــی میان ایــران و آمریکا 
و صــرف نظر کــردن آمریــکا از سیاســت هــای دشــمنانه ایــران نســبت بــه کشــورهای خلیج 
دســتخوش تغییــر شــد. اهــداف دو نیــروی ســلطه گــر (ایــران) و مداخلــه جــو (آمریــکا) در 
یک نقطــه تالقــی پیدا کردنــد. تالقــی منافــع دو کشــور بــرای کشــورهای عربی خلیــج چالش 
ــوان یــک قــدرت منطقــه ای نقــش  ــه عن ــا برایــن، ایــران مــی کوشــد ب آفریــن شــده اســت. بن
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آفرینــی کنــد. نقــش آفرینــی ایــران از چارچــوب اصــول عمــده کلیــه کنوانســیون هــای بیــن 
المللــی فراتــر رفتــه اســت. در اینجــا بایــد یــادآور شــد کشــورهای خلیــج مخالفتــی بــا نقــش 
آفرینــی منطقــه ای ایران ندارنــد؛ اما به شــرطی که نقش ایران بســتر ســاز اقدامــات اعتماد 
ســاز میــان دو طــرف باشــد. پایــان دادن بــه تناقــض میــان گفتــه هــا و شــرایط روی زمیــن و 
مهــم تــر از همــه، ارائه طــرح هــای جــدی توســط ایــران بــرای فیصلــه دادن بــه مســائل مورد 

اختالف بــا کشــورهای خلیــج در صــدر اقدامــات اعتمــاد ســاز قــرار دارد. [16]
ایــران در دو مرحلــه سرنوشــت ســاز از تحــوالت منطقــه ای در راســتای گســترش نفــوذ 

ــه ای بهــره گرفت: منطق
الــف- مرحلــه نخســت: از ســال 1990 میــالدی (1369 شمســی) به بعــد، امنیــت منطقه 
ــا دوره هــای تاریخــی  ــن رویکــرد ب ــد. ای ــن مــی کن ــی را تعیی ــن الملل ــت بی ای ســاختار امنی
پیشــین مغایــرت دارد. ایــران بــه ســه هــدف رســیده اســت کــه عبارتنــد از: نخســت: تــداوم 
دخالــت در امــور کشــورهای همســایه در منطقــه تــا جایــی کــه ایــران، اینــک، هــم بخشــی از 
راه حل و هم بخشــی از مشــکل شــده اســت. دوم: درس گرفتــن از رفتــار جامعــه جهانی با 
عراق دربــاره ســالح های کشــتار جمعــی. تعامــل ایران بــا آژانــس بیــن المللی انــرژی اتمی 
و ایــاالت متحــده آمریکا طــوری بوده کــه هیــچ گاه در لبه خطــر قرار نگرفت. ســوم: ایــران از 
توانمندی هــای خــود در صنعــت نفت بــرای گســترش روابط بــا روســیه و برخی کشــورهای 
آســیایی موثر بهــره گرفــت؛ آن هم بــا وجــودی کــه در آن زمان تحریــم های بیــن المللــی علیه 

ایــران اعمــال می شــد. [17]
ب- مرحلــه دوم: ایــن مرحلــه از ســال 2011 میــالدی (1389 شمســی) بــه بعد کــه برخی 
کشــورهای عربــی دســتخوش تحوالتــی شــدند کلیــد خــورد. این تحــوالت زمینــه ســاز ایجاد 
تحولــی اساســی در قواعــد بــازی منطقــه ای و موازنــه قــدرت بودنــد؛ چــه رژیــم هــای حاکــم 
در برخــی از این کشــورها تغییــر کردند و گــروه های مســلح در برخــی دیگر ظاهر شــدند و 
رشــد کردند. این گروه هــا در راســتای نقــض حاکمیت ملــی کشــورهای یکپارچه اقــدام می 
کننــد. ایــن تحــوالت فرصتــی بــرای ایــران ایجــاد کــرد تــا خــأل قــدرت در منطقــه را پــر کند. 
ایــن امــر از طریــق ”قــدرت نرم“ (تــالش بــرای تاثیــر گــذاری بــر شــیعیان کشــورهای خلیج) 
یــا ”قــدرت ســخت“ ســپاه پاســداران بــرای گســترش نقــش آفرینــی منطقــه ای ایــران میســر 
شــد. ایران در ســوریه ، علنا، و با شــیوه هــای سیســتماتیک و گوناگونی از ”قدرت ســخت“ 
ــه  ــه بحــث تجزی ــه دامــن زدن ب ــران از جمل ــل، امــا، سیاســت ای ــد. در مقاب اســتفاده مــی کن
ســوریه تهدیــد عمــده ای بــرای امنیــت ملــی ایــران بــه شــمار خواهــد رفــت؛ چــرا کــه جامعــه 

ایــران جامعــه ناهمگونی اســت. [18]
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کشورهای خلیج و ایران: مناقشات و راهبردهای تقابل 

رویکــرد منفــی ایران نــه تنها در ســطح رســمی تنــش زا بــوده بلکه موجــب بــروز مخالفت 
تــوده مــردم در کشــورهای خلیجــی و عربــی بــا ایــن سیاســت هــا شــده اســت. 860 نفــر از 
نخبــگان فکــری در 21 کشــور عربــی از جملــه کشــورهای خلیــج در یــک نظــر ســنجی درباره 
روابــط سیاســی میــان کشــورهای عربــی و ایــران شــرکت کردنــد. 89� از شــرکت کننــدگان 
در ایــن نظــر ســنجی گفتنــد ایــن روابــط بــه شــکل عــام تیــره اســت (28� بســیار بــد و 61� 
بــد) 9� از افــراد شــرکت کننــده در نظــر ســنجی ایــن روابــط را خــوب ارزیابــی کردنــد (1� 
بســیار خــوب و 8� خــوب). 3� از پاســخ دادن خــودداری کردند. همین نظر ســنجی نشــان 
ــی در حــوزه  ــران و کشــورهای عرب ــان ای ــط می ــد کــه رواب ــن باورن ــر ای مــی دهــد کــه 10� ب
امنیتــی خــوب اســت (1� بســیار خــوب و 9� خــوب) و 87� گفتنــد کــه روابــط امنیتــی بیــن 
دو طــرف بــد اســت (43� بســیار بــد و 44� بــد). 4� در ایــن بــاره اظهــار نظــر نکردنــد.[19] 
ایــن نظرســنجی از 30 ســپتامبر 2015 میــالدی (8 مهــر 1394 شمســی) تــا 30 نوامبــر 2015 
میــالدی (9 آذر 1394 شمســی) یعنــی در فاصلــه چندیــن مــاه بعــد از امضای برجــام انجام 

شــده اســت.
ــه عــراق در  ــکا ب ــه آمری 3-تســلیحات متعــارف و برنامــه هســته ای ایــران: حمل
ــرای عــراق کــه  ــا ب ــه تنه ــه سرنوشــت ســازی ن ــالدی (1381 شمســی) مرحل ســال 2003 می
بــرای امنیت منطقــه ای کشــورهای خلیج به شــمار مــی رود. حملــه آمریــکا خللــی در موازنه 
قــدرت وارد کرد. دشــمنی آمریکا نســبت بــه نظــام و دولت عــراق در هــم آمیخته شــد و نقش 
منطقــه ای ایــران بــه دنبــال خــروج عــراق از معادلــه موازنــه منطقــه ای گســترش یافــت. [20] 
بــا این حــال، امــا، ایــن مســاله کــه نظــام ایــران هــدف بعــدی آمریــکا بعــد از ســرنگونی رژیم 
ســابق عراق باشــد به نگرانــی هــا در ایــران دامــن زد. از همیــن رو، توســعه توانمنــدی های 
تســلیحاتی از نظــر مقــام هــای ایرانــی مســاله مهمــی بــه شــمار آمــد؛ آنهــا از ایــن توانمندی 
ــد. توســعه و  ــاد کردن ــی ی ــرای حفــظ حکومــت دین ــردی ب ــوان یــک ضــرورت راهب ــه عن هــا ب

افزایــش توانمنــدی هــای تســلیحاتی در دو ســطح صــورت گرفــت:
الف- تســلیحات متعارف: توســعه توانایــی های نظامی متعــارف در ایــران از اهمیت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. البتــه، ایــن امــر لزومــا بــه معنــای برتــری نظامــی مطلــق ایــران 
نســبت بــه کشــورهای خلیــج نیســت. ایــران در فهرســت رده بنــدی تــوان نظامی کشــورهای 
دنیــا در مرتبه بیســت و ســوم و عربســتان ســعودی در جایگاه بیســت و هشــتم قــرار دارند. 
ایــران دارای پرتعدادتریــن ارتــش و شــمار نظامیــان این کشــور بیشــتر از نیروهــای نظامی 
کل کشــورهای خلیــج اســت. ایــران از نظــر اســلحه نیروهــای زمینــی دســت برتــر را داشــته 
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و چهارمیــن نــاوگان دریایــی بــزرگ جهــان را در اختیــار دارد. ایــن نــاوگان بــه 440 فرونــد 
تجهیزات دریایی مجهز شــده اســت. در حالیکــه ایران بــا داشــتن در مجمــوع 32 زیردریایی 
ــد. در  ــی ندارن ــج زیردریای ــر ســطحی جهــان را دارد کشــورهای خلی ــاوگان زی ــن ن چهارمی
ــده هــای نســل  ــه خصــوص جنگن ــی ب ــزات نظامــی هوای ــج در تجهی ــل، کشــورهای خلی مقاب
چهــارم آمریکایــی و انگلیســی نســبت بــه ایــران برتــری دارنــد. ایــران در میــان کشــورهای 
دارای تــوان موشــکی در جایــگاه چهــارم و بعــد از آمریــکا و روســیه و چیــن قــرار دارد. در 
مقابــل، کشــورهای خلیــج ســکوهای پرتــاب موشــک پاتریــوت آمریکایــی دارنــد. ایــن ســامانه 
قابلیــت رهگیــری و منهــدم کــردن موشــک هــای بالســتیک را داشــته و قــادر بــه پوشــش 50 تا 
100 کیلومتر اســت. [21] از طرفی دیگر، عربســتان ســعودی و امارات، حــاال، توانایی طراحی 
و نوســازی خودروهــای نظامــی و ارتباطــات و سیســتم الکتریکــی و تعمیــرات را در اختیــار 
ــاوری دفاعــی در امــارات و  ــال فن ــه“ در جهــت انتق ــه البدای ــه ”برنام ــد. طــرح موســوم ب دارن
عربســتان ســعودی در حال اجرا اســت. انتظــار مــی رود که ایــن دو کشــور در دهه آینــده از 

جایــگاه ویــژه ای در میــان بیســت بــازار جهانــی ایــن برنامــه برخــوردار شــوند.[22]
 ب-تسلیحات غیرمتعارف:

ــج را  ــی کشــورهای خلی ــران نگران ــد در برنامــه هســته ای ای فضــای ابهــام و تردی
ــی هــا  ــم و نگران ــن بی ــه ای ــرای دامــن زدن ب ــی ب ــل مختلف ــع، دالی ــه اســت. در واق برانگیخت
وجــود دارد. موسســه علــم و امنیت بیــن المللــی آمریــکا در گزارشــی به قلــم مشــترک دیوید 
آلبرایت رئیس موسســه و بــازرس پیشــین هســته ای آژانس بیــن المللــی انرژی هســته ای و 
آندریــا اســتریکر پژوهشــگر هســته ای نوشــت ”دولــت آمریــکا امتیــازات ویــژه ای در ارتباط 
با توافــق هســته ای بــه ایــران واگذار کــرد کــه محرمانــه باقــی مانــد. دولت آمریــکا بــه ایران 
اجــازه داده اســت تــا فراتــر از 300 کیلوگــرم تعییــن شــده در برجــام، اورانیــوم بــا غنــای 20 
درصــدی ذخیــره ســازی کند. هــر چنــد آلبرایــت مشــخص نکــرده اســت که ایــران طبــق این 
معافیــت جدید چــه انــدازه اورانیــوم با غنــای پاییــن را می توانــد بیش از ســقف تعیین شــده 
در برجــام نگهــداری کنــد.[23] بــا توجــه بــه فضــای وفــاق و همدلــی میــان آمریــکا و ایــران که 
بنا بــر گمانــه زنــی هــا تــا بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا ادامه مــی یابــد و نیز 
درهــم آمیختگــی و پیچیدگــی تحــوالت منطقــه ای می تــوان گفــت برجام تنهــا یک مســاله فنی 
نیســت بلکــه ایــن توافــق بخشــی از نظــم منطقــه ای-بیــن المللــی نویــن در حــال شــکل گیــری 
اســت. نظــم منطقــه ای وبیــن المللــی نویــن منجــر بــه ایجــاد نظــم منطقــه ای و امنیــت منطقــه 
ای و مرزهــای منطقــه ای نوینــی خواهــد شــد. ایــن ســاختار منطقــه ای نویــن، چــه بســا، بــه 
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تضعیــف نقــش کشــورهای خلیــج بینجامــد. در چنیــن شــرایطی، کشــورهای یاد شــده وارد 
نبــرد سرنوشــت ســازی بــرای رویارویی بــا چالش هــای ایجــاد شــده خواهنــد شــد. [24] کما 
اینکه نگرانــی کشــورهای خلیج دربــاره عدم پایبنــدی ایران بــه تعهداتــی که در برجــام مورد 
تاکیــد قــرار گرفتــه قابــل توجیــه اســت؛ بــه عنــوان مثــال، احتمــال دارد جریــان اصولگــرای 
ــژه  ــه وی ــرد. ب ــه دســت بگی ــدرت را ب ــران ق ــی ای ــر در شــرایط داخل ــال تغیی ــه دنب افراطــی ب
اینکــه، مســاله جانشــینی رهبــر ایــران بــه دلیــل کهولــت ســنی و بیمــاری وی در هالــه ای از 
ابهــام قــرار دارد. همچنیــن، تصــور روشــنی دربــاره شــیوه انتقــال قــدرت در نظام سیاســی 
و پیچیــده ایــران وجــود نــدارد. کلیــه ایــن عوامــل بــر تصمیــم گیــری هــای مهــم تاثیــر دارند. 
البتــه، فضــای بــی ثباتــی در منطقــه را نبایــد فرامــوش کــرد. ایــران بــا توجه بــه کلیه مســائل 
یــاد شــده ممکــن اســت در خصــوص اهمیــت راهبــردی ســالح اتــم بازنگــری کنــد و دســت 
یابی بــه ایــن ابــزار در وقــت حاضــر یــا آینــده بــه عنــوان عامــل بازدارنــده ای در مواجهــه با 

آنچــه از آن بــه عنــوان تهدیــد یــاد می شــود تلقــی شــود[25].

سوم-�اهکارهای جایگ��ن کشورهای خلی� برای مدی��ت منازعات با ایران:
منازعــه میــان کشــورهای خلیــج و ایــران در چارچــوب محیــط منطقــه ای و بیــن المللــی 
جریــان دارد. ایــن دو محیــط نقــش مهــم و تاثیرگــذاری در شــدت ایــن منازعــه و ابزارهــای 
کنتــرل و هدایت آن دارنــد. در این راســتا، مــی توان به مســاله شــرایط محیطــی و ابزارهای 

در دســترس کشــورهای خلیــج در ایــن منازعــه اشــاره کــرد:
ــان  ــی پیرامونــی منازعــه: منازعــه می ــن الملل ــه ای و بی 1- تحــوالت محیــط منطق
کشــورهای خلیج و ایران متاثــر از عوامــل داخلی و نیــز عوامــل و تحوالت محیــط منطقه ای 
و بیــن المللــی پیرامونــی اش اســت. نحــوه تاثیر دو محیــط یاد شــده بر ســیر منازعــه در زیر 

آمده اســت:
الف- محیــط منطقــه ای: همزمان بــا فرآینــد تحولی کــه از ســال 2011 میــالدی (1389 
ــران از آن در جهــت گســترش طــرح خــود بهــره  شمســی) در جهــان عــرب شــروع شــد ای
بــرداری کــرد. ایــران در ایــن راســتا کوشــید تــا خــأل موجــود در منطقــه را پــر کنــد یــا بــه 
ادعای مبــارزه با تروریســم به حمایــت بازوهــای منطقه ای در کشــورهای همســایه بپردازد. 
کار ایــران بــه جایــی کشــید کــه نماینــده تهــران در مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص 
مداخلــه جویــی هــای منطقــه ای ایــران گفــت ”ســه پایتخــت عربی در دســت ایــران و وابســته 
بــه انقــالب اســالمی ایــران اســت.“ او افــزود ”صنعــا چهارمیــن پایتخــت عربــی در مســیر 
ملحــق شــدن بــه انقــالب ایــران اســت.“ [26] شــاید بتــوان گفــت ســوریه بارزتریــن مثــال در 
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ارتبــاط بــا میــزان مداخلــه جویــی هــای ایــران اســت. ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه حمایــت 
نظامی از حکومت ســوریه یک ضــرورت عقیدتــی و راهبردی به شــمار می رود. ایــران معتقد 
اســت که ســوریه تنها کشــور عربــی بود کــه با آغــاز جنــگ عــراق و ایــران حمایت خــود را از 
ایران اعــالم کــرد. برخــی گمانــه زنی هــا حاکــی از ایــن اســت کــه شــمار ســپاهیان پیکارجو 
در ســوریه تــا مــاه آوریــل 2016 میــالدی (اردبیهشــت 1395 شمســی) چیــزی حــدود 6500 تــا 

9200 نفــر بــوده و حقــوق ماهانــه هــر نیــرو بیــن 500 تــا 1000 دالر اســت.[27]
ب- محیــط بیــن المللــی: مرزبنــدی بیــن محتــوا و خــط ســیر منازعــه کشــورهای خلیج 
و ایــران و نگــرش آمریــکا در خصــوص مســائل امنیــت منطقــه ای بــه شــکل عــام دشــوار بــه 
نظــر مــی رســد. آمریــکا همچنــان بــه ایــران بــه چشــم بازیگــر اصلــی در مســائل منطقــه ای 
مــی نگــرد. در مقابــل، عربســتان ســعودی و کشــورهای خلیــج معقتدند ایــران نقشــی کامال 
تخریبــی ایفــا مــی کنــد و نقــش آفرینــی ایــران بــه مســائل منطقــه ای محــدود نشــده بلکــه بــه 
عمق خــاک کشــورهای خلیج نفــوذ کرده اســت. ایــران بــر روی شــیعیان بحرین و عربســتان 
ســعودی تاثیر مــی گــذارد. در اکتبــر 2015 میــالدی (مهــر 1394 شمســی) ایران یک موشــک 
بالســتیک را آزمایــش کــرد. بــه دنبــال ایــن تجربــه موشــکی، ایــران از ســوی آمریــکا تحریــم 
نشــد. ایــن اقــدام موجــب افزایــش نگرانــی کشــورهای خلیــج شــد؛ بــه ویــژه اینکــه، آزمایــش 
ــن  ــاه بعــد از امضــای توافــق هســته ای انجــام شــد. ای ــه ســه م ــران در فاصل موشــکی ای
تجربه در واقــع نقض قطعنامــه 1929 شــورای امنیت دربــاره توافق هســته ای و منــع اجرای 
آزمایــش هایــی از ایــن قبیــل توســط ایــران اســت. جــاش ارنســت در رویکــردی بــر خــالف 
مفــاد قطعنامه خاطــر نشــان کــرد ”آمریــکا بــرای اعمــال تحریم هــای اقتصــادی علیــه ایران 
از هیــچ کشــوری ابایــی نــدارد.“ او افــزود ”مــا مــی دانیم کــه این مجــازات هــای مالــی برای 
مقابلــه بــا برنامــه موشــک هــای بالســتیک ایــران موثــر هســتند و مــا ایــن مجــازات هــا را در 

هــر زمانی کــه مناســب بدانیــم اعمــال مــی کنیــم.“ [28]
ــکا و  ــان آمری ــه ای می ــی در مــورد احتمــال توافــق محرمان ــی های از ســوی دیگــر، نگران
ایــران وجــود دارد کــه طبــق آن، ایــران در مقابــل اجــازه نمونــه بــرداری از خــاک پیرامــون 
مراکــز هســته ای بــرای اطمینــان بخشــی در زمینه صلــح آمیز بــودن برنامــه هســته ای قادر 
اســت بــدون نظــارت آژانــس اتمــی فعالیــت هــای هســته ای را تکمیــل کنــد. در بند دیگــر این 
توافق آمده اســت آمریــکا 400 میلیــارد دالر از دارایی هــای بلوکه ایــران را آزاد مــی کند که 
این اقــدام در عمــل انجام شــد و پــول هــای بلوکه شــده بــه (یــورو) واحد پــول اروپــا، تحویل 
ایــران داده شــدند. آزادی آمریکایــی های بازداشــت شــده در ایران هــم در مفاد ایــن توافق 
آمــده اســت. امــا ســوال اینجاســت کــه اگــر برجــام پایدار اســت پــس چــرا دولــت آمریــکا به 
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توافــق محرمانــه روی آورده اســت؟ پاســخ ایــن ســوال ســاده اســت. ایــران تهدیــد کــرد کــه 
باید تحریــم هــای اقتصــادی فــورا برچیده شــود؛ چــه در غیــر این صــورت ایــران برجــام را 
لغو مــی کند. بــا وجــود اینکــه تهدید ایــران امــکان اجرا شــدن نداشــت [29] امــا ایــن تهدیدها 

توســط آمریــکا و غــرب جــدی گرفته شــدند.
ــد و پــس از آن اجــالس  ــالدی (1394 شمســی) اجــالس کمــپ دیوی در ســال 2015 می
ســران کشــورهای خلیج و بــاراک اوباما رئیــس جمهور آمریــکا در مــاه آوریــل 2016 میالدی 
(اردبیهشــت 1395 شمســی) در ریــاض برگــزار شــد. در حالیکــه ایــن دو نشســت بــا هــدف 
اطمینان بخشــی به کشــورهای خلیــج در مورد برجــام و تاثیــرات آن بــر امنیت منطقــه خلیج 
عربی تشــکیل شــدند اما جلســه ریــاض چندان نتیجــه بخش نبــود. نشســت یاد شــده هم در 
خصــوص امنیت منطقــه خلیج به شــکل عــام و هــم دربــاره تعهــدات آمریــکا برای بازداشــتن 
و مقابلــه با ایــران رضایــت بخش نبــود. تغییــر رویکــرد آمریــکا در خصــوص این مســاله در 

دوره ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ دور از انتظــار بــه نظــر می رســد.
چــه بســا رویکــرد آمریــکا در خصــوص ایــران، بــه یــک موضــوع جنجالــی میــان ایــاالت 
متحــده آمریــکا و کشــورهای خلیج بر ســر مفهــوم ”هــم پیمانــی“ بین دو طــرف تبدیل شــود. 
زیراکه کلیــه نخبــگان آمریکا کــه یکی پــس از دیگــری بر ســر کار آمدنــد و حتی رســانه های 
آمریکایــی از اصطــالح هــم پیمانــی اســتفاده مــی کننــد. بــا ایــن حــال، شــرایط روی زمیــن 
بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه همــکاری هــا و ائتالفــات آمریــکا در خاورمیانــه بــا ترکیــه و 
اســرائیل و ناتــو در حال شــکل گیری اســت. مفهــوم ائتالف یــا هم پیمانــی واقعی بــر مبنای 
توافقنامــه هــای مشــترک دفاعــی الــزام آور بــرای طرفیــن شــکل مــی گیــرد. ائتــالف بــه ایــن 
مفهــوم یــاد شــده در مــورد کشــورهای خلیــج و آمریــکا صــدق نمــی کنــد. بنابراین مــی توان 
گفــت ”همــکاری“ و نــه ”ائتــالف و هــم پیمانــی“ تعریف دقیــق مناســبات جــاری میــان طرفین 
بــه شــمار مــی رود. در چنیــن شــرایطی، تکــرار تجربــه عملیــات آزاد ســازی کویــت در ســال 
1991 میــالدی (1369 شمســی) کــه بــا همراهــی مجامــع بیــن المللــی صــورت گرفــت دور از 
ذهــن بــه نظــر مــی رســد، چــرا کــه عوامــل تهدیــد تغییــر کــرده و نیــز معاهــدات دفاعــی الزام 
آوری کــه آمریــکا را مجبــور بــه اقــدام نظامــی کنــد وجــود نــدارد. [30] در نتیجــه، کشــورهای 
خلیــج بایــد با مطــرح کــردن طــرح هــای دفاعــی تــازه و چنــد جانبــه و نــه دو جانبــه در روابط 
ســنتی و قدیمــی خــود بــا آمریــکا بازنگــری کننــد. عــالوه بــر ایــن، کشــورهای خلیــج بایــد از 
حضور بازیگــران بیــن المللــی دیگــر در منطقــه همچون فرانســه و روســیه بهــره گیــری کنند 

و بــه فکــر پشــتیبانی و حمایــت از توانمنــدی هــای دفاعی خــود باشــند. [31]
ــران در ســایه رویکــرد توســعه  ــکا و ای ــان آمری ــی می ــن اســت کــه رویاروی ــه دیگــر ای نکت
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گرایانــه منطقــه ای توســط ایران بــه پایان نرســیده اســت. مســاله اینجاســت که نظــام تحریم 
ــه  ــران ب ــی کــه ای ــران کافــی نیســت، آن هــم در وضعیت ــرای بازداشــتن ای ــی ب ــه تنهای هــا، ب
گســترش روابــط اقتصــادی بــا چیــن و روســیه توجــه دارد. از ایــن رو بایــد بــه فکــر ســاز و 
کارهــای دیگــری بــود و بــر اهمیــت بازســازی روابــط میــان آمریــکا و عربســتان تاکیــد کــرد. 
ــه نظامــی  ــه ای از گزین ــا بحــران هــای منطق ــکا، احتمــاال در تعامــل ب ــد آمری ــت جدی [32] دول

فاصلــه خواهــد گرفت؛ چــه اینکه مــردم آمریــکا هنــوز دربــاره دخالت هــای نظامــی فرامرزی 
آمریــکا نگــران هســتند. اما، بــه هــر حــال، آمریــکا بایــد نقــش عمــده و اساســی در برقراری 
تــوازن قدرت هــای منطقــه ای ایفــا کنــد. آمریــکا هر چقــدر تمایل بیشــتری بــه محــدود کردن 
تاثیــرات فعالیت هــای منطقــه ای ایران نشــان دهد کشــورهای بیشــتری حاضر بــه همکاری 
بــا آمریــکا خواهند شــد. کشــورهای منطقــه نه تنهــا خواســتار مهــار ایــران هســتند بلکه می 

خواهنــد جلــوی گــروه هــای تروریســتی هــم بایســتند. [33]
از ســوی دیگر، ورود روســیه به میــدان کنش و واکنــش های منطقــه ای از طریــق دخالت 
ــه شــکل عــام، متغیــر مهمــی  نظامــی در ســوریه در ســال 2014 میــالدی (1393 شمســی)، ب
در چارچــوب کشــمکش هــای منطقــه ای محســوب مــی شــود. ایــران، احتمــاال، از منازعــات 
میــان آمریــکا و روســیه کــه تحــت تعریــف ”جنــگ ســرد تــازه“ از آن یــاد مــی شــود در جهــت 
گســترش نقــش منطقــه ای خــود بهــره مــی گیــرد. ایــران بســته بــه دیــدگاه آمریــکا و روســیه 
ــازه بهــره  ــد از شــرایط ت ــا حــد مشــخصی مــی توان ــران و ت ــه ای ای ــه نقــش منطق نســبت ب
بــرداری کنــد. تصور اینکــه آمریــکا و روســیه بر ســر میــزان نقــش آفرینی ایــران اتفــاق نظر 
دارند دشــوار بــه نظر می رســد؛ چــه اینکه، شــاید ایــران به یک قــدرت منطقــه ای و بــه عامل 
تهدیــدی بــرای منافــع راهبــردی دو کشــور تبدیــل شــود. البتــه، احتمــال دیگــری هــم وجــود 
دارد مبنــی بــر اینکه ایــران به بــاور هــم آمریکا و هم روســیه بــا توجه بــه واقعیت هــای وضع 
موجــود بخشــی از مشــکل و بخشــی از راه حــل بــه شــمار مــی رود. در نتیجــه نمــی تــوان 
نقــش آن را نادیــده گرفــت. امــا در عیــن حــال، مــی تــوان ســقف باالیــی بــرای نقــش آفرینــی 
ایران در نظــر گرفت بــه گونــه ای که عامــل تهدیدی بــرای منافــع هیچ کــدام از آن دو کشــور 
نباشــد. برای اثبــات ایــن مقوله می تــوان بــه چند مــورد اشــاره نمــود. آمریکا ضمــن صرف 
نظــر کــردن از طــرح ســرنگونی حکومــت ایــران بــر امضــای برجــام پافشــاری کــرد. ایــن دو 
رویکرد بــا دیــدگاه روســیه دربــاره امنیت خلیــج عربی بــه شــکل عــام همســویی دارد. امنیت 
خلیج عربــی بــر عواملی چنــد متکی اســت از جملــه: لزوم ایجــاد راهکارهــای مســالمت آمیز 
و چندیــن مرحلــه ای بــرای مشــکالت کنونــی و مســائل امنیتــی منطقــه ای و اینکــه مســائل 

حادتــر مثــل چالــش هــای هســته ای در صــدر اولویــت هــا قــرار بگیرند.
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کشورهای خلیج و ایران: مناقشات و راهبردهای تقابل 

خالصــه ســخن اینکــه در ارزیابــی فرصــت هــای ایــران بــرای بهــره بــرداری از فضــای 
کنونــی در منطقــه و جهــان بایــد ایــن مســاله را مــد نظر داشــت کــه منطقــه خلیــج عربــی تنها 
بخشــی از مجامیــع دیگــری اســت کــه نقــاط تالقــی منافــع آمریــکا و روســیه بــه شــمار مــی 
ــع اســتفاده از تســلیحات غیرمتعــارف  ــن، مســائل دیگــری همچــون من ــر ای ــد. عــالوه ب رون
نیــز بیــن دو کشــور وجــود دارد. کمــا اینکــه، تعریــف رایــج دربــاره کشــمکش میــان آمریکا و 
روســیه این اســت که همواره در چارچــوب منظمی جریــان دارد. لــذا، احتمال اینکــه یکی از 
این دو کشــور به خاطر ایــران منافــع طرف دیگــر را نادیــده بگیــرد دور از انتظار اســت. [34]
2- سیاســت راهبــردی کشــورهای خلیــج بــرای مدیریــت منازعــات بــا ایــران: 
ــران  ــا ای ــت منازعــات ب ــی را در جهــت مدیری ــردی متکامل ــج سیاســت راهب کشــورهای خلی

درپیــش گرفتــه انــد کــه شــامل ســه محــور اســت:
الف-محــور نخســت: گســترش امنیت داخلــی و تــالش بــرای برقــراری امنیت 
فــردی: در خصــوص گســترش امنیــت داخلــی مــی تــوان گفــت کشــورهای خلیــج رویکــرد 
قاطعانــه ای در خصوص دخالــت های ایــران در امور داخلی شــان در پیش گرفتنــد. احکام 
قضایــی بازدارنــده ای بــرای افــراد متهــم بــه جاسوســی و نیز وابســتگان بــه حــزب اهللا در 
کویت و امــارات صادر شــده انــد. پیشــرفت قابــل مالحظــه ای در راســتای گســترش امنیت 
داخلــی در منطقــه خلیــج حاصــل شــده کــه مــی تــوان بــه چندیــن مــورد از نتایــج مثمــر ثمــر 
در ایــن زمینــه اشــاره کــرد: امضــای پیمــان دفــاع نظامــی مشــترک در ســال 2000 میــالدی 
(1379 شمســی)، تشــکیل و توســعه چنــد مرحلــه ای نیروهــای ســپر جزیــره، تاســیس مرکز 
فرماندهــی مشــترک نظامی، نیــز نیــروی دریایی مشــترک خلیجی موســوم بــه ”گــروه امنیتی 
81“ کــه بــه زودی تشــکیل مــی شــود. ایجــاد مجموعــه اخیــر گام مهمــی بــرای ایــن کشــورها 
نه تنهــا در راســتای مقابلــه با تهدیــد نیــروی دریایی ایــران بلکــه در جهــت اجــرای ماموریت 
هــای دفاعــی مطــرح شــده در طــرح اتحــاد خلیجــی اســت. [35] عــالوه بــر ایــن، ایجــاد ســپر 
ــی مشــاور  ــه حمــد الکعب ــاع موشــکی خلیجــی هــم مطــرح شــده اســت. سرلشــکر خلیف دف
امــور نظامــی شــورای همــکاری خاطر نشــان کــرد "یــک کمیتــه تخصصــی خلیجــی در حال 
بررســی ســاز و کارهــای پیشــرفته از جملــه طــرح ســپر دفــاع موشــکی بــرای تامیــن امنیــت 
خلیــج اســت. امــا، شــورای همــکاری، احتمــاال، نیاز بــه کمک متحــدان و کشــورهای دوســت 
در ایــن زمینــه دارد. ایــن طرح هنــوز در مراحــل اولیــه اســت."[36] در این راســتا، پیــش بینی 
می شــود کــه احتمــاال بایــد 55 ســکوی پرتــاب موشــک هــای پاتریــوت و 6 ســکوی پرتــاب از 
اجــزای ســامانه دفــاع موشــکی "تــاد" در کشــورهای خلیــج مســتقر شــوند. عــالوه برایــن، 
ــد  ــا تهدی ــه ب ــت هــای بیشــتر و مقابل ــرای برخــورداری از قابلی ــن دو ســامانه موشــکی ب ای
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هــای احتمالــی ســامانه موشــکی ایــران بــا یکدیگــر ترکیــب مــی شــوند. ذخایــر موشــک های 
ــا 300 موشــک "شــهاب" 1 و2 و 100 موشــک "شــهاب  ــران شــامل حــدود 200 ت بالســتیک ای
3" بــا بــرد 1300 تــا 1600 کیلومتــری و 500 و ســامانه راداری "فتــح" بــا بــرد 200 کیلومتــری 
ــه طــور مرتــب رزمایــش هــای نظامــی مشــترک برگــزار مــی  اســت. [37] کشــورهای خلیــج ب
کننــد؛ از رزمایــش نظامــی رعــد شــمال در پادشــاهی عربســتان ســعودی گرفته تــا رزمایش 
ــی مشــترک کشــورهای عضــو  ــن دریای ــا هــدف تمری ــر ب ــور اخی ــی "اتحــاد 18". مان دریای
شــورای همــکاری خلیــج و بــا مشــارکت نیــروی دریایــی ســلطنتی بحریــن و نیــروی دریایــی 
بقیه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری در آب های منطقــه ای بحریــن برگزار شــد. اخیرا 

تمریــن نظامــی مشــترک "امنیــت خلیــج عربــی 1" اجــرا شــد.
 گفتنی اســت مجمــوع هزینــه هــای دفاعی کشــورهای عضــو شــورای همکاری در ســال 
ــرآورد شــده اســت: عربســتان  ــارد دالر ب ــر 115 میلی ــغ ب ــالدی (1394 شمســی) بال 2015 می
ســعودی 81٫9، بحریــن 1٫53، کویــت 1٫3، عمــان 3٫8، قطــر 11، امــارات 15٫8 میلیــار دالر. 
در مقابــل، ایــران در بخــش دفاعــی بیــن 16 تــا 25 میلیــار دالر در مــدت زمــان مشــابه هزینــه 

کــرده اســت. [38]
ب- محــور دوم: ایجــاد و تنــوع بخشــی همــکاری هــای منطقــه ای و بیــن 
ــه شــاهد پیشــرفت هــای  ــج و ترکی ــط کشــورهای خلی ــه، رواب المللــی: در ســطح منطق
چشــمگیری بوده اســت. تشــکیل شــورای همــکاری هــای راهبــردی میــان عربســتان و ترکیه 
و نشســت وزارتی ترکیه و شــورای همــکاری خلیج در ریــاض در اکتبــر 2016 میــالدی (مهر 
1395 شمســی) در راســتای تقویــت روابــط دو جانبــه محســوب مــی شــود. اجــالس ترکیه و 
کشــورهای خلیــج بعــد از چهــار ســال وقفــه دوبــاره از ســر گرفتــه شــد. نکتــه ای کــه از این 
تحــول قابــل اســتنباط اســت ایــن اســت کــه عربســتان ســعودی و کشــورهای خلیــج بــه ایــن 
نتیجه رســیده انــد حاال کــه نمی تــوان بــه آمریکا بــه عنــوان یک متحــد ســنتی چنــدان اعتماد 
کرد و نیز بــا توجه بــه اختــالل در نظم منطقــه ای عربــی پس بایــد به دنبــال متحــد منطقه ای 
دارای وزنــی همچــون ترکیــه بــود. با توجــه به عــدم برخــورداری مثلث ســنتی قــدرت "مصر، 
ســوریه و عــراق" از قــدرت الزم، همچــون گذشــته، ایجــاد چنیــن ائتالفــی بــرای جلوگیــری 
از گســترش نفــوذ ایــران ضــروری به نظــر مــی رســد. ترکیــه حامــی مهمی بــرای پادشــاهی 
عربســتان ســعودی به شــمار مــی رود. ارتــش ترکیــه دومیــن ارتــش قدرتمنــد در ناتو اســت. 
اما، آنچــه اهمیــت ترکیــه را پررنگ تر مــی نماید این اســت کــه 80� انــرژی ترکیه از روســیه 
و ایــران تامیــن می شــود. لذا عربســتان ســعودی مــی توانــد جایگزیــن مهمــی در ایــن حوزه 
بــرای ترکیــه تلقــی شــود. عــالوه بــر ایــن، بحــران ســوریه و احتمــال وخیم تــر شــدن اوضاع 
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ایــن کشــور چالــش مشــترکی بــرای عربســتان و ترکیــه به حســاب مــی آیــد. [39]
در ســطح ائتــالف هــای بیــن الملیــی، جهــت گیــری کشــورهای خلیــج بــه ســمت شــرق و 
تــالش بــرای گســترش روابــط بــا کشــورهایی مثل چیــن و هنــد و ژاپــن قابــل مالحظه اســت. 
عــالوه بــر ایــن، کشــورهای یــاد شــده روابــط ویــژه ای بــا روســیه برقــرار کردنــد و در ایــن 
ــه  ــه بهــره گرفــت. حضــور روســیه در منطق ــوان از حضــور روســیه در منطق راســتا، مــی ت
همزمان بــا اســتقرار چندیــن مرکــز نظامــی در ســوریه در قالــب دو پایــگاه دریایــی و هوایی 

در طرطــوس افزایــش یافتــه اســت.
ج- محور سوم: بازداشتن ایران، ”به عنوان مثال دخالت نظامی در یمن“:

تــالش بــی وقفــه کشــورهای خلیــج بــرای مقابلــه بــا آزمنــدی هــای توســعه گرایانــه ایران 
در منطقه مشــهود اســت. جبهه هــای مواجهه بــا ایــران در ســوریه و بحرین و عــراق و لبنان 
و کشــورهای دیگــر نمــود پیــدا مــی کنــد. بــا این حــال، مهــم تریــن جبهــه نبــرد در یمن اســت 

که آشــکارا گویــای ماهیــت، چارچــوب و فرجــام ایــن منازعه اســت.
کشــورهای خلیــج به خوبــی به اهمیــت اســتراتژیک یمــن واقف هســتند. کشــور یمن عمق 
اســتراتژیک امنیــت خلیــج به شــکل عــام و پادشــاهی عربســتان ســعودی به شــکل خــاص به 
حســاب مــی آیــد. از ایــن رو، ورود حوثــی هــا بــه صنعــا و تصــرف ایــن شــهر بــا توســل بــه 
ــدون مقاومــت جــدی نیروهــای  زور در ســپتامبر 2014 میــالدی (شــهریور 1393 شمســی) ب
ــرای  ــش اساســی ب ــده در همــان ســال چال ــدر اســتراتژیک الحدی ــز تصــرف بن ارتــش و نی
امنیــت ملــی خلیجــی بــود. این چالــش زمانــی پررنگ شــد کــه حمایــت هــای مالی و سیاســی 
ــه 2015  ــی هــا در 28 فوری ــران و حوث ــق ای ــی هــا آغــاز شــد. تواف ــران از حوث و نظامــی ای
میــالدی (9 اســفند 1393 شمســی) بــرای برقــراری 28 پــرواز مســتقیم هفتگــی میــان ایــران 
و یمــن یکــی از ایــن چالش هــا اســت. و چنیــن بود کــه عربســتان ســعودی بــه خطر مســتقیم 
حضــور ایــران در مرزهــای جنوبــی اش بــا یمــن پــی بــرد، چــه اینکــه، احتمــال این مــی رفت 
کــه تجربــه حــزب اهللا –لبنــان- در یمــن هــم الگوبــرداری شــود. پیــاده کــردن ایــن تجربــه در 
یمــن بــه معنــای دامــن زدن بــه فرقــه گرایــی خواهــد بــود و پیامدهــای زیانبــاری بــرای امنیت 
یمــن دارد. چنیــن اقدامــی در راســتای اجــرای برنامــه ایــران موســوم بــه ”خاورمیانــه بزرگ 
اســالمی“ یــا ”منطقــه خلیــج فــارس بــزرگ“ تعریــف مــی شــود؛ بــه ویــژه اینکــه، ایــران بارها 
بر تســلط این کشــور بر چهارمیــن پایتخت عربــی تاکید کــرده اســت. در این میــان، موقعیت 
اســتراتژیک یمــن را هم نبایــد از یاد بــرد. این کشــور بر بــاب المندب اشــراف دارد کــه تنگه 
اســتراتژیک انــرژی و بازرگانــی بــه شــمار مــی رود. ســاالنه 25 هــزار کشــتی –معــادل 7� 
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کل ترانزیــت دریایــی جهــان- و حــدود 40� نفت جهــان از ایــن تنگه عبــور می کنــد. همزمان 
بــا تســط ایــران بــر بخــش جنوبــی و شــمالی تنگــه هرمــز کشــورهای خلیــج میــان دو ســنگ 
ــن  ــی ای ــی یمــن و ناتوان ــال فروپاشــی نهادهــای دولت ــه دنب ــد گرفــت. ب آســیاب قــرار خواهن
نهادهــا در مقابلــه بــا حوثــی هــا پادشــاهی عربســتان ســعودی از تشــکیل ائتــالف عربــی با 
حضور 9 کشــور خبر داد: عربســتان، امــارات، کویت، قطــر، بحرین، مصــر، اردن، مراکش 
و ســودان. عربســتان نقش اصلی در عملیــات هوایی علیــه حوثی هــا دارد. البته کشــورهای 
خلیــج بــا درخواســت رئیــس جمهــور یمــن بــه دخالــت نظامــی در ایــن کشــور پرداختنــد. بــه 
ایــن بایــد قطعنامــه 2216 شــورای امنیــت را افــزود. ایــن قطعنامــه در آوریــل 2014 میــالدی 
(فروردیــن 1394 شمســی) و ذیــل فصل هفتم منشــور ســازمان ملل متحــد تصویب شــد. [40] 
گفتنی اســت یمــن دارای 1900 کیلومتر نوار ســاحلی اســت کــه در کنــاره دریای ســرخ قرار 
دارد. ایــن نــوار ســاحلی گــذرگاه مهمــی بــرای عبــور اســلحه از ایــران بــه حوثــی ها اســت. 
ایران چند جزیــره در اریتــره اجاره کرده کــه از آنها بــه عنوان ســنگر و نقطــه عزیمتی برای 
حمایــت از حوثی هــا اســتفاده مــی کنــد. تصمیم عربســتان بــرای ایجــاد یــک پایــگاه نظامی 
در جیبوتــی ناشــی از همیــن رویکــرد ایــران بــود. ایــن مرکز موجــب توســعه خطوط دفــاع از 
امنیــت ملــی عربســتان و کشــورهای خلیــج بــه فراتــر از مرزهایشــان خواهــد شــد بــه گونــه 
ای کــه دامنــه دفاعــی کشــورهای یاد شــده به یمــن محــدود نخواهــد بــود. [41] بــه گفته ســفیر 
جیبوتــی در عربســتان "مقام هــای دو کشــور بــرای احــداث پایــگاه عربســتان در جیبوتی به 

زودی قــرارداد امضــا مــی کننــد." [42]

 چهارم: چشم انداز منازعه کشورهای خلی� و ایران:
محتــوا و جهــت ســیر منازعــه کشــورهای خلیــج و ایــران دارای پیچیدگــی هــای خاصــی 
ــوده و در دوره هــای تاریخــی  ــی و زودگــذر نب ــک کشــمکش آن ــن ی ــا اینکــه ای اســت. کم
ــدی باقــی نمــی گــذارد کــه  ــت هــا جــای تردی ــن واقعی ــان داشــته اســت. ای ــی جری گوناگون
ــه منشــورها  ــر پای ــه اش ب ــط منطق ــا محی ــران ب ــر احتمــال همســویی ای ــی ب شــواهدی مبن
وقراردادهــای بیــن المللــی وجــود نــدارد. از ایــن رو، مــی تــوان بــه ســه گزینــه احتمالــی ایــن 

منازعــه اشــاره کــرد:
1-گزینــه برخــورد مســتقیم نظامی: بــا توجه بــه باالگرفتن کشــمکش هــای خلیجی-

ایرانــی در وقــت کنونــی، احیانــا، گزینه برخــورد مســتقیم نظامــی به اذهــان خطور مــی کند. 
البتــه، احتمــال ایــن گزینه، دســت کــم در آینــده نزدیــک، به ســه دلیــل بعید بــه نظر می رســد:

ــه شــکل  ــه شــکل عــام و پادشــاهی عربســتان ســعودی ب ــج ب نخســت: كشــورهای خلی
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خاص بــه دنبــال رویارویــی نظامی نیســتند. در این راســتا، مــی توان بــه اظهارات شــاهزاده 
محمــد بــن ســلمان جانشــین ولیعهــد و وزیــر دفــاع عربســتان اشــاره نمــود. او گفــت "آغــاز 
جنــگ میــان ایــران و عربســتان فاجعــه ای بــزرگ در منطقه اســت و تاثیر شــدیدی بــر جهان 
خواهــد داشــت." او افزود "مــا هرگز اجــازه نمی دهیــم چنیــن چیــزی رخ دهــد."[43] دوم: با 
بررســی و تحلیــل سیاســت هــای راهبــردی ایــران در گذشــته در خصــوص منازعــات منطقه 
ای مــی تــوان نتیجه گرفــت ایــران تــا آخریــن لحظــه نيروهــای خــود را در حالــت آمــاده باش 
نگه مــی دارد و بر اســاس اســتراتژی ”شــبهه افکنــی“ درقــدرت بازدارندگی رفتار مــی کند. 
به عبــارت دیگــر، در دیدگاه ایــران، ابهــام و عدم شــفافیت در ماهیــت توانمندی هــای نظامی 
متعــارف و غیرمتعــارف بــه خــودی خــود بــرای ایجــاد بازدارندگــی کفایــت مــی کنــد. ســوم: 
آغــاز درگیــری نظامــی در منطقه خلیــج عربی نــه تنهــا تحولــی منطقــه ای خواهد بــود بلکه با 
توجــه به اینکــه منافع اســتراتژیک قــدرت های بــزرگ در ایــن منطقه تامیــن می شــود احتمال 
دخالــت ایــن کشــورها در درگیــری مــی رود. امــا، پرســش اصلــی اینجاســت کــه ایــن قدرت 
ها به نفــع و علیــه چه کســی وارد جنــگ خواهنــد شــد. از طرف دیگــر، بایــد منافــع و موضع 
ــی را هــم مــد نظــر گرفــت. کشــورهایی  ــج عرب ــه خلی ــه ای در منطق ــری کشــورهای منطق گی
همچــون ترکیــه و مصــر و پاکســتان کــه متحــدان بــارز کشــورهای خلیــج هســتند. در ایــن 
راســتا می توان بــه اظهــارات عبــد الفتاح سیســی رئیس جمهــور مصــر در چندین مناســبت 
اشــاره نمود. او گفــت امنیت ملــی عربــی و خلیجی بخــش جدا نشــدنی از امنیــت ملی مصر 
اســت. [44] عــالوه بر ایــن، فرمانــده ارتــش پاکســتان گفتــه ”پاکســتان هر گونــه تهدیــدی علیه 

عربســتان را پاســخ می دهــد.“[45]
2-گزینــه گفــت و گــو و مصالحــه: در یــک نــگاه تحلیلــی بــه گفتمــان رســمی خلیجــی 
مــی تــوان گفــت کــه کشــورهای خلیــج، اصــوال، مخالــف گفــت و گــو بــا ایــران نیســتند. امــا، 
بــا توجــه بــه اینکــه سیاســت هــای دشــمنانه ایــران در قبــال کشــورهای خلیــج موجــب تنــش 
در روابــط دوجانبــه شــده ایــن کشــورها هــم بــرای گفــت و گــو بــا ایــران شــرط گذاشــتند یــا 
بــه عبــارت دقیــق تــر، چندیــن خواســته مطــرح کردنــد. ایــن کشــورها مــی خواهنــد کــه ایران 
بــا احتــرام بــه حاکمیــت همســایگانش در امــور داخلی شــان دخالــت نکنــد. حتی اگــر فرض 
کنیــم کــه احتمــال گفــت و گــو میــان کشــورهای خلیــج و ایــران وجــود دارد بایــد پنــج شــرط 
عمده بــرای نتیجه بخشــی ایــن مذاکــرات در نظر گرفت: نخســت: اصــول مذاکــرات؛ منطقه 
خلیج عربــی، همــواره، یکــی از مهــم تریــن مناطــق اســتراتژیک جهــان تلقی می شــده اســت. 
از ایــن رو، بحــران هایــی کــه در ایــن منطقــه رخ داده جنبــه بیــن المللــی گرفتــه و ســازمان 
ملــل را بــه صــدور قطعنامــه هایــی در قبــال آن واداشــته اســت. مــی تــوان در ایــن راســتا، 
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بــه قطعنامــه 598 بــرای پایــان دادن بــه جنــگ عــراق و ایــران و قطعنامــه 2231 دربــاره برجام 
اشــاره نمــود. بنابــر ایــن، ایــن پرســش در اینجــا مطــرح مــی شــود کــه آیــا ایــن دو قطعنامــه 
بخشــی از اصــول مــد نظــر در گفــت و گــوی پیشــنهادی خواهند بــود، یــا اینکــه دوبــاره باید 
قطعنامــه هــای تــازه ای از ســوی ســازمان ملــل بــرای الــزام ایــران بــه پذیــرش نتایــج گفــت 
و گــو تصویــب شــود؟ دوم: تعییــن طــرف هــای مذاکــره کننــده. گفــت و گــوی مــد نظــر میــان 
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری و ایــران برگــزار مــی شــود اما بــه هر حــال، نمــی توان 
آن را موضــوع جداگانه ای از کل مســائل منطقــه ای (یمن- لبنان- ســوریه – عــراق) فرض 
کرد. ایــن مســائل در بخشــی از گفــت و گــو مطــرح خواهند شــد، چرا کــه کشــورهای خلیج 
در کنــار ســه کشــور (ایران-عــراق- یمن) بــه عنــوان طرف هــای اصلــی در موضــوع امنیت 
ــن شــرط  ــد. ســوم: مشــخص کــردن اهــداف گفــت و گــو. ای ــه شــمار مــی رون ــه ای ب منطق
بــرای اجتنــاب از تکــرار گفتمــان ضــد و نقیــض ایــران ضــروری بــه نظــر مــی رســد. از ایــن 
رو، ایــران بایــد رســما اعــالم کنــد کــه واقعــا ایجــاد تحــول از مفهــوم ”انقــالب“ بــه ”دولــت“ 
را مــد نظــر دارد و نیــز بایــد رویکــرد ایــن کشــور نســبت بــه کشــورهای خلیــج دســتخوش 
تحولــی اساســی شــود. مثــال، ایــران بایــد تعهــد بدهــد کــه در امــور داخلــی ایــن کشــورها 
دخالــت نکنــد و در راســتای حــل مســائل حــل نشــده اقــدام کنــد. چهــارم: گفــت و گــو بایــد 
جــدول زمان بنــدی شــده ای داشــته باشــد. نکتــه قابــل مالحظه این اســت کــه ایــران همواره 
اســتراتژی ”خریــد وقــت“ و ”شــکیبایی بــرای دســت یابــی بــه نتایــج“ را دنبــال می کنــد؛ چه 
ایران بــا بهره گیــری از همیــن اســتراتژی موفق بــه مانــور در پرونده هســته ای شــد. برنامه 
هســته ای ایران برای اولین بار توســط اپوزیســیون خــارج از کشــور در ســال 2002 میالدی 
ــت  ــالدی (1394 شمســی) فعالی ــا ســال 2015 می ــران ت ــا ای (1381 شمســی) برمــال شــد، ام
های هســته ای خــود را پیــش بــرد. ایــران از تجربــه باالیــی در اجــرای مذاکرات برخــوردار 
اســت. از ایــن رو، از طرفــی، ایــران از مذاکراتی که شــاید ســال ها ادامــه یابــد و در محیط 
منطقــه ای متغیــری صــورت بگیــرد به نفــع خــود و در جهــت گســترش نقــش منطقــه ای خود 
بهــره مــی گیــرد. از طــرف دیگــر، ایــران مــی کوشــد تــا از جنــگ ســرد تــازه ای کــه نشــانه 
های آن پدیدار شــده بــه بهترین شــکل ممکن اســتفاده کنــد. پنجم: ســاز وکارهــای اجرایی 
الــزام آور با هــدف عمل بــه نتایــج برآمــده از گفــت و گوهــا. اگر فــرض را بــر ایــن بگیریم که 
کشــورهای خلیج و ایــران بــر ســر تفاهماتی دربــاره مســائل مــورد اختــالف و منطقــه ای به 
توافق برســند ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه چــه ســاز وکارهــای الــزام آوری بایــد برای 
ایــران بــه منظــور اجــرای ایــن تفاهمــات وضــع شــود. و اینکــه کشــورهای خلیــج در صورت 
عدم عمل ایــران بــه تعهدات بــر آمــده از گفــت و گوی مــورد نظر چــه گزینــه هایــی در اختیار 
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دارنــد. [46]
ــن  3- گزینــه ادامــه وضعیــت کنونــی ”سیاســت شــل کن-ســفت کــن": در ای
وضعیــت، هــر کــدام از طــرف هــا از ابزارهــای ســخت و نرمــی کــه در اختیــار دارنــد بــرای 
مقابلــه بــا طــرف مقابــل اســتفاده مــی کننــد. میــزان تاثیــر گــذاری ایــن ســاز و کارها به ســه 

ــر بســتگی دارد: عامــل زی
نخســت: میــزان طوالنــی شــدن و شــدت گرفتــن بحــران هــای منطقــه ای و حجــم تــالش 

هــای صــورت گرفتــه بــرای بهــره بــرداری از آنهــا در منازعــه یــاد شــده.
دوم: تحوالت داخلــی در ایــران. رابطه مســتقیمی بین رویکــرد خارجی ایــران و اوضاع 
داخــل کشــور وجــود دارد. ایــران همــواره مــی کوشــد تا بــا تنش زایــی در خــارج از کشــور 
به صــدور بحــران ها و مشــکالت داخلی بــه خــارج بپــردازد. حاکمیت بدین وســیله بــه دنبال 
ابهــام زایــی و عدم شــفافیت نســبت بــه مشــکالت داخلــی و شــانه خالی کــردن از بررســی و 

حل آنهاســت.
ســوم: اینکــه کشــمکش میــان آمریــکا و روســیه تــا چــه انــدازه ای بــرای سیاســت هــای 
منطقــه ای ایــران فرصــت یــا محدودیــت ایجــاد مــی کنــد. ایــن احتمــال قــوی تــر از بقیــه بــه 

نظــر مــی رســد.
نتیجه گیری:

در پایان، می توان به مهم ترین نتایج این پژوهش اشاره نمود:
1-معضل اساســی ایــران در راســتای روابط این کشــور با کشــورهای خلیج این اســت 
که ایــران، همچنــان درگیر کشمکشــی میــان مفهــوم ”انقــالب“ و ”دولت“ بــوده که هنــوز غلبه 
بــا مفهــوم نخســت اســت. نتایــج برآمــده از ایــن معادلــه، دســت کــم، عــدم پایبنــدی ایــران به 
قراردادهــای بیــن المللی بــوده که بــر حاکمیت و اســتقالل کشــورها و عــدم دخالــت در امور 

داخلــی آن ها تاکیــد دارد.
ــر اثــر تحــوالت منطقــه ای در کشــورهای  2-منازعــه میــان کشــورهای خلیــج و ایــران ب
همســایه از ســال 2011 میــالدی (1389 شمســی) بــه وجــود نیامــده اســت بلکــه ایــن تحــوالت 
پــرده از ماهیــت ایــن منازعــه برداشــتند، بــه طــوری کــه منازعــات میــان ایــران و کشــورهای 
خلیــج، حــاال، جنبــه علنــی و برخــوردی بــه خــود گرفتــه اســت. ایــران همــواره اصــل صــدور 
انقــالب را دنبــال می کــرده اســت. این رویکــرد به شــیوه هــای گوناگونــی بعد از ســال 1979 

میــالدی (1357 شمســی) اجــرا شــده اســت.
3-منازعــه میان کشــورهای خلیج وایــران ارتبــاط تنگاتنگی بــا دو حوزه منطقــه ای و بین 

المللــی دارد. ایــن دو حــوزه تاثیــر فراوانی بــر محتوا و جهت ســیر ایــن منازعــه دارند.
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4-بــا وجــود برتــری موازنــه قوا بــه ســود ایــران امــا کشــورهای خلیــج موفــق بــه محدود 
کــردن نفــوذ ایــران در منطقه شــدند.

5-مناقشــه کشــورهای خلیــج و ایــران گویــای ایــن واقعیــت اســت که منطقــه خلیــج هنوز 
از شــروط اساســی برقراری امنیت تعاونی فاصلــه دارد. تحــوالت روی زمیــن بیانگر امنیت 
ــر مــی دهــد؛ امنیــت ســخت  ــی از برقــراری امنیــت ســخت خب ســخت اســت. شــواهد کنون

زمینــه ســاز ایجــاد حســن همجــواری نیســت.
بنابرایــن، می تــوان گفت کشــورهای خلیــج در تعامل بــا ایران مــی توانند سیاســت های 

ــال کنند: زیر را دنب
1-بــا توجه بــه اینکــه کشــورهای همجــوار گرفتار بحــران هــای مزمن هســتند و نیــز نظر 
بــه سیاســت خارجــه دولــت آمریــکا مبنــی بــر کــم رنــگ شــدن تقریبــی مداخلــه جویــی هــای 
آمریــکا بــرای فیصلــه دادن به بحــران هــای منطقــه ای، باید کشــورهای خلیــج ابعــاد دفاعی 
طرح موســوم بــه اتحاد خلیجــی را در اســرع وقــت پیــاده کنند تــا بدین وســیله بتوان شــاهد 

برقــراری موازنــه قــدرت هــا در ســطح منطقــه ای بود.
2-کشــورهای خلیــج بایــد از رویکــرد مقابلــه بــا رویکردهــای ایــران هــم در ســطح منطقه 
ــر گــذاری در  ــران نقــش تاثی ــی هــای ای ــد. الب ــروی کنن ــه ای پی ای و هــم در ســطح فرامنطق
آمریــکا دارنــد. این گــروه هــا در راســتای مخــدوش کــردن چهــره کشــورهای خلیج و فشــار 
بــر مراکــز تصمیــم ســاز در آمریــکا بــرای آســیب زدن بــه منافــع کشــورهای خلیــج فعالیــت 

مــی کننــد.
3-ادامــه فعــال ســازی نقــش خلیجــی در بحــران هــای منطقــه ای. ایــران بــه ایــن بحــران 
ها بــه عنــوان میــدان نبرد غیــر مســتقیم با کشــورهای خلیــج می نگــرد. قــدرت امنیــت منطقه 

ای خلیجــی بــه قــدرت مؤلفه هــای تشــکیل دهنــده آن بســتگی دارد.
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