
 

 

  

  

  

  

  

  

  اي منطقه امنیت و بحرین بحران

  ایران اسالمی جمهوري
  علی آدمی

  چکیده

 خلـیج  حوزه در خصوص هب فریقاا شمال و خاورمیانه تحوالت ،المللی بین هاي بحث از یکی حاضر حال در

 خـاص  پیامـدهاي  و آثار که اند شده ناآرامی ثباتی و بی دچار منطقه این در کشور چندین. باشد می فارس

 و ابعـاد  وزر هر که شگرف تحوالت این. است گذاشته برجا المللی بین عرصه در و منطقه سطح در را ودخ

 ثیراتتـأ  و بـوده  مهمی بسیار جهانی سیاست در که دهد می رخ اي منطقه در ،شود می افزوده آن هگستر

 از یکـی  ایـران  اسـالمی  جمهـوري . بـود  خواهـد  عمیـق  بسیار الملل بین نظام بر بلندمدت و کوتاه در آن

 این به نسبت يبیشتر ثیرگذاريتأبالطبع  و ثیرپذیريتأ تواند میکه  است، منطقه ثرمؤ و بزرگ هايکشور

 نقش افزایش صدد در اسالمی انقالب از پس دوره در ویژه هب اخیر قرن یک در ایران. باشد داشته تحوالت

 چه بحرین بحران ایران، منظر ازن است که حاضر ای مقاله اصلی السؤ. است بوده خود اي منطقه جایگاه و

یی هـا  بحـران  کـه  اسـت  آن فرض ترین مهم دارد؟ ایران اي منطقه جایگاه و فارس خلیج امنیت رب ثیريتأ

 قـدرت  تغییـر  بـا  غـرب  طرفدار عربی کشورهاي اردوگاه در بحرین بحران و عراق بعث رژیم سقوط نظیر

 اي منطقـه  قـدرت  افـزایش  بـه  )عـراق  و عربسـتان  ایـران،  یعنی( فارس خلیج اي منطقه کانونی بازیگران

  .نمود خواهد کمک ایران اسالمی جمهوري

  کلیدي واژگان

 عـراق،  ایـران،  فـارس،  خلیج همکاري شوراي شیعیان،سیاست خارجی، اي،  منطقه امنیت بحران بحرین،

  عربستان، ایاالت متحده

                                       
 ق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایییار دانشکده حقواستاد                     Email: aliadami2002@yahoo.com  

  06/10/90: تاریخ پذیرش        15/04/90: تاریخ ارسال

 141-168صص /  1391 بهار/  62شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 



ن
را

ح
ب

 
ن

ری
ح

ب
 و 

ت
نی

ام
 

قه
ط

من
 

ي
ا

 
ي

ور
مه

ج
 

ی
الم

س
ا

 
ن

را
ای

  

 

 

142  

  مقدمه

 تـاب  و تـب  پر مناطق از یکی خاورمیانه

 در را امـر  ایـن  علـت . است جهان رد سیاسی

 و حضـور  تـاریخی،  سـابقه  تـوان  می کلی نگاه

ــوذ ــتعماري نف ــتی، و اس ــاختار امپریالیس  س

ــابع وجــود اجتمــاعی، و سیاســی معیــوب  من

 فقــر  نهایــت، در و منطقــه  در اســتراتژیک

 قومی متعدد هاي شکاف و فرهنگی اقتصادي،

 صـدد  در مقالـه  ایـن  در مـا . دانسـت  دینی و

 خصـوص  بـه ( خاورمیانه اخیر والتتح بررسی

 منظـور  .هستیم) بحرین بحران و فارس خلیج

 امکـان  کـه  اسـت  اتفاقـاتی  و وقایع تحول، از

 فــراهم منطقــه در را پایــدارتري تغییــرات

 ثبـات  جهت در تواند می تغییرات این. کند می

 کنـونی  تحرکات. باشد بحران ایجاد یا منطقه

 در یسیاس تغییرات و منطقه کشورهاي مردم

 ورق... و بحـرین  یمن، مصر، تونس، هاي رژیم

 اسـت  گشـوده  خاورمیانه تحوالت در جدیدي

 ، ص1390، پژوهشکده مطالعـات راهبـردي  (

 سرشناس شناس عرب شوونان، پیر ژان .)253

 در 1995 ســال در کــه کتــابی در فرانســوي،

 مرکـز «: گوید می ،کرد منتشر خاورمیانه مورد

 طـول  در ترانـه، مدی حوزه از عرب دنیاي ثقل

 منتقـل  فـارس  خلیج منطقه به اخیر سال 25

 به خاورمیانه نقشه دیگر تعبیر به ،»است شده

 فرازمنـد، ( اسـت  شـده  کشـیده  شـرق  سمت

  .)40 ، ص1388

 روابـط  بعـد  ترین پیچیده دیگر، طرفی از

. اسـت  فـارس  خلیج منطقه در عربی – ایرانی

 و پیونـدها  ظـاهر  بـه  کـه  جـایی  همـان  یعنی

 تر قوي و فراتر بسیار عربی – ایرانی اشتراکات

 و امنیـت  بقـا،  و اسـت  انگیـز  تفرقـه  عوامل از

 بـه  منطقـه  ایـن  کشـورهاي  اقتصادي توسعه

 سـند  اسـاس  بـر . دارد تـام  پیوستگی یکدیگر

 ایـران  اسـالمی  جمهوري ساله، 20 انداز چشم

 اول قـدرت  بـه  شمسـی،  1404 سـال  تا باید

. شود تبدیل منطقه فناوري و علمی اقتصادي،

 ســند نظــر مــورد منطقــه رســد مــی نظــر بــه

 را فـارس  خلیج و خاورمیانه عمدتاً انداز چشم

 و مـانع  تـرین  مهم روي این از. شود می شامل

 نیـز  انـداز  چشـم  سـند  اهـداف  تحقـق  چالش

 کـه  چـرا  بود، خواهند عربی کشورهاي همین

 بـا  جدي هاي همکاري به ورود از کشورها این

 ایـران  جایگـاه  تقـاء ار و تثبیت باعث که ایران

 نبایـد  البتـه . نماینـد  مـی  خـودداري  شود، می

 کشـــورهاي منفـــی تحریکـــات و نقـــش

 – انگلیس و امریکا به خصوص – اي فرامنطقه

 قدرت به خواهد می اگر ایران. گرفت نادیده را

ــه در اول ــه منطق ــیج و خاورمیان ــارس خل  ف

 جهـان  بـا  روابط چگونگی به باید شود، تبدیل

-20 ، صـص 1388واعظـی،  (کند  توجه عرب
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ــت .)21 ــروز واقعی ــط ام ــران رواب ــراب و ای  اع

 منـافع،  از مختلـف  سطوح تداخل از انعکاسی

 ژئــوپلتیکی تغییــرات و امنیتــی هــاي نگرانــی

 که نموداري ترسیم که پیداست ناگفته. است

ــین ــات مب ــط مختص ــران رواب ــراب و ای  در اع

 اي پیچیـده  بسـیار  کـار  باشـد،  کنونی شرایط

 نقـش  و عـرب  جهـان  تغییرات شناخت. است

 کنـونی  فضاي درك به توانند می آن بازیگران

فرازمنـد،  (نمایـد   کمـک  اعـراب  و ایـران  بین

  ).43، ص 1388

 ایـن  امـروز  مسـائل  ایـن  همـه  توجه با 

 جهـان  در تحـوالت  کـه  اسـت  مطرح االتؤس

 و اي منطقه سطح در تواند می آثاري چه عرب

ــا باشــد؟ داشــته المللــی بــین  ایــن از بعــد آی

 خواهـد  ایجـاد  اي منطقه جدید نظم ،تحوالت

 ایران اي منطقه جایگاه و قدرت نفع به که شد

عنوان سؤال اصـلی ایـن    و به کس؟ع هب یا است

ــه  ــران منظــر ازمقال  چــه بحــرین بحــران ،ای

 جایگـاه  و فـارس  خلـیج  امنیـت  روي ثیريتأ

 پرسش این به پاسخ در دارد؟ ایران اي منطقه

 باري نظریه و کپنهاگ تبمک بر تکیه با مقاله

 مجموعـه  و اي منطقـه  امنیـت  مورد در بوزان

 بدین که نمود خواهد تالش اي منطقه امنیتی

، نظریـه  ایـن  به توجه با .دهد پاسخ ها پرسش

هـاي   بحـران  کـه  اسـت  آن فرضـیه  ترین مهم

 و عـراق  بعـث  رژیـم  سقوط مانند( چنینی این

 عربـی  کشـورهاي  اردوگـاه  در) بحرین بحران

 کـانونی  بازیگران قدرت تغییر با غرب رطرفدا

 عربسـتان  ایـران،  یعنی فارس خلیج اي منطقه

 جمهـوري  اي منطقه قدرت افزایش به عراق و

  .نمود خواهد کمک ایران اسالمی

  کپنهاگ مکتب در امنیت -1

 هـایی  رهیافـت  از یکـی  کپنهاگ، مکتب

 دارد تمرکز یتیامن مطالعات بر صرفاً که است

ـ ا باب در را يدیجد يها قاف و ها شهیاند و  نی

 تــا اسـت  آن بــر مکتـب  نیــا. گشـود  مفهـوم 

 و بکشـد  چـالش  بـه  را یتـ یامن یسنت مسائل

 هیـ نظر نیا. دیفزایب آن بر را يا تازه موضوعات

 و سـم یرئال ماننـد  یسـنت  يها هینظر برخالف

 در نظرانـه  تنـگ  يها دگاهید يدارا سم،یبرالیل

ـ  را یتـ یامن موضوعات و ستین تیامن باب  هب

 دهـد  ینم لیتقل صلح و جنگ و ینظام محور

 مانند( دیجد يها هینظر انندم گرید يسو از و

 انتقـاد  یپ در فقط) سمیمدرن پست و يانتقاد

  .ستین یمیقد يها شهیاند چالش و

 سـطح  ،مکتـب  نیـ ا ينوآور نیتر مهم از

 ایـن  در امنیـت  لیـ تحل سـطح  .اسـت  تحلیل

ــه شــتریب و ســتین یجهــان ،نحلــه ــتحل ب  لی

 یتحلیـل جهـان   سطح. دارد شیگرا يا همنطق

 يهــا اســتیس و عملکــرد لیــتحل بــه شــتریب

 ســطح در. دارد نظــر بــزرگ يهــا قــدرت

 يهـا  قدرت و روندها و قلمرو طهیح يا منطقه
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 بــوزان،( هســتند نظــر مــد شــتریب يا منطقــه

 نیـــا اندیشــمندان  .)12-11 ، صــص 1379

 یتـ یامن سـتم یس کی که باورند نیا بر مکتب

 زیتجـو  کشورها همه يبرا توان ینم را کسانی

 را ینظام هايدیتهد ییکشورها بسا چه. کرد

ــد قــرار تیــاولو در  گــرید ییکشــورها و دهن

 ییسـو  از. را ياقتصـاد  و یاسـ یس دهايیتهد

 يهـا  تفـاوت  يدارا ایدن مناطق خچهیتار گرید

 و یقـوم  دهايیـ تهد مثال  براي. است يادیز

ــژاد ــه در ين ــان منطق ــب بالک ــزاع موج  و ن

 از یغربـ  ياروپا یول ،شده ینیخون يها جنگ

 منـاطق . اسـت  بـوده  يبر هايدیتهد نوع نیا

ــه قــایافر مختلــف  يمرزهــا داشــتن ســبب ب

ــوده جنــگ کــانون همــواره یمصــنوع ــا ،ب  ام

 دهایـ تهد گونـه  نیا از يمرکز يکایمرا مناطق

 از "بـوزان  بـاور  بـه  زیراکه. است بوده امان در

 تـر  عیسـر  کیـ نزد فاصـله  از اهدیتهد که آنجا

 بـا  اغلب یناامن دور، فاصله از تا شود یم حس

ــینزد ــراه یک ــت هم ــب. اس ــت اغل ــا دول  از ه

 از تـا  ،دارنـد  واهمه شتریب شیخو گانیهمسا

، ص 1383، یوســفی یحــاج( "دور يهــا قــدرت

 اي، منطقه امنیت اهمیت علل بوزان در .)611

 و دوستی الگوهاي: کند می کیدتأ اصل سه بر

 و نژادي هاي مبستگیه و ها اختالف دشمنی،

 بـه  ادامـه  در مـا  که قطبی، دو نظام فروپاشی

   .پرداخت خواهیم آنها بررسی

  دشمنی و دوستی الگوهاي-1-1

 يا منطقه تیامن فیتعر يبرا بوزان يبار

. ردیـ گ یمـ  بهره یدوست و یدشمن يالگوها از

 موضـوعات  انواع از یدشمن و یدوست يالگوها

 بـا  صـرفاً  را آنهـا  توان ینم که گردد یم یناش

ـ ا. دیـ فهم قدرت عیتوز یبررس  موضـوعات  نی

 بـه  عالقـه  ،يمرز اختالفات چون يا ژهیو امور

 و یقــوم لحــاظ از مــرتبط يهــا تیــجمع

 ارتباطــات تــا گرفتــه کیدئولوژیــا ییهمســو

 و انیـ هودی روابط مثل یخیتار یمنف ای مثبت

 و ها یتنامیو ها، ییکایمرا و ها یسیانگل اعراب،

 یتـ یامن مجموعـه . گردد یم ملشا را ها ینیچ

 یتـ یامن عالئـق  کـه  هـا  دولت از یگروه یعنی

 یملـ  تیامن که است ادیز يقدر هب آنها یاصل

. کرد مالحظه گران،ید از جدا توان ینم را آنها

 را حسـن  نیـ ا اسـت  شده انتخاب که یعنوان

 مجموعـه  دهنـده  لیتشـک  تیـ ماه به که دارد

 بـل متقا یوابسـتگ  دهیـ ا زیـ ن و) تیامن یعنی(

 از يگـر ید مجموعه هرگونه از را آن که يجد

. دارد اشــاره ســازد، یمــ جــدا گانیهمســا

 در متقابـل  یوابسـتگ  بر یتیامن يها مجموعه

  .دارند دیکتأ مشترك، عالئق زین و رقابت

 يدارا را يا منطقـه  یتـ یامن يالگو بوزان

  دانـد  یمـ  یتـ یامن متقابل روابط از ییها شبکه

 در. جداسـت  گرید يها مجموعه از معموالً که

 تــوان یمــ ،یتــیامن متقابــل یوابســتگ شــبکه
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 خطــوط از یناشــ يالگوهــا مشــاهده انتظــار

 مجموعـه . داشت را یدشمن و یدوست متفاوت

 یتـ یامن روابط که دارد وجود ییجا در یتیامن

 هم به کرده، جدا هیبق از را کشورها از یگروه

 دیشد نسبتاً تیماه سبب به نیا و بزند وندیپ

 يهـا  واکـنش  و کـنش  ینسـب  ضعف و یدرون

 شـدت . اسـت  گانیهمسا نیب یخارج یتیامن

ــل یوابســتگ ــیامن متقاب ــب در یت  ياعضــا نای

 انیـ م رابطه نیا شدت با سهیمقا در مجموعه

. اسـت  شـتر یب مجموعـه،  از خـارج  دول و آنها

ـ " بـا  تـوان  یم را مجموعه نیب مرز  یتفـاوت  یب

 یتـ یامن يها واکنش و کنش مقابل در "ینسب

 نـاامن  شـدت  بـه  ارتبـاط . کرد میترس اف،اطر

 نیچنـ  در آشـکارا  را آنهـا  عـراق  و رانیـ ا نیب

 ارتبـاط  که یحال در دهد، یم قرار يا مجموعه

 بـا  برمـه  زیـ ن و پاکستان و رانیا فیضع نسبتاً

 لیـ دال. هاست مجموعه نیب يمرز گان،یهمسا

 يالگوهـا  از ،یتیامن يها مجموعه وجود اثبات

 جنـگ  چنـد  نمونه، يبرا. است مشهود جنگ

 بـر  ياثـر  اسـت  نتوانسته ایآس جنوب در مهم

 و بگـذارد  فارس جیخل حوزه ای یجنوب يایآس

 نسـبتاً  اثـر  يدارا فـارس  جیخلـ  در جنـگ  ای

ـ ا. اسـت  بـوده  یجنـوب  يایآسـ  بر يزیناچ  نی

 مراکز وجود به گان،یهمسا تحوالت از ییجدا

 یشرق جنوب يایآس یتیامن روابط از ییمجزا

  .)216 ، ص1383 بوزان،( دارد اشاره

 هـاي  همبسـتگی  و ها  اختالف-1-2

  فرهنگی و نژادي

 ،يا منطقــه تیــامن از یمبحثــ در بــوزان

 مهم يامر را یفرهنگ و ينژاد يها یهمبستگ

 يهـا  یهمبسـتگ  و اه اختالف. کند یم قلمداد

 را یملـ  تیامن دهیا تواند یم ينژاد و یفرهنگ

 در کشـورها  مداخلـه  يبـرا  را نهیزم و سست

 جنـگ  انیپا از پس. کند لیتسه گریکدی امور

 ياریبسـ  در ينژاد و یقوم هاي اختالف ،سرد

 يایآسـ  و بالکان منطقه خصوص هب مناطق، از

 ینیخـون  يها جنگ موجب و برآورد سر انهیم

 و ها کروات ها، صرب نزاع بالکان حوزه در. شد

 سـوم  نهیگز انهیوحش کشتار به که مسلمانان

 و یقوم هاي اختالف از هبرآمد همه ،شد منجر

ــژاد ــود ين ــرب. ب ــا ص ــتوج در ه ــتار هی  کش

 اسـتناد  یملـ  تیامن مقوله به بارها مسلمانان،

 کشور کی لیتشک و قوم نیا ییجدا و کردند

 و صربســــتان یگیهمســــا در را مســـلمان 

 در بیـ ترت نیهمـ  به. تافتند یبرنم نگرو مونته

 و ارمنســتان نــزاع انــهیم يایآســ منطقــه

 از یناشـ  عمـدتاً  بـاغ  قره منطقه در جانیآذربا

 جداگانـه  مـذاهب  واسطه به آنها هاي اختالف

  .است

 چـون  هـاي  مقولـه  که است معتقد بوزان

 مذهبی دینی، ملی، قومی، هاي جریان تداخل

ــین و ــی، ب ــا الملل ــرعت ب ــه و س ــهولت، ب  س
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 سـاخته  خونین هاي نزاع گر نظاره را خاورمیانه

 اثـرات  يدارا انـه یخاورم بـر  عوامل نیا. است

ــ ــتند یفراوان ــیري،( هس  .)89 ، ص1382 نص

ــرات م ــهاث ــاي ؤلف ــ ه ــژاد و یفرهنگ  در ين

 تـا  مـراکش  از یعیوسـ  حـوزه  کـه  انهیخاورم

 رد،یـ گ یدربرمـ  را یسـومال  تـا  هیسور و عمان

 و عـرب  ملـت  دهیا حوزه، نیا در. است آشکار

ــه اســالم یاســیس یفراملتــ يرویــن  همــراه ب

 نقـش  وانـد   داده شـکل  را اي منطقـه  گریکدی

 جامعـه ( یمحلـ  يهـا  سازمان جادیا در یمهم

 يشـورا  فـارس،  جیخل يهمکار يشورا عرب،

 یحتـ  و) مغـرب  دول گـروه  اعـراب،  ياریهم

 ییهمگرا دهیا) اندك تیموفق با اغلب( جیترو

 نیهمچنـ  آنهـا . انـد  داشـته  ها دولت وحدت و

 کشـمکش  يها حوزه نییتع در يا عمده نقش

 آن درون يرخـود یغ کشور سه که منطقه در

 مـورد  دو کـه ) یوپیات و رانیا ل،یاسرائ یعنی(

 رانیــا یعنـ ی یســوم و مسـلمان  ریــغ آنهـا  از

 اسـت،  اسـالم  در انیعیشـ  ژهیو فرقه ندهینما

 يها مجموعه ساختار و شکل نییتع در. دارند

 تواننـد  یمـ  یقوم و یفرهنگ يالگوها ،یتیامن

 تصورات نهیزم در یول کنند، فایا یمهم نقش

 يبعـد  مرتبه در ،است یاصل عامل که یتیامن

 ، ص1383 بــوزان،( رنـد یگ یمـ  قـرار  تیـ اهم

223(.  

  قطبی دو ساختار تغییر-1-3 

 کپنهـاگ  مکتـب  کیدعلل مهم تأ از یکی

ــاب در ــاهم ب ــامن تی ــه تی ــتغ ،يا منطق  ریی

 تـا . است الملل نیب نظام در یقطب دو ساختار

 و حوادث همه سابق، يشورو یفروپاش از قبل

 بـا  ابرقـدرت  نیـ ا رقابت محدوده در دادهایرو

 يهـا  جنـبش . شـد  یمـ  فیتعر متحده االتیا

 يشـورو  یفروپاشـ  از بعد فقط ينژاد و یقوم

ــابق، ــال سـ ــت مجـ ــدی حرکـ ــده. افتنـ  عمـ

 از بعـد  یمـذهب  و ينـژاد  ،یقوم يها يریدرگ

 نیــا آنکــه جالــب و شــد جــادیا 1990 ســال

 اســتیالي تحــت منــاطق در هــا يریــدرگ

ـ  روابـط . داد رخ سمیکمون  از بعـد  الملـل،  نیب

 شـدن  يا منطقـه  یژگیو يسو به سرد جنگ

 اسـت  آن هیفرضـ  نیـ ا لیدل. داد جهت رییتغ

ــه ــ ک ــام یفروپاش ــ دو نظ ــاین ،یقطب  يروه

 رییتغ را یجهان سطح در یاصل دهنده سازمان

ــکارا ،یجهــان بــزرگ يهــا قــدرت. داد  آش

ــ ــد یم ــا خواهن ــدرگ از ت ــا يری ــیس يه  یاس

 منافعشان هآنک مگر کنند، يریجلوگ گسترده

 قـرار  ریثتـأ  تحـت  گسـترده  و یآنـ  صورت به

 سطح در فیضع يرهبر موجب امر نیا. ردیگ

ـ ا بـه  منجـر  جـه ینت در و شـود  یمـ  یجهان  نی

 و سـر  را امورشان ،مناطق که شود یم هیفرض

 ,Buzan, Waever, 1998) دهنـد  یمـ  سامان

p.9).  
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 ابرقـــدرت دو ،ســـرد جنـــگ طــول  در

 یاصل گرانیباز کایمرا متحده االتیا و يشورو

ــد ــورها و بودن ــرید يکش ــش گ ــر نق  کیش

 حـوزه . کردنـد  یم يباز آنها يبرا را يا هیحاش

 جهـان  کـل  در گریبـاز  دو نیـ ا يهـا  استیس

 محدود یخاص منطقه به و بود افتهی گسترش

 در ســـو کیـــ از کـــایمرا و يشـــورو. نبـــود

 و در رقابت سخت و شدیدي بودند انهیخاورم

 بــه زیــن یالشــم يکــایمرا در گــرید يســو از

ـ ا از. دادنـد  یم ادامه یاروییرو و برخورد  رو نی

 و شـد  یمـ  ستهینگر یجهان یسطح در تیامن

ــا ــر ســطح نی ــ و يا منطقــه ســطوح ب   یمحل

 موجـب  سـرد  جنـگ  انیپا اما. داشت تیاولو

 ،یمـذهب  هـاي  اختالف لیقب از یمسائل تا شد

ــوم ــژاد و یق ــعله ين ــوند ور ش ــب و ش  موج

 ها جنگ و ردهابرخو. شود گسترده يها جنگ

ــد ــگ  دوره از بع ــرد جن ــدتاً س ــکل عم  یش

ــه ــ و يا منطق ــگ. داشــت یداخل  نیبــ جن

 و تیـ قوم نژاد، يدارا که ها کروات و ها یبوسن

 نیبـ  ينـژاد  اختالفات بودند؛ یمتفاوت مذهب

 در یداخل يها جنگ و جانیآذربا و ارمنستان

 ایــبریل و یتیهــائ ،یســومال ،يانــدونز روانــدا،

 در یتـ یامن داتیتهد رییتغ زا يا نشانه یهمگ

 ،یخان( هستند يا امنیت منطقه سطوح جهت

  ).18 ، ص1383

ــب شــمندانیاند  ــاگ مکت ــاره کپنه  درب

 خـاص و شـاخص   ،يا منطقـه  تیـ امن تیاهم

ــودن ــیو ب ــا یژگ ــر يه ــه ه ــل را منطق  عام

 در یتـ یامن مسـائل . داننـد  یم يا کننده نییتع

و  یمـذهب  هـاي  ریشه يدارا انهیخاورم منطقه

 يکشـورها  در امر نیا آنکه حال است، ينژاد

 داشـته  یتیامن صبغه تواند ینم نیالت يکایمرا

 هـر  ،لـد یوا دي و بـوزان  ور،یـ و نگـاه  از. باشد

 يا منطقـه  سـتم یس شـبکه  قالـب  در يکشور

 شیخـو  مجـاور  يکشورها با و داشته استقرار

 نمونه، عنوان به. دارد یمشترک یتیامن لهئمس

 اروپـا  هیاتحاد به موسوم کشور، یتیامن مسائل

 ،يبسـتر  نیچنـ  در. اسـت  مشـابه  و مشترك

 بــه تـوان  ینمــ را فرانسـه  کشــور المثـ بـراي  

 به نه و نمود لیتحل یجهان ییفضا در ییتنها

 بلکـه  فرانسـه؛  ملـت  خیتـار  يفضا در ییتنها

ـ ا ،رسـد  یم نظر به معقول آنچه  کـه  اسـت  نی

 داده قـرار  خود يا منطقه کد در را کشور کی

ـ  - تیـ امن و  قـرار  مطالعـه  مـورد  را آن یاامنن

 تیـ امن" کتـاب  در کرانشف هم و بوزان. میده

 یتیامن تیعموق "لیتحل يبرا نینو یچارچوب

 يا منطقـه  نظام براساس را مختلف يکشورها

 بـر  آنهـا . انـد  داده قـرار  یبررسـ  و بحـث  مورد

 جـه ینت نیچنـ  محـور،  منطقـه  لیـ تحل اساس

 ،کسـان ی یتـ یامن کردیرو زیتجو که رندیگ یم

 چـرا  ست؛ین بخش جهینت مختلف مناطق يبرا
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 هیـ اتحاد عضـو  يکشـورها  یتیامن مسائل که

. اسـت  سوم جهان يکشورها از متفاوت اروپا،

 يعلمـا  نگـاه  از وبیا محمد یتیامن مطالعات

 شـده  یتلقـ  ارزشـمند  اریبسـ  کپنهاگ مکتب

 يزهـــایتجو بـــرخالف وبیـــا رایـــز اســـت،

 یداخلـــ يریپـــذ بیآســـ انگارانـــه، کســـانی

ـ  را سـوم  جهـان  يهاکشور  داتیـ تهد از شیب

 را یحکـومت  ثبات و یاسیس تیامن و یخارج

 تیـ امن در یطـ یمح ستیز يها لفهمؤ از شیب

ـ ا ماننـد  بـوزان . دانـد  یمـ  میسـه  داریپا  وب،ی

 قدرت زانیم براساس را ییایجغراف يها بلوك

ــا ــه آنه ــو دســته دو ب  میتقســ فیضــع و يق

 چـارد یر يبند میتقس کپنهاگ، مکتب. کند یم

 را سـوم  جهان يکشورها حکومت که را تلیل

 دسـتخوش  و چنـدپاره  کپارچه،ی دسته سه به

 و دارد قبول کند، یم میتقس ینظم یب یتیامن

 دیـ مف تیـ امن محور منطقه لیتحل يبرا را آن

  ).20 - 25 ، صص1378 بوزان،( کند یم یابیارز

ـ  -2 أثیرات آن بحران بحرین و ت

اي از منظــر  بـر امنیــت منطقـه  

  نهاگمکتب کپ

ــب    ــی مکت ــه ســطوح تحلیل ــا توجــه ب ب

کپنهاگ، به بررسی و تحلیـل بحـران بحـرین    

در ابتدا به بررسی وضعیت کشـور  . پردازیم می

المللی  اي و بین بحرین از منظر داخلی، منطقه

خواهیم پرداخت و سپس بر اساس سه سـطح  

ایـم، هرگونـه    تحلیلی که از بـوزان وام گرفتـه  

عـه امنیتـی   تغییر در این کشـور عضـو مجمو  

شوراي همکاري خلـیج فـارس را کـه پیونـد     

بسیار نزدیکی با حکومت آل صـعود و ایـاالت   

کنــیم و بــه  متحــد امریکــا دارد، بررســی مــی

هاي نـژادي و   تر شدن همبستگی هرچه عمیق

فرهنگی بین مـردم شـیعه بحـرین بـا مـردم      

ایران در پی سقوط حکومت اقلیت آل خلیفـه  

تی و دشـمنی  گیري الگوي جدید دوس و شکل

در بین کشورهاي منطقـه و بـر هـم خـوردن     

توازن سنتی بـا پشـتیبانی قـدرت فرامنطقـه     

  .خواهیم پرداخت

گیـري   علل و عوامـل شـکل  -2-1

 بحران بحرین

یی است کـه از دیربـاز   بحرین از کشورها

ــبش  ــاهد جن ــت  ش ــا و حرک ــی،   ه ــاي دین ه

هـاي   جنـبش  .اجتماعی و سیاسی بوده اسـت 

اخیـر، نمـود زیـادي    هـاي   این کشور، در سال

این کشور مرکب از سـی و پـنج   . داشته است

کیلــومتر مربــع،   695جزیــره بــا وســعت   

ترین کشور منطقـه خلـیج فـارس بـه      کوچک

دین رسمی آن اسالم و بـیش از  . آید ار میشم

 40از  درصد جمعیـت آن شـیعه و کمتـر    60

پایتخـت آن  . انـد  دیگـر سـنی مـذهب    درصد

تـوان   یآن مـ منامه است و از شهرهاي بزرگ 

ــرد  ــام بـ ــنابس را نـ ــرق و سـ ــر  .محـ از نظـ
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کنـونی بحـرین در    شناسـی، جمعیـت   جامعـه 

خـانواده حـاکم   . 1: گیرد هفت دسته جاي می

ــه( ــنی. 2، )آل خلیف ــلیت    س ــه اص ــایی ک ه

فروشـی و   افریقایی دارند و طـی فراینـد بـرده   

وارد بحـرین   19و  18هاي  قرن خرید برده در

رب دارنـد و  هایی که اصلیت ع سنی. 3 .شدند

ن بـه قبایـل جزایـر اطـراف بحـرین      ریشه آنا

هــایی کــه تحــت عنــوان  ســنی. 4. رســد مــی

اینـان نیـز اصـلیت عـرب     . اند معروف» هوله«

. 5. انـد  ند و از اهالی جزایر اطـراف بحـرین  دار

اند، شـیعیان   معروف» بحارنه«اي که به  طبقه

» عجـم «اي که بـه   طبقه. 6. اند رینیاصیل بح

ایـران بـه بحـرین مهـاجرت     از ند که ا معروف

ور زمـان جزئـی از جمعیـت    اند و به مـر  کرده

دســـته کوچـــک و . 7 و انــد  بحــرین شـــده 

بحرانـی،  ( اي از اقـوام مختلـف دیگـر    پراکنده

  .)9 ، ص1381

 کشـور  ایـن  سیاسـی  گذشـته  به نگاهی

 و سیاسـی  ساختار و شرایط که دهد می نشان

 بـه  و بحـرین  در جامعـه  و دولت خاص روابط

 خلیفـه،  آل خاندان سیاسی رژیم رویکرد ویژه

 مردمـی  اعتراضـات  و تحول هرگونه ساز زمینه

 سیاسـی  رژیـم  ماهیـت  .اسـت  کشـور  این در

 بـا  مطـابق . اسـت  مشـروطه  پادشاهی بحرین،

 گانـه  سه قواي ظاهراً کشور، این اساسی قانون

 وظـایف  در نفوذ اعمال به مجاز بوده، مستقل

 عمــل در امــا نیســتند؛ یکــدیگر اختیــارات و

 بحـرین  امیـر  مستقیم نظر زیر قوه سه تمامی

 وزیـر  نخسـت  و ولیعهد با که همراه دارد قرار

 حکمرانـی  کشور بر )کند می انتخاب خود که(

 امیـر  بحـرین،  اساسـی  قـانون  طبق. کنند می

 و اســـت کشـــور رئـــیس و حـــاکم بحــرین 

 از نسـل  بـه  نسل وي، ذکور فرزند ترین بزرگ

 تعیـین  نشـین جا عنـوان  بـه  وقت، امیر سوي

 ، صـص 1383 احمدي، و میررضوي( شود می

ــدان آل ).132-181 ــه خانـ ــال در خلیفـ  سـ

 اداره انگلسـتان،  بـا  پیمـانی  انعقـاد  با ،1820

 خـارجی  و داخلـی  امنیت و تجارت گمرکات،

ــود ــه را خ ــأموران ب ــن م ــور ای ــپرد کش  و س

 بــا ،1880 ســال در بحــرین الحمــایگی تحــت

 قـرار  أکیـد ت مـورد  انگلستان با پیمانی امضاي

ــت ــتان. گرفـــ ــال در انگلســـ  ،1919 ســـ

 رسمی صورت به را بحرین بودن الحمایه تحت

 تحـــت بحــرین  پـــس آن از و کــرد  اعــالم 

. شد می اداره انگلیسی مستشار یک سرپرستی

 و اقتصـاد  کنترل و بحرین بر خلیفه آل تسلط

 انگلسـتان،  حمایـت  با کشور این سیاسی امور

 1971 لسـا  در کشـور  ایـن  استقالل زمان تا

  . داشت تداوم

 خلیفه آل خاندان بحرین، استقالل از بعد

 اقـدامات  به کرد سعی مشروعیت کسب براي

ــد دســت سیاســی و قــانونی اصــالحات و . بزن
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 انتخابــات گــزاريبر و اساســی قــانون تــدوین

ــانی ــه در پارلم ــه اول نیم ــراي ،1970 ده  ب

 مشارکت و خلیفه آل حاکمیت ساختن قانونی

 امـا . بود راستا این در متحکو در مردم نسبی

 امنیـت  قـانون « تصویب با پارلمان مخالفت با

 پارلمـان  بحرین، امیر ،1975 سال در »دولتی

 امنیـت  قـانون  طبق. کرد منحل را کشور این

 علیـه  گیـري  موضـع  یـا  اقدام هرگونه دولتی،

 خـارجی  یـا  داخلـی  امنیت با مخالفت دولت،

 داشـت  اجـازه  حکومـت  و شد می تلقی کشور

 بـدون  و بازداشـت  سـرعت  به را مظنون ادافر

 و 1980 هـاي  دهـه  در. کنـد  زندانی محاکمه

ــایتی ،1990 ــومی نارضـ ــت از عمـ  و حکومـ

ــز تبعــیض هــاي سیاســت ــه آن آمی  تشــدید ب

 بار خشونت و طوالنی برخوردهاي و ها مخالفت

ــین ــاي ب ــی نیروه ــاالن و امنیت ــی فع  سیاس

  ).496، ص 1379مجتهدزاده، ( انجامید

 بـه  و سـلمان   بن عیسی شیخ درگذشت با

ــد رســیدن قــدرت  عیســی، حمــدبن وي فرزن

ــدان بحــرین، کنــونی پادشــاه  خلیفــه آل خان

 مشروعیت افزایش براي را جدیدي هاي تالش

 بــا ،2001 فوریـه  در حمـد  شـیخ . کـرد  آغـاز 

 و ملی منشور خصوص در پرسی همه برگزاري

 بحرین امیرنشین نام تغییر ضمن آن، تصویب

 دو طریـق  از را پارلمـانی  اتحیـ  پادشاهی، به

. بازگرداند کشور این به نیابتی و شورا مجلس

 حاکمـه  هیأت را شورا مجلس منشور، این در

 انتخابـات  طریـق  از مـردم  را نیابتی مجلس و

 انحـالل  از بعـد  هرچند. کنند می انتخاب آزاد

 در بحـرین  سابق امیر ،1975 سال در پارلمان

 مردمـی  تمطالبـا  گـرفتن  باال با ،1992 سال

 کـه  شـورا  مجلـس  تشـکیل  با بود شده ناچار

 گام یک کرد، می تعیین خود را آن نمایندگان

 در. بگیــرد فاصــله پارلمــان بــدون شــرایط از

ــات ــانی انتخابـ ــال پارلمـ ــب ،2002 سـ  اغلـ

 بـه  اسـالمی  وفاق مانند شیعی مهم هاي گروه

 آن در اساسـی،  قـانون  مالحظـات  برخی علت

 عنــوان بــه حــزب ایــن امــا نکردنــد، شــرکت

 انتخابـات  در بحـرین  شـیعیان  اصـلی  نماینده

 و کــرد مشـارکت  ،2010 و 2006 هــاي سـال 

 مجموع از کرسی 18 و 17 ترتیب به توانست

 با. آورد دست به را بحرین پارلمان کرسی 40

 انتخابـات  در شـیعی  احـزاب  مشـارکت  وجود

 این همواره ها، کرسی برخی کسب و پارلمانی

 کـه  دارد وجـود  بحـرین  شـیعیان  در احساس

 سـاختار  در تأثیرگـذار  و جدي شرکت از آنها

 هـاي  کرسـی  توزیـع  و هسـتند  محروم قدرت

 بـه  بحـرین  سنی و شیعی مناطق در پارلمانی

 کنـونی  شـرایط  در شـیعیان  که است اي گونه

 از کرسـی  18 از بـیش  تواننـد  نمـی  گـاه  هـیچ 

 در را اکثریـت  و پارلمـان  کرسـی  40 مجموع

 تـر  مهم نکته اما. نندک خود آن از مجلس این
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 دارد انـدکی  سیاسی قدرت مجلس این اینکه

 سـوي  از آن اعضاي تمامی که شورا مجلس و

ــی منصــوب پادشــاه ــدرت شــوند، م  اصــلی ق

 مقابــل در نــوعی بــه کــه داشــته را پارلمــانی

  .کند می ایجاد توازن نیابتی مجلس

ــاس  ــیض، احسـ ــی تبعـ ــدالتی بـ  و عـ

 عـدم  بـه  بحـرین،  شـیعی  اکثریت محرومیت

 طریـق  از سیاسـی  قـدرت  در واقعی مشارکت

 در گـروه  این بلکه شود، نمی محدود انتخابات

 و اقتصادي اجرایی، اداري، مختلف هاي عرصه

 آمیـز  تبعـیض  هـاي  سیاسـت  بـا  نیز اجتماعی

 نارضـایتی  تداوم امر این و اند مواجه خلیفه آل

 داشـته  پـی  در را بحرین شیعیان اعتراضات و

 مرکــز 2003 لســا گــزارش براســاس. اســت

 و عمـومی  منصب 572 از بحرین، بشر حقوق

 از و درصـد  18 یعنی منصب 101 تنها عالی،

 فقط مدیرکل، و وزیر حد در عالی منصب 47

 تعلــق شــیعیان بــه) درصــد 21( منصــب 10

ــن در شــیعیان. دارد ــه نظــام ای  وجــه هــیچ ب

 حکـومتی  عـالی  مناصـب  دار عهده توانند نمی

ــد ــاع، وزارت مانن ــه، دف ــتري خارج  و دادگس

ــه همــان مجمــوع در. شــوند کشــور ــه گون  ک

 شـکاف  دهد، می نشان فوق موارد و ها بررسی

 هـاي  دهـه  طول در بحرین در جامعه و دولت

 آمیـز  تبعـیض  هاي سیاست به توجه با گذشته

 برخـی  و شده تشدید بسیار خلیفه آل خاندان

 تعـدیل  بـه  اسـت  نتوانسته ظاهري اصالحات

 منجـر  بحرین سیاسی رژیم مشروعیت چالش

 اعتراضـات  و هـا  قیـام  وقوع با نتیجه در. شود

ــد کشــورهایی در ضــدحکومتی مردمــی  مانن

 مرحلـه  نیز بحرین شیعی مردم مصر، و تونس

ــد ــیعی و جدی ــات از وس ــود اعتراض ــه خ  علی

  .کردند آغاز را خلیفه آل خاندان

در اینجا باید بدین نکته اشاره کـرد کـه   

، اجتمــاعی بحــرین –هــاي سیاســی  جنــبش

انـد،   ه در شرایط زمانی متعددي رخ دادهاگرچ

طـوالنی دارنـد؛ امـا     اي نسـبتاً  یعنی تاریخچه

هاي یکسانی  وبیش داراي اهداف و خواسته کم

اجـراي اصـالحات   : نـد از ا اند کـه عبـارت   بوده

هـاي   اقتصادي؛ پـرداختن بـه ارزش   -یاسی س

اســالمی؛ عمــل بــه قــانون اساســی و احیــاي 

سیاسی و ایجاد فضاي مجلس انتخابی؛ آزادي 

باز سیاسی؛ آزادي بیان و صدور اجازه انتشـار  

ت گوناگون؛ مشارکت زنان در روزنامه و مجال

 هاي مختلف اجتماعی و سیاسـی، حـل   صحنه

 هـاي  مشکل بیکاري از طریـق ایجـاد فرصـت   

ــدانیان و بازداشــت شــدگان  شــغلی؛ آزادي زن

دیـدگان   سیاسی، پرداخت غرامـت بـه آسـیب   

به نقض حقـوق بشـر و    دادن ایانها؛ پ ناآرامی

المللـی   هـاي بـین   ها و پیمـان  امضاي عهدنامه

حقوق بشر؛ الغاي قـوانین و نهادهـایی کـه از    

ن اساسی و مجلس ملی بـه  طریقی غیر از قانو
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مانند قانون امنیت ملی، قانون (اند  وجود آمده

ــی و   ــات، اداره مل ــانون مطبوع ــت، ق ...) تابعی

ظامی و امنیتـی  اخراج مستشاران و نیروهاي ن

از (خارجی؛ رفـع تبعـیض اجتمـاعی شـیعیان    

ــ  ــه شــ ــتخدام در  جملــ ــق اســ یعیان حــ

هایی همچون دفاع و امور خارجـه و   وزارتخانه

؛ جلوگیري از ادامه سـرکوب  .)کشور را ندارند

بحرینــی،  ....(و آغــاز گفتگوهــا و مــذاکره و  

  ).114-115 ، صص1381

ثیر آن بـر  بحران بحرین و تأ -2-2

دشـمنی در   و وسـتی د هاي الگوي

  منطقه

در  اي منطقــه امنیــت مصــادیق از یکـی  

 دیرینـه  دشمنی و دوستی وجود ،نظریه بوزان

 زیـرا کـه   .اسـت  منطقـه  یک در کشورها بین

 و کند می ایجاد را متقابل وابستگی شبکه یک

 کشـورهاي  العمـل  عکـس  با رویدادي هرگونه

 سـه  انیـ م رابطـه  .شـود  مـی  رو هروب مجموعه

 ران،یا یعنی منطقه یتیامن عهر مجمویز قطب

 سـه  انیـ م حداکثر ره،یجز شبه وخیش و عراق

ــلع  ــحما«ض ــار و تی ــوءظن«، »يهمک  و س

ـ  و یتفاوت یب« و »هراس  محصـور  ،»یطرفـ  یب

 یدگیـ چیایـن امـر نیـز ناشـی از پ     .بوده است

 در رفاقت و رقابت يالگوها و قوا توازن منطق

 يبـار  انیب به که يا گونه به است؛ منطقه نیا

 یبـوم  گریبـاز  هـر  يبرا منطقه نیا در«بوزان 

 در يگـر ید گریباز از که است دشوار یجهان ای

 د،یـ نما یبانیپشـت  مشـترك  دشمن کی برابر

 در هـم  را دوسـت  کیـ  زمـان  هم نکهیا بدون

، 1381بوزان،( »باشد نکرده دیتهد سوم طرف

  .)670 ص

 هیـ پا بر یسنت طور به فارس جیخل تیامن

 يهـا  نینشـ  خیشـ  و اقعـر  ران،یـ ا انیم توازن

 توجـه  قابل تیحما و حضور همراه به منطقه

ـ ا و ایـ تانیبر ژهیـ و بـه  یغربـ  يها دولت  االتی

ــرار متحــده ــته ق ــ در .اســت داش ــال نیع  ح

 از پـس  تنهـا  زیـ ن یتـ یامن یبـوم  يهـا  شیپو

 مجال 1971 سال در منطقه از ایتانیبر خروج

 بـاز  امکان، صورت در که اند افتهی اندام عرض

 انیــم زیـ آم رقابــت مثلـث  کیـ  هیــپا بـر  هـم 

 و صـدام  از پس عراق ران،یا یاسالم يجمهور

 فـارس  جیخل يهمکار يشوار عضو يکشورها

 خواهـد  قـرار  يسـعود  عربستان یسرپرست به

 یبررسـ  در مـا  مـت یعز نقطه نیبنابرا. داشت

 نیـ ا در قـدرت  همعادل رییتغ یخیتار يالگوها

ــه، ــال منطق ــی 1971 س ــام یعن ــروج هنگ  خ

ــتانیبر ــ زا ای ــارس جیخل ــار آن از. اســت ف  خیت

 فصل سه فارس جیخل یتیامن همجموع تاکنون

 يروزیــپ کــه گــذارده ســر پشــت را یخیتــار

 عـراق  ینظـام  حمله ران،یا در یاسالم انقالب

 يسـو  از عـراق  تصـرف  تینها در و تیکو به

 گـذار  یخیتار مقاطع سیانگل و متحده االتیا
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 بـر  .دهند یم نشان را بعد هدور به دوره کی از

 يورافنـ  ورود« چـون  یرهـای یمتغ اساس نیا

ــجد ــام دی ــطح« ،»ینظ ــه س ــدرت مداخل  ق

 يگـذار ریتأث زانیـ م« و »یخـارج  نیآفر نقش

 سـطوح  کننـده  نیـی تع ،»کیدئولوژیا يالگوها

 يالگوهـا  تنـوع  و يا منطقـه  تـوازن  گوناگون

 بهتـر  عبـارت  بـه . انـد  بوده یدشمن و یدوست

 را بعـد  دوره بـه  دوره کی از گذر ندیفرآ آنچه

ـ  ایـ  یفیک رییتغ ،ساخته ممکن از یکـ ی یکم 

 زیـ ن نـده یآ در و اسـت  بـوده  فـوق  يرهایمتغ

 ایـ  منطقـه  یتیامن میرژ در تحول جادیا يبرا

 رییـ تغ يرو بر ستیبا یم قاعدتاً آن ینیب شیپ

 یچگونگ ای و کرده يگذار هیسرما آنها از یکی

، 1382 پورسـعید، ( نمـود  لیتحل را آن تحول

  .)431 ص

ــط-2-2-1 ــا رواب ــورها و رانی  يکش

 تـا  1980 دهـه  در خلیج فارس یعرب

  رانیا هیعل عراق جنگ انیپا

 شـاهد  مـا  ،يا منطقه نظم يالگو نیا در

 منظـور  به يا منطقه رقابت قیتعم و گسترش

 يبـاز  چـارچوب  در يا منطقـه  ش منافعیافزا

 طـرف  دو. میهسـت  صـفر  يجبر جمع حاصل

 کنند یم میترس يگرید ضرر را به خود منافع

 تیرسـم  بـه  را مقابـل  طـرف  منافع تنها نه و

 تیـ ماه ينـابود  صـدد  بلکه در شناسند؛ ینم

 دهنـده  نشـان  کـه  بـوده  مقابل طرف يوجود

 گریکـد ی اهـداف  ات ویـ ن به کامل ياعتماد یب

 در طلب تحول عامل کنترل يبرا تالش. است

 ،یعربــ يکشــورها يســو از يا منطقــه نظــم

 ران،یـ ا هیـ عل عـراق  جنـگ  از یاسیت سیحما

 تـالش  فارس، جیخل يهمکار يشورا لیتشک

 یمـال  تـوان  کاهش و نفت دیتول شیافزا يبرا

 تیـ حما عـراق،  نفـت  یابتیـ ن صـادرات  ران،یا

 حضـور  درخواست عراق، از یحاتیو تسل یمال

ــام ــاین ینظ ــ يروه ــون یفرامل ــایمرا چ  در ک

) 175 ، ص1386الهـی،  (هـا   اسکورت کشـتی 

 بـه  جنگ سال نیواپس در مذکور يها تیحما

 بــا کـا یمرا ینظــام میمسـتق  مقابلــه و حضـور 

 و هـا  نفتکش جنگ قالب در یاسالم يجمهور

 رمتعـارف یغ يها سالح از عراق عیوس استفاده

 عـراق  نفـع  بـه  را ینظـام  تـوازن  و شد منجر

 دیشد يانزوا منزله به دادهایرو نیا. داد رییتغ

 کاهش و جهان و منطقه در یاسالم يجمهور

ــر آن يرگــذاریثأت تیــظرف دار یمعنــ ــل ب  مل

  .)435 ، ص1382 پورسعید،( بود مسلمان

 يکشــورها و رانیــا روابــط -2-2-2

خلــیج فــارس از جنــگ دوم  یعربــ

  2001سپتامبر  11خلیج فارس تا 

 نایـ م در را يهمکـار  و رقابـت  زمان هم

 رانیـ ا و فارس جیخل هیحاش یعرب يکشورها

ـ ا. بـود  تـوان شـاهد   می  دهنـده  نشـان  امـر  نی

ــاهش ــ ک ــادا یب ــگیپ و يعتم ــدها يری  يرون
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ـ  است؛ انهیگرا يهمکار  دو حـال  نیعـ  در یول

 يهــا، دارا حــوزه از ياریبســ در هنــوز طــرف

 يالگـو  يریگیپ .هستند يجد منافع اختالف

 يهـا  گـاه یپا(یغرب يکشورها حضور با تیامن

 گســترده، یحاتیتســل دیــخر ،)غــرب ینظــام

 رانیا هیعل امارات ینیسرزم يدعاو از تیحما

 و اسـلو،  دیـ مادر مـذاکرات  از تیماح ،1991

ــحما ــرح از تی ــار ط ــه، مه ــحما دوگان  از تی

اسـتقبال   نیعـ  در طالبان، میرژ و يگر یسلف

 يسـو  از تیـ کو بـه  عراق حمله تیمحکوم از

ــا ــتقبال ران،ی ــتراتژ از اس ــنش ياس ــیزدا ت  ی

ــه ــا يا منطقـ ــتقبال ران،یـ ــو از اسـ  يگفتگـ

ــه ــا يا منطق ــا ب ــرا رانی ــل يب ــکالت ح  مش

ــه ــان و يا منطق ــی،( ...و یجه ــار و طوس  جوک

  .)192 ، ص1389

ج فارس باعث شد موازنه یجنگ دوم خل 

ن منطقه دگرگون شود، عـراق در  یقدرت در ا

ف یتضع ینظامگانش از نظر یسه با همسایمقا

سـم هـم   یپان عرب يها شهیشد و به تبع آن ر

 يبـرا  يندین حادثـه خوشـا  یـ ف شـد؛ ا یتضع

ــودیــا یپلماســید وازن جــه آن تــیدر نت. ران ب

ج فـارس  یر مجموعـه حـوزه خلـ   یقدرت در ز

ن حـال سـاختار سـه    یر کـرد، امـا در عـ   ییتغ

ــ ــت در ا یوجه ــرقاب ــون  ی ــوزه را دگرگ ن ح

 در عـراق  مهـار  يبـرا  ایـران  استیس. نساخت

 خـاك  بـه  عراق تجاوز زمان از که دوم مرحله

 دربـر  را فـارس  جیخلـ  جنـگ  انیـ پا تا تیکو

ــود هیســو دو یاســتیس گرفــت، مــی بــدین . ب

 خـود  استیس رانیا بحران، آغاز تیب که ازتر

 در کـه  یاسـت یس از را عراق تجاوز قبال در را

 عـراق  و رانیـ ا جنـگ  نشده حل مسائل نهیزم

 سـو  کیـ  از. کرد کیتفک ،بود گرفته شیپ در

ــراق تجــاوز ــه ع ــکو ب ــوم را تی ــرد محک  و ک

 یعراقـ  سـربازان  يفور ینینش عقب" خواستار

 حـل  و یالمللـ  نیبـ  شـده  شناخته يمرزها به

، 1378 رمضـانی، ( شد "اختالف زیآم مسالمت

 در را عـراق  فـارس  جیخل دوم جنگ .)86 ص

 را رانیـ ا تیموقع و فیتضع گانشیهمسا برابر

 معـرض  در را یاسالم يجمهور و کرد تیتقو

 يفـا یا تیـ قابل بـا  يا منطقـه  صـحنه  به ورود

 ژهیو هب دیجد تیموقع نیا. داد قرار مؤثر نقش

 آن در را خـود  هـدف  نرایـ ا کـه  جهت آن از

 کـرده  اعـالم  ياقتصـاد  توسـعه  و رشد مقطع

 در را کشـورمان  گـر ید بـار  وانسـت ت مـی  ،بود

 قـرار  منطقه در کیدئولوژیا يالگوساز گاهیجا

  .دهد

ــا روابــط-2-2-3  يکشــورها و رانی

 11 از در دوره پس فارس جیخل یعرب

  تا حال 2001سپتامبر 

ــاره يا منطقــه نظــم يالگــو نیــا در  دوب

 در گسـترده  تعـارض  يالگـو  بازگشـت  شاهد

 نیچنـ  در کـه هستیم  یعرب يکشورها نایم
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 منــافع مخـالف  تنهــا نـه  طــرف دو ،یطیشـرا 

 يوجود تیماه ينابود خواستار بلکه ن،یطرف

ـ  در امر نیا .باشند یم نیطرف  يکشـورها  نیب

 رییـ تغ از طـرح  آنهـا  یپنهـان  تیحما و یعرب

 تاین به نسبت نیطرف. بود تر يقو رانیا میرژ

 سـر  به کامل ياعتماد یب در گریکدی اهداف و

 يجبـر  جمـع  حاصل يباز تیوضع در و برده

 کشورهاي عربـی بـا   مخالفت. دارند قرار صفر

 رییـ تغ لیـ دل به( عراق به کایمرا ینظام حمله

م بعث عراق همـواره بـه   یرژ) يا منطقه توازن

ــوازن  ــوان مت ــده و م عن ــهکنن ــا   قابل ــده ب کنن

ــا اســتیس ــور يه ــا یاســالم يجمه ران در ی

، 1389 جوکـار و طوسـی،  ( منطقه بوده است

ــبعــد از پ .)195 ص ــالب اســالم يروزی  یانق

بهبـود   يروابط عـراق و عربسـتان تـا حـدود    

 يافت و دولـت حـاکم بـر عـراق کـه سـودا      ی

 ین ژانــدارمیجهــان عــرب و همچنــ يرهبــر

ران حملـه و  یـ بـه ا  ،منطقه را در سـر داشـت  

. ل نمــود یــ را تحم يا ســاله جنــگ هشــت 

همـواره از   یلیها در طول جنگ تحم يودسع

 يهـا  ت کردنـد و کمـک  یـ ن حمایصدام حس

عربسـتان  . بـه او ارائـه داشـتند    یفراوانـ  یمال

بر جامعه  یر انقالب اسالمینگران تأث يسعود

ران یـ شیعه خود بود، لذا از عـراق در مقابـل ا  

چـه  یکرد، و همواره به عـراق از در  یت میحما

ران نگـاه  یـ بـل ا در مقا يا منطقـه  يتوازن قوا

ن بـه  یگرچه بعد از حمله صدام حسـ . کرد یم

ــکو ــگ ژانوی ــت و جن ــار 1991ه ی  يو همک

ــوا  ــا ق ــراق و   يعربســتان ب ــط ع ــتالف رواب ائ

ران و یـ ره شد، امـا روابـط ا  یعربستان مجدداً ت

تحرکـات   یرغـم برخـ   یچگاه علـ یز هیعراق ن

 يدیـ افت و عراق همواره تهدیبهبود ن يظاهر

ران بـود، لـذا   یا یاسالم يت جمهوریه امنیعل

 يا شه به عراق به عنـوان وزنـه  یها هم يسعود

کردنـد کـه بـا حملـه      یران نگاه میادر مقابل 

سـپتامبر   11کا به عراق بعـد از حمـالت   یمرا

ـ  یا رفـت و باعـث    ین مـ ین وزنه و تعـادل از ب

برزگـر،  (شـد   مـی  رانیش نفوذ و قدرت ایافزا

1389.(  

 يبـرا  رانیـ رقابت بـا ا  دلیلعربستان به 

سـاختار   دلیلجهان اسالم و به  يکسب رهبر

 یر انقـالب اسـالم  یحکومتش و تـرس از تـأث  

صـدام   یخالف سرنگونران بر جامعه خود، میا

کـه بـالطبع بـه    بود  ییکایمروه این به شیحس

بـا سـرنگونی   . شـد  ران منجر یش قدرت ایافزا

موازنـه قـوا در منطقـه حسـاس و      ،رژیم بعث

ران و بـه ضـرر   یـ ود اانه به سیز خاورمیخ نفت

عربسـتان حائـل   . خـورد  یعربستان به هـم مـ  

ران را از یــا یاســالم يان خــود و جمهــوریــم

ماً وارد یســت مســتقیبا یداد و مــ یدســت مــ

که  یشد، موضوع میران یبا ا يا رقابت منطقه

شتر یل به آن نبودند و بیها چندان ما يسعود
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اند که نقش همکار هژمون را در منطقـه   لیما

ــاز ــدکن يب ــذا از د. ن ــگــر دالیل ل مخالفــت ی

م بعـث بـه   یـ رژ یبا سرنگون يعربستان سعود

  .باشد یم يا منطقه يهم خوردن توازن قوا

 یدر برخ« :دیگو ینگتون میساموئل هانت

 يروهـا یتواند به ن یم ینقاط جهان، دموکراس

ــر همــ     ــود مظه ــرب کــه خ ــارض غ ن یمع

جهـان اسـالم   . است، نفع برسـاند  یدموکراس

ن نحو در ین قانون به بهتریکه ااست  يا نقطه

بـا   یکـه دشـمن   ییرسد، جـا  یآن به اثبات م

ــا ــه اوج خــود رســی  ده اســتیاالت متحــده ب

ــدانی،( ــیش .)87 ، ص1388 ول ــن پ ــی  ای بین

هانتینگتون در حال حاضر در منطقه در حال 

 شـروع سـال جدیـد مـیالدي    . باشـد  وقوع می

فریقا تـا  براي جهان عرب، از شمال ا) 2011(

. انه عربی، با بحران بسیاري همراه بـود خاورمی

بحرانی که در شکل قیـام مردمـی، در اواخـر    

در تونس شروع شد و در ابتـداي   2010سال 

، به مانند بازي دومینـو بـه دیگـر    2011سال 

تـاکنون در   .هاي عربی نیز سرایت کـرد  دولت

تونس و مصـر اعتراضـات مردمـی بـه نتیجـه      

از مسـائلی  برخاسـته  ها  این قیام. رسیده است

در خاورمیانـه وجـود   ها قبل  است که از مدت

رده است و حتی اگـر  باز ک سر داشته و اکنون

ش کنـد، بـاز امکـان تـداوم آن     تا حدي فروک

وجود دارد، زیرا خاورمیانه بـا بحـران کسـري    

پژوهشـکده مطالعـات   ( روست هدموکراسی روب

  .)255 ، ص1390 ،راهبردي

شش کشور از هشت کشور حوزه خلـیج  

امیــر،  فــارس بــه وســیله دســتورات و احکــام

شـوند و در تمـامی    سلطان یا پادشاه اداره می

ز تمـامی قـواي   آنان، نقش رئـیس حکومـت ا  

در اغلب این کشـورها  . تر است دیگر، مشخص

یا مجلس تنها وظایفی تشریفاتی دارد، یا پس 

جـرا  اال یید امیـر، احکـامش قابـل یـا الزم    تأاز 

از ایـن   .)36 ، ص1384 پژوه، گلشن( شود می

وقوع هرگونـه تحـول در سـطح جامعـه و     ، رو

ر عضو شـوراي  حکومت در یکی از شش کشو

تواند اثرات پایـدار و   همکاري خلیج فارس می

داري در اقشار مـردم آنهـا داشـته باشـد     معنا

راي تحریک مردمی خسـته از  یعنی محرکی ب

چراي یک خاندان بـر تمـامی   و چون تسلط بی

ــا  ــی، اقتصـ ــئون سیاسـ ــاعی شـ دي و اجتمـ

 است باور این بر سعودي عربستان. کشورشان

 در تغییر به منجر بحرین در تغییر هرگونه که

 بـه  کشور این شرقی مناطق ویژه به عربستان

 منطقه دو این بین موجود هاي همگونی دلیل

 از بسیاري دانید می که طور همان. شد خواهد

ــل و عشــایر  دو در و بحــرین در موجــود قبای

 دو کـه  قطیـف  و احسـاء  نشـین  شیعه منطقه

ــتان  اکثــراً هســتند، عربســتان شــرقی اس

 که تغییري هرگونه قطعاً و هستند خویشاوند
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 ایـن  بر مستقیم طور به ،شود ایجاد بحرین در

 بـه . گذاشـت  خواهد ثیرتأ ستانبعر منطقه دو

 مسـایل  تمـام  عربستان که است دلیل همین

 کنـد  می سعی و پیگیري را بحرین در موجود

  .شود حفظ بحرین در کنونی شرایط

بحران بحرین و تأثیر آن بـر   -2-3

هاي نـژادي،   اختالفات و همبستگی

   قومی و مذهبی

طور که در مباحث قبلی ذکر شـد،   همان

در اي  هاي امنیت منطقـه  ترین شاخص از مهم

هـاي   مکتب کپنهاگ، اختالفات و همبسـتگی 

بوزان به این امر . ستنژادي، قومی و مذهبی ا

اي دارد و معتقد است در منطقـه   عنایت ویژه

ــروي ناسیونال ــه دو نی ــرب و خاورمیان یســم ع

هاي امنیـت ملـی را سسـت     گرایی، پایه اسالم

ــر از دو  ــی فرات ــرده و نقش ــتک ــت در  -ل مل

از دیـد بـوزان،   . کنند معادالت قدرت بازي می

توانـد   مـی  اختالفات نـژادي و قـومی همـواره   

راوانی شود، و هاي ف ها و جنگ منشاء درگیري

این امر در منطقه آسیاي میانـه و خاورمیانـه   

ــی دارد ــود عین ــه   .نم ــاخص ب ــن ش ــه ای البت

نها را کند و آ ها نیز کمک می همبستگی دولت

ــاگون  وادار بــه همکــاري در زمینــه هــاي گون

 . نماید می

هـایی کـه در    ها و واکنش مجموعه کنش

، تا حد زیـادي تحـت   دهد خاورمیانه روي می

اي  یـن عوامـل اسـت و امنیـت منطقـه     تأثیر ا

ــار نیســت   ــن شــاخص برکن ــز از ای ــران نی . ای

کاري خلیج فارس در هاي شوراي هم نامهعطق

ــه  ــر س ــورد جزای ــه  م ــه نمون ــش  گان اي از نق

کشـورهاي   .اختالفات فرهنگی و نژادي اسـت 

هاي خود بـر اعـاده    نامهعطعربی همواره در ق

کیـد  ین جزایـر بـه امـارات متحـده عربـی تأ     ا

پسـندي   کـه دلیـل محکمـه   د، بـدون این کردن

پیشتر نیـز حمایـت کشـورهاي    . داشته باشند

ر جنـگ تحمیلـی،   عربی از رژیم بعث عراق د

اي ایـران را بـه چـالش     شرایط امنیت منطقـه 

صدام حسین نیز به پان عربیسـم  . کشیده بود

زد و سعی داشت تا احساسات اعراب  می دامن

ــ  د را بــر علیــه امنیــت ملــی ایــران دامــن بزن

از ایـن رو،   .)447 ، ص1383 زرومی،پور  ولی(

ــت    ــل نداش ــه دلی ــران ب ــعیت ای ــیچ وض ن ه

، نامطلوب و بغـرنج بـوده   پیمانی در منطقه هم

اي از  اثرپذیري مطلق تحـوالت منطقـه  . است

عــواملی نظیــر مــذهب، قومیــت و اتحادهــاي 

یرد کـه  بیرونی باعث شده تا این باور شکل بگ

ه متحـدي  گـا  جمهوري اسـالمی ایـران، هـیچ   

چه در سـطح منطقـه و   (استراتژیک و رسمی 

بـر ایـن   . یافـت نخواهـد  ) چه در سطح جهان

اي جز توسل جستن بـه   اساس که ایران چاره

شـیعیان جهــان کــه بـه صــورت پراکنــده در   

برخی از کشورهاي منطقه و به دور از قـدرت  
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 کنند، ندارد دگی سیاسی زندگی میرسمی زن

  .)467 ، ص1383 زرومی،پور  ولی(

عه منطقـه بـه لحـاظ    یت شیامروز جمع 

افتـه اسـت  ی یرشد قابل توجه یفیو ک یکم .

 یانه بزرگ اسالمیت در قلب خاورمین جمعیا

کسـتان تـا   یاز لبنان تا شبه قاره هند و از تاج

ج فـارس امتـداد   یخل ین و سواحل جنوبیبحر

ه ین حاشـ یدرصـد از سـاکن   80ش از یب. دارد

ارم ذخـائر  سـه چهـ   يکه دارارا ج فارس یخل

 دهنـد  یل میان تشکیعیش ،جهان است يانرژ

هـاي   دهـه  در طول .)137 ، ص1379اتوال، (

گذشــته عنصــر شــیعی در سیاســت منطقــه  

وده و به ویژه در جهان عـرب  بسیار کمرنگ ب

هاي شیعی و حتی در کشورهایی چون  اقلیت

، تحت حاکمیت عراق و بحرین اکثریت شیعی

قــرار  مــذهب عربــی و کنتــرل رهبــران ســنی

گرایی عربـی   اند و الگوي مطرح نیز ملی داشته

ایـن امـر    .)85 ، ص1388 اسدي،( بوده است

باعث شد تا شیعیان نتواننـد بـه عنـوان یـک     

قـدرت و  سیاسی بر معـادالت  ـ   گروه مذهبی

الگوهاي سیاسی در منطقه تأثیرگذار باشـند،  

اي که گراهام فولر در کتـاب خـود از    به گونه

بــه عنــوان مســلمانان  ان عــربشــیعیان جهــ

کند و بر محرومیـت آنهـا    شده یاد می فراموش

  .کند اجتماعی تأکید می  - از حقوق سیاسی

 نیـز اعتقـاد   ایران گذشته رژیم دوراندر 

 وجـود  گرایـی  تمرکـز بـر منطقـه    بـه  چندانی

 حتـی  و امنیتی  - سیاسی نقش لذا و نداشت

ــران اقتصــادي ــه در ای ــه، منطق ــه خاورمیان  ب

 اي حاشیه صورت به عربی یانهخاورم خصوص

 اعتقـادي  شـاه  رژیم در نهایت. شد می تعریف

 در ایدئولوژي و مذهب نقش کردن عملیاتی به

 نداشـت  ایـران  خـارجی  سیاست  گیري جهت

(Fuller, 1991, p.63) .زمـان  آن در بنابراین 

 بـر  ایـران  خـارجی  سیاسـت  در اصـلی  تمرکز

ــایی رویکــرد ــود ژئوپلتیــک و جغرافی ــروز .ب  ب

 عطفی نقطه نوعی به که ایران اسالمی نقالبا

 رویکـرد  تقویـت  بـا  گرایی منطقه بر تمرکز در

ــه ایــران خــارجی سیاســت در ایــدئولوژیک  ب

 بـه  اسـالمی  انقـالب  ماهیـت . آیـد  می حساب

 و شـیعی  ایـدئولوژي  بر تمرکز که بود اي گونه

 و عـرب  جهـان  مسائل به ایران اتصال تبع به

 بــرخالف. کــرد مــی ناپــذیر اجتنــاب را اســالم

 نـوعی  اي منطقـه  مسـائل  بـر  تمرکـز  گذشته،

. آمد حساب به ایران خارجی سیاست در قوت

 و اعراب صلح جمله از خاورمیانه اصلی مسائل

 با مبارزه تبع به و استکبار با مبارزه و یلاسرائ

 هـاي  قـدرت  بـه  وابسـته  عربـی  هـاي  حکومت

ــزرگ، ــد موضــوعی دو ب ــه بودن ــوري ک  جمه

 منطقـه  مسـائل  بـه  مستقیماً را ایران اسالمی

 از ایـران  نقـش  زمـان  ایـن  در. کـرد  می وصل
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 تـرین  فعـال  عنوان به و خارج اي حاشیه حالت

 گردیـد  مطرح جدید شکل با اي منطقه بازیگر

  ).83، ص 2003برزگر، (

از طرفی دیگر تا قبل از انقالب اسـالمی  

 یاســـیس يکــه فضـــا  یطیایــران در شـــرا 

ان محدود و یعینقش ش يفایا يخاورمیانه برا

 يها ن گروهیش در بیز بود، دو گرایآم مخاطره

گـروه اول  : منطقه به وجود آمـده بـود   یعیش

 ینـ یبه آداب د» یان فرهنگیعیش«موسوم به 

را مـورد توجـه    ینید ياعتقاد دارند، هنجارها

 يها ت، بر اساس قالبیدهند و در نها یقرار م

مبــادرت  ینــیبــه رفتــار د یو ســنت یخیتــار

» یاسـ یان سیعیش«گروه دوم با نام . دورزن یم

ــاز انگ ــرا هزه و ارادی ــذاریتأث يالزم ب در  يرگ

در  یشین گرایچن. برخوردارند یاسیقدرت س

 یذهبش مـ یبا گرا ییایجغراف يها تمام حوزه

از  ییهــا مجموعـه . شـود  یعه مشـاهده مــ یشـ 

ــ ــ«ان یعیش ــیعیش ــ» یان فرهنگ ن یو همچن

ــ« ــیان سیعیش ــتان  » یاس ــاطق عربس در من

ت، امـارات  ین، جنوب عراق، کوی، بحريسعود

. متحده، قطر، عمان  لبنان وجود دارنـد  یعرب

 يا ج فـارس منطقـه  یخلـ  هب، حوزین ترتیبه ا

عه و یان شـ یـ رانیان عرب را بـه ا یاست که شع

  . دهد  یوند میران پیعه در ایش ینید يانهاده

ان یعیشـ   ،یانقالب اسـالم  يروزیبعد از پ

بــه  يشــتریش بیج فــارس گــرایخلــ همنطقــ

انـد و علـت آن    دا کـرده یپ  »یاسیان سیعیش«

ان یشـا . ت مشترك بـوده اسـت  یز ظهور هوین

. دارنـد  یتیهو هجلوان دو یعیذکر است که ش

ــان ماه یتیهــو يهــا از نشــانه یبرخــ ــآن ت ی

ت یـ هو«دارد کـه بـه آن    يو اعتقـاد  یخیتار

ن یـ افـراد منسـوب بـه ا   . نـد یگو یم» منسوب

ــهو ــرای ــا شیت، گ ــنت يه ــد یس ــه  دارن و ب

اما بعد از . ک هستندینزد» یان فرهنگیعیش«

 يدیـ ت جدیران هویا یانقالب اسالم يروزیپ

و  یانقالبـ  یتیدا کرده است کـه مـاه  یظهور پ

و  یاسـ یس يها شیگونه گرا نیا. کال داردیراد

مورد توجـه  » یت اکتسابیهو«در قالب  ینید

دهــد  یرونـد فـوق نشـان مـ    . ردیـ گ یقـرار مـ  

انه در یان خاورمیعیشکنش  يالگو يرهایمتغ

ر ییـ تغ یانقـالب اسـالم   يروزیدوران بعد از پ

ت یـ کـه ماه » یت انتسـاب یـ هو«. افته اسـت ی

 يهـا  ر موجیدارد، تحت تأث یخیو تار یفرهنگ

دا کرد و یپ» کالیت رادیماه« یانقالب اسالم

ظهـور   يبـرا  یاجتمـاع  يهـا  نهیجه، زمیدر نت

 ,Marr, 2006) فراهم شد» یت اکتسابیهو«

pp.5-6) .یعیت شیتوان گفت هو ین میبنابرا 

قـرار   یالمللـ  نیو بـ  یر عوامل داخلیتحت تأث

ــاز تول يموضــوعات منطقــه ا. دارد ــدر ب د و ی

نقـــش  ییت شـــعیـــزه شـــدن هویکـــالیراد

گراهـام فـولر در   . داشته است يا کننده نییتع

همـان قـدر    یعیت شیهو«: دیگو ین باره میا
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 متــأثر اســت، از یداخلــ يهــا یژگــیکــه از و

ر یز تـأث یـ ط اطـراف ن یمحـ  یخـارج  يفشارها

کوتـاه   ییهـا  ان جـز در دوره یعیشـ . ردیپذ یم

ا یـ ض یاز طـرد، تبعـ   یهمواره درجات مختلف

از طـرف  (آنان . اند ت را تحمل کردهیآزار و اذ

است و یات، سیدر سه موضوع اله) اهل تسنن

 هـا  یسـن . انـد  به کشـور مـتهم شـده    يوفادار

م یع ترسـ یشـ ش از تیر مشکوك و کژاندیتصو

ــد کــرده ــ ... ان ــه ش ــد ک ــاد دارن ــان اعتق عه یآن

د که اصـول  یآ یبه شمار م» يجنبش ارتداد«

 ,Fuller, 2006)» ف کرده استیاسالم را تضع

p.141).  

ــ   ــه چن ــه ب ــا توج ــاخصیب ــا ن ش ، ییه

ج یخلـ  حـوزه  ياعه در کشـوره یشـ  يها گروه

ت قـرار  یانه همواره در محدودیفارس و خاورم

ــته ــد داش ــاختار اق. ان ــدارگراس ــیس يت  یاس

ــورها ــه جا يکش ــؤثر یمنطق ــاه م ــرا يگ  يب

ان یعیدر واقـع، شـ  . جاد نکرده استیان ایعیش

ــع ــزوا«ت یدر وض ــیس يان ــارکت » یاس مش

ــدود ــومت  يمح ــور حک ــتند و در  یدر ام داش

ز از یـ و گر یچالشـ  يرویـ ن«ت، به عنوان ینها

عه پـس از  یت شـ یـ هو. شدند یم یتلق» مرکز

 يفایا يا، بریو اجتماع یاسیت سیکسب ماه

مؤثر توانست اعتقـادات خـود را    یاسینقش س

جه، در برابـر  یل و در نتیتبد یاسیبه برنامه س

منطقه مقاومـت   يها حکومت یاسیفشارها س

ران یـ ن روند، انقـالب اسـالمی در ا  یدر ا. کند

ــ  ــه ش ــ حــوزه انیعیتوانســت ب ــارس یخل ج ف

ـ ا. جسارت از دست رفته را بازگردانـد  ن امـر  ی

ــزا  ــث اف ــیباع ــش مقاوم ــر یعیت ش ان در براب

 یاجتمـاع  يو کاهش انـزوا  یاسیس يها نظام

 یاجتمـاع  يهـا  نهیب، زمین ترتیبد. آنان شد

کـنش   ینیتحرك و بازآفر يحداکثرساز يبرا

بـه  . ان بـه وجـود آمـد   یعیتوسـط شـ   یاسیس

ج فـارس  یخلـ  ان حوزهیعیاعتقاد اندرسون، ش

ــاه ــاع یتوانســتند خودآگ ــار اجتم را از  یرفت

اگـر  . کننـد  یابیـ باز یتیوهـ  يها ق قالبیطر

وجود نداشـت، در آن صـورت، امکـان     یتیهو

 یاسـ یس يهـا  جانبه با نظام مؤثر و همه همقابل

، 1386اسـدي،  ( آمـد  یمنطقه بـه وجـود نمـ   

 . )10-11صص 

بعـث در   با فروپاشی رژیم عمـدتاً سـنّی  

عیان در یلط شسعراق و تشکیل دولت تحت ت

 ، و همچنین بحـران 2003این کشور در سال 

و نمـایش قـدرت گـروه     2006لبنان در سال 

ــزب ــه شــیعی   شــیعی ح اهللا و تشــکیل کابین

در سـال  ) نجیـب میقـاتی  (وسیله این گروه هب

ــام مردمــی 2011 شــیعیان در بحــرین،  و قی

عنصر شیعی و تأثیرگـذاري آن بـر معـادالت    

ــه ــی  منطق ــی از ویژگ ــه یک ــلی  اي ب ــاي اص ه

. سیاســت در خاورمیانــه تبــدیل شــده اســت 

ــزایــجــه این نتیتــر يفــور ش ین تحــوالت، اف
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 یاسـت خـارج  یدر س يساز تیظرف يها حوزه

بلکه در روابط  ،ران نه تنها در روابط با عراقیا

ج یمنطقـه خلـ   یه جنـوب یحاشـ  يبا کشورها

ــرب و قــدرت  ــارس، جهــان ع ــزرگ  يهــا ف ب

جهان  يها یکه در قالب نگران يرام باشد؛ یم

و در نــزد  یعیجهــان شــ يریــگ عــرب شــکل

ش نقـش و نفـوذ   یاز افـزا  یخـارج  يها قدرت

زمـان   هـم . شود یاد میران در سطح منطقه یا

ران، خـروج عـراق از حالـت    یش نقش ایبا افزا

ر ییـ ن روند تغیز و همچنیدآمیگر تهدیک بازی

ط یدر شــرا یتـ یدات امنیــت تهدیـ شـکل ماه 

ت یـ ک نظـام امن ی يریگ د، ضرورت شکلیجد

د یـ ها و تحوالت جد یژگیبر و یمبن يا منطقه

اسـدي،  ( ده اسـت یر گردیناپذ  اجتناب یاسیس

  ).83، ص 1388

 هـا در عرصـه سیاسـت    هرچند سـعودي 

تـنش را   خارجی عمدتاً سیاستی مالیـم و کـم  

مواضع و رویکرد عربستان در  ،کنند دنبال می

قبال دو کـانون عمـده فعـال شـیعی منطقـه      

لبنـان و تحـوالت آن از الگـوي     یعنی عراق و

ن امـر حـاکی از   ایـ . کنـد  شده پیروي نمییاد

هـا نسـبت بـه ایـن      حساسیت باالي سـعودي 

تحوالت و اقدامات فزاینده بـراي تأثیرگـذاري   

در آن به علـت همکـاري بـا سـایر بـازیگران      

اي در سـطوح مختلـف    اي و فرامنطقـه  منطقه

سیاســت عربســتان ســعودي در قبــال . اســت

اري شیعیان در لبنان افزایش قدرت و تأثیرگذ

قاومت فزاینده در برابـر  دهنده م و عراق نشان

تغییر شرایط موجود و نفی تحوالت جدید در 

، 1386اسـدي،  (اي خود اسـت   منطقه محیط

 بـه  بـراي  عربستان همچنین تصمیم ).84ص 

 بحـرین  در خـود  سربازان جان انداختن خطر

 اوضاع حد چه تا کشور این که است آن نشانه

 عربستان حرکت این. کند می ارزیابی جدي را

 که است کشور این قدیمی استراتژي زا عدول

 تـا  بدهـد  پـول  دیگر کشورهاي شهروندان به

 کمـک  بـا  عربستان که کاري  بجنگند؛ او براي

 علیـه  جنـگ  هنگـام  به حسین صدام به مالی

 انجـام  1988 تا 1980 هاي سال فاصله در ایران

  .داد

 ،بحـرین  در تحـول  با اگر که است واضح

 بـه  آن وجم بیفتد، شیعیان دست به حاکمیت

از جملــه عربســتان  منطقــه کشــورهاي کــل

 در عربســتان شــیعیان .کــرد خواهــد ســرایت

 قنـوار  و قطیـف  خیز نفت و استراتژیک مناطق

 جغرافیایی پیوندهاي داراي و کنند می زندگی

 بنـابراین  .هسـتند  بحرین شیعیان با عاطفی و

ــه کــه نیســت ذهــن از دور  در تحــول هرگون

بزنـد،   دامـن  انعربسـت  هـاي  نگرانی به بحرین

 جریـان  در عربسـتان  نیروهـاي  نظامی مداخله

. اسـت  فهم قابل دید این از بحرین مردم قیام
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 خـود  ملـی  امنیـت  ساختار در عربستان یعنی

. کننـد  مـی  تلقـی  خـود  پیکـره  وجز را بحرین

 در اخیـر  هاي ماه طی که هایی اعتراض ویژه هب

 براي را شرایط است، گرفته صورت کشور این

 یـک  لهمسـئ  ایـن . کند می تر سخت سعود آل

 منطقـه  در شـیعه  ژئوپلتیـک  در جدي تغییر

 هـاي  حکومت تعدیل به که کرد خواهد ایجاد

 خواهـد  عربسـتان  جزیـره  شبه در مذهب سنی

 هـاي  حکومت نزدیکی باعث الزاماً که انجامید

ــه آینــده جدیــد ــران اســالمی جمهــوري ب  ای

ل ورود یت این تحوالت به دلیاهم .شد خواهد

رات آن بـر شـکل   یعه و تـأث ینگ عنصر شـ پرر

ج فــارس یاســت در منطقــه خلــیقــدرت و س

ران از نقـش  یت ایت و حماین تقویبنابرا. است

عه در خاورمیانه نه صرفاً بـر اسـاس   یعنصر ش

بلکه در جهـت   ،کیدئولوژیا يها نهیت زمیتقو

ان در تحـوالت  یعیک کردن نقش شـ یاستراتژ

ــدرت و س ــه و از ایق ــاســت منطق ــن طری ق ی

ــثبت ــت و تقوی ــوذ ا ی ــش و نف ــت نق ران در ی

انـه  یرقابت و نفوذ در منطقه خاورم يها حوزه

. باشـد  یج فـارس مـ  یخصوص منطقه خلـ  هو ب

 يهـا  ين است کـه بـاز  ین استدالل ایمنطق ا

انه نه صرفاً بر اسـاس  ینده در منطقه خاورمیآ

نفوذ  يها ت حوزهیتثب يبلکه برا ،ها يدئولوژیا

  .ها صورت خواهد گرفت و نقش

و تأثیر آن بـر   بحران بحرین-2-4

  اي  هاي فرامنطقه قدرت

 کـه  اسـت  مناطقی جمله از فارس خلیج

 اي گسـترده  ژئوپلتیکی رقابت عرصه دیرباز از

 هـاي  قـدرت  نیـز  و سـاحلی  کشـورهاي  میان

 ثقـل  مراکـز  ترین مهم از یکی و جهانی بزرگ

 اسـت  المللی بـوده  بین و ژئوپلتیکی مناسبات

محوریـت   .)93-94 ص، صـ 1385 منصوري،(

یــافتن پدیــده ژئواکونــومی و نیــاز روزافــزون 

ثیرگذار اقتصادي، ه انرژي و منابع تأکشورها ب

اهمیــت منــاطقی چــون خلــیج فــارس را بــه 

عنــوان حــوزه عمــده انــرژي و منطقــه مهــم  

ــت  ــزایش داده اس ــتراتژیک اف ــروزه . ژئواس ام

شــخص شــده کــه صــحنه اصــلی شــطرنج  م

بود و خلیج فـارس  ها در اوراسیا خواهد  قدرت

هارتلنــد ایــن صــحنه کــه منــافع  بــه عنــوان

ــد، از  در آن تالقــی مــی هــا عمــدتاً قــدرت یاب

. اي برخــــوردار اســــت نــــدهاهمیــــت فزای

ها معتقدند قدرت برتر در جهـان   استراتژیست

آینده از آن کشوري است که مراکـز تولیـد و   

خطوط انتقال انرژي را کنترل نماید و این امر 

بزرگی چون ایاالت متحده را  هاي توجه قدرت

، 1384 حیـدریان، ( به خود جلب کرده اسـت 

  .)50 ص

ر یبـا سـقوط اتحـاد جمـاه     1990از دهه

ج فــارس موازنــه یو جنــگ دوم خلــ يشــورو
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یــت ن منطقــه دگرگــون و موقعیــقـدرت در ا 

 يکا در کشـورها یمرژه ایبه و یغرب يها قدرت

ــ  ــرب خل ــارس تقویع ــج ف ــش  ی ــد و نق ت ش

ن را آشــکارتر بـر آنــا ت یــمومیو ق یسرپرسـت 

کـه تـا آن زمـان از     يا است موازنهیس. ساخت

ج فـارس اعمـال شـده و    یکا در خلـ یمرا يسو

با نام  يا تازه ی، با خط مششکست خورده بود

ن یگزیران و عـراق جـا  یـ ه ایعل "دوگانه مهار"

ــد و  ــبشـ ــان یوزن نسـ ــل جهـ را در  یعوامـ

 ش دادیج فـارس افـزا  یخلـ  یتیامن يها شیپو

 بـا  در واقع امریکا .)142، ص 1381،يازغند(

 انجـام  را فعالیـت  دو  شاه، رژیم دادن دست از

 یـک . شـد  متحمل را اي گسترده هزینه و داد

 براي اختصاصی ناوگان تشکیل همان فعالیت

 اینکـه  دیگر و بود عمان دریاي و فارس خلیج

 ســاختار و جغرافیــا فضــا، از کــرد تــالش

 فـارس  خلـیج  حاشـیه  کشورهاي تمام نظامی

 بـه  را ایـران  تیکیژئـوپل  ظرفیـت  راي انتقالب

ــی ــون و حواش ــتفاده  پیرام ــران اس ــد ای  .کن

 جیخلـ  عرب يکشورها روابط در که یراتییتغ

ـ ا با ژهیو هب غرب جهان با فارس  متحـده  االتی

ــایامر ــورت ک ــت ص ــ در ،گرف ــه نیهم  مرحل

 اعظـــم بخـــش گذشـــته در. بـــود یخیتـــار

 ياسـتثنا  بـه  فـارس  جیخلـ  عـرب  يکشورها

ــنی و يســعود عربســتان ــطر از م ــا قی  رانی

 میتنظـ  خـارج  جهـان  بـا  را خود يها استیس

 یاسـالم  انقالب يروزیپ از پس اما کردند، یم

 تـک  تـک  هـا،  بحران و ها یناآرام يا پاره بروز و

 تیـ حما يبـرا  فـارس  جیخل عرب يکشورها

 يهـا  مـان یپ بعدها و دوجانبه يها مانیپ خود

 قـد منع کـا یامر متحـده  االتیا با یجمع دسته

 در کــایامر ینظــام يهــا گــاهیپا اکثــر. کردنـد 

 يالدیمـ  هشـتاد  دهه در فارس جیخل منطقه

ــرن ــیپ ق ــا نیش ــه .شــد برپ ــین ب ــل هم  دلی

ــاه ــایی پایگ ــه از در عربســتان ه ــاه جمل  پایگ

 نظـامی  مرکز یک قطر در شد؛ احداث ظهران

ــاد  ــد؛ ایج ــارات در ش ــز ام ــتیبانی، مرک  پش

 در و شـد؛  ایجـاد  نیروهـا  تدارکات و تعمیرات 

 مرکـزي  نیـز  عمان دریاي سمت در خورفکان

 هـا  سازماندهی آنجا از که مقري و تجمع براي

 بحـرین  در تـر  بگیـرد و از همـه مهـم    صورت

  .ایجاد شد مستقر ينیروها سرفرماندهی

 اهمیـت  بـر  بحـرین  جغرافیایی موقعیت

 در بحرین. است افزوده کشور این استراتژیک

 کشـور  دو بـا  نـاچیزي  فاصـله  شرق و جنوب

 چنـد  پل یک و دارد قطر و سعودي عربستان

 وصـل  عربسـتان  شرق به را بحرین کیلومتري

 معـادن  دلیل به عربستان منطقه این. کند می

ــیم ــت عظ ــین و نف ــور همچن ــمار حض  پرش

ــزد در شــیعیان ــاض ن  متحــد همچنــین و ری

ــامی سیاســی ــی آن نظ ــنگتن یعن ــائز واش  ح

 بـا  قطـر  کشـور  منطقـه  این در. است اهمیت
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 کشور دو این حالی در ،است مرز هم انعربست

 همـین  به. دارند نظر اختالف یکدیگر با اغلب

 بـا  مناسـبات  حفظ ریاض، و دوحه براي علت

 البتـه . است برخوردار باالیی اهمیت از بحرین

 را دیگـري  عامل باید جانبه سه معادله این در

. مریکاستا متحده ایاالت آن و کرد اضافه نیز

بـه نیروهـاي نظـامی     تانعربسـ  اینکـه  از بعد

امریکا اجازه نداد که از خاك این کشور بـراي  

 ســرنگونی صــدام اســتفاده کننــد، واشــنگتن 

 کشـور  بـه  را خـود  سـربازان  تا گرفت تصمیم

. کنـد  منتقـل  فـارس  خلیج منطقه در دیگري

 هـاي  پایگـاه  برقراري و ایجاد براي بین این در

 ایـن  چون ،شد برگزیده بحرین کشور ،نظامی

 عربسـتان  جزیـره  شـبه  بـا  کمی فاصله کشور

 متحـــده امـــارات بـــا مقایســـه در و دارد

 بیشـتري  ثبـات  از قطـر  حتـی  و عربی،کویت

  .است بوده برخوردار

 دو در بحـرین  در سیاسـی  بسـته  فضاي

 ناوگـان  اسـتقرار  تـا  شـد  سبب نیز پیش دهه

 صـداي  سـرو  بـدون  بحـرین  در مریکـا ا پنجم

 تـرین  مهـم  حاضر حال در. گیرد انجام اديیز

 تـا  فریقاا قاره فاصل حد مریکاا دریایی پایگاه

 از حفاظـت . دارد قـرار  بحـرین  در آسیا شرق

 وظیفه ترین مهم فارس خلیج در مریکاا منافع

 و حفظ وظیفه ناوگان این. پنجم است ناوگان

 -فــارس خلــیج در مریکــاا منــافع از حراسـت 

 و عـدن  خلـیج  - سـرخ  دریاي - عمان دریاي

 نیروي .دارد عهده بر را خسر دریاي از بخشی

 پایگــاه توسـعه  طـرح  اجـراي  مریکـا ا دریـایی 

 سـلمان  بنـدر  در مریکـا ا دریایی پنجم ناوگان

را چنـد   بحـرین  پایتخت منامه شرق در واقع

 ایـن  هزینـه  .کـرده اسـت   سالی است که آغاز

 کـه  شـد  اعالم دالر میلیون 580 توسعه طرح

 در و هزینــه مریکـا ا دریـایی  نیـروي  طـرف  از

ــه نــیزمی ــار 28 مســاحت ب  چهــار در و هکت

 آن اجـراي  اسـت،  قـرار  و شود می اجرا مرحله

 معنـی  بـه  که بینجامد طول هب 2015 سال تا

 دریـایی  نیـروي  پایگاه مساحت شدن برابر دو

 توســعه طــرح ایــن .اســت بحــرین در مریکـا ا

 هــاي  بخــش  انــدازي راه و ســاخت  شــامل

 اســکله، و بنــدر عملیــات، مرکــز زیرسـاختی، 

 پـل  و اداري هـاي  سـاختمان  مسکونی، منازل

 اجـراي  بـا  دارند قصد مریکاییا مقامات .است

 ناوگان نظامی هاي توانمندي توسعه، طرح این

 حـال  در.  دهنـد  افزایش را خود دریایی پنجم

 کشــور در مریکـا ا نظـامی  پایگـاه  سـه  حاضـر 

 در مریکاا نظامی هاي پایگاه و باشد می بحرین

 که است رداربرخو خاص خصلت دو از بحرین

 خصــلت بعــد و مــورد دریــایی خصــلت ابتــدا

 پرواضـح  بسـیار  آن دریـایی  وجه. است هوایی

 خلـیج  مهـم  و استراتژیک منطقه در که است

 و. اسـت  برخـوردار  سزایی به اهمیت از فارس
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 مدنظر را نکته این باید نیز هوایی وجه نظر از

 طریـق  از مریکـا ا هـوایی  نیـروي  کـه  داد قرار

 بحـرین،  کشـور  در خـود  امینظـ  هـاي  پایگاه

 و افغانستان کشورهاي به را خود هاي جنگنده

ــراق ــزام ع ــی اع ــد م ــه و کن ــارت ب ــر عب  دیگ

 هـا  پایگـاه  ایـن  از را خـود  هوایی هاي عملیات

 کـه  اسـت  دلیـل  همـین  به. کند می مدیریت

 بحـرین  نظامی پایگاه در پنتاگون حیاتی اهرم

 سـزایی  بـه  اهمیت از کشور این و گرفته قرار

 متحده ایاالت که دیگري کشورهاي به سبتن

 اسـت  برخـوردار  دارد، نظـامی  پایگـاه  آنان در

)www.farsnews.com/newstext.(  

 مـردم  سرنوشت تا شده سبب عوامل این

 ریکـا ام هاي جویی سلطه و منافع به کشور این

 .شـود  زده پیونـد  آنان نظامی هاي استراتژي و

 ایـن  در را چیـز  همه بحرین اخیر تحوالت اما

 مردم قیام. است برده فرو ابهام پرده در کشور

 توجه با مریکاا منافع افتادن خطر به و بحرین

 دیرینـه  میزبـان  بحـرین،  امیرنشـین  اینکه به

 ارتـش  اصـلی  پایگـاه  و دریـایی  پنجم ناوگان

 ایـن  در نـاآرامی  است، فارس خلیج در مریکاا

 .انداخت خواهد خطر به را مریکاا منافع کشور

 اتفاقـات  سـواي  بحـرین  ی دیگر وقایعاز طرف

 بـه  توانـد  مـی  کوچـک  کشـور  یک در داده رخ

ــوان ــیش عن ــه پ ــایع زمین ــزرگ وق ــر ب  در ت

 بحـرین . شـود  محسـوب  عربستان جزیره شبه

 خلـیج  همکاري شوراي عضو کشور 6 از یکی

 ایـن  در تحـول  اسـاس  ایـن  بـر  و است فارس

 6 گروه کشورهاي در تحول به تواند می کشور

هـاي   خطـر افتـادن دیگـر پایگـاه     و بـه  منجر

امنیت ملـی امریکـا منجـر     در نهایتنظامی و 

 بحـرین  موقعیـت  هـم  لحـاظ  همین به .شود

 هـاي  دولـت  و مریکـا ا توجـه  مـورد  العاده فوق

ــرب ــره شــبه ع ــرار جزی ــابراین، .دارد ق  در بن

 بحـــرین، در جــدي  تحــول  بــروز  صــورت 

 قسمت اعظـم  بود خواهند مجبور ها مریکاییا

 ایـن،  از پـیش  کـه  چرا کنند، ركت را منطقه

 قسمت عظم نیروهـاي لجسـتیک و پشـتیبان   

ــرار عربســتان و ظهــران در مریکــاا نظــامی  ق

 بـه  پایگـاه  ایـن  بیشـتر  ثبـات  براي که داشت

 از بعـد  دیگـر  طـرف  از و یافـت  انتقال بحرین

 پـذیرش  جرئـت  منطقـه  در کشوري هیچ این

 خـود  خاك در مریکاییا نظامیان از حجم این

 متحده ایاالت اساس این بر و داشت هدنخوا را

 ایـن  .شـد  خواهـد  منطقه کل ترك به مجبور

 بـراي  اتفاق این اگر که است حیاتی نکته یک

 منـافع  از حفاظـت  تنهـا  نـه  ،دهـد  رخ مریکاا

 هـاي  دولت بلکه شد؛ خواهد خلل دچار مریکاا

 مریکـا ا قـدرت  بـه  اتکـا  بـا  کـه  منطقـه  عرب

 جـدي  تزلزل دچار ،هستند حکمرانی مشغول

شـود تـا    ن عوامل موجـب مـی  یا .شد خواهند

ج فارس حلقـه زده  یدر خل ییکایمرا يروهاین
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ران را تـا  یـ ت ملی جمهـوري اسـالمی ا  یو امن

تضـعیف   ،اندازنـد  یزیادي با خطر مـ  يحدود

  .گردند

  فرجام

خصـوص در   بـه (در طـول تـاریخ  ایـران    

تحـوالت حـوزه خلـیج فـارس     ) دوران معاصر

سیاسـی و جایگـاه    اهمیت بسیاري در آینـده 

این اهمیـت بـه   . المللی ایران داشته است بین

قدري بود که متفقـین در دو جنـگ جهـانی،    

طرفی ایران را نادیده گرفتند و آن  سیاست بی

را به منطقه نفوذ و سپس به اشـغال خـود در   

ــد ــدهاي  . آوردن ــین رون ــوادث در تعی ــن ح ای

سیاسی داخلی و خارجی آینده ایران تأثیرات 

از ایــن روي هــر . بســیاري داشـت  ملمـوس و 

تغییر و تحولی در منطقه خلیج فـارس تـأثیر   

ثبـات و امنیـت   (پایداري در سیاست داخلـی  

ــی و نظــامی   اي  ، منطقــه)اقتصــادي، سیاس

گسترش یا محدود شدن حوزه نفوذ ایران در (

گیري الگوهاي  منطقه پیرامونی براساس شکل

دوستی و دشمنی جدید مثل نزدیکی بیشـتر  

و ) ن و عــــراق و درآینــــده بحــــرینایــــرا

ــه ــدات  (اي  فرامنطقـ ــافتن تهدیـ ــاهش یـ کـ

اي به علت محدودشـدن دسترسـی    فرامنطقه

دشمنان ایران مثـل امریکـا و متحـدانش بـه     

هاي نظـامی بـه واسـطه از دسـت دادن      پایگاه

از . خواهـد داشـت  ) پیمانانشان در منطقـه  هم

این روي حوادث بحرین هم از بعد ملی و هم 

ایدئولوژیک بـراي ایـران حـائز    -رزشیاز بعد ا

سـقوط حکومـت اقلیـت    . اهمیت زیادي است

توانـد باعـث روي    نشانده در بحرین مـی  دست

ــار آمــدن حکومــت شــیعی و   ــا روي ک کــه ب

گسترش مناسبات جمهوري اسالمی ایران بـا  

آن و تضـعیف عربســتان صــعودي بــه عنــوان  

ــوراي     ــه و ش ــران در منطق ــده ای ــب عم رقی

و در نهایــــت  همکــــاري خلــــیج فــــارس

محدودشــدن دسترســی نظامیــان امریکــا بــه 

با توجه . خواهد شدهاي آنان در منطقه  پایگاه

  :شود پیشنهاد میبه این مسائل 

جمهوري اسالمی ایران بایـد از مـوج    -1

خـواهی مـردم    بیداري اسـالمی و دموکراسـی  

بحرین حمایت کند، چرا که هرگونه حکومت 

ـ  مـی  مبتنی بـر دموکراسـی عـددي    د بـه  توان

  . یابی شیعیان بحرین منجر شود قدرت

ــا    -2 ــد ب ــران بای ــالمی ای ــوري اس جمه

هراسی غرب  هراسی و شیعه هاي ایران سیاست

از ایـن روي  . و کشورهاي عربـی مقابلـه کنـد   

ــت  ــات و رقاب ــه منازع ــد بگــذارد ک ــاي  نبای ه

) عربـی  -ایرانی (اي رنگ و بوي قومی  منطقه

دهــه هــاي  سـال ) ســنی -شــیعه (و مـذهبی  

 .تکرار شود 1980

جمهوري اسالمی ایران همچنـین بـا    -3

ــت ــانه  فعالی ــاي رس ــع و   ه ــب موض اي مناس
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استاندارسازي دوگانه غـرب بـه ویـژه ایـاالت     

اي  متحده را در برخـورد بـا تحـوالت منطقـه    

 .براي مردم منطقه روشن و آشکار کند

ــا    -4 ــد ب ــران بای ــالمی ای ــوري اس جمه

ه را سیاست خارجی مثبت و فعال ایـن مسـئل  

به کشورهاي شوراي همکـاري خلـیج فـارس    

بفهماند که سیستم امنیتی ایـن شـورا بـدون    

محتواست  مشارکت ایران و عراق معیوب و بی

به ) اردن و مغرب(و دعوت از کشورهاي دیگر

طـور کـه    همـان . این معضل پایان نخواهد داد

ــال    ــارس در س ــیج ف ــگ دوم خل ــد از جن بع

شــق ، نسـخه طـرح امنیتـی پیمـان دم    1991

 .نتیجه و عقیم ماند بی) 2+6(

جمهوري اسالمی ایران همچنـین بـا    -5

استفاده از دیپلماسی عمومی باید این نکته را 

براي مـردم کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس      

مشخص کند که ماهیت ضـد ایرانـی شـوراي    

همکاري خلیج فارس که با حمایـت امریکـا و   

رهبري عربستان سعودي تشکیل شده اسـت،  

مد نیست و باید براساس مقتضـیات  دیگر کارآ

چرا . و شرایط منطقه تغییر کند و اصالح شود

که دشمن واقعی آنها دیگر جمهوري اسـالمی  

هــاي فاســد و  ایــران نیســت، بلکــه حکومــت

ــا کمــک  نامشــروعی هســتند کــه ســال هــا ب

 .اند استعمارگران برآنها حکومت کرده

 جمهوري اسالمی ایران باید با برقـراري  -6

با نخبگان سیاسی کشـورهاي شـوراي   ارتباط 

ــدي از   ــارس مفهــوم جدی ــیج ف همکــاري خل

نظرانـه   دگاه تنگیامنیت ارائه دهد؛ چرا که د

ت و یـ امن ید بر بعـد نظـام  یان و تأکیگرا واقع

و  یمانـدگ  آن، عقـب  يها گر جنبهیغفلت از د

ت چیـزي جـز تـنش و    یـ امن یافتگیـ توسعه ن

ش د تالیب باین ترتیبد. جنگ به همراه ندارد

وه ممکن، موضـوعات از حالـت   یشود به هر ش

 يهـا  خارج شوند و بـه حـوزه   "بودن یتیامن"

است موفق آن است که یس. ابندیگر انتقال ید

خـارج و   یتـ یامن يبتواند موضوعات را از فضا

وارد کنـد تـا بتـوان بـاب      یاسـ یس يبه فضـا 

 . مذاکرات و دیپلماسی را گشود

  

  فارسی منابع

ترجمـه  ، ژئوپلتیـک شـیعه   ،)1379( اتوال، فرانسوا .1

  .نشر آمن ،علیرضا قاسم آقا

رویکرد عربستان سعودي در  ،)1386(اسدي، علی اکبر  .2

فصـلنامه    هـا،  دالیل و زمینه -قبال شعیان خاورمیانه

 ه؛ جهان اسالم، سال هشتم، شماراي مطالعات منطقه

29.  

دولت عربی و تنش شـیعی  ، )1388( اسدي، علی اکبر .3

، پژوهشـکده  21پـژوهش   ،و اعرابایران  در سنی، –

  .تحقیقات استراتژیک

 يجمهور یاست خارجیس ،)1381( رضای، عليغنداز .4

   .تهران، نشر قومس، رانیا یاسالم

، ج فارس و مسـائل آن یخل ،)1386( ونی، همایاله .5

  .تهران، قومس

 ،هـا و هـراس   مردم، دولـت  ،)1378(، يبـار  بوزان، .6

ن، انتشارات ، تهرايپژوهشکده مطالعات راهبرد ترجمه

  .يپژوهشکده مطالعات راهبرد

با مکتـب   یی، آشنا)گفتگو(، )1379ز ییپا( يبوزان، بار .7

فصلنامه مطالعات ، یتیکپنهاگ در حوزه مطالعات امن

  .شماره سوم، سال سوم، يراهبرد
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 يســاختار: انــهیخاورم«، )1381ز یپــائ( بــوزان، يبــار .8

 هفصلنام  ،یاحمد صـادق ترجمه ، »زا همواره کشمکش

  .3 هال شانزدهم، شمارس، یاست خارجیس

-سیاسـی هـاي   جنبش ،)1381( بحرینی، مرتضی، .9

  .سازان نور مؤسسه مطالعات اندیشه، اجتماعی بحرین

تحــوالت ، )1390(، مطالعــات راهبــردي پژوهشــکده .10

در بــرآورد راهبــردي امنیــت جمهــوري  ،خاورمیانــه

  .اسالمی ایران

د یو تهد دیعراق جد، )1382تابستان (فرزاد  ،دیپورسع .11

فصـلنامه   ،رانیـ ا یاسـالم  يجمهور يا منزلت منطقه

 .، سال سوم، شماره بیستميمطالعات راهبرد

ل یـ تحل، )1389( یطوسمهدي  و محمدصادق ،جوکار .12

 يران و کشـورها یحاکم بر روابط ا يها ک فرهنگیتئور

ـ  ، ج فـارس یخلـ  يهمکار يشورا  – یفصـلنامه علم

نشگاه دا یالملل نیو ب یاسیقات سیتحق یپژوهش

  .، شماره پنجمواحد شهرضا یآزاد اسالم

دات یـ تهد"، )1383ز  ییپا(ر محمد یام، یوسفی یحاج .13

، "ها امدها و پاسخیپ: ران پس از جنگ سردیا يا منطقه

  .یاست خارجیفصلنامه س

 يبـرا  یلیتحل یچارچوب ،)1378(لـه  ا ، روحیرمضان .14

ب، تهران، یرضا طیجمه عل، تررانیا یاست خارجیس

  .چاپ سوم

و منازعات ها  چالش ،)1388( جعفري ولدانی، اصـغر  .15

 .پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران    ، در خاورمیانه

، جلـد  تیامن يها هینظر ،)1383(عبداله  یعل ،یخان .16

ــارات م  ــران، انتش ــ ؤاول، ته ــه فرهنگ ــات  یسس مطالع

  .ابرار معاصر تهران یالملل نیت بقایتحق

بات جدید قدرت ایران و مناس، )1388( محمد فرازمند، .17

ــه، در  ــراب در خاورمیان ــران و اع ــژوهش  ،ای ، 21پ

  .ژوهشکده تحقیقات استراتژیکپ

 ،)1383( احمـدي لفـورکی   وزه و بهزادمیررضوي، فیر .18

، راهنماي منطقه و کشورهاي حوزه خلیج فـارس 

  .ابرار معاصر: تهران

:  ران ه ، تمریکا و خاورمیانها، )1385( منصوري، جواد .19

  . ه ارج ور خ ام  ارات وزارت ش ت نو ا  اپ ز چ رک م

پـژوهش   ،ایران و اعـراب  ،)1388( واعظی، محمـود،  .20

  .، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک21

هـاي   گفتمـان  ،)1383( زرومی، سید حسینپور  ولی .21

تهـران   ،امنیت ملی در جمهـوري اسـالمی ایـران   

 .پژوهشکده مطالعات راهبردي

 یمبـان : مکتب کپنهـاگ «، )1382 ییزپا( یر،قد ي،نصر .22

و  یفصلنامه مطالعات دفاع ،»یعمل ینو مواز ينظر

  .36شماره  ،یتیامن

کـا در  یمران ناوگـان  یتر ن سرنوشت بزرگیتحوالت بحر .23

  ، در سایتاندازد یمنطقه را به خطر م

www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911301220 

، در فارس خلیج در ناامنی و امنیت ،ینحس، ییعال .24

   سایت

www.irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/13144 

ـ یا، هانیک ،برزگر .25 هـا و   افسـانه : عىیران و هالل ش

  ، در سایت1389 ها تیواقع

www.khabaronline.ir/news-134500.aspx 
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