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 چکیده

 المللیبین و سیاسی مهم هایبحران کانون عنوان به اخیر دهه یک در خاورمیانه 
 شمال و خاورمیانه در 2011 تحوالت چنینهم .است کرده پیدا زیادی اهمیت
 است منطقه امنیت بر گذاریتاثیر باالی درجه با المللبین تحوالت از یکی آفریقا

 همراه المللیبین و ایمنطقه بازیگران از ایحوزه در تاثیرگذاری با موضوع این که
 در عربستان و ایران گیریجهت بررسی حاضر مقاله نگارش از هدف است بوده
 و ایران میان مناسبات بر آن تاثیر و یمن و بحرین سوریه، 2011 تحوالت قبال

 این است مطرح جااین در که سوالی واقع در .است فارس خلیج همکاری شورای
 یرابطه بر تأثیری چه ،2011 تحوالت قبال در عربستان و ایران رویکرد که است
 حاضر مقاله در که ایفرضیه است؟ داشته فارس خلیج همکاری شورای با ایران

 منطقه، تحوالت قبال در عربستان و ایران متعارض راهبرد که است این شده مطرح
 داده تنزل دیگری زمان هر از بیش را فارس خلیج همکاری شورای و ایران روابط
 سطح از ایران سازی امنیتی بر مبنی عربستان جدید راهبرد مقاله این در. است

 کار به مقاله این در که روشی .گرددمی بررسی نهادها سطح به دولتی کنشگران
 .باشدمی تحلیلی_توصیفی نوع از رفته
 امنیت فارس، خلیج همکاری شورای عربستان، ایران، ،2011تحوالت: واژهکلید
 انگارانهسازه
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 مقدمه

 دستی گاری پلیس، نیروهای تونس بوزید سیدی شهر در 2010 دسامبر هفدهم در 

 واقعه این از که بوعزیزی محمد .کردند مصادره را فروش سبزی جوان یک مجاز غیر

. کشید آتش به را خود و رفت محل دولتی ساختمان به کردمی ناتوانی و تحقیر احساس

 علی بن سقوط به نهایت در که شد ایگسترده سیاسی اعتراضات درآمدپیش واقعه این

گونه به گذاشت، جا به عرب جوامع سایر بر عمیقی تاثیر تحول این. انجامید تونس در

 کشورهای اعتراضات این دامنه. کرد سقوط مصر در نیز مبارک حسنی بعد چندی که ای

 به منطقه اخیر هایخیزش. گرفت فرا را لیبی و سوریه یمن، بحرین، همچون مختلفی

 و اندیشمندان ذهن که است اخیر دهه در داده رخ مسائل ترینبنیادی از یکی عنوان

 ینقطه عنوان به هاجنبش این چرایی و شناسایی جهت خارجی و داخلی گرانتحلیل

بو خودسوزی .است کرده مشغول خود به دنیا کارمحافظه مناطق از یکی در عطفی

 تحوالت این تحلیل و تجزیه برای واقع در .بود اعتراضات شروع برای ایجرقه عزیزی

 .باشدمی ضروری امری آن هایریشه فهم

 شورای برای سوریه و یمن و بحرین تحوالت ویژه به ،2011 سال تحوالت 

 این در شیعیان زیاد یعده حضور و جغرافیایی نزدیکی دلیل به 1فارس خلیج همکاری

 جمهوری رنگ پر حضور به توجه با و باشدمی زیادی بسیار اهمیت دارای کشور سه

 کشورها، این بین فکری الگوی عنوان به اسالمی بیداری جریان در ایران اسالمی

 بالخصوص فارس خلیج همکاری شورای هایسیاست بر گذارتأثیر عوامل مهمترین

                                                      
1 . (Persian) Gulf cooperation council (GCC) 
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 امنیتی و ایدئولوژیک اقتصادی، منافع وجود. باشد می تحوالت این درقبال عربستان

 و اتحادها گروهی، درون هایهمکاری چارچوب در هادولت که شده موجب مشترک،

 است هاییسازمان از یکی فارس خلیج همکاری شورای. آورند وجود به را هاییائتالف

 ایمنطقه امنیت که حالی در شده تأکید اقتصادی همکاری بر آن تشکیل در ابتدا که

 در اقتصادی اهداف ظاهر در مالحظاتی به بنا ولی بود شورا تشکیل اصلی یزمینه

شکل دلیل تریناصلی اسالمی انقالب پیروزی گفت توانمی. بود گرفته قرار اولویت

 .(191:1391حوروصبوری، طالعی) شد فارس خلیج همکاری شورای گیری

 کشورهای رهبران ناامنی و خطر احساس با و اسالمی انقالب پیروزی از پس 

 انقالب گسترش مقابل در خود هایحکومت یآینده به نسبت فارس خلیج حاشیه

 در امنیتی، کمربند ایجاد برای منطقه در آمریکا هایسیاست به توجه با نیز و اسالمی

 عربستان یعنی فارس خلیج حاشیه کشور 6 رهبران( 1980فوریه) 1359 ماه بهمن

 و عربستان طائف درشهر عمان و عربی متحده امارات بحرین، قطر، کویت، سعودی،

 همکاری شورای تشکیل طرح رسمی غیر اجالس یک در طائف کنفرانس درحاشیه

 .(232: 1389 زاده، موسی) کردند ریزیپی را فارس خلیج

 اهداف و دالیل گرفت، شکل 1981 سال در که فارس خلیج همکاری شورای

 :از اند عبارت کندکه می اعالم محور چندین در را خود تشکیل

 عضو کشورهای بین همکاری توسعه .1

قانون و آموزشی و تجاری مالی، اقتصادی، هایسیاست در هماهنگی ایجاد .2

 گذاری

 اعضا میان در فنی و علمی هایپیشرفت .3

 دفاعی مشترک استراتژی یک ایجاد .4
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 .1مخالف هایگروه براندازی با مقابله در اطالعاتی همکاری .5

 عربستان و ایران گیریجهت که است این گرددمی مطرح حاضر مقاله در که سوالی

 و ایران میان مناسبات بر تاثیری چه یمن، و بحرین سوریه، 2011 تحوالت قبال در

 بر نگاهی ابتدا فوق سوال به پاسخ راستای در دارد؟ فارس خلیج همکاری شورای

 تحوالت بررسی به سپس داشت، خواهیم فارس خلیج همکاری شورای و ایران روابط

 به نسبت عربستان و ایران رویکرد و (یمن و بحرین سوریه،) منطقه 2011 سال

 شورای و ایران رابطه بر آنان سوی از شده اتخاذ رویکردهای تاثیر و منطقه تحوالت

می پرداخته پژوهش هاییافته ارائه و گیرینتیجه به آخر در و فارس خلیج همکاری

 . شود

 انگارانه سازه امنیت:نظری چارچوب. 1

 در طرح از قبل رویکرد این. است المللبین روابط مهم مکاتب از یکی انگاریسازه 

 علوم کل در و معرفت شناسیجامعه حوزه در الملل،بین روابط فرانظری مبانی و حوزه

 و شیکاگو مکتب به حداقل شناسیجامعه در آن هایریشه. است بوده مطرح اجتماعی

. شودمی تأکید واقعیت اجتماعی ساخت بر نگرش این در. گرددبرمی پدیدارشناسی

 طبیعی، را آن بتوان که چیزی نه و شده ابداع و ساخته که شودمی تلقی چیزی جهان

 امکان منظر، این از دیگر بیان به. کرد فرض شده داده پیش از هایی پدیده یا و مسلم

 فضایی در انسانی هایکنش همه. ندارد وجود جهان به واسطه بی و مستقل دسترسی

 به بیش و کم که است سازی معنا این و کنندمی پیدا معنا و گرفته شکل اجتماعی

 .(30:1391، داودی) دهد می شکل جهان واقعیت

 توزیع تا است هـاانگـاره توزیـع از متشکل المللبین نظام انگارانسازه دیدگاه از 

                                                      
. شورای همکاری خلیج فارس وایران ، نشست تخصصی در معاونت پژوهش های سیاست 1

 خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک
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 هااندیشه و هاانگاره به متعلق معنا، و ماده مناظره در اولویت و مادی های توانمندی

 اسـت، انگـاریسـازه فرانظـری مهـم هـایگزاره جمله از که شناختیهستی بعد. است

 مادی ساختارهای اندازه به فکری ساختارهای. 1.:است بنیادین و مهم گزاره سـه شـامل

. 3 دهند؛می شکل هاکنش و منافع به که هستند هاهویت گزارهای. 2 دارند؛ اهمیت

 .(989:1382 هادیان،) دهندمی شکل هم به متقابالً ساختارها و کارگزاران

 مایکل آدلر، ایمانول مانند نویسندگانی به مربوط انگارانسازه امنیتی مطالعات 

مجموعه در بارنت و آدلر هایدیدگاه که است ونت الکساندر و کاتزنشتاین پیتر بارنت،

 امنیتی مطالعات. (Adler&Barnett:1998) است شده گردآوری« امنیتی اجتماع» عنوان با ای

 سیاست اساسی ساختارهای آنکه، اول :است شده بنا عمده فرضیه دو بر انگارانسازه

 در تفکر تغییر آنکه، دوم و هستند اجتماعی ساختارهای پرداخته و ساخته المللبین

 آن بهبود و المللبین امنیت وضعیت تغییر به منجر تواندمی المللبین روابط خصوص

 تغییر نیز امنیتی وضعیت کند، تغییر ما تفکر چه چنان که معناست بدان فرض این .گردد

 :دارند نظر اشتراک عقیده چهار در المللبین روابط عرصه در انگارانسازه .کرد خواهد

 تعامالت .شوندمی ساخته متقابل صورت به ساختارها و بازیگران اینکه نخست

 را بازیگران رفتار ساختارها این و دهدمی شکل را المللیبین ساختارهای بازیگران،

 به هاهویت .انددرونی متغییرهای منافع و هویت آنان، نظر از دوم، .کندمی تعیین

 خاص هایهویت از منافع و شودمی ساخته بازیگران تعامل طریق از مستمر صورت

 کنندنمی خالصه مادی عوامل در صرفا را قدرت انگارانسازه سوم، .گیردمی سرچشمه

 به را المللیبین تغییرات آنها چهارم، و دارند تاکید نیز هااندیشه و هاایده قدرت بر و

 .(157:1389خانی، عبداله) کنندمی تشریح خود خاص شیوه

 مشترک، دانش چون عواملی پرداخته و ساخته را اجتماعی ساختارهای انگارانسازه 

 تفکر ینحوه در را ناامنی و امنیت سرچشمه واقع در .دانندمی عملکردها و مادی منابع

 معتقدند و دانندمی تهدیدات و منافع خصوصا موضوعات و هاپدیده یدرباره بازیگران
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 و ترنامتجانس موضوعات و هاپدیده درباره بازیگران متقابل منطق و ادراکات اندازه هر

 و خودیاری سوی به بیشتر هادولت و یابدمی افزایش اعتمادی بی باشد، ترمتناقض

 آنگاه شود، ایجاد مشترک دانش از ساختاری چنانچه اما:کنندمی حرکت خودمحوری

-Wendt:1995:71) نمود هدایت آمیزتری  صلح امنیتی جامعه سوی به را کشورها توانمی

81). 

 توصیف که است اجتماعی ساخته بر یک فرهنگ که اندعقیده این بر انگاران سازه 

 در .باشدمی مربوطه جامعه تاریخی بستر و هارویه ها،کنش از ایگسترده مسایل کننده

 در ما که هستند چیزهایی آن اجتماعی هایبرساخته که است معتقد ونت خصوص این

 خالف بر. شوندمی محسوب االذهانیبین موضوعی و سازیممی خود هایانگاره

 که معتقدند انگارانسازه کنند،می نگاه شیءانگارانه هنجار، و فرهنگ به که هارئالیست

 انسانی کنش برای معنایی و غیرمادی و مادی منابع شامل اجتماعی ساختارهای این

 نقش مورد در مشترکی دیدگاه گراییفرهنگ و انگاری سازه (Wendt,1995:75).هستند

 رابطه نیز و اند،شده ساخته دوسویه صورت به که ساختارهایی و بازیگران هنجارها،

دولت درون در مهم عامل یک عنوان به هنجار نقش بر تأکید. دارند منافع و هویت بین

 مورد را نظامی نیروی که دولتی اقدام چگونه که دهدمی نشان گرایان،فرهنگ توسط ها

 و گزارانسیاست توسط جمعی طور به که اعتقاداتی وسیله به دهد،می قرار توجه

 می حمل سازمانی فرهنگ نظامی مقامات توسط و استراتژیک فرهنگ سیاسی نخبگان

 .(Farrell,2002:81) گیرد می شکل شود،

 ها،دولت بین پایدار انتظارات و نیازها کننده رفع عنوان به االذهانیبین های هویت 

می ضروری آنارشی، و آشفتگی از گریز و پذیربینیپیش رفتاری الگوهای تضمین برای

 شما به( 2 کیستید؛ که گویدمی شما به( 1: دارند کارکرد سه جامعه در هاهویت. باشند

 و منافع از هاییمجموعه هاهویت ها،گفتن این در( 3 کیستند؛ دیگران که گوید می

 .سازندمی مشخص دیگران، به احترام یا مشخص قلمروی در اقدام برای را هااولویت
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 و کندمی بازتولید اشروزانه اجتماعی هایرویه طریق از را خودش هویت دولت یک

 طرح با انگاریسازه. دارد محوری نقش معانی این گیریشکل در بیناذهنی ساختار

 به چگونه خاص منافع که دهدمی توضیح تنها نه محوری، متغیر یک عنوان به منافع

 نظر از. آیندنمی وجود به منافع از بسیاری چرا که گویدمی چنین هم آید،می وجود

می وجود به اجتماعی هایرویه طریق از منافع و هاهویت که گونههمان انگاریسازه

هویت. شودمی فهمیده اجتماعی ساختار و رویه طریق از نیز منافع دادن دست از آیند،

سازه نظر از. اندتعامل در کارگزار و ساختار همانند اجتماعی، هایرویه با منافع و ها

 نامحدود وجه هیچ به کارگزاری این اما دارند، فراوانی کارگزاری امکان هادولت انگاری

 منافع و هاهویت ها،رویه از هاآن فهم شبکه طریق از دولت هایانتخاب. نیست

-41:1391داودی،) شودمی محدود دارند، قرار تاریخی بافتار یک در که دیگر، بازیگران

40). 

پدیده یدرباره بازیگران تفکر ی نحوه در را ناامنی و امنیت سرچشمه که جا آن از 

 عربستان و ایران لذا کرد، جووجست باید تهدیدات و منافع خصوصا موضوعات و ها

می الذهنی بین موضوع یک را منافع و امنیت که چرا اعتمادند بی یکدیگر به نسبت

 و ادراکات و کندمی تلقی خود برای خطری را مقابل طرف اقدامات کدام هر و دانند

 ترمتناقض و ترنامتجانس یمن و بحرین سوریه هایبحران درباره بازیگران متقابل منطق

 به هرکدام و است متفاوت بازیگر دو میان در االذهانیبین هایهویت که آنجا از .است

 شکل وایدهای هنجارها چون و اندکرده تعریف اسالم جهان القرایام را خود نوعی

 مخصوصا فارس خلیج عضو کشورهای و ایران خارجی روابط و سیاست به دهنده

 اخیر تحوالت به نسبت هاآن سوی از متفاوت گیریجهت شاهد است متفاوت عربستان

 در شود ساخته واقعیت در آنکه از بیش فارس خلیج در امنیت .هستیم خاورمیانه منطقه

 ادراکی مبانی و بپردازند دیگرسازی به شودمی باعث امر همین و شودمی ساخته ذهن

 مفهوم شدن هویتی مذکور، مبانی قاعدتاً. باشد سیال امنیت به نسبت هاآن شناختی
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 فضای در فارس خلیج همکاری شورای و ایران روابط ایمنطقه هایچارچوب و امنیت

 . است ساخته گذشته از ترتیره را موجود

 :پرونده یک ؛بازبینی فارس خلیج همکاری شورای و ایران. 2

می تـاکنون، 1981 سال از فارس خلیج همکاری شورای و ایران روابط بررسی با 

 تشکیل دوره: اول دوره.1کرد مشخص کشور دو بین روابط در را دوره شش توان

 کامـل صورت به شورا دوره این در. است عراق و ایران جنگ پایان تا همکاری شورای

 این در شورا. کرد حمایت عراق سیاسی مواضع از و گیریموضـع عـراق نفـع بـه

 و کرد پشتیبانی کامل صورت به عراق از عمل عرصه در و خـود هـایبیانیه در مقطع

 جنگ پایان دوره شامل: دوم دوره. 2داد قرار صدام رژیم اختیار در میلیـاردی هایکمک

 اشغال زمان از: سوم دوره .3 است 1990 درسال کویـت اشـغال تـا عـراق و ایـران

 روابط در تنش باعـث با که ابوموسی جزیره در خـاطر کشـتی حادثـه زمـان تـا کویت

 مربوط بعد زمان آن از البته گیردبرمی در را 1992 سال و شد، همکاری شورای و ایران

 شورا هایبیانیه در کماکان جزایر بـر امـارات حاکمیـت از شـورا طرفـداری و جزایر به

 کامـل دفـاع بر مبنی خود مواضع از وجه هـیچ بـه شورا و نشده حذف و دارد وجود

 تـا 1992 ازسـال: چهـارم دوره .4 است نکشیده دسـت امـارات حاکمیـت حـق از

 را تهران در اسالمی کنفرانس سازمان اجالس برگـزاری زمـان یعنـی ،1997 سـال

 .5 بود همراه همکاری شورای اعضای سایر و عربستان مشـارکت بـا که شودمی شامل

 دوباره 2004 سـال در. شـودمـی شامل را 2004 سال تا 1997 سال از: پنجم دوره

 مذاکرات تداوم از شورا و هسـتیم همکاری شورای و ایران روابط سردی و رکود شاهد

 در را 2009 سال تا 2004 سال از: ششم دوره.6 کندمی امید قطع ایران با گفتگوها و

 و ایـران ایهسته برنامه مانند جدیدی مسائل و موضوعات دوره این در. گیردبرمی
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 که کنون تا 2011 از هفتم دوره. 7 و 1شودمی وارد طرف دو روابط بـه عـراق مسـئله

 فارس خلیج همکاری شورای اعضای گیری جهت در اختالف افزایش شاهد

 .هستیم ایران با عربستان بالخصوص

 نشان تأسیس بدو از فارس خلیج همکاری شورای خارجی سیاست گیریجهت 

 ایران اسالمی جمهوری مقابل در دوستانه غیر مواضعی همواره شورا این که دهدمی

 به است کرده دریغیبی حمایت عراق از تحمیلی جنگ طول در شورا این ،کرده اتخاذ

 .قرارگرفت عراق اختیار در« بوبیان» استراتژیک جزیره حتی و کویت بنادر که طوری

 در کشور این و کرده تأمین را عراق تسلیحاتی هایهزینه از بخشی کویت و عربستان

 فروش به عراق جانب از نفت بشکه هزار 300حدود روزانه تحمیلی جنگ های سال

 ایاالت با امنیتی قراردادهای بستن با عضو کشورهای هم اخیر هایدرسال. رساندندمی

 به شدن نزدیک با دارد سعی ایران. اندداده افزایش را آمریکا نظامی نفوذ آمریکا متحده

 و است داده را آن در ناظر عضویت درخواست و بکاهد آن منفی نقش از شورا این

 زاده، موسی) کرد شرکت سازمان این سران اجالس در 2007 سال در بار اولین برای

1389 :334-333). 

 منطقه 2011 تحوالت بررسی. 3

 سوریهأ. 

 از و دارد جمعیتی رشد% 3 سالیانه و نفر دومیلیون و بیست بر بالغ کشوری سوریه

 است شده تشکیل دیگر اقوام برخی و ترکمن ارمنی، عرب، کرد، نظیر متعددی اقوام

 مذاهب و اقوام تعداد که باشد، می مسیحی و علوی سنت اصل سوریه، در رایج مذاهب

 ایجاد خود در را اعتراض موج یک به شدن تبدیل پتانسیل که است مسائلی جمله از

                                                      
تخصصی ایران و شورای همکاری خلیج فارس در معاونـت پـژوهشهـای سیاسـت . )نشست 1

 (100-103خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک:
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 حزب با المسلیمناخوان مخالفت اصلی علت. (129: 1394 ولطفی، صادقی) است نموده

 که رفتمی شمار به سکوالر حزب یک حزب این که بود این سوریه در حاکم بعث

 رأس در و سوریه اسالمگرای هایگروه بالطبع است سیاست از دین جدایی خواهان

 نشان واکنش اسد حافظ توسط کشور کردن سکوالریزه به نسبت المسلمیناخوان آنها

 .(116:1392 قاسمیان، جانسیزو) دادندمی

 بقاء برای حزب آهنین مشت سیاست و بعث حزب با المسلمیناخوان مبارزه 

 م1982 اخوان سرکوب زمان تا استقالل از بعد سوریه سیاسی تحوالت بارز خصوصیت

 هایزمینه. شد آغاز م 2011 سال در موجود هایشکاف برپایه ها،درگیری دوم دور. بود

 نمایانگر که سوریه رژیم موروثی گراییاقتدار: ازجمله شد بحران وقوع موجب زیر

 و اقتصادی شکاف است، قدرت نابرابر توزیع و قدرت چرخش فقدان و سیاسی شکاف

 هایهزینه افزایش حقوق، کاهش یک که حاکم اقتصادی نظام از ناشی اجتماعی

 نابرابر توزیع عمومی، خدمات کیفیت کاهش متوسط، طبقه ضعف فقرگسترده، زندگی،

 در سوریه مردم از وسیعی هایبخش محرومیت احساس و دولت تمرکزگرایی ثروت،

 کنش سازبستر شرایط این. (108-109:1394وگرشاسبی، کریمی) بود تأثیرگذار آن ظهور

شکل بعداز .شد سوریه دولت معارض و مختلف هایگروه نظامی و سیاسی آشکار

 غنیمت وجود ابراز برای را فرصت بنیادگرا و جهادی هایگروه سوریه در بحران گیری

 .شمردند

 :دارد وجود سوریه در حکومت علیه معارض گروه دو حاضر حال در کلی طور به

 متحده ایاالت و غرب حمایت مورد اغلب که سوریه سکوالر و بومی هایگروه-1

 طلباصالح و نظامی غیر مردم سوریه، سیاسی نظام مخالف تریناصلی. هستند آمریکا

 براندازی با و هستند هاآزادی و حقوق افزایش و اصالحات خواهان که آنان سوریه

 مختلف دالیل به دیگر ایعده اما .انددولت تغییر خواستار تنها و اندمخالف نظام

 المسلمین،اخوان از متشکل سوریه ملی شورای نمونه اندحکومت براندازی خواهان
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 سوریه آزاد ارتش و سیاسی حوزه در هاقلیت وا سکوالر مخالفان ، هماهنگی هایکمیته

 و جانسیز) آیندمی حساب به سوریه تحوالت داخلی کنشگران ترینمهم نظامی حوزه در

 .(116:1392قاسمیان،

 مبارزه حال در خود عقیدتی پایگاه اساس بر که هاسلفی و جهادی هایگروه-2

 شام اسالمی دولت و النصره جبهه و سوریه اسالمی جبهه شامل کلی طور به میکردند،

 جانسیزو) .رفتندمی شمار به سوریه در مسلح هایگروه جزء که شودمی عراق و

 (123:1392قاسمیان،

 سوریه سراسر به شد آغاز درعا در 2011 بهار اوایل از که کوچکی شورش واقع در 

 مشغول سوریه در شورشیخرده گروه هزار یک از بیش اکنون هم. است یافته گسترش

 تربزرگ هاییبدنه در سیاسی منافع و ایدئولوژیکی تمایزات براساس که هستند فعالیت

 گروه. کرد تقسیم تربزرگ گروه سه به را هاآن توانمی کلی طور به که اندشده متشکل

 در 2012 نوامبر 11 در ملی ائتالف عنوان ذیل که دارند دموکراتیک هایگرایش که اول

 دوم گروه. داد تشکیل را سوریه انتقالی دولت سپس و شد متشکل قطر دوحه نشست

 اسالمی حکومت یک تاسیس درصدد که است هاییسلفی شامل که است اسالمی جبهه

 با سیاسی و ایدئولوژیکی لحاظ از که است نیروهایی سوم گروه. هستند شریعت پایه بر

 بهرامی جانسیز،) است داعش و النصره جبهه شاخه دو شامل که هستند پیوند در القاعده

 .(83: 1393 وستوده، مقدم

 بحرین ب.

 گیرگریبان 2011 سال اوایل در خاورمیانه در کشور چند دولتی ضد تظاهرات 

 خود تظاهرات تونس، و مصر در اخیر رویدادهای از الهام با معترضان،. شد نیز بحرین

 در حاکم طبقه با مردمی توده میان در تنش این که کردند آغاز 2011 فوریه 14 در را

 از بیش و رسید خود اوج به سال همان فوریه 22 در معترضان جمعیت .است جریان

 اجرای نیز بحرین حاکم دولت .آمدند همگرد لؤلؤ میدان در معترض هزار یکصد
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 جمعیدسته هایبازداشت زور، از استفاده جمله از اپوزیسیون، علیه سرکوبگرانه تاکتیک

 فزاینده شکاف العاده، فوق وضعیت اعالم .داد قرار خود کار دستور در را شکنجه و

 و تحوالت بروز عوامل از خلیفهآل خاندان آمیزتبعیض هایسیاست و جامعه و دولت

. (214:1392 محمدی دوست و توتی) کرد محسوب بحرین مردم کنونی سیاسی اعتراضات

 سنی اقلیت توسط شیعی اکثریت جمعیت با کشوری عنوان به اخیر قرون طی بحرین

 قبضه را حکومتی مناصب همه نفر 3000 حدود با که سنی اقلیت این. شودمی اداره

 و داشته تسلط شیعیان بر سالیان طی در اندتوانسته دموکراتیک غیر شکل با اندکرده

 خلیفهآل حکومت. (26: 1389 نسب، هاشمی) کنند سرکوب را مردمی مختلف اعتراضات

 سال ژوئن در بحرین، در جمعیتی توازن و ترکیب در تغییر هدف با اخیر سال چند در

 شورای عضو کشورهای شهروندان همه که داد اجازه فرمانی صدور با میالدی 2002

 در افراد این تربیش که.کنند کسب بحرین تابعیت بتوانند فارس خلیج همکاری

 نه که اندشده گرفته کار به شیعیان نمودن سرکوب برای بحرین امنیتی و نظامی نیروهای

 به آورندمی گیر کار سختی به که را بومی هایسنی بلکه آورده خشم به را شیعیان تنها

 .(22:1392وشربتی، ،گودرزی آجیلی) است کرده ناراحت شدت

 به توان می شود می بحرین در بحران بروز موجب که عواملی و علل بررسی در 

 : کرد اشاره ذیل موارد

 :ثروت نامناسب توزیع و قدرت چرخش عدم .1

کرده خود اصلی خانه را قدرت صندلی که است دهه چند عرب حاکمان از بسیاری

 سرشاری منابع از کشورها این چون و دهندنمی آن به را کسیht ورود اجازه و اند

 و خانواده انحصاری ملک به را سرمایه و منابع این عرب حاکمان هستند، برخوردار

 .اندکرده مبدل خود طایفه

 :سیاسی ساختار و اجتماعی فرهنگ ناهماهنگی .2

 این اما دارد، اسالم در ریشه منطقه کشورهای تمامی فرهنگی و اجتماعی متن
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 خلیج همکاری شورای که بحرین در. ندارد جایگاهی هیچ سیاسی ساختار در فرهنگ

 این اما هستند شیعه بحرین، مردم اکثریت دهد،می نشان حساسیت آن به نسبت فارس

غرب به باید عوامل این کنار در .ندارد کشور سیاسی ساختار در جایگاهی جمعیت

 .کرد اشاره نیز صهیونیستی رژیم امنیت تامین همچنین و حاکمان مطلق گرایی

 خلیفهآل خاندان مردمی مشروعیت عدم .3

 در که هستند مهاجری مذهب سنی اقلیت از بلکه نیستند، بحرینی خلیفهآل خاندان

 از بحرین بر «خان نصراله شیخ» ریاست زمان در «کعب بنی قبیله» با مذهبی اختالف پی

 بین در الزم مشروعیت دارای خلیفهآل خاندان رو، این از .اندشده بحرین وارد کویت

 رضایت و خواست اساس بر خلیفه آل خاندان رسیدن قدرت به که چرا نیست، مردم

 شرط دو قبال در و «خان نصراله شیخ» مرگ از پس خلیفهآل بلکه نگرفته، صورت مردم

 در بحرین در را قدرت ایران، الحمایگی تحت در ماندن باقی و ایران به مالیات پرداخت

 حفظ را قدرت ش.ه 1199 سال در انگلیس الحمایگی تحت پذیرش با و گرفته دست

 .(101-102:1393 محمدی) اندکرده

 یمن ج.

 شده واقع عربی خاورمیانه حوزه در که است اسالمی کشورهای از یکی کشور، این 

 جمعیت میلیون 22 قریب کشور این. هستند زبان عرب کشور این اهالی عمده. است

 یمن سنت اهل عمده. کنند می زندگی آن در سنت اهل و شیعه گروه سه که دارد

 و اسماعیلی شیعیان از اقلیتی چه گر هستند، زیدی شیعه شیعیان، عمده و شافعی

 ندارد، وجود دقیقی ارقام و آمار زیدیان مورد در. کنندمی زندگی یمن در هم جعفری

 که شده گفته% 50 تا% 20 از است؛ شده بیان متناقضی حدودی تا و متفاوت آمارهای

 از یکی یمن. است واقعیت به نزدیک درصد 35 تا 30 بین آمار رسدمی نظر به

 موقعیت بودن دارا علت به و رود می شمار به عربی جزیره شبه مناطق حاصلخیزترین

 .دارد عربستان جزیره شبه در ایویژه موقعیت مهم جزایر و بنادر و جغرافیایی خاص
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 هایاعتراض نیز یمن مردم که شد موجب مصر و تونس در اسالمی بیداری وقوع 

 شورای 2011 آوریل در .کنند آغاز کشور این دیکتاتوری حکومت علیه ایگسترده

 اقدامات طرح اروپا اتحادیه و امریکا ملل، سازمان حمایت با فارس خلیج همکاری

 از بعد صالح .کرد مطرح را قدرت آمیزمسالمت انتقال و بحران حل برای را ابتکاری

 خلق، ملی کنگره عضو شد قرار و کرد موافقت جمهور رئیس جانشین سر بر آنکه

 سطح در .کرد گیری کناره قدرت از شود انتخاب موقت جمهور رئیس عنوان به هادی

 هایبندی تقسیم فارس خلیج همکاری شورای ابتکاری اقدامات نفوذ صاحب افراد

 در فوریه 21 در. کرد پذیرامکان دولتی منابع به یابیدست و قدرت برای را جدیدی

 هایگروه تربیش که حالی در شد انتخاب جمهور رئیس عنوان به هادی پرسیهمه یک

 (Thiel,1895:45) .کردند تحریم را پرسیهمه این حراک و انصاراله جمله از مستقل

 مهم تغییرات باعث جمهور رئیس تغییر هادی منصور رسیدن قدرت به ابتدای در 

 اقشار از بسیاری میان در را انقالب بازسازی ضرورت امر این و نشد قدرت ساختار در

 صالح هایسیاست ادامه در هادی منصور واقع در .کرد مطرح سیاسی هایگروه و مردم

 تدریجی کردن متوقف و قدرت ساختار حفظ درصدد خارجی هایحمایت از استفاده با

  1.است انقالب

 یا انصارااهلل جنبش. شد یمن مردم سوی از هااعتراض تداوم باعث شرایط این 

 مخالف، گروه ترینمهم عنوان به حوثی عبدالملک رهبری به یمن هایحوثی همان

 حضور نیز و یمن در آشتی برای ملی گفتگوهای. داشتند عهده به را هااعتراض رهبری

 اینکه تا. کند آرام را اوضاع نتوانست نیز کشور این در ملل سازمان کل دبیر ینماینده

 برای الزم یبهانه« باسندوه محمد» دولت سوی از سوخت ییارانه لغو اخیر هایماه در

 آرام برای یمن جمهور رئیس. کرد فراهم را مردمی هایاعتراض تشدید و بازگشت

 گذشت از پس. داد تن انقالبیون با صلح یموافقتنامه امضای به سرانجام اوضاع کردن

                                                      
 . 1392اردیبهشت ماه  17. یمن؛بیم ها و امیدهای عبور ازدوره  گذار،ابرار معاصر ،1
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 بن عوض احمد» وی مخالفان، با مشارکت و صلح یتوافقنامه امضای از هفته دو

 هایجریان مخالفت با که بود کرده کابینه تشکیل مأمور را خود دفتر رئیس« مبارک

 یمن، جمهور رئیس نهایتا. شد روبرو انصارااهلل جمله از کشور این مخالف سیاسی

: 1393یزدانی،) کرد کشور این جدید دولت یکابینه تشکیل مأمور را« بحاح محفوظ خالد»

4-3). 

 :2016 تا 2011 از منطقه تحوالت به نسبت عربستان و ایران رویکرد. 4

 : سوریه أ.

 و استراتژیک منافع حفظ بر مبتنی عمدتاً ایران خارجی سیاست سوریه بحران در

 حوزه در خصوص به منطقه امنیتی- سیاسی معادالت در کشور این اهمیت تأثیر تحت

 آن در ایران که بوده اسرائیل اعراب صلح روند همچنین و حماس و ااهللحزب با روابط

 به ایران استراتژیک اتصال در حیاتی نقش سوریه. است مهمی و حساس نقش دارای

 عرب، جهان نقاط سایر برخالف دلیل، همین به. دارد نزدیک خاور و مدیترانه منطقه

 به. است کرده دنبال را سوریه تحوالت ملی منافع بر مبتنی و متفاوت نگاهی با ایران

 این در و نگرد می تحوالت این به محتاطانه نگاهی با یکسو از ایران دیگر، عبارت

 سوی از و افزایندمی آن شدت بر( عربستان و اسرائیل آمریکا،) خارجی عناصر راستا،

 جایی تا و حاکم حکومت چارچوب در و سوریه در اصالحات هایدرخواست با دیگر،

 نشود، اسرائیل رژیم با مبارزه در سوریه ملی امنیت و قدرت تضعیف به منجر که

 مشروعیت بر تواندمی حتی امر این. (30:1392 ولدانی، جعفری و نجات) است کرده حمایت

. شود سوریه و ایران سنتی اتحاد حفظ به منجر نهایت در و بیفزاید اسد بشار حکومت

 عنوان به و دارد را لبنان ااهلل حزب و حماس ایران، بین ارتباطی پل نقش کشور این

 نجات،) شودمی محسوب ایران استراتژیک نفوذ عمق و مقاومت محور اعضای از یکی

 از دفاع آن انگیزه که سوریه قبال در ایران اسالمی جمهوری برخورد لذا(. 74: 1393

 باشدمی تأمل قابل است، کشورمان مذهبی و ملی منافع
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  : از عبارتند سوریه از ایران اسالمی جمهوری حمایت دالیل

 میدان به کشور این سوریه بحران شروع از: ایمنطقه قدرت موازنه حفظ -1

 عمالً کشورها این. است شده تبدیل قطر عربستان، ترکیه، چون هاییقدرت زورآزمایی

 تنها نه اسد سقوط. هستند سوریه مخالف هایگروه از تسلیحاتی مالی، حمایت مشغول

 در ایران جدید نفوذ یحوزه عنوان به را عراق بلکه کندمی محروم لبنان از را ایران

 فشار معرض در را عراق غرب مرزهای سوریه سقوط ترتیب بدین. دهدقرارمی خطر

 فسخ را ایران با استراتژیک پیمانیهم شواهد، بر تکیه با که دهدمی قرار جدید حکومت

 .پیونددمی عربستان محور به و کرده

 ژئوپلتیک اهمیت دارای بازیگر یک سوریه کشور: سوریه استراتژیک اهمیت -2

 دریای شرقی کناره بر قرارگرفتن خاورمیانه، منطقه در شدن واقع عامل سه. است

 لبنان، اشغالی، فلسطین با همسایگی و ساحل کیلومتر 186 از برخورداری و مدیترانه

 مناسبات در را کشور این راهبردی ونقش ژئوپلتیک اهمیت وضوح به عراق، و ترکیه

 .سازدمی نمایان المللیبین و ایمنطقه

 تریننزدیک انقالب هایسال از پس: منطقه در ایران راهبردی متحد عنوان به سوریه

 در غرب نفوذ و حضور با مخالفت. است سوریه ایران اسالمی جمهوری با عربی متحد

 لبنان و فلسطین در مقاومت هایگروه از حمایت اسرائیلی، ضد سیاست اتخاذ منطقه،

 نجات،). رودمی شمار به سوریه و ایران ایمنطقه سیاست مشترک مواضع ترینمهم

649:1393-647) 

 اتخاذ با تا کوشدمی ایمنطقه مهم بازیگر عنوان به سعودی عربستان دیگر سوی از 

 به منطقه هایانقالب موج تسری از مانع "تهاجمی کارانهمحافظه" خارجی سیاست یک

منطقه هایانقالب از پس عربستان خارجی سیاست تحلیل. شود خود داخلی مرزهای

 این بلکه نبوده تحوالت ناظر تنها ایمنطقه نظم حفظ برای عربستان دهدمی نشان ای

 هایمؤلفه روی بر قد، تمام حضور با تا کوشید ایمنطقه ساختارهای حفظ برای کشور
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محافظه یکسو از عربستان خارجی سیاست لذا. بگذارند اثر هاانقالب این در تأثیرگذار

 هست؛ هم تهاجمی همزمان اما دارد، موجود وضع حفط به تمایل که چرا است؛ کارانه

 هایانقالب فضای امنیتی و اقتصادی سیاسی، ابزارهای کارگیری به با تا دارد تالش زیرا

 .( 65:1393هواسی، و مدنی) کند مدیریت خود نفع به را ایمنطقه

 در توانمی را سوریه دولت تغییر و براندازی طرح در عربستان تهاجمی رویکرد 

بین ایمنطقه هایرقابت قدرت، موازنه در تغییر برای تالش و ایران با رقابت وجود

 قرار بررسی و تحلیل مورد سوریه و سعودی عربستان ایدئولوژیک اختالفات و المللی

 .(639:1393 نجات،) داد

 است اسد بشار شخص حکومت تغییر سوریه تحوالت در عربستان دخالت علت 

 دالرهای تزریق با دارد سعی کشور این. بزند رقم خود سود به را منطقه تحوالت تا

 را اسد بشار حکومت براندازی پروژه سوری مخالفان به سنگینی مالی منابع و نفتی

 سوریه در بحران ایجاد با که است این دنبال به عربستان دیگر، ازطرف. نماید تسهیل

 دور عربستان درونی تحوالت از و کرده هدایت کشور این سمت به را عمومی افکار

 .(67-68: 1392 ابراهیمی، و علیخانی آقا امینی،) سازد

 و سالح انتقال برای را خود هایتالش سعودی عربستان 2010 ژوئن اوایل از 

 2012 آوریل 2 در. داد افزایش سلفی، و سکوالر شورشیان از مالی حمایت افزایش

 20 در و کردند توافق یکدیگر با شورشیان مالی تقویت برای قطر و سعوی عربستان

 150 که است کرده اعالم سعودی عربستان که کرد گزارش انانسی 2012 آگوست

 دخالت از هایینشانه موارد این. کندمی کمک سوریه در شورشیان به دالر میلیون

 شورشیان از هاحمایت این اما است اسد بشار مخالفان تجهیز در سعودی عربستان

 آزاد ارتش که نظامی فرماندهی شورای واقع در. است موارد این از ترگسترده بسیار

دولت نظامی هایسالح و مالی تسهیالت انتقال برای کانالی کند،می فرماندهی را سوریه

 بر عالوه سعودی عربستان. است آزاد ارتش نظامیان به عربستان ازجمله خارجی های
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 جبهه این کندمی حمایت نیز سوریه اسالمی ازجبهه سکوالر، ازمعارضان حمایت

 ، ثغوراالسالم االسالم،احرار اسالم، ارتش جمله از گرااسالم گروه چندین از متشکل

 حکومت یک استقرار خواهان گرچه سعودی عربستان. است النصاراالسالم و التوحید

 هایحمایت با.. کندمی حمایت نیز هاگروه این از اسد بشار علیه اما ، نیست مذهبی

 خاک از اسالمی جبهه نیروهای از هاییبخش سعودی عربستان تسلیحاتی و مالی

 .(83-85: همان) اندشده داده انتقال سوریه به پاکستان

می نظر به. است سوریه بحران در فعال ایمنطقه عربی بازیگر ترینمهم عربستان 

 ایران قدرت مهار سوریه، در تهاجمی تاکتیک اتخاذ از سعودآل یانگیزه ترینمهم رسد

 لبنان و فلسطین عراق، محور سه در اسالمی انقالب پیروزی از بعد عربستان چون است

 خیزنفت مناطق در ساکن شیعیان اقلیت. است خورده شکست ایران با مواجهه در

 سعودآل برای تهدیدی اند،بوده محروم اساسی حقوق و مزایا از همواره که عربستان

 تهییج خواهیحق برای را هاآن تواندمی منطقه در شیعیان گرفتن قدرت زیرا هستند،

جنبش از بسیاری در درمداخله تا کوشید همواره سعودی عربستان دلیل همین به. کند

 و تشیع نفوذ. آورد فراهم خود اصلی مسیر از را هاآن انحراف هایزمینه مردمی های

 نبرد یک در سوریه جنگ میدان در تا است داشته آن بر را عربستان منطقه، در ایران

 مطلوب آلترناتیو عنوان به را وهابی سلفی گفتمان هایپایه تثبیت و تحکیم ایدئولوژیک،

 .(115: 1394 گرشاسبی، و کریمی) کند دنبال ایران و گریشیعی علیه

  :بحرینب. 

. دارد ایران اسالمی جمهوری منظر از خاصی جایگاه ژئوپلیتیکی نظر از بحرین

 بوده ایرانی حکام حاکمیت تحت و ایران سرزمین از جزئی گذشته قرون در بحرین

 مستحکمی تاریخی پیوندهای و دهندمی تشکیل هاایرانی را آن جمعیت از بخشی است،

 رویکرد نوع درخصوص دیگر تأثیرگذار و مهم مسأله .دارد وجود ایران و بحرین بین

 بحرین شیعیان با ایران اسالمی جمهوری مذهبی پیوند بحرین، تحوالت قبال در ایران
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 ایران ایمنطقه سیاست و منافع. دهندمی تشکیل را کشور این جمعیت اکثریت که است

 رویکرد در مهم ایمؤلفه نیز سعودی عربستان با آن هایرقابت و فارس خلیج حوزه در

 را منامه در دموکراتیک تحول تهران خصوص به و است بحرین به نسبت کشور این

 روابط تواندمی که کندمی قلمداد بحرین در سیاسی نظام نوعی گیریشکل باعث

 تریحساس نگاه ایران تا است شده باعث عوامل این. نماید ایجاد آن با را تریمناسب

 ایران .نماید اتخاذ خصوص این در ایفعاالنه رویکرد و باشد داشته بحرین تحوالت به

 حقوق و هاخیزش از تا است کرده سعی عربی کشورهای اغلب تحوالت خصوص در

 جمهوری نیز بحرین مورد در و نماید دفاع هاحکومت مقابل در شهروندان سیاسی

آل خودداری لزوم و مردمی مطالبات و هاخواسته به حکومت توجه بر ایران اسالمی

 در ایران .است نموده تأکید معترضین قبال در آمیزخشونت رویکردی اتخاذ از خلیفه

 هایگروه از حمایت برای مختلف هایشیوه و ابزارها از کرد سعی بحرین بحران طول

 بکارگیری به توان می راستا این در. نماید استفاده سرکوب، رویکرد توقف و مخالف

 گذاشتن نمایش به و خلیفهآل کردن محکوم جهت در ایرسانه و تبلیغاتی ابزارهای

 و خلیفهآل اقدامات به اعتراض در تجمعات و هاراهپیمایی برگزاری مردمی، اعتراضات

 اقدامات منطقه، کشورهای سایر حتی و ایران در اعتراضی نمادین اقدامات سعود،آل

بین مجامع با رایزنی و ملل سازمان کل دبیر به نامه نوشتن مانند دیپلماتیک و سیاسی

 سقوط. (187-188:1390زارع، و اسدی) کرد اشاره اسالمی، کنفرانس سازمان مانند المللی

 و شیعی حکومت آمدن کار روی به تواندمی بحرین در نشانده دست اقلیت حکومت

 عمده رقیب عنوان به عربستان تضعیف آن، با ایران اسالمی جمهوری مناسبات گسترش

 منطقه هایپایگاه به امریکا نظامیان دسترسی شدن محدود نهایت در و منطقه در ایران

 .(215-216:1392محمدی، دوست و توتی)شود منجر

 بحرین مردمی خیزش قبال در سعودی عربستان عملکرد نوع و چگونگی تبیین در 

 توانمی را ایچندگانه عوامل و هاانگیزه فارس، خلیج همکاری شورای چارچوب در
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 نفوذ منطقه و خلوت حیات نوعی به را بحرین سعودی عربستان. داد قرار تأکید مورد

 کشور این در خلیفهآل حاکمیت حفظ خواستار اساس این بر و کندمی تعریف خود

 که است این اول عامل. پذیردنمی را آن در اساسی تحوالت و تغییر گونه هیچ و است

 ایگسترده روابط و پیوند خلیفهآل حکومت رادیکال جناح با خصوص به هاسعودی

 و مخالفند شدت به خلیفه شیخ وزیرینخست یافتن پایان و گسست با ویژه به و دارند

 در خلیفه شیخ گذاشتن کنار برای اقدام هرگونه که اندکرده تهدید را بحرین پادشاه حتی

 بی) شد خواهد سعودآل سوی از بحرین اشغال باعث اخیر، اعتراضات و تحوالت نتیجه

 تحوالت قبال در سعودی عربستان رفتار در تاثیرگذار دوم عامل. (09/02/90نیوز، اف

 در شیعی اقلیت حضور همچنین و کشور این سنتی و اقتدارگرا سیاسی ساختار بحرین،

 جهان مردمی هایخیزش و تحوالت مقابل در را آن که است کشور این شرقی منطقه

 .(186:1390زارع، و اسدی) سازدمی پذیرآسیب بسیار بحرین اعتراضات ویژه به و عرب

 مردمی خیزش قبال در هاسعودی تهاجمی رفتار و تند برخورد باعث که سومی عامل

 در ایمنطقه قدرت توازن دیدگاه از مساله این به هاسعودی نگاه است، شده بحرین

 سطح در اخیر دهه یک ایمنطقه تحوالت هاسعودی منظر از. است خاورمیانه سطح

 این زیان به ایمنطقه قدرت توازن خوردن برهم باعث سپتامبر، یازده از بعد خاورمیانه

 نظام گیریشکل به که بعثی نظام سقوط و عراق به آمریکا حمله. است شده کشور

 قدرت ساختار در ایفرقه -قومی هایگروه همه مشارکت به دموکراتیک سیاسی

 در و مقاومت هایگروه برتری به که فلسطین و لبنان حوزه تحوالت و تغییر و انجامیده

 که هستند تحوالتی ترینمهم از است، شده منجر منطقه سطح در مقاومت محور مجموع

. است شده ایمنطقه قدرت ساختار در آنان جایگاه نزول به منجر ها،سعودی دیدگاه از

 محور از مصر شدن خارج خصوص به و عرب اخیرجهان هایانقالب و تحوالت

 ای منطقه سطح در کشور این بیشتر پذیریآسیب باعث نیز، عربی اعتدال به موسوم

 خط یک عنوان به را بحرین در رژیم تغییر هرگونه ها سعودی اساس این بر. است شده
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 مقامات تصور در اینکه ویژه به دانند،می خود ایمنطقه موقعیت شدید تضعیف در قرمز

 ایران نفوذ افزایش به بحرین، در قدرت ساختار در شیعیان مشارکت هرگونه سعودی،

  (187:همان) داشت خواهد منجر منطقه سطح در آن تبع به و کشور این در

 با مقابله و ایران تهدید ساختن مطرح و بحرین در هاسعودی تحرک واقع در 

. است تبیین قابل کشور این استراتژی چارچوب در بحرینی، مخالفان و معترضان

 خارجی، تهدید به معترضان مطالبات پیوند سرکوب، سپس و مالی هایکمک پرداخت

 ساختن وادار و اصالحات انجام برای خارجی فشارهای برابر در حداکثری مقاومت

 از جملگی سعودی، استراتژی با همراهی به فارس خلیج همکاری شورای کشورهای

 .(89:1390زارع، و احمدیان) باشدمی عربستان نوظهور استراتژی اجزای

  :یمن ج.

 که کندمی ارزیابی اسالمی بیداری قالب در را یمن تحوالت ایران اسالمی جمهوری

تالش ایران اسالمی جمهوری رو، همین از. شودمی منطقه در غرب نفوذ کاهش سبب

 هایجریان رساندن قدرت به و یمن تحوالت مدیریت برای سعودی عربستان های

 سیاسی و مذهبی جریانات همه آفرینینقش خواستار و کندمی دنبال نگرانی با را وابسته

 شیعیان میان در ایران معنوی گسترده نفوذ به باید میان این در. است کشور این آینده در

 را آمریکا و سعودی عربستان هاینگرانی که کرد اشاره هاحوثی جنبش ویژه به و زیدی

 جنبش ویژه به و یمن شیعیان بر ایران اسالمی انقالب تأثیرگذاری .است برانگیخته

 مانند اسالمی انقالب هایآرمان بر تأکید میان در و بوده توجه قابل بسیار هاحوثی

 عربستان اساس این بر است؛ مشهود کامال استکبارستیزی و صهیونیسم با مبارزه

 جمله آن از که است داده انجام شیعیان راندن حاشیه به برای را زیادی تالش سعودی

 تحوالت جریان در. کرد اشاره هاحوثی سرکوبی برای یمن دولت به کمک توانمی

 کامال سعودی عربستان و ایران منافع تعارض و رقابت سوریه و بحرین همانند یمن،

 المللیبین وجوه ترینمهم از یکی ایمنطقه مهم بازیگر دو این رقابت و است مشهود
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 .(167:1395نجات،)  است کشور این در اخیر تحوالت

 نمایندگان ممتد هایاعتصاب شاهد یمن ، 2011 فراگیر بحران از پیش واقع در 

 برای اساسی قانون اصالح به اعتراض در فعاالن از تعدادی و پارلمان در اپوزیسیون

 32 مدت به یمن جمهور رئیس صالح عبداله علی مجدد نامزدی امکان آوردن فراهم

 ساخته فراهم مردمی اعتراضات گسترش برای مناسبی زمینه هااعتصاب این .بود سال

 یمن فراگیر بحران آغاز. شد آغاز اپوزیسیون احزاب از مستقل فراگیر اعتراضات اما بود

. برانگیخت ریاض در را ایگسترده های نگرانی شد، همراه مصر در مبارک سقوط با که

 با بودند، داده دست از را خود ایخاورمیانه متحد ترینبزرگ تازگی به که هاسعودی

 روبرو خود خاک به هادگرگونی این تسری خطر نیز و یمن جنوب در دیگری خطر

 در هم باز عربستان بحرین، بحران و داخلی اعتراضات بر آمدن غالب از پس اما. شدند

 یمن گسترده بحران فصل و حل برای ابتکاری فارس، خلیج همکاری شورای چارچوب

 امکان و داشت بحرین بحران با فراوانی هایتفاوت یمن قیام واقع در. ساخت مطرح

 بحرین، برخالف یمن در. نبود میسر عربستان برای بحرین، بسان کشور این در تحرک

 بحرین در آنکه حال بودند؛ اجتماعی طبقات و مذاهب اقشار، تمامی از معترضان

 کشور این سنت اهل و بردندمی پیش را اعتراضات تبعیض؛ تحت شیعیان اکثریت

 تربیش عربستان جمعیت از یمن جمعیت. دارند خلیفهآل رژیم با خوبی رابطه بیشتر

 جنگ در عربستان ارتش ضعف به توجه با کشور، این در نظامی درگیری و است

 نهاد چارچوب در عربستان این، بر افزون. نبود مقدور ها،حوثی علیه صعده محدود

 مورد در شد، بحرین وارد «ایران تهدید» عنوان تحت و فارس خلیج همکاری شورای

 خارجی تهدید عالوه به و نداشت وجود مشترکی نهادی چارچوب آنکه نخست یمن

 سیاست نوع ترتیب بدین. نداشت وجود ،(ایران تهدید چون اساسیبی تهدید حتی)

 یمن، در هاسعودی سیاست محور .بود متفاوت بحرین با کامال یمن، قبال در عربستان

 از پس کشور، آن اوضاع کنترل برای یمن اپوزیسیون رهبران با قوی ارتباطی برقراری
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 رهبران قدرتمندترین با هاسعودی واقع در. است بوده صالح عبداله علی گیریکناره

 عربستان رسدمی نظر به. دارند نیرومندی ارتباط اصالح گرایاسالم حزب اپوزیسیون

 کشور این ها، حوثی توسط داخلی های درگیری جریان در صالح مرگ به توجه با

 قدرت به یمن در متحدانش آن مبنای بر که است یمن در سناریویی پیشبرد درصدد

-1390:92زارع، و احمدیان) کنند کنترل حدودی تا طریق این از را هادگرگونی و رسیده

 در توان می را یمن قبال در عربستان تهاجمی رویکرد کارگیری به کلی طور به. (90

 قدرت موازنه در ،تغییر ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه قدرت فزاینده نفوذ چارچوب

 جایگاه ارتقای ای،منطقه قدرت ترینبزرگ عنوان به خود نقش یادآوری و ایمنطقه

 رساندن قدرت به برای تالش و حوثی شیعیان نفوذ ،کاهش المللیبین و ایمنطقه

 .(156-162:1395نجات،) کرد تحلیل وابسته هایجریان

 مناسبات و منطقه تحوالت قبال در عربستان و ایران راهبردی تعارض .5

  فارس خلیج همکاری شورای و ایران

 سطح به ملی سطح از ایران سازی امنیتی تسری برای تالش و سعودی عربستان .أ

  نهادها

 تنگنا در را منطقه این کشورهای خاورمیانه منطقه در خصوصا ایران؛ هایفعالیت 

 دارا را منطقه اول جایگاه 1404 افق در دارد قصد که کشوری وجود زیرا دهد؛می قرار

 خواهد دنبال به هاآن غربی پیمانانهم و منطقه کشورهای برای را هایینگرانی باشد،

 یعنی است؛ آن پی در نیز متحده ایاالت که است ایمسأله همان درست این. داشت

 گوناگون سطوح در کاریپنهان به ایران کردن متهم و موجود وضعیت به زدن دامن

 تاکنون که اقتدارگراست رژیمی واجد سعودی عربستان. (205:1395نادری، و رستمی)

 در. کند تحکیم و حفظ را خود سلطه هویج و چماق سیاست بر تکیه با است توانسته

 ندارد وجود قدرت انتقال برای ایشده نهادینه سازوکار که آنجا از اقتدارگرا، هایرژیم

 حتی و دشوار اغلب ایستا رژیم برای خارجی و داخلی تحوالت با سازگاری و
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 تعامل در و نگردمی تحوالت به امنیت دریچه از همواره رژیمی چنین است، غیرممکن

 از یکی .(79:1390زارع، و احمدیان) گیردمی بهره امنیتی ابزارهای از آن، هایچالش با

می همکاری شورای نهادی چارچوب در حرکت سعودی، نوین استراتژی هایویژگی

 یا و) هماهنگی با و شورا چارچوب در را خود تحرکات عربستان که معنا بدین. باشد

 ایران برابر در عربستان مواضع دلیل همین به .بردمی پیش شورا این اعضای( به تحمیل

 صورت به و شورا رسمی موضع و فارس خلیج همکاری شورای چارچوب در اغلب

 در فارس خلیج همکاری شورای. است شده صادر نوبت چند در وزیران شورای بیانیه

 نیروهای نخست کشور، این اشغال با مخالفت در ایران موضع و بحرین بحران قبال

 آنکه دوم و فرستاد بحرین به دولتی نهادهای از حفاظت]اعالنی[هدف با را جزیره سپر

 العاده فوق نشست در ارسف خلیج کشورهای ملی امنیت تهدید مورد در اتهاماتی

 ایران متوجه آوریل 3 در ریاض در فارس خلیج همکاری شورای خارجه وزرای

 منازعه کننده اثبات که دارد وجود نیز دالیلی .(86-87:1390زارع، و احمدیان)ساخت

 که شودمی گفته سو یک از که چرا است؛ ایران بویژه و منطقه شیعیان با عربستان

 خلیج همکاری شورای امن جامعه خود، برای فارس خلیج حاشیه عرب کشورهای

کرده تعریف( غرب با همراهی در بویژه) ایران علیه امنیتی عمدتاً اندازچشم با را فارس

 را اسالم جهان رهبری داعیه که است سخت بسیار عربستان برای سو، دیگر از. اند

 مخالف آن سیاسی و عقیدتی مرام که کشور این ایمنطقه رقیب مهمترین و باشد داشته

 رودمی آن بیم حتی و باشد داشته منطقه در ای گسترده نفوذ است، عربستان رویکرد با

 ترتیبات تنظیم حیث از عربستان همچنین،. یابد گسترش همسایه ملل میان شیعی تفکر

 برای و دانسته منطقه کشورهای دیگر از باالتر را خود همچنان فارس خلیج امنیتی

. (146:1394میرکوشش، و آباد عشرت نقدی اول، صادقی) کندمی رقابت ایران با آن کنترل

 شورای مختلف هایبیانیه همچون ایران به نسبت عربستان متخاصم گیریموضع

 تکرار اواخر همین تا که است شده دیده نیز اخیر هایسال در فارس خلیج همکاری
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 کشورهای خارجه وزرای چهارم و سی و یکصد نشست در مثال عنوان به. است شده

 اشغال» آنچه(1393 اسفند 21) 2015 فوریه 21 در فارس خلیج همکاری شورای عضو

 که شد گفته و شده محکوم شد، خوانده »ایران اسالمی جمهوری سوی از جزایر

 از و کند می اعالم «امارات حق» از را خود حمایت خصوص این در همکاری شورای

 مراجعه المللیبین دادگاه به یا شود مستقیم مذاکره وارد امارات با که خواهد می ایران

 .(21/12/93 فارس، خبرگزاری) کند

 همکاری شورای عراق، تحوالت همراه به که بوده ایهسته پرونده ها،نمونه دیگر از 

 سطح به ایمنطقه سطح از را خویش امنیتی هاینگرانی تا داشت آن بر را فارس خلیج

 عینیت این .سازد همراه ایران مقابل در غرب هایسیاست با را خود و منتقل المللیبین

 خطرناک را ایران ایهسته برنامه مختلف، هایبهانه با شورا که شد دیده تربیش زمانی

 بر عالوه آنها که طوری به بگیرد؛ را آن پیشرفت جلوی تا کرد تالش و داده جلوه

 هایسال طی در ایران، ایهسته پرونده خصوص در غربی کشورهای مواضع با همراهی

 این. اند داده انجام آن راه سر بر نیز را دیگری هایاندازیسنگ مختلف سطوح در اخیر

 برای تهدیدی آنکه بر عالوه ای،هسته سالح به ایران یابیدست که است معتقد شورا

 اختیار در را الزم بهانه و است اسرائیل سالح خلع مانع است، فارس خلیج امنیت

 اعضای نگرانی اینجا در. دهد می قرار اسرائیل ایهسته سالح توجیه برای آمریکا

 امنیت که است منطقه در تسلیحاتی مسابقه از شکلی افتادن راه به از همکاری شورای

 نقدی و اول صادقی) بیاندازد خطر به تواندمی را فارس خلیج بویژه و خاورمیانه منطقه

 قطر خارجه وزیر العطیه محمد خالد سخنان امر این دیگر ینمونه. (6: 1393آباد، عشرت

 عضو کشورهای خارجه وزرای چهارم و سی و یکصد نشست دورهای ریاست که

 بود، دار عهده( 93 اسفند21) 2015 مارس 12 در را فارس خلیج همکاری شورای

 را داعش هایتروریست با مبارزه برای عراق به ایران مستشاری و نظامی هایکمک

 که گفت عراق امور در ایران دخالت ادعای تکرار با و نامید عراق امور در دخالت
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 . (21/12/93 فارس، خبرگزاری) کندمی رد را دخالت این فارس خلیج همکاری شورای

 2016 تا2011 از شورا مختلف های نشست در ایران موضوع بررسی ب.

 بیداری یا عربی بهار به که عربی کشورهای در تحوالت شروع با 2010 سال از 

 این رسیدن و شد دگرگونی دچار اسالم جهان احوال و اوضاع گردید، مشهور اسالمی

 محسوب ایران استراتژیک پیمان هم که - سوریه و یمن بحرین، کشورهای به تحوالت

 نفع به خود منافع اساس بر عربستان و ایران کشور دو از یک هر گردید باعث شد،می

 مورد پیشین مبحث در چه آن به توجه با. کند گیریموضع درگیر هایطرف از یکی

 به ایران تهدیدسازی فرآیندهای تسری دنبال به سعودی عربستان گرفت، قرار اشاره

 نشست مهمترین اینجا در. است فارس خلیج همکاری شورای جمله از و نهادها سطح

 یک عنوان به ایران موضوع آن در که 2011 از بعد فارس خلیج همکاری شورای های

 . گیرد می قرار اشاره مورد است شده مطرح تهدید

 که شدمی برگزار حالی در 2011دسامبر 19 تاریخ در شورا نشست دومین و سی 

 اند،کرده یاد عربی، نهاد این نشست ترین مهم بعنوان آن از سیاسی آگاهان از بسیاری

 طرح تصویب بحرین، اوضاع بررسی .شود می برگزار ویژه بسیار شرایطی در که چرا

 شورای به کشور این تدریجی ورود هدف با سال پنج طول در اردن اقتصادی توسعه

 در و است مهم شورا این اعضای از برخی برای که یمن پرونده فارس، خلیج همکاری

 شورای سران روزه دو نشست محورهای جمله سوریه،از اوضاع بررسی حال عین

 (۲۸/۰۹/۹۰ مرزی، برون تفسیر و خبر). است شده ذکر فارس خلیج همکاری

 دسامبر 25 فارس خلیج همکاری شورای سران ای دوره نشست سومین و سی 

 ایجاد و امنیتی توافقنامه یک درباره سران آن طی و داد پایان خود کار به منامه در 2012

 کل دبیر «الزیانی عبداهلل». کردند توافق عضو کشورهای از یکپارچه نظامی پایگاه یک

 زمینه ویژه به عضو کشورهای همکاری اهمیت بر نشست این پایانی بیانیه در شورا

 حمایت دیگر بار نشست این در شورا این عضو کشورهای.کرد تأکید امنیتی و اطالعاتی
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 این در تروریستی هایفعالیت آنچه و اعالم اعتراضات سرکوب در بحرین از را خود

 عملی و سریع اقدام خواهان همچنین شورا سران.کردند محکوم را شد خوانده کشور

 ملی ائتالف» از را خود حمایت دیگر بار و شد سوریه بحران حل برای جهانی جامعه

 درباره را خود مواضع دوباره شورا عضو کشورهای .کردند اعالم سوری «معارضان

 چه هر که خواستند تهران از و کرده تکرار را عضو کشورهای امور در ایران های دخالت

 باعث شانزعم به و شده خوانده جویانه مداخله های سیاست و اقدامات آنچه ترسریع

 همچنین همکاری شورای عضو کشورهای .کنند متوقف شود، می منطقه درتنش افزایش

 با را اختالفاتش کند سعی و کند رعایت را همجواری حسن اصول خواستند ایران از

 در .کند حل زور و تهدید از استفاده بدون و آمیز مسالمت های روش به منطقه کشورهای

 شده تأکید ایرانی گانهسه جزایر حاکمیت در امارات ادعاهای بر دیگر بار بیانیه این

 بر بارها و بارها ایران اسالمی جمهوری که شودمی مطرح حالی در ادعاها این. است

 و برشمرده ایران خاک الینفک جزء را آن و تاکید خاکش به ایرانی گانهسه جزایر تعلق

 تاکید امارات و ایران کشور دو بین هم آن موجود، تفاهمات سوء حل بر حال عین در

 آمیز صلح برنامه همچنین خود پایانی بیانیه در شورا این عضو کشورهای .است کرده

بین آژانس با کامل طور به خواستند ازایران و کردند قلمداد آمیزتهدید را ایران ایهسته

 . (05/10/91 فارس، خبرگزاری) کند همکاری ایهسته انرژی المللی

 7 در که فارس خلیج همکاری شورای سران نشست هفتمین و سی پایانی بیانیه در

 در ایران مداخله که را آنچه" نشست این در آنان شد، برگزار منامه در 2016 دسامبر

 خواندند، "ایران توسط حج کردن سیاسی" و ،"خواندند منطقه کشورهای داخلی امور

 متحده امارات نفع به را خود گانه سه جزایر تا خواستند ایران از هاآن .کردند محکوم

 داده تغییر را منطقه در خود سیاست تا خواست ایران از سران نشست!کند واگذار عربی

 نشست این در (17/10/95 الف، تحلیلی خبری سایت).باشد پایبند المللی بین قانون اصول به و

 در ثباتیبی عامل ایران که کرد اعالم داشت حضور نیز انگلیس وزیر نخست می ترزا که
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 جمهوری و خود میان موازنه است تالش در عربستان که جاییآن از .است منطقه

 واقع در و دهد ادامه فارس خلیج همکاری شورای فشارهای قالب در را ایران اسالمی

 یعنی آن اصلی بازیگر هایسیاست جز چیزی فارس خلیج همکاری شورای عملکرد

 این سوی از ایران علیه بر مخالف هایگیریجهت شاهد همواره ما نیست عربستان

 خلیج همکاری شورای سوی از شده صادر هایبیانیه تمام در و هستیم ایمنطقه سازمان

 آن به توجه با. است ایران مسئله گفتگو محورهای از یکی که هستیم آن شاهد فارس

 یک عنوان به شورای هاینشست همه در ایران موضوع گرفت قرار اشاره مورد چه

 میان واگرایی که است ایزمینه همان واقع در این و گرددمی مطرح بنیادین تهدید

 .نمایدمی تقویت دیگری زمان هر از بیش را ایران و شورا عضو کشورهای

 جهان و ایران های تنش مثابه به عربستان و ایران میان های تنش و مسائل طرحج. 

 2011 تحوالت از بعد عربستان جدید راهبرد عرب؛

 و ایران ای منطقه راهبردهای در تعارض ترمشخص سطحی در و ها تفاوت 

 عربستان میان بازی قاعده منطقه تحوالت گیریشکل اما نیست، ایتازه مساله عربستان

 ماهیت به جدیدی ابعاد و زده هم بر دیگری زمان هر از بیش را ایران و سعودی

 اندازه به دیگری زمان هیچ در طرفین قرمز خطوط تهدید. است افزوده هاتعارض

. است نیفتاده اتفاق آن به مربوط امنیتی پیامدهای و منطقه تحوالت به مربوط روندهای

 نگرشی و راهبردی تضاد که است این گرفته قرار بررسی مورد حاضر مقاله در چه آن

 و ایران میان مناسبات بر تاثیری چه منطقه تحوالت با مواجهه در عربستان و ایران میان

 کنشگران منافع تضاد که است این واقعیت. است داشته فارس خلیج همکاری شورای

 هر از بیش را ایمنطقه امنیت رژیم یک گیریشکل منطقه تحوالت بطن در ایمنطقه

 تهدیدسازی، سازی، امنیتی فرآیندهای. است ساخته تصور غیرقابل دیگری زمان

 فقدان بر موثر هایمولفه از صفر، جمع حاصل با بازی قاعده گیریشکل تهدیدپنداری،

 . گرددمی محسوب فارس خلیج ایمنطقه معادالت آینده در امنیتی رژیم یک گیریشکل



 137....../ بر آن تاثیر و 2011 تحوالت قبال در عربستان و ایران راهبرد تحلیل

 و سعودی عربستان میان منافع جدی اختالف و هویتی تضادهای و هاتفاوت 

 عربستان که شده باعث تاثیرگذار ایمنطقه قدرت دو عنوان به ایران اسالمی جمهوری

 و ملی سطح دو در عرب جهان معادالت دستورکار در را ایران سازیامنیتی فرآیندهای

 و ملی کنشگران سطح در عرب جهان معادالت نتوان شاید اگرچه. دهد قرار ایمنطقه

 گیریشکل از بعد که است آن واقعیت اما نمود تفکیک هم از را ایمنطقه نهادهای

 بر عالوه ایران اسالمی جمهوری با سعودی عربستان مواجهه نحوه منطقه، تحوالت

 جهان در ایمنطقه نهادهای به تهدیدسازی فرآیند تسری به ها،دولت سطح در تقابل

 تالش. است یافته تغییر فارس خلیج همکاری شورای و عرب اتحادیه همچون عرب

 مختلف هایاجالس پایانی هایبیانیه در ایرانی ضد مواردی و بندها گنجاندن برای

 تحوالت گیریشکل از بعد هاسعودی اقدامات جمله از فارس خلیج همکاری شورای

 دالیل از توجهی قابل بخش اگرچه. گرددمی محسوب ایران با تقابل جهت منطقه

 قالب در عرب جهان گرفته شکل هایواقعیت از فرار برگیرنده در اقدامات این زیربنایی

 و تسری بر مبتنی عربستان راهبرد که است آن واقعیت اما است بوده مردمی هایانقالب

 هر عربستان هدف. است المللیبین و ایمنطقه محافل در« ایران تهدید » مقوله گسترش

 6 میان صرفاً ایران تهدید تسری و فارس خلیج همکاری شورای از فراتر باشد که چه

 ایران اسالمی جمهوری که است پیام این تولید و رساندن هدف بلکه ، شوراست عضو

. نمایدمی تهدید را شورا عضو ایمنطقه کنشگران سایر و سعودی عربستان منافع

می صورت کشور این ایمنطقه نفود از ممانعت و ایران انزوای هدف با فوق استراتژی

 از توجهی قابل بخش بوده تالش در همواره سعودی عربستان صورت هر در. گیرد

. نماید جلب ایران تهدید انگاره سوی به را فارس خلیج همکاری شورای هاینگرانی

 چون موضوعاتی طرح برگیرنده در 2011 منطقه تحوالت از قبل تا داستان این ماهیت

 فوق هایحوزه بر عالوه منطقه تحوالت از بعد اما بود هراسی شیعه و گانهسه جزایر

 خود نگرشی و هویتی تضادهای راهبردی مبانی است تالش در سعودی عربستان
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 بر و نموده مطرح فارس خلیج همکاری شورای سطح در را دوجانبه اختالف پیرامون

 و ایران میان چالش عنوان به عربستان و ایران میان چالش و تضاد استراتژی اساس این

 مورد تحمیلی جنگ در صدام سوی از قبال که استراتژی. نماید جلوه عرب جهان

 دقیقاً این و گیردمی انجام صلح زمان در عربستان سوی از بار این گرفت قرار استفاده

 خلیج همکاری شورای و ایران میان مناسبات که است مقاله فرضیه تبیین دربرگیرنده

 و است شده زاتنش دیگری زمان هر از بیش منطقه تحوالت گیریشکل از بعد فارس

اجالس در ایران تهدید موضوع پیش از بیش طرح برای عربستان تالش آن اصلی دلیل

 . شوراست مختلف هاینشست و ها

 گیری نتیجه

 سال تحوالت قبال در عربستان و ایران رویکرد بررسی حاضر، نوشته اصلی هدف 

 خلیج همکاری شورای با ایران رابطه بر آن تاثیر و( یمن و بحرین سوریه،) 2011

 و ایران راهبرد که گردید مطرح پرسش این حاضر نوشتار در اساس این بر. است فارس

 همکاری شورای و ایران میان مناسبات بر تاثیری چه منطقه تحوالت قبال در عربستان

 بررسی و بحث مورد فرضیه این مذکور سؤال به پاسخ در است؟ داشته فارس خلیج

 و ایران سوی از متعارض و متفاوت رویکردهای اتخاذ به توجه با که گرفت قرار

 خلیج همکاری شورای عضو کشورهای و ایران روابط منطقه تحوالت قبال در عربستان

 که است این بر حاضر مقاله تاکید .است شده آفرینتنش دیگری زمان هر از بیش فارس

 از و ایمنطقه نهادهای چارچوب در ایران تهدید مقوله تسری دنبال به سعودی عربستان

 خود سازیامنیتی رویکرد زاییمشروعیت هدف با فارس خلیج همکاری شورای جمله

 طرح دربرگیرنده کشور این استراتژی نوعی به. است اسالمی جمهوری قبال در

 و ایران میان هایچالش و مشکالت عنوان به کشور دو بین ما فی مسائل و مشکالت

 صدام سوی از تحمیلی جنگ زمان در و این از قبل که موضوعی است؛ عرب جهان

 یعنی مقاله این در استفاده مورد تئویک چارچوب اساس بر. بود گرفته قرار توجه مورد
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 با امنیت مقوله با ارتباط در شورا تعریف و نگرشی مبانی که زمانی تا انگارانهسازه امنیت

 میان همگرایی گیریشکل امکان باشد متمایز و متفاوت اسالمی جمهوری امنیتی نگرش

 از بعد سعودی عربستان. بود خواهد ذهن از دور فارس خلیج همکاری شورای و ایران

 با و شده همگرایی این تحقق مانع دیگری زمان هر از بیش 2011 منطقه تحوالت

 تربیش چه هر واگرایی موجبات شورا سطح به ایران با خود راهبردی هایچالش تسری

 .است ساخته فراهم را
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