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نگاه آمريكايي به خاورميانه به دنبال

موج بيداري اسالمي

 چكيده

و پرتالطم رويدادها در جهان عرب در طول  ماه گذشته،6با توجه به ماهيت پويا

شد اخيراً كنفرانسي با محوريت اوضاع خليج و جهان عرب در آمريكا برگزار فارس

و تأثيرات احتماليِهاين كنفرانس توجه خود را بر الزامات امنيتي منطق كه خليج فارس

را. متمركز ساختآمريكا آنها بر فرماندهي مركزي ارتش آنچه اهميت اين كنفرانس

مي افزون سازد اوالً شركت بالغ بر صد صاحبنظر ازجمله مقامات ارشد دولتي، تر

مي دانشگاه، ارباب رسانه استادان و مقامات نظامي در آن  نگاهو ثانياً عصاره باشد ها

ب يانهبه خاورمآمريكا نماسالم يداريبه دنبال موج و ازاينمي ايشي را به رو گذارد

و فشارهاي مطالعه آن مي باآتواند به سياستگذاري بهتر در برابر تهديدها مريكا

1.كندهاي جديد در منطقه كمك توجه به دگرگوني

هم به اين كنفرانس حاوي چهار طوري كه در هريك از اين انديشي بود

و پاسخ ترتي ها، سخنراني انديشيهم و جلسات پرسش شدها اي مهمترين نكته.ب داده

كه كه در نتيجه حوزه هاي دولتگيري اين كنفرانس مورد اشاره قرار گرفت، اين است

مي خليج در حوز دهند نوعي تنوع فارس ترجيح در پيش گيرندهبخشي را امنيت

 
و ارائه.1 .ها نيست گاهقبول اين ديد منزلهبهنظرات اين كنفرانس صرفاً جهت اطالع نمايندگان است
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و وابستهآمريكا هاي اما باز هم به كمك و محورهايتهديد ايران يكي از اركان اند

و اياالت متحده همچنانو دولتآمريكا همكاري ميانمستمر هاي خليج فارس است

نشتندا با اين همه، تداوم. هاي عرب خليج فارس خواهد بود حامي امنيتي اصلي دولت

خليج فارس زيراموجود در همكاري امنيتي در خليج فارس ضروري استيتوضع

. باقي نخواهد ماندو ثابت اي ايستا منطقه

 مقدمه

امنيت خليجا عنوانبمحتواي اين گزارش، تلخيصي از مباحث حاصل از كنفرانسي

در منطقه از تغييرات شگرف فارس در 2011ژوئن20است كه در اي آكنده

و واشنگتن دي سي برگزار شد؛ شايان ذكر است كه فرماندهي مركزي اياالت متحده

چهار. كنفرانس را تأمين كردند برگزاري اينهدفتر مطالعات ارشادي ارتش هزين

و بررسي قرار گرفتند، عبارت بودند از : محور مهمي كه در اين كنفرانس مورد بحث

و اتحاديه عرب، و مسئله بهار عربي، اتحاد شوراي همكاري خليج فارسي ايران

. هاي منطقه خليج فارس ارتش

و پر د با توجه به ماهيت پويا ماه گذشته،6ر طول تالطم رويدادها در جهان عرب

و تأثيرات احتماليِهاين كنفرانس توجه خود را بر الزامات امنيتي منطق خليج فارس

را. متمركز ساختآمريكا آنها بر فرماندهي مركزي ارتش آنچه اهميت اين كنفرانس

مي افزون  استادانسازد شركت بالغ بر صد صاحبنظر ازجمله مقامات ارشد دولتي، تر

مي باب رسانهدانشگاه، ار و مقامات نظامي در آن .باشد ها
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هم به اين كنفرانس حاوي چهار طوري كه در هريك از اين انديشي بود

شد ها، سخنراني انديشيهم و پاسخ ترتيب داده و جلسات پرسش در اين گزارش،. ها

.ه گرددئاي از آنها ارا شود خالصه تالش مي

ازـبهار عربيـ انديشي نخست هم امنيت خليج فارس در منطقه آكنـده

 تغيير شگرف

هم بحث شد انديشي با تحليلِ طغيان هاي هرچند درحال. هاي اخير در خاورميانه آغاز

شود، ولي سخنرانان در اين حاضر معموالً از اين وقايع تحت عنوان بهار عربي ياد مي

بهت را اصطالح صحيح»زمستان نارضايتي عربي«انديشي عبارتهم ري براي اطالق

هاي ذيل تمركز موضوعات مورد بحث در اين پانل بر پرسش. اين پديده دانستند

:يافتند

 ها چه بود؟ علت انقالب.1

 ها در چه حدي بودند؟ ها براي پيشبرد اين انقالب انگيزه.2

 اش چه خواهد بود؟و منافع امنيتيآمريكا هاي جديد در قبال مواضع رژيم.3

و سياستي را براي انطباق دادن خود اياالت.4 ا وضعيتبمتحده بايد چه راهبرد

 فعلي اتخاذ كند؟هيافت دگرگون

ملتآمريكا سياست.5 يا هايي كه انقالب در قبال هايشان با شكست مواجه شده

 گردند چه بايد باشد؟ به سمت اقتدارگرايي باز مي

هم انديشي با استناد به ديدگاه فرانسيس فوكوياما در كتاب موضوع كليِ اين
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و آخرين انسان«معروفش شد»پايان تاريخ با. مطرح بر اساس ديدگاه فوكوياما،

و پايان جنگ سرد، تاريخ رقابت ايد و تنها ولوژيئسقوط كمونيسم ها پايان يافت

تا هرچند. ماند دمكراسي ليبرال بالمنازع باقي   اين قضاوت چه بسا ممكن است

 هاي زيادي از جهان ليبرال اي زودهنگام باشد، ولي از آن زمان تاكنون بخش اندازه

و خاورميانه تنها منطقه دمكراتيك شده . اي است كه از اين روند گريخته است اند

به، بسياري از انقالب1989قبل از سال و ويژه انقالب ها هاي فرانسه، روسيه

بهاي دمكراسي را تجربه نكردند ولي از زمان پايان سوي ليبرال ران سرنوشت حركت

آيا. دمكراتيك را تجربه كردند هاي ليبرال هاي مردمي دولت جنگ سرد، اكثر قيام

 خاورميانه همچنان به مانند گذشته باقي خواهد ماند؟

درآيا رويدادهاي پرشمار چند ماه گذشته به بازانديشيِ مفروضات دي مورد رپا

ـ به بيان دقيق هاي تر، اين برداشت كه خليج فارس از طغيان امنيت خليج فارس

مي ولوژيكي كه بر ساير بخشئايد ـ انجامد؟ هاي منطقه تأثير نهاده است مصون است

و مصر به ناآرامي در خليج فارس كمك كرده هرچند انقالب ولي ها در تونس اند،

در هاي اين انقالب ريشه و مختصِ بافت خليج فارس بوده ها كه نهايت محلي اند

درحال. اند اي را به بار آورده رفته در اين منطقه، محروميت سياسي گستردههم روي

ها از آنها فارس وجود دارند كه رژيم اي عظيمي در خليج هاي فرقه حاضر، تنش

مي به بر همين اساس،. كنند عنوان توجيهي براي سركوب نارضايتي مردمي استفاده

رو هايي از نارضايتي در خليج فارس حتي قبل از طغيان نشانه و مصر به ها در تونس

.اند افزايش بوده
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شركت كرد 2006، جناح اصلي شيعيان در انتخابات پارلماني در سال بحريندر

به ولي موفق نشد اصالحات معناداري را براي رأي و اين دهندگان خود وجود آورد

در. نوبه خود به سرخوردگي روزافزون در ميان جمعيت شيعه انجاميدامر به  حتي

از قبايل سنيهكويت، شكاف ميان مخالفان پارلماني كه تحت سيطر مذهب است

و سلطنت تقسيميك مي شده سو با شد برخورد بسيار دوستانه اي كه تصور اي

دولت كويت 2010در دسامبر. شيعيان دارد ازسوي ديگر رو به افزايش است

و خبرنگار الجزيره را از خاك خود اخراج  گردهمايي نمايندگان پارلمان را سركوب

به وجود آوردبهو اين تصور را در ذهن صاحبنظران سياسي كرد كه اين كشور

مي 1980هروزهاي بد ده ها بر همين اساس، حتي قبل از آنكه آثارِ انقالب. گردد باز

و مصر در سراسر منطقه گسترش يابد، نشانه اي از التهاب كننده هاي نگران در تونس

مي در خليج فارس رفته .دش رفته هويدا

هاي جديد اگرچه گروه. شورش تا حد زيادي به سر آمده استهاكنون بره اما هم

و احزاب سياسي شكل گرفتهجوانا براي.اند ها طوفان را گذرانده اند ولي اكثر رژيمن

را مثال، روز خشم عربستان سعودي بي نتيجه ماند زيرا رژيم سعودي توانست آن

و عمالً آن را سركوب نمايد كه.يك قيام شيعي معرفي كند سخنران سپس توضيح داد

مي اكثر رژيم ط ها درحال حاضر  استراتژي تطميع،ريق روي آوردن به كوشند از

در. نارضايتي اجتماعي مصون بدارندهكشور خود را از گزند اشاع ملك عبداهللا

ميليارد دالر براي مهار نارضايتي احتمالي در عربستان35عربستان سعودي

و كويت، تالش. سعودي هزينه كرد . اي مشابهي صورت گرفت هاي يارانه در بحرين
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براي گونه طرح مارشال اقتصاديِِهخليج فارس در كل به نوعي بستشوراي همكاري

شد كمك به رژيم و عمان متوسل اما پرسش اين است كه آيا اين تدابير. هاي بحرين

و توسع ميهبراي پيشبرد ثبات كنند يا خير؟ با اين همه، خليج فارس بلندمدت كفايت

. عقيم مانده است تجربه كرده استتاريخ طوالني وضعِ اصالحات سياسي را كه عمالً 

هاي هاي خليج فارس براي منحرف كردن توجه از ريشه تاكتيك ديگري كه رژيم

مي. اند بزرگنمايي تهديد ايران است كار برده داخلي ناآرامي كشورِ خود به خواهند آنها

 پيش از همه، نه بر امور سياسيِو اي خود را بيش اياالت متحده سياست خاورميانه

اين سخنران تأكيد كرد كه ترس اما. بلكه بر ايران متمركز سازد،ها داخلِ اين رژيم

از مشروطه از ايران بلكه ترس در منطقه نه هراس خواهي است چراكه واقعي

از اصالحاتي كه به مرگ سلسله سلطنتي پادشاهي ،شان بيانجامد هاي منطقه

.هراسند مي

مي دنبال بهار عربي برخي تحوالت به و اجماع نشان در دهند كه همكاري  نظر

به. گيري است مورد امنيت داخلي درحال شكل به طرح مارشالاصطالح تصويب

ميهوسيل اما،رساند شوراي همكاري خليج فارس وجود نوعي وحدت را به اثبات

بسياري از عوامل ديرپا شوراي همكاري خليج فارس را از دستيابي به وحدت واقعي 

از.و مؤثر باز خواهند داشت هاي انزجار هميشگي دولت: اين عوامل ديرپا عبارتند

از سيطره عربستان سعودي، ترجيح قطر كوچك ترِ شوراي همكاري خليج فارس

و تحوالت سياسيِ داخلِو عمان به تك يكي از موانع، در اين ميان.هر دولت روي

و مؤثر همانا ناشي از تحوالت سياسي داخلي اپوز سيونيعمده وحدت واقعي
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پارلماني در كويت است كه نقش آن دولت در استقرار نيرويِ سپر جزيره در بحرين

.را محدود ساخت

بههكنند يكي از تأثيرات نگران ك ضدانقالبِ ديپلماتياصطالح بهار عربي

استـفعاليت جديد رياض براي پس راندن اصالحات در منطقهـ عربستان سعودي

و كه چه اين. بيانجامدآمريكا بسا ممكن است به شكاف ميان عربستان سعودي

و شكاف را پيش از اين نيز ديده سخنران خاطرنشان ساخت كه ما اين فعال : ايم گرايي

.2006و پس از جنگ دوم لبنان در سال 2001ايران، پس از سال 1979پس از انقالب

به كننده ثبات در هر مورد، سياست عربستان سعودي تأثيرات بي و عبارت اي داشت

سلفي هاي فرقه بهتر، به افزايش تنش و رشد .گري انجاميد اي

مي به در رسد نظر از نظر. مورد پايان تاريخ كامالً درست است ديدگاه فوكوياما

و بر نمايندگي، سرمايه ولوژيكي براي دمكراسيِ مبتنيئوي، هيچ بديل ايد داري رفاهي

به،اقتصادهاي بازار وجود ندارد يك استثنا مي البته خاورميانه در شمار آيد چراكه

دمكراتيك پذيرفته داري ليبرال ولوژيك سرمايهئعنوان بديل ايد اين منطقه اسالم به

كه پس از اين طغيانگيري جهان اسالم در نهايت جهت. شده است ها بسته به اين است

مي كساني كه اسالم را راه مي حل مناسبي توانند با طرفداران دانند تا چه حدي

.دمكراسي به اجماع برسند

اي وي نارضايتي عربي را واژه. بيني بود پيش بهار عربي يك پديده غيرقابل

قي كه نارضايتي اقتصادي كه اين نارضايتي در مناطاست چراتر از بهار عربي درست

و مناطق ثروتمند خاورميانه تا زيادي از اينحد وجود داشته است روي داده است
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و الجزاير. اند تحوالت مصون مانده كويت، قطر عربستان سعودي امارات متحده عربي

يك. ها را تجربه كردند كمتر از ساير نواحي جهان عرب اين طغيان در اين زمينه، ليبي

مي استثنا رفته، منطقههم روي. آيد زيرا قذافي پول خود را عاقالنه خرج نكرد به شمار

تجخلي .ثير پذيرفتأفارس به مراتب كمتر از ساير مناطق از زمستان نارضايتي غربي

ت برأعنصر استراتژيك در كل اين تحوالت همانا كيد مجدد عربستان سعودي

نيل به اهداف ضدانقالبي خود با كارت رژيم سعودي براي. نفوذ خود در منطقه است

ميل فرقهئمسا و اي بازي مي كند بي همين رويه عربستان ثباتي تواند موجبات تشديد

گرايي زمينه احيا شدن جو فرقه. را فراهم سازداي هاي منطقهو افزايش تنش

مي جهادگرايي سلفي را مهيا مي و .ر در منطقه بيانجامدتتواند به ناآرامي بيش كند

با توجه به دورنماي ضعيف ثبات. مريكا ارزشي ندارندآثبات براي متحدان بي

مريكا مقر ناوگان پنجمآبلندمدت در بحرين، وي پيشنهاد كرد كه فرماندهي مركزي 

. خود را از منامه خارج سازد

شان ساخت خاطرن بايد،هاي درون ايران هاي عربي بر پويش تأثير قيام در مورد

مي فردي كه در ايران زندگي مي بر كند فكر كند كه نظام سياسي حاكم بر ايران كامالً

و تونس مقايسه كنيم، وضعيت،اوضاع كنترل دارد اما من معتقدم ايران را با مصر

آن ايران در زمينه و ركود به مراتب بدتر از هاي فساد، وخامت شرايط اقتصادي

. كشورهاست

سدر پاسخ به و چرا حاالؤاين و تونس چيست  ال كه وجه تمايز ايران با مصر

رااح شناسايي توانمي الها بعيد است كه موج انقالب به ايران سرايت كند؟ پنج عامل
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ضد نخست اينكه نظام: كرد هيآهاي سياسي سقفي را برايچمريكايي از قبيل ايران

افراد بسياري در ايران هستند دوم اينكه.ل نيستندئاعمال خشونت عليه معترضان قا

و براي نظام بميرند و مصر، نظاميان به مثابه رژيم. كه بكشند سوم اينكه در تونس

نبودند ولي اگر نظام سياسي در ايران فروبپاشد به فروپاشي سپاه پاسداران انقالب 

ا. رو نظاميان منفعت ذاتي براي بقاي نظام دارند ازاين. انجامد اسالمي مي ين كه چهارم

ها ها در ايران رهبري منسجم دارند ولي آرمان مشتركي براي آنكه به كف خيابان قيام

كليياپوز. بريزند ندارند مي سيون فقط به و گويي در مورد اصالحات در نظام پردازد

مدت سرمايه مالي بسيار زيادي در نهايت پنجم اينكه خطر افزايش بهاي نفت در كوتاه

ميدر اختيار ايران قر 1.دهد ار

و شرايط اما به رغم وجود اين عوامل، اين سخنران توضيح داد كه چگونه علل

ها در جهان عرب به ميزان بسيار زيادي در ايران نيز وجود وجود آورنده قيام به

و استراتژيياما به اعتقاد وي اپوز،دارند سيون در ايران درحال حاضر هيچ تاكتيك

.نظام سياسي در ايران نداردسازي منسجمي براي سرنگون

را اين سخنران در پايان بحث خود اظهار داشت كه اياالت متحده مي تواند نقشي

از نظر او، نظام سياسي حاكم بر ايران. سيون در ايران ايفا نمايديدر حمايت از اپوز

و ارتباطات براي سركوب مخالفان استفاده  از انحصار خود بر جريان اطالعات

بر مريكا بايد توجه خود را بر شيوهآرو، ازاين. كند مي هاي شكستن اين انحصار

و كنترل و ارتباطات متمركز سازد اينترنت . هاي نظام ايران بر جريان اطالعات

ميبه.1 و البته كلي رسد اين استدالل حاوي برداشتي ساده نظر هاست چراكه گويانه در مورد ماهيت نظام انگارانه

ميتوان گفت اين پنج عامل بيش از همه در مورد خود آمري به بيان بهتر، مي .كند كا صدق
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ـ اتحـاد سياسـي در شـوراي همكـاريـ دوم يشياند هم و فـارسيجخل

 مريكاآالزامات براي سياست خارجيـ اتحاديه عرب

هم ـو اتحاديه عرب فارسيجخلانديشي موضوع اتحاد سياسي شوراي همكاري اين

در شركت. مريكا را مورد بررسي قرار دادآالزامات براي سياست خارجي كنندگان

هم : هاي ذيل را مورد توجه قرار دادند انديشي پرسش اين

يه الزامات وحدت عربي در اعمال منطقه پرواز ممنوع در ليبي ازسوي اتحاد.1

و الزامات وحدت شوراي همكاري خليج فارس در اعزام نيروهاي امنيتي در  عرب

 بحرين كدامند؟

 نماي وحدت عربي در بلندمدت چيست؟دور.2

تا.3 چه تبديل شدن شوراي همكاري خليج فارس به سازمان دفاع مشترك

 اي محتمل است؟ اندازه

به تحوالت خاورميانه تواند نسل جديد در خاورميانه ظهور كرده است كه مي

اولين سخنران اظهار داشت كه ما درحال حاضر آنچه را وحدت عربي. شكل دهد

مي به جمعي عليه ليبي، نوعي چراكه نوعي اقدام دسته. رسد شاهد هستيم نظر

در ديپلماسي فعاالنه در و همكاري مورد استقرار نيروهاي نظامي مورد يمن

به. وجود داشته است فارسيجخلهاي عضو شوراي همكاري دولت نظر ظاهراً

ا رسد شوراي همكاري خليج فارس رفته مي مينرفته و سجام بهتري به خود گيرد

قبال ايران بدون اتكا به اياالت متحده توانايي بيشتري براي ايجاد بازدارندگي در

. خواهد داشت
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ظا. اما اين اجماع ظاهري در نهايت وهمي بيش نيست هري، در پس اين سطح

درواقع، اكثر. نگراني عميقي در درون شوراي همكاري خليج فارس وجود دارد

گرايي جديد شوراي همكاري خليج فارس محصول نگراني است تا نوعي احساس فعال

بي دولت. قدرتمندتر شدن در سابقه هاي عضو اين شورا ترديد مورد نقش اياالت اي

به. متحده در منطقه دارند جا آنها تا يگزيندنبال و اقدامات آنها را حد هايي هستند

در زيادي مي مريكاييآهاي نيروهاي قبال فعاليت توان تالشي براي ايفاي نقش مكمل

درواقع، خود اين. آيند فريني نيز برنميآ قلمداد نمود، هرچند آنها از عهده اين نقش

و اضطراب بود زيرا عربستان سعودي از بابت اير و شورا زاده نگراني ان نگران بود

نه. تر عضو اين شورا نيز نگران عربستان سعودي بودند هاي كوچك دولت اين شورا

. بلكه سازماني تدافعي است،سازماني تهاجمي

در اجماع مورد ليبي درواقع نتيجه انزجار نظر شوراي همكاري خليج فارس

در عميقي بود كه قذافي برانگيخت نه محصول تغيير جهت همكاري ميان زمينه گيري

ادبيبي. بلكه مواضع شخصي بود،مواضع شورا نه مواضع اصولي. اعضاي شورا

در منطقه در آن رعايت نزاكت اهميت دارد به اين نوع قذافي از جهان كه اي

تفكيك مواضع شوراي همكاري خليج فارس از مواضع.گيري انجاميد موضع

به سعودي. عربستان سعودي واقعاً دشوار است ها در چارچوب جاي تزريق يارانه ها

هاي اين سخنران سپس تبيين كرد دولت. شوراي همكاري خليج فارس عمل كردند

اياالت متحده: عضو شوراي همكاري خليج فارس چه نگرشي به اياالت متحده دارند

هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در برابر داند كه از دولت خود را متعهد مي
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و از آنجا كه شوراي همكاري خليج فارس احساس كرد تهديدهاي خارج ي دفاع كند

از قيام ازآها در بحرين يك تهديد خارجي ناشي از ايران هستند، مريكا توقع داشت

ويها اما اياالت متحده قيام،بحرين حمايت كند بحرين را موضوعي داخلي قلمداد كرد

رو شوراي همكاري خليج ايناز. ها معضل فراروي آنها نيست مدعي شد اين قيام

و سادهآفارس  و اعتقاد داشت كه ايران در مسا مريكا را احمق ل بحرينئلوح خواند

بر. دست دارد كه شورا وآاين باور بود مريكا نقش مثبتي را در قاهره ايفا نكرد

كه. متحدش را نابود كرد مريكا رويه احمقانهآدر مورد ايران، اعضاي شورا معتقدند

و اسرا. حل ديپلماتيك را برگزيده است راه يل نيز اعضاي شورائحتي در مورد عراق

ميآمعتقدند كه  . كند مريكا مواضع سستي را در قبال آنها اتخاذ

هم. پيش از اين قاهره مركز ثقل جهان عرب بود كس هيچ دريافتي اكنون هيچ اما

. ندارد،اتخاذ خواهد كردگيري را در سه سال آينده در مورد اينكه مصر چه نوع جهت

المسلمين كادر رهبري شوراي همكاري خليج فارس نگراني شديدي در مورد اخوان

و بازگشت مصر به وضعيت گذشته مي دارد با توجه به اين. دهد اش را ترجيح

ها، شوراي همكاري خليج فارس به كدام سو خواهد رفت؟ شاهزاده فيصل واقعيت

مياشاره كرده است كه اين شور بها صورت نهادي شبيه اتحاديه تواند خود را

اما آنچه واقعاً درحال انجام است چيزي شبيه به تبديل شدن،كنداروپايي بازسازي 

از نظر نظامي، شوراي همكاري خليج فارس. هاي سلطنتي است شورا به باشگاه رژيم

بدون تواند زيرا درحال حاضر نمي. مريكا را جلب كندآكوشد حمايت سخت مي

مي اما با اين،كندمريكا عملآحمايت قاطع  دهد حال با توجه به شواهدي كه نشان
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بيآنفوذ . مريكا حساب نخواهد كردآپايان مريكا رو به افول است شورا روي حمايت

به برهمين و نگراني اساس شورا هم دلهره جاي تجربه كردن نوعي اعتماد به نفس، باز

و سياسي جديدي در منطقه شور. را تجربه خواهد كرد ا در پي ايفاي نقش ديپلماتيك

و آماج اصلي آن نيز ديگر به وحشت انداختن ايران نخواهد بود بلكه،خواهد رفت

ميآدنبال ايفاي نقش در آنچه به رفت مريكا در منطقه انجام روآ. دهد خواهد  مريكا چه

ه هم مچنان نيرومندترين قدرت به افول باشد چه درحال ارتقاي قدرت خود باشد، باز

. در منطقه خواهد بود

به دولت سازي فراگير متوسل خواهند موازنه هاي شوراي همكاري خليج فارس

و خارجي هاي خارجي شد تا اطمينان حاصل كنند كه سياست شان با تهديدهاي داخلي

به گرايانه هاي عمل اين روند طبعاً پيگيري سياست. كنند مقابله مي ارتقاي ترِ معطوف

و نه تعقيب سياست يك امنيت رژيم و متصلبانه موجد تنش هاي آشكارا هاي سويه

و يا منطقه . اي را تشويق خواهد كرد داخلي

است شوراي همكاري خليج فارس شدهحال بهار عربي عمالً باعث اما با اين

يك گروه به به بندي منطقه عنوان و عربستان سعودي بخش جهان الهامعنوان رهبر اي

و وجهه جهاني خود را گسترش دهند عرب در بلندمدت بكوشند نفوذ منطقه با. اي

توجه به اينكه عربستان سعودي بهترين دفاع را تهاجم تشخيص داده است، اين كشور

به تالش كرده است ابتكار نه عمل را و ها در نزديكي مرزهاي خود تنها قيام دست گيرد

به،كنددر بحرين را مهار  . دست گيرد بلكه عمالً رهبري تدابير ضدانقالبي در منطقه را

از4كمك ميليارد دالري عربستان سعودي به دولت پس از مبارك در مصر بيش




	��� �و��________________________________________���������را�ا ��

و آنكه اقدامي نوع دوستانه باشد بخشي از استراتژي سنجيده براي كسب نفوذ

اتجندچوحدت. اي است تضمين سلطه منطقه و شوراي انبه اخير در درون حاديه عرب

به همكاري خليج فارس نمايانگر تغيير بلند و ساختار امنيتي جديدي كه نيازي  مدت

و اين موجوديت نمي،نداردآمريكا از باشد اما آنها به دنبال. نيستندآمريكا ها مستقل

كهيك وحدت بزرگ اتكاي ديگر متحد قابلآمريكا تر هستند زيرا آنها بر اين باورند

كه. ته نيست زيرا به تعهدات خود عمل نكرده استگذش در آمريكا آنها اميدوار بودند

از عوضِ كسب مجوز براي استقرار نيروهاي نظامي خود در خاك اين دولت ها

ـ براي مثال، اتحاد شوروي، ايران، رژيم هاي حاكم بر آنها در برابر تهديدات خارجي

ـ از آنها محافظت  كهو اين درح كندو عراق در تحوالت اخير فقط آمريكا الي است

.آنها را تشويق به انجام اصالحات سياسي كرد

رو برخي كشورها تصور مي و وضعيت كنند اياالت متحده به زوال است

مي اقتصادي آن نيز رو و ازاين به وخامت الك انزواگرايي فروخواهد گذارد رو به

اس. رفت جوييت به وضعيت منفعتشوراي همكاري خليج فارس چه بسا ممكن

و به اين نتيجه برسد كه اگر اياالت متحده نخواهد از حكام عرب روشن بينانه برسد

ها در برابر تمايلي هم به حمايت از اين رژيم. در برابر افكار عمومي عربي حمايت كند

.ايران نخواهد داشت

قاطع براي اياالت متحده اين موضوع اهميتي اساسي دارد كه حضور نظامي

و به همين علت است كه رويدادهاي اخير در سراسر كندخود را در منطقه حفظ 

اين رويدادها بيرون انداختن ساختار. كننده هستند خاورميانه تا اين اندازه نگران
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مي در منطقه را براي ايران آسانآمريكا هاي نظامي پايگاه در تر و اين سناريو سازد

. اي متوسل شود يابد كه تهران به سياست اجبار هستهميصورتي برجستگي بيشتري 

تل سناريوي فاجعه كهوآويو آميزتر از حمله ايران به در صورتي بروز خواهد كرد

تا از اياالت كنداي خود، به حكام عرب فشار وارد ايران با استفاده از توانمندي هسته

س. متحده بخواهند منطقه را ترك كند اي ياست بازدارندگي هستههيچ چيزي كمتر از

در نهايت، اياالت متحده نبايد فرض. نخواهد داشت ايران را از اتخاذ اين رويكرد باز

ازكن وآمريكاد كه دعوت و آمريكا براي باقي ماندن در منطقه دائمي است بايد روابط

به كندهاي سراسر خاورميانه را بازسازي اعتماد به رژيم هم تعهد مشهود خود تا

هم اعتبار سياست هسته و را حفظ آمريكا اي اعالني اعمال بازدارندگي در برابر ايران

آمريكا مريكاست كه نوك پيكان بازسازي آني رهبريآاين فرماندهي مركزي.دكن

مي. اعتماد است براي احياي تواند فرماندهي مركزي تنها نيروي قابل اتكاست كه

.كندامنيت در خليج فارس را حفظ 

درـ انديشي سوم هم ـ تعريف چالشو واكنش اعراب فارس خليج ايران

هم و در اين راستا در انديشي سوم سخنرانان موضوع ايران را مورد بحث قرار دادند

:دادند اين پرسشها را مورد توجه قرار

ميگچ.1  دهد؟ ونه جهان عرب در برابر اقدامات ايران واكنش نشان

در.2  ابر بهار عربي واكنش نشان داده است؟برچگونه ايران

 هايي را از اين وضعيت بگيرد؟ اياالت متحده بايد چه درس.3
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ا.4  داماتي را انجام دهد؟قاياالت متحده بايد چه

آيا ايران اعتبار سياسي كسب كرده است يا اعتبار سياسي خود را از دست.5

 داده است؟

من.6 و اعراب را احياطقهآيا سرنگوني مبارك در مصر موازنه اي ميان ايران

 خواهد كرد؟

آيا همسايگان عرب ايران پس از بهار عربي نگرش متفاوتي نسبت به ايران.7

 خواهند داشت؟

و بيش نگران جاه آيا دولت.8 كم و برنامه هسته طلبي هاي عربي اي ايران ها

 هستند؟

به مقابله با قيامهاي اخير اياالت متحده در خاورميانه براي سياست هاي عربي

اين. اند در منطقه دامن زدهآمريكا هاي اعراب در مورد اعتبار تعهدات امنيتي نگراني

ترديد بيش از پيش تقويت شده است چراكه اياالت متحده به خارج كردن نيروهاي 

اين قدر به آمريكا رياض در شگفت است كه چگونه. دهد خود از منطقه ادامه مي

و ازاينسرعت مب مي رو رفته ارك را تنها گذاشت كوشد سياست خارجي مستقلي رفته

در منطقه تحليل رفته آمريكا هرچند اين تصور وجود دارد كه منافع. را در پيش گيرد

م اي ايران تداوم اند كه برنامه هسته مريكايي اعالم كردهآامات ارشدقاست ولي

ميآمريكا حضور هم سازد در منطقه را ضروري انديشي همانا موضوع اصلي اين

در زمينه بازدارندگي در آمريكا مريكاست سياست فعلي اعالنيآتبيين اين موضع 

اي ايران حمايت در برابر حمله هستهآمريكا قبال ايران از واكنش متعارف شركاي
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 اي براي انگيزه فزايندهآمريكا وگرنه، شركاي. اشدبتر اين واكنش بايد قاطع. كند مي

و برنامه هسته اي خودشان را توسعه خواهند سازش كردن با ايران خواهند داشت

و يا به هر دوي اين رويه . ها روي خواهند آورد داد

ها بوده بخش اين قيام الهام 1979رهبران ايران ادعا كردند انقالب ايران در سال

سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران علني مدعي شد كه بهار عربي سرآغاز. است

ها ريشه در ديدگاه ايران اين برداشت. در خاورميانه استآمريكا جويي سلطهپايان 

به در مي. عنوان يك قدرت نورسته دارد مورد خودش كوشد از سقوط مبارك ايران

مثال بارز اين مدعا عبور اخير كشتي ايران. فاده كندبراي تغيير شكل دادن منطقه است

پذير در رژيم اي آسيب اين، ايران بحرين را نقطهبر عالوه. از كانال سوئز بوده است

مي مريكاييآامنيتي  و عربستان آمريكا داند چرا كه بحرين محور اصلي نفوذ سعودي

قدرت ايران؟انه نفوذ داردآيا ايران واقعاً در خاورمي حال. سعودي در منطقه است

و شمال  اما بهبود،فريقا بسيار محدود استآدرحال حاضر در منطقه خاورميانه

مهمترين متحد ايران يعني سوريه. روابط با تهران اقدام خوبي ازسوي قاهره بود

و ارتش سوريه. اكنون در خطر استهم ايران ميلياردها دالر در اقتصاد

كه اين امر ايران را به كنشگري بسيار قدرتمند در منطقه گذاري كرده است سرمايه

فر. سازد مديترانه شرقي مبدل مي و فلسطين شكستئيند صلح ميان اسراآاگر يل

در اغلب مواقع اما،بخورد، اين به نفع ايران خواهد بود بر حماس نفوذ ايران

به. شود بزرگنمايي مي و اگرچه حماس حماس تحت كنترل كامل تهران نيست

يائحمايت مالي تهران متكي است ولي اين دو قرابت سياسي يا ايد ولوژيكي
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چه. سياسي قوي مشتركي ندارند بسا در صورتي در خليج فارس، نفوذ ايران

و به افزايش خواهد يافت كه شيع يان بحرين احساس كنند حقوقشان تضييع شده است

از كرداذعان بايد. ايران روي آورند ولي اين امر تاكنون اتفاق نيافتاده است كه ايران

و رهبر محمود احمدي. برد شكاف در رهبري نيز رنج مي و علناً روحانيت نژاد آشكارا

نقش، اين شكافدر مقايسه با بهار عربي. عالي را به چالش كشيده است هاي دروني

وانگهي، بحران. سوي نظام سياسي ايران داردو تري در سمت كننده بسيار تعيين

پيشرفت آمريكا هاي تحريم. اي در درون ايران از بهار عربي مصون بوده است هسته

و تهران درواقع بهار عربي را چالشي براي در برنامه هسته اي را متوقف نكرده است

و مي فرصتي براي تداوم بخشيدن به برنامه هسته واشنگتن .كند اي ايران قلمداد

زمستان نارضايتي عربي ثابت كرده است كه نفوذ ايران به مراتب محدودتر از

مي6آنچه برخي در  ايران واقعاً به رويدادها شكل. كردند است ماه گذشته تصور

مي: دهد نمي از اين رويدادها بهره گيرد كه موقعيت مناسبي ايران فقط درصورتي

از رويدادهاي منطقهدر آنها داشته باشد وگرنه مي .اي آسيب ببيند تواند

را مورد واكنش تحليل در در دو مقوله توانميهاي عربي به واكنش ايران

و واكنش: بندي كرد تقسيم و كشورهاي غيرخليج فارس هاي كشورهاي خليج فارس

و واكنش ب ساحلي خليج فارس به شما خواهندانظر وي، اعربه. هاي غيررسمي رسمي

كه همان. اند ندارد گفت كه ايران هيچ ربطي به رويدادهايي كه در منطقه اتفاق افتاده گونه

ها به ايران درصد از مصري درصد1مؤسسه نظرسنجي گالوپ نشان داده است، تنها 

و تنها به تر با ايران روابط نزديك از آنها خواستار درصد25عنوان الگو توجه دارند
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در روزنامه. هستند وانگهي،. اند مورد ايران منتشر نكرده هاي مصري هيچ مطلب مثبتي

و حزب را سركوبگرهللا در سوريه بخش چشمگيري از مردم اين كشور ايران

. حمايت ايران از سوريه وجهه ايران در منطقه را مخدوش كرده است. خوانند مي

يك شهروند عادي در منطقه احتماالً از پريشان در كشورهاي خليج حالي فارس،

و حكومت.و ترس رنج خواهد برد به براي فهم اين وضعيت، قاطبه مردم ها معموالً

گرايي را در خليج فارس تشديد آورند، سياستي كه فرقه نوعي سياست هويت روي مي

مي عالوه. كرده است درك بر اين برخي از شهروندان خليج فارس وشند واكنش ايران

و مدعي هستند قبال بهار عربي را برحسب نظريه هاي توطئه درنظر آورند

و فارس ها، صليبي صهيونيست و به بيان بهتر، اسرائيلي ها يك قماشند ها، ها همه از

و فارس مريكاييآ مي. ها با هم همدستند ها در كشورهاي خليج فارس تصور كنند

را.دجنگن بحرين با ايران مي در سطح رسمي، كشورهاي عرب غيرخليج فارس ايران

و پريشان به يك كشور آزاردهنده مي عنوان آنها ايران را بسيار. گيرند احوال درنظر

به فرصت و مي عنوان بازيگري زيان طلب هرچند آنها. كنند رسان در منطقه قلمداد

بود ولي ايران بايد ابتدا تري با ايران در آينده خواهند خواهان روابط استراتژيك

در سطح غيررسمي كشورهاي عرب خليج فارس. رفتار خودش را نيز تنظيم كند

كههنشاند هاي دست اي از مشروعيت را براي گروه معتقدند كه ايران درجه كوچكي

مي نمي .سازد توان آنها را ناديده گرفت فراهم

رهبر عالي.توجه استواكنش ايران به رويدادها در درون بحرين نيز شايان

از قيام به ايران وي عنوان بيداري اسالمي جديد ياد كرد، هاي بهار عربي ولي واكنش
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واكنش تهران به بحرين به نحو. متفاوت است شود كامالً وقتي بحث بحرين مطرح مي

مي آوري نيم شگفت ها رهبري در رسانه. شود بند است؛ تهران عمدتاً به تبليغات متوسل

و كوشيد واكنش متفاوت ايران به قياممي ايران و بحرين را توجيه كند ها در مصر

ساخت كه هرچند ايران روابط خوبي با مصر نداشت ولي مناسبات خاطرنشان مي

و ازاين دوستانه بر اين عالوه. تر باشد رو ناگزير است محتاط اي با حكومت بحرين دارد

يك تهران نمي يك جنبش اسالمي به در جنبش شيعي فرقهخواست و اگر اي تبديل شود

مي امور بحرين دخالت مي ولي اين.دش كرد دخالت ايران فقط حمايت از شيعيان قلمداد

را آفرين از كار درآمد چراكه ايران مدت سياست نيز براي ايران مشكل هاست كه خود

به وقتي سعودي. حامي شيعيان معرفي كرده است بحرين ها نيروهاي نظامي خود را

و از اين طريق كنندكنندگان را سركوب اعزام كردند تا تظاهرات ايران سكوت پيشه كرد

و از اين طريق به وجهه خود  ناتواني خود را براي نشان دادن واكنش معنادار نشان داد

رفته اين سخنران خاطرنشان ساخت كه شيعيان در سراسر منطقه رفته. صدمه زد

مي توانايي ايران در حمايت . برند از آنها را زير سؤال

يك منطقه بسيار زلزله و تراژدي اخير در ژاپن ايران در خيزي قرار گرفته است

مي هاي ايمني هستهداهميت توجه به استاندار با،سازد اي را بيش از پيش برجسته اما

را اي آژانس بين حال ايران هنوز كنوانسيون ايمني هسته اين امضا المللي انرژي اتمي

اي ايران تهديد جدي عليه اين احتمال وجود دارد كه برنامه هسته. نكرده است

به هاي هسته همسايگانش صرفنظر از اينكه چه نوع فعاليت سالح وجود اي را دنبال كند

.آورد
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 هاي خليج فارسو تغيير سياسي ارتشـ انديشي چهارم هم

هم در ها توجه خود انديشي چهارم، سخنران در طول مورد را به چند پرسش

و تغييرات سياسي متمركز ساختند ارتش :هاي خليج فارس

براي مثال(نقش نيروهاي امنيتي خليج فارس در مقابله با تهديدهاي خارجي.1

ايران، ناآرامي داخلي،هبراي مثال اقدامات براندازان(و تهديدهاي داخلي) ايران

و القاعده در شبه عر تروريسم  چيست؟) تانسبجزيره

مي دستههچه تغييراتي براي مقابل.2  باشد؟ جمعي با اين مسائل مورد نياز

 هاي خليج فارس كدامند؟و دولتآمريكا هاي منافع مشترك ارتش.3

 گيري از اين منافع مشترك وجود دارند؟ هايي براي بهره چه فرصت.4

و مدرسان دانشگاهي تدريس كنند اهميتمييكي از موضوعاتي كه دانشمندان

از. هاست نظاميان در هنگام تحليل انقالب يك دولت ظرفيت استفاده از خشونت را اگر

يك جنبش به يك انقالب موفقيت شد دست بدهد، روابطهابعاد عمد. آميز منجر نخواهد

و غير در.اهميت فراواني داردنظاميان در دوران تغيير ميان نظاميان اوضاع داخلي

و نخبگان غيرنظامي حاكم هاي دولت خليج فارس از وجود شكافي اندك ميان نظاميان

و ساختار نظامي نقش مهمي را در تحوالت اخير ايفا مي از نظر. كند حكايت دارد

كشورهاي خليج فارس يكي از تهديدهاي عمده فراروي نيروهاي امنيتي دولتي همانا 

تعدادي از اين كشورها، وجود حجم عظيمي از افراد خارجي در درون مرزهاي 

و عربستان سعودي استهب گارد ملي عربستان سعودي. ويژه امارات متحده عربي

و تداوم حيات رژيم را  و نقش آوانگارد ثبات عميقاً به خاندان سلطنتي وفادار است
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در هاي عربي در اغلب مواقع در فعاليت اكنون ارتشهم. كند ايفا مي هاي ضدشورش

مي لت افزايش فرقهع داخل كشور به نيروهاي پليسي. گيرند گرايي مورد استفاده قرار

پر شبه به نظامي براي كنترل اماكني كه جمعيت مي ازدحامي دارند و كارگرفته شوند

هاي امنيتي را كه در خارج از صالحيت عادي مأموريتشان است ايفا برخي از نقش

.كنند مي

بهاي خليج فارس المللي دولت روابط بين به بيانـ عد مهم ديگري استنيز

به. مريكاآهاي تسليحاتي تر محوريت فروش دقيق مي حتي وقتي در نظر رسد شكافي

هم به اي كننده اصلي امنيت منطقه عنوان تضمين روابط وجود دارد، اياالت متحده باز

مي. ماند باقي مي ،تغيير كرده است توان گفت كه وضعيت در خليج فارس كامالً هرچند

خود برخوردار سازي نيروهاي اما كشورهاي خليج فارس از ظرفيت الزم براي آماده

و  هاي دفاعي بومي در پيش بخشيدن به توانمندي طوالني را براي بهبود راهينيستند

ميب. دارند توان در اين واقعيت جستجو كرد كه گسترش شوراي عد اقتصادي را نيز

مي همكاري خليج فارس يابد كه آيا پذيرش يك كشور تا حدي با اين واقعيت پيوند

 روابط درحال. جديد امنيت اقتصادي كل اعضاي شورا را ارتقا خواهد داد يا خير

هدهندو اعضاي شوراي همكاري خليج فارس بيشتر از آنكه نشانآمريكا تغيير ميان

 از وجود تغيير شكل نفوذالمللي باشد در سطح بينآمريكا زوال يا ارتقاي جايگاه

و رويدادها در سراسر منطقه تغيير معناداري را در ارتش. حكايت داردآمريكا ها

.فارس ايجاد نكرده است هاي عرب خليج هاي دولت رژيم

. مريكايي با اعراب فرق داردآشيوه تعامل اعراب با يكديگر با نحوه تعامل پرسنل
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از وي با بهره د هاي تجربهگيري ر زمان زندگي در منطقه خليج فارس اظهار خود

همسهبا داشت كه عمدتاً دسته نخست. كالم شده است دسته از افراد در منطقه

يك توطئ و هر كشور ديگري عليه: بزرگ وجود داردهمعتقدند كه اياالت متحده، ايران

مي. كنند آنها توطئه مي كنندمياي در كار نيست ولي تأكيد گويند توطئه دسته دوم

موآمريكا سياست خارجي ميابا شكست و اين مجال را براي ايران فراهم جه شود

و گسترده مي اي به موضع تهاجمي براي نفوذ بر اين سازد كه به نحو نيرومند

به كه اياالت متحده ابرنددسته سوم معتقد. كشورها روي آورد قدرتي است كه فقط

و اگر منافعش  ميفكر منافع خودش است و موضعي اقتضا كند به ايران نزديك شود

فارس نيز ها بر نظاميان كشورهاي عرب خليج اين نگرش. كند عليه اعراب اتخاذ مي

ملت. نفوذ دارد در هاي عرب خليج فارس ديدگاه برخي از  هاي خاص خودشان را

و اولويت مورد دغدغه  هايي هاي اصلي شهروندانشان دارد كه بر اساس نظرسنجي ها

شمار خارجيانها بر اساس اين نظرسنجي. اند هاي اخير انجام داده است كه در سال

از و در اين كشورها به ساكن و هاين افزايش هزينهآدنبال دست رفتن هويت ملي

در صدر نگراني و امنيت شغلي و زندگي هاي شهروندان اين كشورها قرار دارد

و امنيت ملي كمترين دغدغه  اين واقعيت.شهروندان اين كشورهاستحقوق بشر

كند كه حقوق بشر نگراني بسيار كمي را در ذهن شهروندان اين كشورها اشغال مي

كه مثبت است ولي جنبه منفي اين وضعيت اين است كه شهروندان بر رژيم كامالً هايي

.ندنظارتي ندار كنندهاي دفاعي گسترده هاي هنگفتي را صرف برنامه خواهند هزينه مي

به پس چگونه رژيم عنوان ايران ها خواهند توانست به مردم خود بگويند كه تهديدي
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و براي مقابله با اين تهديد و ما بايد مقدار زيادي تسليحات خريداري كنيم وجود دارد

 آماده شويم؟

از در و پذيرش كشورهايي  مورد موضوع گسترش شوراي همكاري خليج فارس

و مراكش خاطرنشان ساخت كه تعداد زيادي از افسران نيروي هوايي بايدقبيل اردن

را مراكش براي شوراي همكاري خليج فارس كار مي و اردن نيز نيروهاي خود كنند

شوراي همكاري خليج فارسهاي سازماندهي كرده است كه در عمليات ويژ گونه به

را مالحظه شوراي همكاري خليج فارس منافع نظامي قابل. توانند شركت كنند مي اي

و اردن به شوراي،بيند در دورنماي پيوستن اين دو كشور مي اما اگر مراكش

پيوستند شوراي همكاري خليج فارس ناچار بود بار همكاري خليج فارس مي

و اختالفات با اسرا بهئمسئوليت معضالت اين دو كشور را نيز در صحراي غربي يل

.دوش بكشد

ب هاي خليج كاهش اعتماد دولت و ويژه اياالت متحده روندهفارس به غرب

به هاي خليج فارس رفته ارتش. بايد به آن توجه داشتكه ديگري بود رفته بيشتر

و ارتش مي شرق توجه دارند و هند را و براي مقابله با رويدادهاي هاي چين ستايند

مي اي، ارتش منطقه و هند را سرمشق قرار ي شوراي برخي از كشورها. دهند هاي چين

مي همكاري خليج فارس جنگ با ايران را اجتناب برخي از اين كشورها نيز. دانند ناپذير

مي معتقدند كه از جنگ مي و سفانه هيچ اجماع نظري ميانأمت. كردبايد پيشگيري توان

مورد اينكه چه رويكردي را بايد در قبال ايران در پيش كشورهاي خليج فارس در

. گرفت وجود ندارد



___________________________________________________��

اتكايي براي شوراي همكاري خليج مورد ناتو كه شريك قابل اين برداشت در

بار است كه شوراي همكاري خليج براي اولين. فارس است تقريباً از بين رفته است

مي فارس همكاري با ناتو را بي و در نتيجه، ابتكار همكاري استانبول تقريباً فايده  داند

.مرده است

ونيز كمك امنيتي موضوع به بسيار مهم است گرفتن اين اصطالح كار در هنگام

به. بايد احتياط به خرج داد صرف گمراه تلقي كردن كمك امنيتي كننده عنوان يك كمك

را. تر است است؛ اين اصطالح به مراتب وسيع كشورهاي خليج فارس اياالت متحده

ميهعنوان فروشند به به،دانند كاال تنها فروشنده درنظر عنوان اما اين كشور را

. كشورهاي عرب خليج فارس با كشورهاي متعددي همكاري دارند. گيرند نمي

تري از كنشگران در اين بيني كند كه مجموعه پيچيده رو، اياالت متحده بايد پيش ازاين

.زمينه فعال خواهند بود

با به و غيررغم بهار عربي روابط نظاميان كشورهاي نظاميان ميان اياالت متحده

كه اين روابط ريشه در همكاري. عرب خليج فارس باثبات خواهد بود هاي بلندمدتي

. اين روابط تصنعي نيستند. هاي چند دهه اخير است ريشه دارد گيري بر تصميم مبتني

به ازاين هاي بر اين، اين تمايل در اكثر ارتش عالوه. شوند آساني دگرگون نمي رو

و ما نبايد. ها غيرسياسي باشند جود دارد كه اين ارتشكشورهاي عرب خليج فارس

ها با ارتش مصر فرق دارند چراكه منافع ارتش مصر مجزا تصور كنيم كه اين ارتش

مي. از منافع حزب حاكم بود كهـ باشد وانگهي، تهديد ايران يك تهديد پايدار تهديدي

. عليرغم وجود بهار عربي هيچ تغييري نيافته است
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از تبديلاياالت مت اي كه بايد اصالحات كردن خليج فارس به منطقه حده بايد

و امنيتي در آن پيش رود پرهيز كند حداقل اياالت متحده بايد بحث. سياسي

. اصالحات در بخش امنيتي را با شركاي عرب خود در خليج فارس در ميان بگذارد

در اگر اياالت متحده همچنان در خليج فارس سكوت پيشه مورد اصالح بخش امنيتي

و بقيه هاي نفت نظر خواهد رسيد كه عمالً بين دولت كند چنين به خيز خليج فارس

مي دولت چه هاي عرب تفكيك قائل و اتخاذ شود كه بسا ممكن است به تزويركاري

در. استانداردهاي دوگانه متهم شود حضور اين بود كه آيا مورد سرانجام بحث

هاي خليج فارس همان ارتش؟ي در بحرين ضروري استبلندمدت فرماندهي مركز

ما بايد به ياد داشته باشيم كه ما نتوانستيم هاي ارتش مصر را ندارند اما انگيزه

ها وي اظهار داشت كه خود اين رژيم. بيني كنيم اقدامات ارتش مصر را پيش

در شبهه سؤ مورد قابليت اتكا به ارتش هايي و اين ل را از خودا هاي خودشان دارند

پرسند كه با توجه به اينكه مبارك مطمئن بود كه اين بال به سرش نخواهد آمد، آيا مي

من بايد مطمئن باشم يا نگران؟ كشورهاي خليج فارس چه بسا ممكن است تصميم 

ها پيش سياسي كنند تا بتوانند از اين نگرانياز هاي خود را بيش بگيرند كه ارتش

و عالوه ا بكاهند هاي سركوبگرانه ين چه بسا ممكن است افزايش مداخله در فعاليتبر

.همكاري با آنها را براي اياالت متحده دشوار خواهد ساختياين دورنما. را برگزينند

مي به و تعميم قضاوتهرسد ما بايد از ارائ نظر در هاي سريع  هاي سرسري

بيني مقدار زيادي از خوش. اي كه به سرعت درحال تغيير است بپرهيزيم مورد منطقه

چه در و تغيير سياسيِ ماندگار به. بسا زودهنگام خواهد بود مورد آزادسازي باور
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اينكه عصر جديدي در وحدت شوراي همكاري خليج فارس شكل گرفته است بايد به

و قاطعيت در اين شورا ظهور. دقت مورد بررسي قرار گيرد ظاهراً نوعي انسجام

وع ساختاريِ ريشهكرده است اما موان اي فراروي دستيابي شورا به وحدتي واقعي

عربستان سعوديهتر خليج فارس همواره ساي هاي كوچك دولت،كارآمد وجود دارد

خليج فارس در كل هنوز راهي. كنند را در راه اين وحدت بر سر خود احساس مي

بههورود نيروهاي زبد. زمينه هماهنگي نظامي در پيش دارد طوالني در نظامي اردن

و تجرب و بحرين اخير ارتشهخليج فارس هاي شوراي همكاري خليج فارس در ليبي

.تواند فصل جديدي را در همكاري نظامي كشورهاي عرب خليج فارس بگشايد مي

به طور قطع، ايراني به دنبال آن هستند كه از وضعيت پرآشوب جهان ها سخت

با،برداري كنند عرب به نفع خود بهره اما ايران در تالش خود براي افزايش نفوذ خود

و محدوديت و موانع و بسياري از اين موانع هاي بسياري روبرو بوده است

و زوال جايگاه احمدي محدوديت نژاد در ميان ها از وضعيت داخلي موجود ايران

ميئنخبگان ايراني نش ت هاي نفوذ ايران را به اثبا بحران بحرين محدوديت. گيردت

هم و نشان داد كه حتي وقتي به مذهب رساند مي هاي ايران افتند جمهوري خطر

گري رژيم سوريه جايگاه سركوب. كند اسالمي برحسب مالحظات عملگرايانه عمل مي

واز معترضان بيش زيرادهد ايران در ميان افكار عمومي عرب را تنزل مي پيش ايران

ميهللا حزب هاي شوراي همكاري خليج بسياري از ترس. پندارند را با رژيم اسد همزاد

و ريشه فارس در ها اما بسياري ديگر از اين ترس،دار است مورد قدرت ايران واقعي

و نگراني در نش از خشم مردم ميئمورد تغيير در منطقه ها از قدرت ترس. گيردت
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خل دولت. ايران بيش از همه نوعي فرافكني از معضالت داخلي است يج فارس هاي

در حوز دهند نوعي تنوع ترجيح مي در پيش گيرندهبخشي را به،امنيت اما باز هم

دار همكاري در اين ميان، تهديد ايران يكي از اركان ادامه.اند وابستهآمريكا هاي كمك

و اياالت متحده همچنان حامي امنيتيو دولتآمريكا ميان هاي خليج فارس است

ندادن وضع موجود با اين همه، تداوم. خليج فارس خواهد بودهاي عرب اصلي دولت

اي ايستا خليج فارس منطقه زيرادر همكاري امنيتي در خليج فارس ضروري است 

. باقي نخواهد ماند

و ارزيابي جمع  بندي

و اقدامات عملي اياالت مباحث اين كنفرانس، كه تا حدي بازتاب دهنده مواضع رسمي

است، بر چند محور اساسي استوار انه عربي به زبان دانشگاهيمتحده در خاورمي

كننده در اين كنفرانس انتهاي راه بيداري پژوهان شركت نخست آنكه، دانش: بوده است

ـ دمكراسي«اسالمي در منطقه خاورميانه عربي را مقصد  بيبينندمي» ليبرال به، آنكه

با زمينه و ديني ضديت مردم منطقه دوم. اين نگرش توجه داشته باشندهاي فرهنگي

بي آنكه برآيند بيداري اسالمي را تضعيف جايگاه ايران مي آنكه بتوانند مقايسه پندارند

و ايران پس از آن به لحاظ جايگاه صحيحي در مورد ايرانِ پيش از بيداري اسالمي

و حتي پشتوانه داخلي ارائه دهند اي، بين منطقه سي. المللي اسي مستقر سوم آنكه نظام

مي در ايران را با نظام بي هاي سلطنتي حاكم بر جهان عرب يكسان آنكه پندارند،

و فرهنگي بخواهند ديدگان خود را به روي واقعيت هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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پنجم آنكه ايران را تهديدي عليه مردم عرب، چه آنهايي كه موج. داخل ايران بگشايند

بهه كردهاسالمي را تجرببيداري  و چه آنهايي كه هاي مستبد سركوب دست رژيم اند

مي شده بي اند معرفي و حتي مايل باشند جايگاه رو به افول آمريكا كنند، آنكه بتوانند

.در خاورميانه عربي را درك كنند

مي درمجموع، به در ضعفي كه در اكثر تحليل رسد همان نقطه نظر هاي غربي

ميمورد تحوالت خاورميانه  عدم: شود بر مباحث اين كنفرانس سايه افكنده است ديده

رو، مباحث مطرح شده از همين. بر واقعيات در مورد محيط خاورميانه شناخت مبتني

يك استدالل منطقي نيز بيشتر به گمانه .زني شباهت دارند تا
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