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روابط ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس در سایه تحوالت سوریه

1فائزه قاسمی

چکیده
اینبهوپردازدمیفارسخلیجمنطقهدرامنیتیمعادالتبرسوریهداخلیجنگتأثیربررسیبهمقاله

. استکردهاستفادهداخلیيهاجنگدرمداخلهژئوپلتیکتئوريازمنظور
بحرانی که . وارد بحرانی جدي شده است2011از سال ، متحد استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، سوریه

اما پس از مدتی به ، و به صورت تظاهراتی اعتراضی آغاز شدعربی از تحوالت دیگر کشورهاي متأثر، در ابتدا
به . را درگیر خود ساختايهرامنطقو فايهدرآمد که بسیاري از کشورهاي منطقايهپیچیدصورت معادالت

کشورهاي منطقه را درگیر خود ساخته و مستقیم و تمامی سوریه در حال حاضر مسألهنوعی که 
ایران به عنوان متحد ، در این میان. شده استهاعرصه کشمکش منافع متعارض آنتبدیل به ، غیرمستقیم

و اغلب اندهاومت در یک سوي میدان قرار گرفتبه همراه دیگر ارکان جبهه مق، اصلی سوریه در منطقه
. کشورهاي محافظه کار منطقه در مقابل این جبهه و نیز حکومت بشار اسد قرار دارند

ترینمهمجمله از ، عربی قطر و امارات متحده ، به ویژه عربستان، حاشیه خلیج فارسعربی کشورهاي 
و ، در وضعیت تنش و تقابل با ایران قرار داشتند، شتر نیزکه پیهااین دولت. بازیگران بحران کنونی هستند

سوریه مسألهدر برابر ، در منطقه با این کشور دچار تعارض منافع بودنددر قبال آینده حکومت عراق و تشیع 
تواندمیسوریه مسألهرسد میبنابراین به نظر . گیرندمیمنافع و اهدافی علیه منافع و اهداف ایران را پی ، نیز

. به بحرانی جدید در روابط فی مابین ایران و شوراي همکاري خلیج فارس تبدیل شود
منافع ایران و کشورهاي عضو شوراي شکل گیري مسابقه تسلیحاتی به دلیل تضاد بررسی ، اصلی مقالهمسأله

وص دلیل مقاله حاضر با پیش کشیدن بحث در خصاینبه. همکاري خلیج فارس در بحران سوریه است
به ، منافع کشورهاي حوزه خلیج فارس در بحران سوریه از منظر تئوري ژئوپلتیک مداخله و جنگ داخلی

پیش مسابقه تسلیحاتی مداخله کشورهاي این منطقه در سوریه بر شتاب گرفتن بیش ازتأثیربررسی 
و ینجامددر منطقه بن شدن روابط طرفیترو بغرنجترپیچیدههر چه تواند به میبحران سوریه . پردازدمی

. ي منطقه شودهاسبب رشد مسابقه تسلیحاتی میان دولت

. محور مقاومت، سرایت بحران، خلیج فارس، ژئوپلتیک مداخله:هاي کلیديهواژ

f.ghasemi461@gmail.com، المللدانشجوي دوره دکتراي روابط بین-1
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مقدمه
در میان تغییرات در شمال آفریقا و خاورمیانهادامه دومینوي در ابتدا به صورت ، بحران سوریه

ي زیادي میان سرنوشت هر یک از این هابا این حال تفاوت. شدمیتحلیل کارشناسان تجزیه و
از بقیه ، و سوریه به لحاظ تداوم سه ساله بحران در آن به صورت جنگ داخلی. کشورها وجود دارد

عاملهموارهکنونتااین کشور. کندمیفا ایهمنطقمهمی سوریه همچنین نقش . شودمیمتمایز 
توجهموردمنطقهتحوالتدرآفرینثباتنقشاینایفايبرايوشدهمیسوبمحمنطقهدرثبات
ترینسوریه طی سی سال اخیر به یکی از باثبات. استبودهیالمللبینوايهمنطقهايطرف

در برابر کشورهاي ، به دلیل حمایت از محور مقاومت، کشورهاي منطقه تبدیل شده و در عین حال
. منطقه قرار گرفته استدرعربی محافظه کار 

نقاط جهان ترینبه یکی از ناامن، 2001رسد این کشور پس از بحران سال میبا این همه به نظر 
با . نتیجه تداوم این بحران در منطقه است، آوارههاو میلیون، هزار کشته140. تبدیل شده باشد

ات امنیتی و تأثیرمطالعه ، ن داردو اهمیتی که ثبات در سوریه براي ایرامسألهاینبهتوجه 
بحران تاکنون توانسته به صورت مستقیم و . ژئوپلتیکی بحران سوریه بر ایران اهمیت به سزایی دارد
تریناز سویی ایران یکی از مهم. بگذاردتأثیرغیر مستقیم بر سیاست خارجی و مسائل امنیتی ایران 

همچون هر بحران ، سوي دیگر این بحرانبیند و ازمیمتحدین خود را درگیر جنگی داخلی 
تر شدن منطقه و نیز افزایش پیچیدگی روابط نظامیو ترتواند به هر چه امنیتیمی، دیگرايهمنطق

. و تعامالت دیگر کشورها بینجامد
ي داخلی دامنه دار هاجنگتأثیرتوان می، ي داخلیهابا بررسی تئوري ژئوپلتیک مداخله در جنگ

آن چه به طور خاص در حوزه ، بر اساس این تئوري. یبات امنیتی منطقه بهتر تبیین کردتتررا بر
شده روابط بیچرا که فضاي قط. از بحران در سوریه بوده استمتأثربه شدت ، گذردمیخلیج فارس 
ي پنهان و آشکار این کشورها هاسبب رویارویی، ي این منطقه در قبال بحران سوریههامیان دولت

و هافراتر از منطقه خلیج فارس شده و در عین حال نمایش دهنده بحران، رابر یکدیگردر ب
و اکنون در بزنگاه نبرد سوریه تجلی اندهاز پیش با ان روبرو بودهان دولتایهمشکالتی است ک

. بیشتري یافته است
، حادث پیرامونیهم به دلیل میزان قدرت این کشورها و نیز به دلیل حساس بودن منطقه نسبت به

کشورهاي حوزه ، فرهنگی و سیاسی و اقتصادي این کشورها با سوریه، و نیز به دلیل ارتباط مذهبی
به لحاظ منابع منطقه خلیج فارس کشورهاي . اندهشدمتأثرخلیج فارس به شدت از بحران سوریه 

نیز کشورهاي ین سبب به هم. کشورهاي خاورمیانه هستندترینغنینظامیایدئولوژي و نیز ، مالی
پذیري امنیت تأثیرمطالعه . هستندايهي منطقهابحرانکنشگران در تریناین منطقه مهم
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ن کشورها در امور ایهکشورهاي حوزه خلیج فارس از جنگ داخلی در سوریه نیازمند بررسی مداخل
و هادياین جبهه بن. در قبال طرفین درگیر در این کشور استهاسوریه و جبهه گیري آن

. گذاشته استتأثیربر افزایش ناامنی در منطقه خلیج فارس هاویاروییر

چارچوب تئوریک: ژئوپلتیک مداخله و جنگ داخلی
هم به لحاظ فرهنگ سیاسی و . مناطق جهان استترینثباتبیو ترینخلیج فارس یکی از پرآشوب

ایان ناپذیر با یکدیگر و نیز در ارتباطی کشورهاي منطقه در رقابتی پ، هم به لحاظ مباحث ژئوپلتیک
سیاست خارجی را بر اساس عوامل ، ژئوپلتیک. قرار دارندايهي فرامنطقهاناپایدار با قدرت

ات تأثیرمطالعه ، ژئوپلتیک، در تعریفی دیگر. کندمیجغرافیایی و میل به تسلط جغرافیایی تعریف 
,Houwelingالملل(بینبر سیاست و روابط- ي انسانی و فیزیکی-جغرافیا 2010 & Amine( و

و متغیرهاي هابر اساس پارامترالمللبینتالشی است به منظور درك و توضیح روابط 
,Ankelجغرافیایی( از عوامل مهم ، جغرافیاي فرهنگی نیز در کنار جغرافیاي سیاسی. )2000

. گذار بر سیاست خارجی کشورها استتأثیر
سبب طوالنی شدن زمان ، در بیشتر مواقع مداخله خارجی، دهدمیان نشتجربی ادبیات پژوهش 

با این حال دو مدل متفاوت از مداخله را . ي داخلی شده استهامورد انتظار براي پایان جنگ
شوند که میبه عنوان کلید حل مشکالتی تلقی هانخست آن. توان در این مطالعات یافتمی

مسئول زوال مداخله در طول زمان هادوم آن. شوندمیواجه مهانیروهاي درگیر در جنگ با آن
شود در حالی میتیب دیپلماسی براي حل مشکالت جنگ داخلی ضروري دانشته تراینبه. هستند

نتایج تحقیقات نشان . اندهشدهاشدن جنگتري مداخله سبب طوالنیهاکه اغلب بقیه صورت
ي داخلی دارد و هایادي بر مدت زمان طوالنی شدن جنگبسیار زتأثیردهند که میانجی گري می

مثبت خود را بر تأثیرتواند میمداخله اقتصادي نیز ، نیز با کنترل داشتن بر بخش دیپلماتیک
,Reganمداخالت بگذارد( 2006( .

ارتباطاتاصطالحجمله از. یابندمیبارزياهمیتمداخلهژئوپلتیکتئوريدرمفاهیمازبرخی
مربوطالزاماکهاستداخلیجنگقربانیکشوروگرمداخلهکشورروابطدهندهنشانکه، یدوتای

ازدوتاییارتباطات. یافتطرفدوروابطتاریخدرراآنيهاریشهبایدونیستجنگزمانبه
نخستینبرايکهاستبودهمداخلهژئوپلتیکخصوصدرشدهپرداختهيهاتئورينخستینجمله 

دومیانتعاملکهصورتیدردیدگاهایناساسبر. استشدهطرح1970درمیشلسطتوبار
بر اساس این . بودخواهدنادربسیارثالثکشورمداخلهامکانباشدنداشتهوجودقبلازکشور

ۀاصلی گذشتمسألهیابد و میی دو طرف نالمللبینو ايهمداخله ارتباطی به محیط منطق، دیدگاه
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در این تئوري . ) استگرمداخلهکشور درگیر در جنگ داخلی و نیز طرف ثالث (طرفروابط دو
که مسألهو این . شودمیکی اندهتوجايههمچنین به عواقب جنگ داخلی براي محیط منطق

ي براي مداخله یا عدم مداخله در جنگ داخلی گیرتصمیمتوانند در مینیز ايهي منطقهانگرانی
. شودمیجهی توبی، اثربگذارند

میزان ، بر این اساس. کنندمیی موجود توجه المللبینبه طور خاص به محیط هابرخی دیگر از تئوري
وضعیت قدرت ، با کشور درگیر جنگ داخلی و نیز تعداد کشورهاي همسایهگرمداخلهنزدیکی کشورهاي 

ي هاتوانند انگیزهمین، تورهابا این حال این فاک. گیرندمینیز مورد بررسی قرار ، گرمداخلهکشور 
) و تئو 2005(1با این حال کسانی مانند جنت. ندگان براي مداخله را که نشان دهندگیرتصمیمايهمنطق

ي براي مداخله در کشورهاي گیرتصمیمدر خصوص ژئوپلتیک منطقه و نقش آن در ، )2006(2و فیندلی
. دهدمیرخ نءلی در خالمعتقدند جنگ داخهاآن. اندهدرگیر جنگ داخلی نوشت

ثبات کننده امنیت بیدر واقع ، ي داخلیهاکاتمن معتقد است کشورهاي ثالث درگیر در جنگ
که مداخله کشورهاي همسایه و اندهو هر چند مطالعات قبلی بر اساس این اصل بود. منطقه هستند

وي معتقد است این ، اندهبر اساس ارتباطاتی است که با کشور درگیر جنگ داخلی داشتايهمنطق
یی فارغ از کشور هاو دوستیهاشود و گاه دشمنیمیمربوط به کشور درگیر در جنگ نصرفاًارتباط 

که یک جنگ داخلی میهنگا. شودمیو جهانی شامل ايهقربانی جنگ داخلی را در سطوح منطق
بنابراین روابط خارج از .امکان زیادي وجود دارد که کشورهاي منطقه را آلوده سازد، دهدمیرخ 

ي هاویژگی. باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار بگیرد، گرمداخلهجنگ و دو به دوي کشورهاي 
شدن ترسبب فراگیر و یا طوالنی، ي ثالثهاطرفايهي داخلی و نیز منافع منطقهامسري جنگ

با انگیزه جلوگیري از کاتمن همچنین توجه دارد که کشورهاي ثالث ممکن است. شودمیهاجنگ
. )kattman, 2011دست به مداخله بزنند(، خطر سرایت مشکالت کشور قربانی جنگ داخلی

سرایت ، ي داخلیهابر اساس دیدگاه کاتمن در مقاله خود با عنوان ژئوپلتیک مداخله در جنگ
د در ي سوم بایهاطرف. جنگ داخلی بیش از هر چیز به عامل جغرافیاي سیاسی بستگی دارد
و کیفیت جنگ داخلی هاشرایطی تصمیم بگیرند که وارد جنگ شوند که مشاهده کنند آیا ویژگی

تیب کشورها در وهله اول جنگ تراینبه. منجر به سرایت معضالت آن در منطقه خواهد شد یا نه
در سپس و ، کنندمیبیمهم سیاست خارجی خود ارزیامسألهداخلی در منطقه خود را به عنوان 

این مداخله را تبدیل به جنگ و یا ، مرحله بعد ممکن است در آن مداخله کنند و در مرحله نهایی
ي داخلی پس از جنگ هاجنگتمامی تجربی کاتمن در نهایت با بررسی . نمایندنظامیدرگیري 

1- Gent
2- Teo & Findlay
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را ایجاب ايهگیرد هر چند در کوتاه مدت جنگ داخلی مداخله کشورهاي منطقمینتیجه ، سرد
. اما در بلند مدت آن را کاهش خواهد داد، کندمی

گیريموضعبامعموالشوندمیطوالنیکهییهادرگیرياز سوي دیگر باید توجه داشت که 
روایناز. شوندمیتبدیلالمللیبینايمسألهبهجهانعمدهکشورهايوايهمنطقيهاقدرت

المللیبینوايهمنطقحمایتبهبلکه، توافقبهمتخاصمطرفینتمایلبهتنهانهاعتبار میانجی
مانند، توانندمیکه میانجیگراناستبازیگرانگروههرسهاینشدنهمراهازپستنها. دارداتکانیز

، برعکس. دهندشکلپایدارنسبتاًقراردادهايبه، 1990دههيهاسالدرمرکزيآمریکايمورد
مانندورزندخصومتصلحقراردادهايباعملدریاداشتهختالفاهمباايهمنطقبازیگرانوقتی

1980دههدرمرکزيآمریکايیا، 1990دههدرافغانستان، آفریقادربزرگيهادریاچهمنطقه
. )2013، خورند(الکهارت و غنیمیشکستمیانجیگران

بحران در سوریه
. استمدیترانهدریايشرقیسواحلارکندروآسیاغربجنوبدرکشوريسوریهعربی جمهوري

واردنباجنوبازومدیترانهدریايولبنانباغرباز، عراقباشرقاز، کیهترباشمالازکشوراین
قرارشرقیدرجه42و35طولوشمالیدرجه37و32عرضبینسوریه. استهمسایهفلسطین

گرفتنقرارباعثزیرااستبخشیدهکشوراینبهیکاستراتژجایگاهی، تاریخطولدرامرنایهکدارد
خاورمیانهوصنعتیاروپايمیاندرراسوریهوگردیدهآفریقاواروپا، آسیاقارهسهاتصالنقطهدرآن

Neoliticاست(دادهقرارخیزنفت Tell Ramad in the Damascus Basin of Syria ,2006(.
شهرهايدرنیزییهاتظاهرات، عربجهاندرمردمی تراضاتاعگرفتنباالبا2011سالدر

سرکوبباکهپیوستوقوعبهحمصودرعا، الذقیه، دمشق، جبله، حماتنظیرسوریهمختلف
درکهپیوستبوقوعنیزسوریهدیگرشهرهايدرايپراکندههايتظاهرات. شدمواجهسوریهارتش

بودشدیدترحماهودرعا، حمصشهرسه
راهاشورشاستنتوانستهاسدرژیم. استشدهايهتازمرحلهواردسوریهيهادرگیريروند

براياسدحکومت. کندجلوگیريکشورازايهعمدبخشخوددراقتدارفرسایشازیافرونشاند
، نیزدیگرسوياز. استشدهمتوسلارتشوهوایینیرويازاستفادهبهناچارکشورکنترل

عزمباشورشیبه، شدآغازگليهاشاخهاهدايباومردمی يهااعتراضصورتبهکهجنبشی
ونداردگونگونهوخودجوشيهاحرکتشبکهآنبهشباهتیدیگرکهشدهبدلرژیمسرنگونی

. استشدهتبدیلمسلحودستیک، یافتهسازمانمخالفانیبه
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، رژیم. نیستندبرخوردارکافیقدرتازکشورترلکنگرفتندستبهبرايمخالفاناینحالاینبا
ایدئولوژيازبیکیترباداردعزموبرخورداراستوسیعحمایتیاز، نشینغیرسنیمناطقدربویژه
مخالفشورشیانتوسطکشوردرگريسلفیرشدازهراسبرابردرتواندمیکهسکوالرگراییملی
ویرانگريخطرهايرغمبهسوریه. دهدادامهخودحیاتهب، کندعملمؤثرصورتبهوگرفتهقرار
بستبنبه، آوردهبوجودجهانبرايتروسیعمقیاسیدرحتیومنطقهبرايوخودمردمعلیهکه

تشکیلراجمعیتکلازصددرنیمو11کهعلویانومسیحیان، هادروزي، کردها. استرسیده
. اندهنپیوستشورشیانبههنوز، اندرژیمحامیانینترقويودهندمی

بهرامردمکهجنگی. شدتبدیلايهفرقجنگیبهرفتهرفته، شدآغازتغییرهدفباکهجنبشی
درگیرياگرچه. اختاندهرابهجوییانتقامازوتسلسلیدوروکردهتقسیمهویتیجداگانهصفوف

مبارزهوايهفرقجنگیعنوانبهراآنمختلفیمسائلاما، استدولتقدرتاعمالنحوهسربر
اتخاذ، برعکسیا، ايهفرقنظرانهتنگيهادرگیريدامدرمخالفانافتادن. دهدمیجلوهوریسمتربا

تاریخدر. آوردخواهدباربهخطیرينتایجمنطقهوسوریهآیندهبراي، ملیوجامعدیدگاهی
.)2013، غنی و اکلهارتاست(داشتهودوجايدیرینهايفرقهکشتارهايوکشمکشسوریه

گذارتوافقدورانبرايفراگیرندهدستورکاريسربرخارجیيهاواسطههموداخلیرقیبانهم
موردنظرهستندقدرتدراکنونکهراهاعلويمنافعوامنیتهمتواندمیکه توافقی. اندهنکرد

شهروندانعمومنیزو، رهبران شورشواعضا،اقلیتيهادیگر گروهمنافعوامنیتهمو، قراردهد
ناهماهنگی اپوزیسیون بر سر چنین دستور کاري سبب شده تا روند مبارزات . بگیردنظردررا

. شودترپیچیده
. استکردهبروزشهريومحلیسطوحدرامورادارهبرايمشخصیيهاشکل، شورشگسترشبا

خودجوشيهاجنبشازايهشبکحالتاز، مبارزانيهااختالفوداخلیيهاشکافرغمبهشورش
. استیافتهتغییرمسلحمخالفانازیافتهسازمانوترهماهنگنیروییبهنامتجانسو

وشودمینگریستهآنانرهبريتحتوسنّیانازبرخاستهحرکتیعنوانبهشورشبه، حالعیندر
راموفقیتبیشتریننشینسنّیمناطقدر، دهدمینشانبیخوبهشورشجغرافیايگونه کههمان
یاوکنندمیحمایترژیمازهادروزيومسیحیان، طورکلیاین در حالی است که به. استداشته

مرزهايازخارجبهآندامنهکهايهپیچیدبازيدر، کردهاازبرخی، میانایندر. اندهطرف ماندبی
. )2012، (غنی و اکلهارتاندخودمختاريیافدرالیسمسربرخوديهانزاعدرگیر، رودمیسوریه

تر میبخش خشن و هجو، که در حال حاضر بزرگترین گروه جهادي در سوریه است، جبهه النصره
از سوي ، این گروه که مسئول بیش از پنجاه بمب گذاري انتحاري است. شودمیاپوزیسیون نیز محسوب 
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10000تا 6000نیروي انسانی این گروه بین . اندهد حمایت قرار گرفتي قطر و عربستان مورهادولت
,Suleiman Ali(شودمیتخمین زده ، غیر سوري هستندهاجنگجوي مرد که بسیاري از آن 2014(.

ISIS ،در بهار ، از همان ابتداي شروع به کار خود، دیگر گروه جهادي مهم در سوریه، یا گروه داعش
گروه ترینزیادي در شمال سوریه کسب کرد و اکنون به عنوان قوينظامیدستاوردهاي ، 2013
این گروه که همچنین مشهور به ارتش عراق و . شودمیمخالف دولت در سوریه شناخته نظامی

. ي تندروي سلفی در منطقه خاورمیانه تبدیل شده استهایکی از فرقه، شام
این گروه به شدت مورد حمایت غرب و . ر داردقرا، FSAارتش آزاد سوریه یا ، در سوي دیگر

و توسط برخی از افسران ناراضی ارتش 2011شکل گیري آن در اواخر ژوئن . کیه بوده استترنیز
Free(اندهنفر اعالم کرد25000نفر تا 1000تعداد سربازان این ارتش را بین . سوریه اعالم شد

Syrian Army fires military chief. 2014( .
است که هر گونه در جنگ داخلی سوریه نشان دهنده آننظامیو نظامیوجود این کنشگران شبه 

بازیگرانامروزتا. آن صورت بگیردنظامیتواند بدون تمرکز بر ابعاد میمداخله در این جنگ نیز ن
، رآشکاصورتبهکمدست، سوریهدر، مستقیمو یانظامیصورتبه، المللیوبینايهمنطق

ي متخاصم در هابا گروهايهمنافع گسترده و در هم پیچیدهابا این حال آن، اندهنکردمداخله
. منطقه دارند

ژئوپلتیک خلیج فارس
عراق و ایران شکل گرفته ، ژئوپلتیک خلیج فارس بر اساس درگیري مثلثی میان سه قدرت عربستان

در سه ربع ، در منطقهعربی ي جدید هالتپیش از مداخله غرب و نیز پس از شکل گیري دو. است
تضاد منافع در واقع میان یک دولت . این تضاد منافع بوده استقرن گذشته منطقه تحت تسلط 

ایران) بوده ((عراق) و یک دولت فارس و شیعهعربی بییک دولت انقال، (عربستان)عربی محافظه کار 
پایان قرن گذشته وجود نداشت و تا زمانی که از پایان این تخاصم دیرینه تا ايههیچ نشان. است

با وجود حمله امریا به عراق و . این مثلث نیز پابرجاي بوده است، دولت صدام حسین روي کار بود
و نیز تعارض منافع سیاسی همچنان در ، اما تعارضات فرهنگی و مذهبی، پایان کار دولت بعث عراق

اما دلیل واقعی آن چندان ، ار و مبرهن بوده استاین امر هر چند آشک. منطقه باقی مانده است
شدیدا مورد هانه مرزهاي آن. لزوما منافع غیرقابل جمعی ندارندهان دولتایهچرا ک. روشن نیست

با این همه به نظر . در این میان وجود داردايهحل نشدالمللبینمناقشه است و نه هیچ مانع 
رشد ناسیونالیسم و نیز ، و فرهنگی متفاوتمذهبیمل از عواايهرسد بیش از همه مجموعمی
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، میان جوامع این کشورها. این کشورها را از یکدیگر دور ساخته است، ي تاریخی طرفینهاذهنیت
,Hollidayروابط همراه با سوء ظن و عدم شناختی غیرعادي وجود دارد( 1996( .

، عمان، قطر. خوردمیتالفات به چشم میان کشورهاي جدیدالتاسیس منطقه نیز اخ، از سوي دیگر
از . و بحرین با سلطه عربستان بر شوراي همکاري خلیج فارس مخالف هستندعربی امارات متحده 

با مخالفت بحرین و امارات ، دفاع قطر از اسالم گرایان تندرو در کشورهاي منطقه، سوي دیگر
جهانیجنگازبعدکهرسفالیجخجنوبیحاشیهعربیيهارکشو. مواجه شده استعربی متحده 

يهارکشوازريبسیابامقایسهدر، شدندتأسیسعثمانیريتوامپراپاشیوفرنتیجۀدرواول
وپیوستهيعناصروبرجستههاییمؤلفهفاقدیخیرتاپیشینهوملیهویتمبانیمنظرازمنطقه

مشابهقلاحدیاكمشترمسایلیوهاچالشباراهارکشویناارديمودرمسألهینا.هستنديقو
خلیج بیبه ویژه کشورهاي کوچک و تازه تاسیس حاشیه جنو. )1390، واعظیست(ادهکروبررو

به . دارندايهمنطقتري منسجمهانیاز به اتصال خود به هویت، به دلیل مشکالت هویتی، فارس
با -نفر جمعیتوهزاردومیلیون و چهل و دکشوري با حدود -همین سبب است که براي مثال قطر

به دنبال کسب جایگاهی جدید براي خود ، منطقهۀي تندرو در کشورهاي آشفتهاحمایت از سلفی
. بوده است

تیبات امنیتی خلیج فارس نیز ترالگوي، در منطقههابا توجه به مشکالت و مسائل و نیز انباشت سوتفاهم
به لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی و نیز ، فارسمنطقه خلیج . یابدمیو قواعد خاص خود را هاویژگی

ثبات ساز در منطقه که بعضا در تضاد با بیي هانفت و نیز وجود هویت. ژئواستراتژیکی حائز اهمیت است
. از امنیت در منطقه منجر شودسازمسألهسیم الگویی ناپایدار و تربهتواند میاندهیکدیگر شکل گرفت

وسودبراساسوسیالروابطیدارايکهداردوجودکشورهاییزابیقطچندبیکیترالگوایندر
پذیرفتهقواموازنهمنطقالگوایندر. کندتغییراستممکنزمانطولدرکههستندمقطعیزیان
مورددر. شودنمیشناختهدشمنیاودوستدائمطوربهکشوريهیچکلیطوربهواستشده
بهتقریباًمشتركوجوهوداردوجودمتعارضیامشتركفعمناازمختلفیسطوحکشورهاهمه
، (واعظیشوندمتحدیکدیگرباروزشرایطبراساسکهدهدمیاجازهمنطقههردرکشورهاهمه

نیاز ، تیب براي شناخت الگوهاي امنیتی و نیز سیاست خارجی کشورها در منطقهتراینبه. )1385
. و یا متعارض کنشگران اصلی در منطقه وجود داردبه درکی عمیق از این منافع مشترك

میان ایران از یک سو و شوراي همکاري خلیج فارس از سوي ، کنشگران منطقهبیدو قطترینمهم
، بحرینيهارکشوهماییدگربارسفاخلیجريهمکارايشو1981می25روزدر. دیگر است

بهاقعروانیراجنگعقووپیدرربیعهمتحدراتمااوديسعونعربستا، قطر، نعما، کویت
همهکهشدسیسأتحالیدرراشوینا. شدتشکیلسمیررطوبهديسعونعربستادپیشنها
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ريهمکارايشوسیسأتازفهدترینمهم. شتنداندرحضوآندررسفاخلیجزهحويهارکشو
انعنوراشویناوعضرکشوششنمیابطروابیشترچههرتقویتوهماهنگی، دتحاارسفاخلیج

خلیجحاشیهعربیيهارکشوبینزماليهاهماهنگیدیجااراشوتأسیسازصلیافهد. ستاهشد
ازمختلفيهامینهزلبتهاکهدهبوجیرخااتتهدیدوهاخالتدبرابردرمتومقاايبررسفا

.)1390، شوراي همکاري خلیج فارس(ستاگرفتهشکلآنقالبدرنیزديقتصااريهمکا
جمهوري بیتشکیل این شورا مقابله آن با حکومت انقالمیبا این همه یکی دیگر از دالیل غیراعال

بعردولیدداز، در حال حاضر و پس از سقوط دولت صدام حسین نیز. ایران بوده استمیاسال
منطقهدرنشیعیانقشوانیرارتقدیشافزاجهتدرتحولیرسفاخلیجحاشیهيهارکشو

نداتومیکههشددیجاانپاکستاتانلبناازشیعیلهالیکنهاآمنظرازوگرفتهشکلانهمیورخا
یافتنحاکمیتبااقعر، منطقهابعراهنگادرالذ، دگیرارقرانیراسالمیاريجمهویتاهدتحت
رختیااوذنفوتحتريکشوبه، انیرامقابلدربخشازنتوعربیرتقدیکازادکراونشیعیا

نفعبهايهمنطقرتقدازنتواقعرحاکمهرتقددرشیعهيهاونیرر حضوالذوستاهمدآدرنایرا
چنین، انیرارکنادرنهوباشدانیرامقابلدربایدارههمواقعرنهاآنظراز، دادهیشافزاراانیرا

يهاسیاستذتخااورسفاخلیجنمواپیريهارکشونشدیکدنزدرلشکاادیجااموجبنگرشی
يهارکشوهیدرأييلگوا، لمللیابینمسائلردمودر.شدهداخولمللیابینوايمنطقهكمشتر

بهودهنبوهمسویکدیگرهادعملکرنیزيبشرقحقومسائلردمودر، ستاوتمتفاهمبامنطقه
. )1391، اکبرنمیکنند(عملهماهنگیکدیگربارسفاخلیجزهحويهارکشوکلیرطو

ناحیه ي سنی مذهب منطقه خلیج فارس از هاتهدیدي که دولتترینه عنوان مهمب، هالل شیعی
آن چیزي است که پادشاه اردن نگرانی خود از آن را این ، کنندمیران در حال حاضر احساس ای

لبنانکشورهاي، هستندشیعهجمعیتاکثریتدارايکهعراقوایرانکناردر«کند: میگونه بیان 
شیعیانگروهوعلويشیعیاناقلیتحاکمیتباسوریهوشیعیزیادجمعیتیلدلبهبحرینو

تحوالت، »شیعههالل«بهدادنشکلبا، خیزنفتمناطقدرسکونتدلیلبهسعوديعربستان
. )13/8/1383، اردن، الفد(»دهندمیقرارتأثیرتحتمدیترانهتافارسخلیجازراژئوپلتیکی

مسألهبراي ایران . طرح بحث محور مقاومت در کنار هالل شیعی است، انمهم در این میمسأله
ایران بر . حائز اهمیت است، به صورت یکی از بنیادهاي اساسی سیاست خارجی کشور، فلسطین

حاضر به عقب نشینی از مواضع خود در قبال اشغالی بودن رژیم ، منطقهعربی خالف بیشتر دول 
این در . کندمیطرح رفراندوم میان ساکنان اصلی فلسطین حمایت صهیونیستی نبوده و همچنان از

دیگر قرار داشته و ايهفلسطین در مرحلمسأله، ي منطقههاحالی است که براي بسیاري از دولت
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ن کشورها یا تلویحا اسرائیل را به ایهبه همین دلیل است ک. بردمیطرح بحث مقاومت راه به جایی ن
. کنندمیا دست کم از مقابله جدي با کلیت آن اجتناب و یاندهرسمیت شناخت

جانبه روابط دو، هاآنيهاو تعارض منافع و دیدگاه، عالوه بر مقابله کشورهاي عضو شورا با ایران
میان گانهسهجزایر مسألهمهم آن ۀنمون. ران با برخی از این کشورها نیز بدون تنش نبوده استای

الشعاعتحتکه سیاست خارجی هر دو طرف را نسبت به یکدیگر ، استربی عایران و امارات متحده 
. قرار داده است

میان جانبهروابط پیچیده دو و چند ، ثباتبینظم امنیتی ، اعتماديبی، رسدمیتیب به نظر تراینبه
زه کشورهاي حوايهدر سیاست منطقمهمی نقش مذهبیکشورها و نیز عوامل هویتی و به ویژه 

. کندمیخلیج فارس ایفا 

ي حوزه خلیج فارسهابحران سوریه: مواضع دولت
حافظ . متحدان ایران در منطقه براي بیش از سی سال گذشته بوده استترینسوریه یکی از مهم

در ، با وجود تشابه در ایدئولوژي بعثی با رژیم صدام حسین، پدر بشار اسد رئیس جمهور فعلی، اسد
باسوریهتعارضمطلوبحلويخارجیسیاستدوگانههدف. راق حمایت نکردطول جنگ از ع

بود که عربکشورهايدیگرمیاندرسوریهپرستیژافزایشوجوالنهايبلنديمورددراسرائیل
. دانستمی- مصر و یا عربستان، مانند عراق-عربیوي آن را در تقابل با پیروي از رهبري دیگر دول 

ناشی»بزرگسوریه«کهنایدئولوژيازحديتااسرائیلواعرابمناقشهدریهسورمرکزينقش
بربایدسوریهکهاستاعتقاداینحاويوداردقراراسددکترین موسوم بهبطندرکهشودمی

. استسوریهدیپلماسیماندگارفکر، اسددکترین. نمایدرهبرياعمالخودعربهمسایگان
وبزرگهايقدرتبهنسبتسوریهخارجیسیاست، تاکنونسوریهولتدتأسیسابتداياز

یعنیجدیددورانازهرچنداست؛بودهاسرائیلواعرابمیقدیتعارضاتازتابعی، خودهمسایگان
ازتابعیدیگرسوریهخارجیسیاست، 2003سالدرعراقبهآمریکاحملهازپسدوراناز

هايحوزهدرآمریکاباايمنطقهتعارضاتازناشیبلکه، نیستاسرائیلواعرابمناقشات
خودنیزواسرائیلباعربی تعارضاتدیگراینک. باشدمی) اسرائیلنیزولبنان، عراق، ایران(مختلف
ازسوریهخارجیسیاستجدیداندیشهدراولویتترینفوريعنوانبهراخودجایگاه، اسرائیل

آمریکابهاسرائیلواسطگیبایااسرائیلموضعاز، سوریهدولتگذشتهدر. استدادهدست
، تفکرایندر، دیگرعبارتبه. نگردمیاسرائیلبه، آمریکاموضعازدورهایندراما، نگرستمی

شدهايمنطقهویافتهگسترشسوریههايدغدغهوگرفتهقراراسرائیلجايبهآمریکا
,Dickinson(است 2013( .
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دخوعالیقومنافعسساابرايهمنطقافروايمنطقهانیگرزبا، 2011ز بحران سوریه از سال با آغا
درخاصیتژیکاسترائوژوئوپولیتیکژهمیتاکه، رکشوینابابطهرادررامختلفیيهايگیرجهت

سهدتضاة صحناین کشور طی بیش از سه سال گذشته . نداهدنموذتخاا، داردمیانهورخامنطقه
منظازيلگوسااباکهستااللیبروغربیتیشااگراولدیکررو.ستامنطقهدریکژیدئولوادیکرور

در ارتباط با برخی کشورهاي هابیتووسلفینۀ یااگراطفراةندیشادومدیکررو. استترکیهالئیک
جمله ان آن ازحامی و متومقاجبهۀیشۀندامسودیکررووبه ویژه عربستان و قطر بودهعربی 

. ستاران و حزب اهللا لبنانای
ن مدت از سویی محملی براي جدال میان این سه تفکر بوده است و از سوي دیگر بر سوریه طی ای

هر سه جریان . گذاشته استتأثیرايهتعامالت این سه جریان در خارج از سوریه و در سطح منطق
. اندهداشت-حفظ ثبات و یا تغییر وضعیت آن-در سوریهمهمی منافع 

ی زیادي را به خود اختصاص المللبیندر حال حاضر توجه و تمرکز ، سوریه به عنوان میدان منازعه
و گاه ايهرسان، ي گسترده دیپلماتیکهاداده و هر دو سوي منازعه از کشورهاي خارجی حمایت

. کنندمیدریافت ايهگستردنظامی
دچار نوعی سرگردانی در قبال بحران هابه ویژه امریکاییدر حالی که غرب و ، رسدمیاما به نظر 

ست هااین جنگ آن«و باراك اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا معتقد است ، سوریه هستند
دانند در میو به طور مشخص اندهکشورهاي منطقه به شدت خود را درگیر جنگ ساخت، »و نه ما

چراکه جنگ در سوریه در حال حاضر نه . درگیر جنگ هستندۀسوریه به دنبال کدام گروه و یا فرق
ي متعدد سوري و حتی هامیان گروهايهجنگی براي دموکراسی و یا حتی بر ضد آن که جنگی فرق

. غیر سوري است
سوریه در رقابت با یکدیگر مسألهفراتر از ، هر سه سوي منازعه، گرمداخلهي هادر میان دولت

تفکر سلفی گري و نیز تفکر مقاومت در میان کشورهاي حوزه ، از این تفکراتمهمیبخش . اندهبود
و هارقابتبه ، در واقع بخشی از منازعات و مداخالت در بحران سوریه. خلیج فارس ریشه دارند

تنها یک ، سوریه از این جهت. گرددمیي ثالث در خصوص مسائل متفاوت برهاتعارض منافع طرف
یی با منافع ملی هاي متنافر و نیز دولتهامین پیکار افرادي با ایدئولوژيز. زمین پیکار است

. متعارض
مسألههر چند مسائلی از قبیل بحران بحرین و یا ، در بستر تحوالت کشورهاي حاشیه خلیج فارس

اما بحران سوریه به دلیل ، اندهپس از انقالب تونس اهمیت داشتیمن نیز طی سلسله رخدادهاي 
مسألهدت و نیز به دلیل جایگاه ویژه سوریه در منطقه خاورمیانه و نیز در ارتباط با شدت و م

. منحصر به فرد بوده است، فلسطین
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گسترش تسلیحات و مسابقه تسلیحاتی در منطقه
تسلیحات خود در مقایسه با میمسابقه تسلیحاتی تالش کشورهاي مختلف براي افزایش کیفی و ک

بزرگترياندازه، سالحبیشتريتعدادتاکندمیتالشطرفهرفرآیندینادر. دیگر کشورها است
رقابتنوعی، مسابقه تسلیحاتی در مناطق. کندکسبرانظامیتکنولوژيازباالتريسطحیاارتش
خواهدارمغانبهمنطقهدرراثباتیبیوناامنیتنهانهکهاستشدهجادایهمنطقکشورهايمیان
عدمحتیواگراییوجهتدرمیگاهادولتاینمالیذخایرکاهشبروهعالبلکهآورد

مسابقه تسلیحاتی تأثیرهر چند در خصوص . رودمیشماربهجانبهجندیاجانبهدوهايهمکاري
. اما درباره علل آن اختالف نظرهاي زیادي وجود دارد، در مناطق تقریبا افاق نظر هست

بسیار پربار بوده ، )1974) و گري(1983(راست، )1987بوزان(–حاتی ادبیات پژوهش مسابقه تسلی
توان دالیل رشد مسابقه تسلیحاتی را از دید این ادبیات به دو می، مفیدبنديتقسیمدر یک . است

از نیاز ، عوامل داخلی. تقسیم کردهابر آنمؤثرو نیز عوامل خارجی هابخش عوامل داخلی دولت
یی چون هاي کمتر از حد مطلوب در عرصههای به مردم خود براي اتخاذ سیاستدولت به ارائه دلیل

به منظور اقناع مردم براي پذیرش وضعیت بدي است که میاین سیاستی اعال. عرصه اقتصادي است
در این . شودمیعوامل خارجی نیز اغلب بر اساس مدل بازیگر عقالنی بیان . دولت در آن قرار دارد

ي براي بهبود و ارتقاي وضعیت تسلیحاتی کشور بر اساس شکل گیرتصمیم، بحثترینجا مهم
ايهتواند منجر به مسابقمی، کنش و واکنشاین فرآیند . گیري یک تهدید خارجی جدید است

پی آن واکنشی در قبال واکنشی را در پی خواهد داشت و در ، پایان شود که در آن هر کنشیبی
ي تسلیحاتی از جایی شروع شدند که یک یا هامسابقهترینبرخی از مهمبا این حال. واکنش قبلی

ي تسلیحاتی خود را هامیزان دارایی، با هدف تغییر و بهبود جایگاه خود، هااز دولتايهمجموع
,Glaserافزایش دادند( 2000( .

میل د نیز درکنمیدرك یک کنشگر از وضعیت خود و نیز اهدافی که براي خود تعریف ، با این همه
. استمؤثرآن کشور به ارتقاي وضعیت تسلیحاتی خود و در نتیجه شروع یک مسابقه تسلیحاتی 

اطالعات آن کشور از ، توانند شامل میزان توان اقتصادي و تکنولوژیک یک کشورمیعوامل دیگر 
کشورهاي میزان تسلیحات سایر کشورهاي رقیب و نیز نوع تعریفی که از کشورهاي دیگر به ویژه 

. رقیب خود دارد باشدايهمنطق
چارچوب ، در این جا. بروز ناامنی در مناطق است، یکی از عوامل گسترش مسابقه تسلیحاتی

، از دید ریچاردسون. یابندمیبحث معماي امنیت و نیز مدل مارپیچی اهمیت ، تئوریک رئالیسم
کشورهاي رقیب؛ نظامیان هزینه نخست میز. مسابقه تسلیحاتی به سه فاکتور اصلی بستگی دارد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


285روابط ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس در ...

و سوم میزان شکایت و نارضایتی کشور از کشور نظامیخریدهاي قبلی نیروهاي دوم بار اقتصادي
,Richardsonرقیب( 1967( .
ازمنطقهترینجهانیاکنون، برمیگیرددررانامتقارنتوانباوزنهمغیرکشور8کهفارسخلیج
که در ؛گرددمیتلقیامنیتیمجموعهعنوانبهفارسخلیج. استنجهاامنیتیمجموعههايمیان
ودوستیالگوي، آنهابینتمایزوتفکیکشیوهوواحدهامیانموجودترتیباتاصلسهآن 

امنیتجوهريساختارهدهندشکلارکان، اصلیواحدهايبیندرقدرتتوزیعوخصومت
. استمنطقهاي

ناامنی بخشی از . و استراتژیک اما در عین حال ناامن جهان استخلیج فارس یکی از مناطق مهم
گري و خرید تسلیحات در منطقه نظامیافزایش ي در مؤثرن منطقه است و این عامل ایهتاریخچ

راهبرد، شورويفروپاشیازپس. استمنطقهدرخواهیچیرهينتیجهتسلیحاتیمسابقه. است
مسابقهساززمینه، منطقهدرمسلطقدرتظهورازجلوگیريوطقهمندرقواتوازنایجادبرآمریکا

ابزارهايساختبرايدالرمیلیوندههامنطقهکشورهايتاکنون90دههاز. استبودهتسلیحاتی
به طوري که در حال حاضر اندکردههزینهخودهمسایگانتهدیدوبازدارندگیجهتنظامیمدرن
. استآوراشتهابسیارجنگیپیشرفتههايسالحبرايکهاستايمنطقهفارسخلیج

بحران سوریه بر گسترش مسابقه تسلیحاتی میان کشورهاي حوزه خلیج فارستأثیر
احساس ، گذار بر افزایش مسابقه تسلیحاتیتأثیریکی از عوامل مهم ، همان طور که پیشتر گفته شد

مایش منازعات از پیش موجود در منطقه بوده بحران سوریه در واقع به محل ن. استهاناامنی دولت
کیه و نیز تفکر ترتفکر جمهوري خواهی به سبک، سه نوع تفکر سلطنت محافظه کارانه. است

با این همه جنگ داخلی در سوریه سبب شد این اندهمقاومت پیش از بحران سوریه نیز وجود داشت
و دولت ، ن و عربستان به دلیل رقابت قدرتي ایراهادولت. محملی براي نمایش خود بیابندهاتنش

قطر و امارات به دلیل عدم پذیرش سیادت جمله حاشیه خلیج فارس از ترعربستان و دول کوچک
. کنندمیمنافع متعارضی را دنبال ، عربستان بر شوراي همکاري خلیج فارس

عضوکشورهاينگرانیدلترینعمده، صدامسرنگونیتافارسخلیجهمکاريشورايتشکیلآغازاز
به، ایرانخصوصدرو»تهدیدوجود«شکلبهعراقمورددرکهبودامنیتیتهدیدهايبامقابله

در. بودغیرمؤثرشدتبهنیزتأمینیاقدامات، حالعیندر. مییافتنمود»تهدیدازبرداشت«صورت
تهدید امنیتی ترینن مهمکشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس ایران را به عنوا1981سال 

. شدمیتعارض با ایران در شورا پیگیري میو این نخستین باري بود که به صورت رس، شناختند
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این تحوالت . گذاشته استتأثیرتحوالت دنیاي عرب به طور مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت خلیج فارس 
ي سیاست داخلی هامرتبط کردن پویاییبا ، گردندمیمحسوب ايهکه نقطه عطفی در توازن قواي منطق

. گذار بوده استتأثیرخلیج فارس ايهبر امنیت منطق، به یکدیگرهاو نقش دولتعربی جوامع 
هر چند یکی از نیروهاي مخالف دولت عربستان را سرنگون ، و سقوط صدام حسین، جنگ عراق

، وافق با ایران در این کشورن کشور و نیز تقویت جبهه مایهاما به واسطه جمعیت شیع، ساخت
ي پس از اشغال و به ویژه هاتیب طی سالتراینبهعراق . به منافع عربستان در منطقه بودايهضرب

محملی براي تعارضات ، از زمان خروج نیروهاي خارجی از این کشور و شکل گرفتن قانون اساسی
در یمن و نیز بحران بحرین هااختالف بر سر آینده سیاسی حوثی. تبدیل شده بودايهمنطق
خلیج فارس ايهي دیگري از تقابل منافع و نیز تغییرات داخلی است که بر سیاست منطقهانمونه

. اندهگذار بودتأثیري اخیر هاطی سال
برندهآنهادیدگاهاز.نگردمیایرانباقواتوازندریچهازمنطقهتحوالتبهعربستانبرحاکمنظام

.استایرانعربجهانونیکنتحوالت
اما ، ي متمادي دنبال کردهاتوان در طی سالمیي بحران در روابط دو طرف را هاهر چند ریشه

يهارقابتبهراخودجاي، آشکارغیردیپلماتیکيهارقابت، پس از حوادث جدید در جهان عرب
تفاوتهايدلیلبهایران، بینایندر. بدهدخاورمیانههايحیطههمهدرسیاسیواقتصاديآشکار

سعیکهاستبرخوردارکمترينفوذضریبازفارسخلیجحاشیهکشورهايبافرهنگیومذهبی
نایهکشیعیانی. کندبرطرف، منطقهاینشیعیانراخودتعامالتگسترشبارانقصاینکندمی

بهمایلچندانکهقلیتیایاو) بحرین(هستندمحکوماکثریتیدارايکشورهابرخیدرروزها
. رسندنمینظربهایرانسیاستهاي

بیش از ، کشورهاي منطقه به واسطه مداخله آشکار و پنهان در منازعه، پس از آغاز بحران در سوریه
رنگ آشکارتري به خود گرفته و تقریبا هاخصومت. پیش رودر روي منافع یکدیگر قرار گرفتند

صورت هادر واقع در سوریه تقابل. درگیر خود ساخته استي مهم منطقه راهادولتتمامی 
هموار شد براي هاو نیز منافع دولتهاآشکارتري به خود گرفتند و راه براي مقابله مستقیم ایده

، اندهي سلطنتی و غیردموکرات بودهاکه اغلب از دولت، کشورهاي عضو شوراي همکري خلیج فارس
تا این اندهبرابر سلطنت خواه دشوار بوده و این کشورها سعی داشتي دموکراتیک در هاتقابل ایده

در بحران سوریه به صورت هان دولتایهمداخل. تبدیل کنندمذهبیو میي قوهاتقابل را به تقابل
چرا که با هر چه . و امنیتی در منطقه شدنظامیبار دیگر سبب اولویت یافتن مسائل ، آشکار

امنیت کشورهاي درگیر نیز بیش از پیش به بحران در مسأله، سوریهشدن جنگ درترپیچیده
. شدمیسوریه مرتبط 
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. کشورهاي منطقه را ناگزیر از مداخله ساخته است، بنا به دالیل امنیتی و نیز هویتی، بحران سوریه
.استهااهمیت خود سوریه براي این دولت، ي درگیرهاعالوه بر رقابت دولت، یک علت مهم آن

قدساشغالگررژیمباهمسایگی. استتاملقابلنیزدارد درخاورمیانهی کهموقیعتسوریه به لحاظ 
منطقهسیاسیهايدربازیبتواندکهاستبخشیدهخاصیموقعیتکشوراینبهوعراقلبنان

هکاستسوریهتنهااکنونخاورمیانهعربی کشورهايمیاندرباشدبرخوردارباالییازجایگاه
وجمهوريسوریهرهبراندیدگاهنزدیکیباشدمیقدساشغالگررژیمبیطلتوسعهبامبارزهسکاندار

درمیانسوریهنقشاهمیتبهنیزوجهانیۀمنطقمعادالتودیگربارهدراینایرانمیاسال
. استافزودهمنطقهيهاکشور

ايهمنطقسیاسیبازیهايدرتاسسوریهتنهامیانهخاورعربکشورهايدر میاناز سوي دیگر 
کهاستخاطرهمینبهاستخودخاصگاهدرصاحبحالعینودرکندمیایفامستقلینقش

سوریهرهبريدیدگاهنظرجلببرايتاراههاییتالش کردندبیي غرهابسیاري از دیپلمات
. کنندداپیقدساشغالگررژیمباوصلحنامهموافقتامضاویژهوبهغرببهدرهماهنگی

ي محافظه کار هاي گذشته یکی از کشورهاي محور مقاومت و در برابر دولتهاسوریه در طی سال
ي محافظه هاپایدار دولتنسبتاًبه همین دلیل است که با وجود رویکرد . قرار داشته استعربی 

این ، و مصربحرین ، چون یمنعربی ي هاکاري چون عربستان در مخالفت با سقوط دومینووار دولت
حمایت عربستان سعودي از . کشور از همان ابتدا موضعی جدي در برابر بشار اسد اتخاذ کرد

، گیري تشیع شکل گرفته بودي سلفی که پیشتر به دلیل رویارویی غیرمستقیم با روند قدرتهاگروه
. در سوریه به صورت بارزتري نمود یافت

شورهاي خلیج فارس منجر به اشاعه بحران یري کدرگوجود دارد کهمیامکان کباوجود آن که
درون ریزي ، سیاسیمیبا این حال به پرورش محیطی س، به درون منطقه شودايهو فرقمیقو

و رادیکالیزه ايهتضعیف موقعیت میانه روها در تعامالت منطق، مشکالت با ایران به داخل منطقه
از سوریه مذهبیو ايهموضوعات فرقشدن جوانان شیعه و سنی به واسطه شنیدن اخبار و 

,Wehreyشود(می 2013( .
ن خطر را به ایهبا این هم، ي منطقه خود از خطر افزایش فرقه گرایی در منطقه آگاه هستندهارژیم

تأثیریک نمونه داخلی از . اندهجیح دادترتهدید علیه حکومت خود و ضرورت پایداري سلطنت
ي جنوب هاعربستان سعودي با شیعیان این کشور در استانمسأله،در سوریهايهي فرقهاجنگ

مانند نمیر ، علماي شیعه در عربستانترینبه ویژه که برخی از محبوب. شرقی این کشور است
. النمیر در مدرسه زینبیه سوریه تحصیل کرده و به آن کشور ارادتمند هستند
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نیز از ايهمنطقمینهادهاي رس، ايهمنطقمیي غیررسگذاري جنگ داخلی سوریه بر نهادهاتأثیرعالوه بر 
نمایندگان مجلس سنی مذهب . کویت و بحرینبراي مثال در پارلمان . اندهاین مناسبات پرتنش آسیب دید

این در حالی است که . شوراي ملی سوریه را به رسمیت شناختند، 2008فوریه 28در ، مجلس کویت
پس از این وضعیت بود که روزنامه کویتی . مشکل داشتندمسألهاین نمایندگان شیعه مجلس به شدت با 

,Hassan(»مجلس ملی را از مسیر اصلی منحرف ساخت، فرقه گرایی«نوشت:  2012( .
در این کشور با سه میلیون نفر . در واقع مشارکت کویت در منازعه به شدت هم خطرنک است

ي مالی از قبایل و هاجمع آوري کمک، دهندمیکه یک سوم آن را شیعیان تشکیل ، جمعیت
تبدیل شده ي جهادي سنی به یک ژست سیاسیهاي ثروتمند سنی مذهب به نفع گروههاگروه

ي شیعه مذهب در این کشور به نفع هاي مالی گروههااست این در حالی است که خبرهایی از کمک
رسد میتیب به نظر تراینبه. )Dickinson, 2013رسد(میرژیم حاکم بر سوریه نیز به گوش 

، پیش رفته استتردر بحران سوریه به کشورهاي مداخله کننده راحتکه سرایت فرقه گرایی 
هر چند این فرقه گرایی خود به . تر شدن مناسبات منطقه شودنظامیتواند منجر به هر چه می

رسیدگی به ي ساختاري طوالنی مدت در سطح کشورهاي خلیج فارس و عدم هادلیل ضعف
. ي سیاسی و اقتصادي بوده استهانابرابري
یی هدایت کند که از هاتواند ما را در عین حال به سوي شناسایی شبکهمیهااین کمکتمامی 

ي هاي خود را با گروههامرزبندي، پیش از جنگ سوریه در میان کشورهاي حوزه خلیج فارس
,Dickinsonمختلف در سوریه مشخص کرده بودند( 2013( .

شدن منطقه غافل نظامیدر ايهتوان از نقش عوامل فرامنطقمین، ايهي منطقهاعالوه بر کمک
از مسئولیت حفظ هاي بزرگ و گریز آنهاعدم تمرکز کافی قدرت، عربی ي هااز دید دولت. شد

وباما که بر ا» چرخش آسیایی«. بر پیکره منطقه وارد آورده استمهمی ضربه روانی ، صلح در منطقه
ق آسیا معطوف شده است راساس آن تمرکز این کشور از خاورمیانه و اروپا به سوي کشورهاي ش

احساس یاس و هراس ناشی از . منجر به هراس کشورهاي منطقه نیز شده است، عالوه بر عصبانیت
نیاز ي بزرگ در منطقه و به ویژههابازي قدرتي کوچکی است که تاکنون هادولت» سرپناهیبی«

سبب شده تا این کشورها ، دادمیبیغرب به انرژي و امنیت آن در خلیج فارس به آنان اطمینانی نس
نخست تالش براي ناامن و تهدیدآمیز . از دو سیاست متفاوت جهت حفظ امنیت خود استفاده کنند
تسلیحاتی به ؛ و دوم ورود به مسابقه هانشان دادن منطقه به منظور جلب نظر و توجه دوباره قدرت

. خودنظامیي هامنظور باال بردن ظرفیت
. کندمیگیرد که براي دولت ایران قضیه به شکل کامال متفاوتی عمل میاین همه در حالی صورت 

خلیج عربی ي هاي غرب در کمک به پایان بحران سوریه از دید دولتهادر واقع هر اندازه تالش
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ایران عامل برهم خوردن نظم میاخله از نظر جمهوري اسالاین مد، رسدمیفارس ناکافی به نظر 
ي متخاصم در سوریه و در نتیجه تداوم و طوالنی شدن هامنطقه و نیز تعادل قوا در میان گروه

ي امنیتی هاتواند به نگرانیمیدر هر دو مورد ، هااین تعارض در برداشت. جنگ در این کشور است
. حوزه خلیج فارس بیفزایدي عربهاهر دو طرف ایران و دولت

از آن جا که بیشتر کشورهاي کوچک حوزه خلیج فارس فاقد توان تکنولوژیک الزم براي ساخت 
د بهترین رسمیبه نظر ، باشندمینظامیسالح و نیز جمعیت مناسب براي باال بردن تعداد نیروهاي 

ن و دوم نگاهی به لیست تسلیحاتی نخست انگیزه کنشگراۀراه براي محک زدن مسابقه درگرفت
. باشدهاخرید سالح توسط این دولت

یکی از برندگان اقتصادي این ، ی سالحالمللبینرسد امریکا و دیگر فروشندگان میدر این میان به نظر 
از آن جا که خرید و . جنگ سوریه تجارت اسلحه را در تمام منطقه رونق بخشیده است. اندهبازي بود

دهد و بازیگران از نشان دادن میزان واقعی دست به میب در فضایی غیرشفاف رخ فروش تسلیحات اغل
مسألهبراي درك . توان آماري دقیق از این امر را ارائه کردمین، کنندمیدست شدن سالح خودداري 

ي بادوام و هاباید یک نکته مهم را در نظر گرفت و آن تمایزي است که میان سالح، خرید و فروش سالح
براي . مورد استفاده قرار بگیرندهاتوانند براي سالمیي بادوام هاسالح. ي کم دوام وجود داردهاحسال

اما مایع سرد کننده سوخت ، تواند از سربازي به سرباز دیگر دست به دست شودمیAK-47مثال تفنگ 
. گیردمیي همان تفنگ مدام مورد استفاده قرار هاموشک و یا فشنگ

ي کم دوام براي هاشود بیشتر استفاده از سالحمییه آن چه به خود جنگ مربوط در جنگ سور
شوند و خرید سالح میدست به دست هابراي مثال در خود سوریه اغلب سالح. تداوم جنگ است

ي خود هااین کشور بیشتر سالح، در خصوص دولت سوریه. گرددمیي کم دوام برهابیشتر به سالح
کیه و کشورهاي عرب ترکند و شورشیان اغلب آن را ازمیاز روسیه خریداري را به صورت قانونی

سالح میبا وجود آن که امریکا و اروپا تاکنون حاضر به ارسال رس. کنندمیحوزه خلیج فارس تهیه 
، و دیگر کشورهاي آشفتهلیبی نیز از طریق تسهیل ورود سالح از هااما آن، اندهبه سوریه نشد

. کنندمیورشیان را فراهم ي شهاسالح
یی است که به خاورمیانه به طور کلی و باالخص به کشورهاي هاسالح، از تسلیحاتمهمی اما بخش 

دالرمیلیارد57مجموعا2011ًسالدرآمریکامتحدهایاالت. شودمیحوزه خلیج فارس سرازیر 
کلدرصد60رقمنایهکتاسفروختهفارسخلیجمنطقهعربپادشاهی6بهنظامیتاتجهیز

آمریکادفاعوزارتگزارشبنابه، آیدمیحساببهمذکورسالدرکشورنایهشدفروختهتسلیحات
دادهوزارتاینبهراجنگیادواتدالرمیلیارد80سفارشسعوديعربستان، 2011سالاواخردر
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کشوراینبارادالرمیلیارد3ارزشبهموشکیدفاعسپرنصبقراردادعربی متحدهاماراتواست
. )1391، (مردم ساالرياستبسته

ایران و عراق فرصت چندانی براي خرید سالح–یالمللبینيهاتحریمدلیلبه-البته در این میان 
در زمین مسابقه هاهر چند این امر به معناي سکوت این دو کشور و کنار گود نشتن آن. اندهنداشت

از فضاي ناامن و ناپایدار منطقه در متأثریز نبوده است و هم ایران و هم عراق به شدت تسلیحاتی ن
نشانگرمیرسغیريهامارآاین. اندهطی چند سال اخیر و در نتیجه مسابقه تسلیحاتی شکل گرفته بود

نآازاستتسلیحاتیباالييهاخریدبهفارسخلیجمنطقهعربيهاپادشاهیپیشازبیشتوجه
2011سالاواخردرتحویلجهتآمریکادفاعوزارتبهعمانمیلیاردي3. 5سفارشبهمیتوانجمله 

وهاآمریکاییهزینهبابحرینکشوردرآمریکاییيهاپایگاهنظامیتجهیزوتوسعههمچنینو
حکومتطرفاز2011سالدرتحویلجهتآمریکادفاعوزارتبهنامشخصتسلیحاتیسفارش

همچونجنگیادواتسفارشوخریدوقطردرهاآمریکایینظامیيهاپایگاهتجهیزوتوسعه، حرینب
وزارتاقدام، هاآمریکاییبههاقطريسويازشدهروزبهيهاموشکوپیشرفتهيهاجنگندهانواع
سالاوایلدرکویتبهدالرمیلیون900ارزشبهپاتریوتموشک209فروشدرمتحدهایاالتدفاع

وهاخریدنهایتدرو، هاآمریکاییبهکویتحکومتسويازجتگیادواتبرخیسفارشو2011
2012سالبرايحتیو2011سالطیعربی متحدهواماراتعربستانآورسرسامسفارشات

. استفارسخلیجمنطقهدرتسلیحاتیمسابقهرواجگویايبیبخو
خرید تسلیحات کشورهاي حوزه خلیج فارس در این دو سال نشان اجمالی از میزانايهمقایس

برآمریکا، فارسخلیجحوزهعربکشورهايبرخیدرمردمی يهاخیزشوقوعدنبالبهدهد می
به نحوي که ..استافزودهسقوطآستانهدرعربی يهادولتبهخودنظامیتجهیزاتفروشحجم

آغاز بحران در از امریکا سه برابر بیش از این میزان قبل از میزان تسلیحات وارداتی این کشورها
. تونس بوده است

شدهبرابردومیالديگذشتهسالدرفارسخلیجحاشیهکشورهاوآلمانمیانتسلیحاتیمعامالت
فروشدربارهآماريکشوراینچپحزبدرخواستبهپاسخدرآلماناقتصادوزارت. است

، قطر، بحرینگزارشایناساسبر. استکردهارائهفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايبهتسلیحات
1/ 42حدودمجموعاًمیالدي2012سالدرسعوديعربستانوعربیمتحدهامارات، عمان، کویت

بیشترین حجم معامالت تسلیحاتی . اندکردهخریداريآلمانازمختلفافزارهايجنگیورومیلیارد
سعوديعربستانبهآلمانتسلیحاتیصادراتحجم. تان صورت گرفته استآلمان نیز با عربس

.دهدمینشانرشدبرابر9ازبیش2011سالبهنسبتکهاستبودهیورومیلیارد1/ 24حدود
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نظامیقدرتهموارهتاانگیزدمیبرراآنهافارسخلیجحاشیهيهاکشورمذهبیومیقو، مرزيعداوتهاي
. داردنگهباالآنهاباهمقایسدر، خودمنابعومرزهابهرقبااندازيدستبامقابلهاستاي ردرراخود

گیرينتیجه
، شدن منطقه شده و احتمال جنگ را باال ببردنظامیتواند سبب میکه ، افزایش مسابقه تسلیحاتی

اهمیت زیادي ياهندگان سیاست خارجی و نیز پژوهشگران مطالعه منطقگیرتصمیمدر معادالت 
تعارضات حل نشده و مداخالت ، با توجه به پیشینه تاریخی، در منطقه استراتژیک خلیج فارس. دارد

و گاه ايهي منطقهابحران، با این وجود. زیاد استنظامیحساسیت نسبت به تغییرات ، ايهفرامنطق
. قه شوندتوانند سبب کاهش و یا تشدید مسابقه تسلیحاتی کشورهاي منطمیجهانی 

ي حوزه هاشیخ نشین، خاورمیانه شدعربی ي هایی که دامنگیر دولتهاپس از شروع سلسله بحران
تبدیل شده و سیاستی ايهي منطقهامخالفان تغییر رژیمترینخلیج فارس و عربستان به مهم

مسألهجهه با در موا، هاسیاست این دولتبا این همه . ن تغییرات اتخاذ کردندایهیکپارچه را علی
یکی از مدعیان ، جبهه مقاومتحامی سوریه به عنوان یکی از کشورهاي . سوریه تغییر جهت داد

در برابر ، ي پس اط انقالب اسالمیهارهبري جهان عرب و دوست استراتژیک ایران طی سال
و هاموافق نگرشمیو روي کارآمدن رژی، منطقه قرار داشته و سقوط رژیم سوریهعربی کشورهاي 

و یا دستکم تداوم بحران در این کشور و ، ي حوزه خلیج فارسهاي عربستان و دیگر دولتهاسیاست
. طی سه سال گذشته تبدیل شده استهابه اهداف این حکومت، تضعیف آن

عالوه بر دالیل شکل گیري و نیز چگونگی تداوم ، آن چه در خصوص بحران سوریه قابل تامل است
، در منطقه خلیج فارس. استهانتایج این بحران بر سوریه و نیز دیگر دولت، آنیا امکان پایان 

تروجود داشت پررنگهابحران سوریه سبب شده تا تضاد منافع و تعارضاتی که از پیش میان دولت
ي منطقه به واسطه مداخله آنان در هاشود و در عین حال احساس هراس از تسري بحران به دولت

از سوي دیگر تقویت فرقه گرایی . امنیتی این کشورها را بیش از پی ساخته استنیاز ، بحران
تواند منجر می، عربستان سعوديجمله ي منطقه از هادر سوریه به پشتیبانی برخی از دولتمذهبی

بیش از ، این فرقه گرایی. به تسري آن به دیگر کشورهاي منطقه و بروز معضالت ناشی از آن شود
ي درگیر در جنگ داخلی سوریه با یکی و یا چند کشور هااز تعامالت هر یک از گروههر چیز ناشی

. در منطقه استحامی 
شدن نظامیمنجر به ، ناامنیاحساسجادایهبا توجه ببحران سوریه ، دهدمیمقاله سپس نشان 

منطقه عدم مداخله مستقیم امریکا در منطقه سبب شده کشورهاي. منطقه خلیج فارس شده است
ةبه شدت بحران زدۀدر هراس از تکرار این داستان و نیز به منظور افزایش امنیت خود در منطق
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به دنبال کسب توانایی خودیاري در چنین شرایطی از طریق افزایش و بهبود تسلیحات ، خاورمیانه
وط به اگر چه عموما درك شکل گیري مسابقه تسلیحاتی از طریق آمار و ارقام مرب. خود باشند

سري و یا ، اما با توجه به مبهم، گیردمیت کشورها صورنظامیخریدهاي تسلیحاتی و یا بودجه 
ي تئوریک و نگاهی منطقی نسبت به پیوند هاتوان از دیدگاهمی، ناکافی بودن بسیاري از این آمارها

بقه تسلیحاتی در یک از ابعاد مسابیبه درك مناس، هانیازها و اهداف بازیگران با محیط پیرامون آن
. منطقه رسید

توان از چارچوب میات امنیتی بحران سوریه بر منطقه خلیج فارس را تأثیر، امراینبهبا توجه 
، تئوریک ژئوپلتیک مداخله بهتر درك کرد بر اساس این تئوري در هنگام بروز یک جنگ داخلی

داخله در امور داخلی کشور جنگ زده اغلب درگیر م، کشورهاي منطقه به دلیل نزدیکی جغرافیایی
. شودمیین امر سبب تسري بحران از داخل یک کشور به وراي مرزهاي آن در منطقه . شوندمی

با یکدیگر در تضاد گرمداخلهدر صورتی که کشورهاي ، تسري بحران از یک کشور به سایر کشورها
. شودمیبا یکدیگر گرمداخلهي شدن جنگ و نیز درگیري خود کورهاترمنجر به طوالنی، باشند

از ، نخست. شودمیسه عامل کلی سبب بروز و افزایش مسابقه تسلیحاتی در منطقه ، از این دیدگاه
حوزه عربی کشورهاي ، خوانده است» و نه ماهاجنگ آن«را منازعه رازمانی که باراك اوباما این

توجهی بینسبت به ، مریکا گره زده بودندخلیج فارس که امنیت خود را به دفاع و چتر حمایتی ا
و ايهي فرقهاعالوه بر این هراس عوامل و انگیزه. امریکا در خصوص سوریه احساس هراس کردند

. شدن منطقه کمک کرده استبیو به طور کلی قطهاو ضدیتهانیز به تشدید حمایتمذهبی
در واقع تضاد و . کشورهاي منطقه وجود داردگردد که از میان منافع میعامل سوم نیز به مسائلی باز

سبب هر ، نمود عینی یافته و تجلی آن به صورت جنگ، پی بروز جنگ داخلیدر ، تعارض در منطقه
. گرددمیشدن منازعه ترچه رادیکالیزه

مطالعات پیشنهادي
ي منطقههاا دولتو اقوام درگیر در منازعه سوریه بمذهبیي هابررسی تعامالت پیچیده و متغیر گروه- 
به تسري جنگ افغانستان به منطقهعدمجنگ افغانستان و سوریه و دالیل ايهمقایسبررسی -

و در عین حال تسري جنگ سوریه به عرصه ، آن بر مسابقه تسلیحاتیتأثیرویژه در خصوص 
تر شدن منطقه بر اثر این جنگنظامیو ايهو فرامنطقايهمنطق
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Iran & the GCC Countries Ties in the Shadow of the Syria Evolutions

Fa’ezeh Ghasemi1

Abstract
Syria, Iran's strategic ally in the Middle East, has been a serious crisis in 2011.
Crisis that initially affected by developments in other Arabic countries and the
protest demonstrations began, but later became a complex equation that
involves many regional and trans-regional.
Somehow the Syrian issue currently affecting the entire region’s country.
Directly or indirectly, it has been become a battleground of conflicting interests.
Iran, Syria's main ally in the region, along with other elements of the Resistance
Front in the field have been and Most conservative countries in the region are
against the Assad regime. Arabic, Persian Gulf countries, especially Saudi
Arabia, Qatar and the United Arabic Emirates, are among the most important
actors in the crisis. These states that before, were in a state of tension and
confrontation with Iran, and have a conflict with with the interests of these
country about the future of the Iraqi government and Shiite district, Against the
Syrian issue, interests and goals against Iran will pursue its interests and goals.
So Syria seems to be a critical issue in relations between Iran and Persian Gulf
Cooperation Council.
The main issue in these paper, investigate the formation of an arms race because
of a conflict of interest between Iran and Persian Gulf Cooperation Council
countries crisis in Syria. For this reason, this article discusses the benefits of
invoking the Persian Gulf states in geopolitical theory Syrian crisis intervention
and civil war, the intervention effect of regional countries in Syria on
accelerating over the arms race with deals. Syria crisis can lead to more
sophisticated and more complex mutual relations in the region and the
development of a regional arms race between the states.

Keywords: geo-political intervention theory, the Persian Gulf, contagion, Axis
of Resistance
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