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چكيده
شوراى همكارى خليج فارس با هدف مقابله با آن چه خطر انقالب اسالمى  ناميده 
مى شد، تشكيل شد. اگرچه كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس غير از ايران 
نگرانى هاى امنيتى ديگرى مانند هراس از بى ثباتى هاى داخلى و خيزش هاى مردمى 
دارند، اما از نظر آنها ج. ا. ايران مهم ترين و جدى ترين تهديد خارجى به شمار مى رود 
كه اين ديدگاه پس از انقالب هاى عربى تشديد شده است. ديدگاه هاى كشورهاى 
عضو شوراى همكارى خليج فارس در رابطه با ايران در بسيارى موارد مشابه است 
و در برخى موارد تفاوت جزئى با يكديگر دارد. كشورهاي شوراى همكارى خليج 
فارس به تنهايى قادر به نقش آفرينى عمده امنيتى نيستند. به همين دليل امنيت 
خارجى اين كشورها در ائتالف با كشورهاي منطقه و يا قدرت هاى بزرگ تعريف 
مى شود و عربستان سعودي محور اصلى شوراى همكارى خليج فارس به شمار 
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مى رود. 
     پس از پايان جنگ تحميلى با حركت ج. ا. ايران به سوى ساخت و گسترش 
فناورى موشك هاى بالستيك و گسترش برنامه هسته اى، احساس تهديد كشورهاي 
عضو شوراي همكاري خليج فارس تشديد شد. آنها به طور مشترك در پي متوقف 
كردن برنامه هسته اي ج. ا. ايران بوده اند. همچنين سياست اين كشورها در مقابل 
ايران به شدت تحت تاثير سياست هاى امريكا در منطقه و به  ويژه در قبال ج. ا. 
ايران بوده است. اين مقاله درصدد است ضمن بررسى نگرانى هاى امنيتى شوراى 
همكارى خليج فارس و راهبردهاى اين شورا براى موازنه قوا و دنباله روى در سامانه 
امنيتى خليج فارس، رفتارشناسى شوراى همكارى خليج فارس در قبال برنامه 

هسته اى ايران را مورد تحليل و واكاوى قرار دهد.
واژه هاى كليدى: برنامه هسته اى ايران، شوراى همكارى خليج فارس، موازنه قوا، 

دنباله روى، قدرت هژمون، مهار.
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مقدمه
روابط ايران و كشورهاى خليج فارس در دوران حكومت پهلوى عمدتا در چارچوب 
نقش آفرينى هاى ايران و عربستان در منطقه خليج فارس مطابق سياست هاى امريكا 
بود. دولت امريكا در دهه 1970، ايران و عربستان را ستون هاى دوگانه1 (سياست 
دوستونى نيكسون) امنيت خليج  فارس مى دانست. البته قدرت نيروى نظامى رو به 
گسترش ايران نسبت به همسايگانش در خليج فارس از جمله عراق و عربستان سعودى 
برترى داشت (Bin Salman, 2003: 77). در واقع، حكومت پهلوى، نقش پرامتيازترى به 
عنوان پليس امريكا در منطقه ايفا مى كرد، اما روابط ايران و عربستان مبتنى بر بازى 
برد- باخت نبود. (چمنكار، 1389) پس از پيروزى انقالب اسالمى، عربستان سعودى 
از ديدگاه امام خمينى (ره) در مورد تضاد سلطنت سعودى با اسالم و نيز تاثيرگذارى 
و الهام بخشى انقالب اسالمى ايران براى ملت هاى منطقه احساس تهديد مى كرد. به 
اين دليل، رقابت و تضاد راهبردى ايران و عربستان سعودى بر سياست هاى منطقه اى 
امريكا تاثير گذاشت و دولت امريكا اتحاد با عربستان سعودى براى مقابله با جمهورى 
اسالمى ايران را در دستوركار قرار داد. عربستان سعودى ج. ا. ايران را منبع اصلى 
بى ثباتى در منطقه مى داند و بر اين باور است ايران در پى ايجاد به اصطالح هالل 
شيعه براى تسلط بر اعراب سنى منطقه است. شوراى همكارى خليج فارس نيز 25 مى 
1981 و با هدف مقابله با آن چه كه اين كشورها آن را خطر انقالب اسالمى مى ناميدند، 

.(Al Makhawi, 1990: 20-39) تشكيل شد

     در نخستين مراحل انقالب اسالمى، موضع گيرى هاى ج. ا. ايران عليه پادشاهى 

1  Twin Pillars 
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بحرين، حس امنيت جويي اعراب را برانگيخت. به عالوه، ايران به كمك براي كودتا در 
بحرين، دست داشتن در بمب گذاري هاي كويت و تالش براي ترور امير اين كشور 
و نيز تحريك شيعيان عربستان به قيام متهم شد. همچنين تقريبا همه ساله در 
ايام حج، ايران و عربستان بر سر برگزاري تظاهرات سياسي حجاج ايراني تنش هايى 
داشتند. سومين عامل تيره كننده روابط ايران و اعراب، تهاجم عراق به خاك ايران در 
سال 1359 بود. منزوي شدن مصر در پي توافق صلح سادات با اسرائيل، به سوداهاي 
بين المللي صدام دامن زد. عربستان و كويت هزينه هاي مالي جنگ عراق را تامين 
مي كردند و اين مساله خشم ايران نسبت به آن دو كشور را تشديد كرد. دولت حسني 
مبارك در مصر نيز با تامين نيروي انساني الزم به صدام كمك كرد و در نتيجه دشمني 
ايران با مصر نيز شديدتر شد. چهارمين و آخرين عامل را بايد سياست هاي ابر قدرت ها 
دانست. امريكا با كمك هاي اطالعاتي و جاسوسي و ساير كمك ها هرچه بيشتربه سوي 
عراق متمايل شد و در طول جنگ نفتكش ها، بخش اعظم نيروي دريايي و ميدان هاي 
نفتي ايران را در هم كوبيد. شوروي نيز تجهيزات و تسليحات در اختيار عراق، متحد 

قديمي خود مي گذاشت (قديمى،  1386).

     در نتيجه ايجاد تغييرات در جهت گيري سياست خارجي ايران طي سال هاي 
1367-1370، مناسبات ايران و اعراب به سوي بهبود رفت. تهاجم عراق به كويت 
اصالح مناسبات با دولت هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را براي ايران سخت  تر 
كرد. اگرچه عربستان در طول جنگ عراق با ايران به آن كشور كمك كرده بود، 
اما دولت على اكبر هاشمى با از سرگيري روابط ديپلماتيك سعي در آشتي با اين 
كشور پادشاهي داشت.1 علي اكبر واليتي، وزير خارجه دولت على اكبر هاشمى ايران 
در سال 1990 ديدار مهمي از كويت كرد كه در نوع خود نخستين ديدار از زمان 
پيروزي انقالب بود. يك سال پس از آن، شوراي همكاري خليج فارس براشتياق خود 
براي «پويا كردن روابط دو جانبه با جمهوري اسالمي ايران در جهت كمك به منافع 
مشترك» تاكيد كرد. با وجود اين، تا پايان دومين دوره رياست جمهوري هاشمى، به 

1  اين روابط در سال 1987 قطع شده بود؛ يعني زماني كه 402 تن از حجاج از جمله 275 ايراني در 
برخوردهايي كه در جريان تظاهرات سياسي ايام حج بروز كرد، كشته شدند.
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دليل اختالف ايران با امارات  متحده عربي بر سر حاكميت بر جزاير سه گانه، مخالفت 
ايران با دولت هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس برسر روند صلح اعراب و اسرائيل، 
رشد بي سابقه حضور نظامي امريكا در خليج فارس، عقد قراردادهاي دوجانبه و اجراي 
رزمايش هاي نظامي مشترك امريكا با تعدادي از اعضاى شوراي همكاري خليج فارس 
مناسبات ايران با دولت هاي عرب حوزه خليج فارس تيره و تار ماند (روحى دهبنه، 

 .(79-112  :1391

     رويكرد سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور اسبق، دولت هاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس را به ايجاد روابط حسنه و نزديك تر اميدوار كرد. شركت مشتاقانه اين 
دولت ها در نشست سران تهران به نوعى بيانگر ارزيابي مساعد اعراب از دولت خاتمى 
بود. در عين حال، هرچند ايران در دوران محمدرضا شاه پهلوى يكي از هفت دولت 
بنيان گذار سازمان كنفرانس اسالمي و در طول نخستين دهه حيات اين سازمان، 
يكي از شركت كنندگان منظم در نشست هاي آن بود، اما ايران انقالبي بيشتر اوقات با 
برخي از دولت   هاي عضو سازمان به ويژه عراق، عربستان و كويت در طول جنگ عراق 
و ايران اختالف و كشمكش داشت؛ تنها پس از جنگ ايران شروع به شركت منظم تر 
در فعاليت هاي سازمان كنفرانس اسالمي كرد. روابط ايران و شوراي همكاري خليج 
فارس را در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور سابق از دو 
جنبه سياسى و اقتصادى مورد بررسي قرار مى گيرد. در مورد جنبه سياسى بايد گفت 
با انتخاب احمدي نژاد در سال 1384، كشورهاي حاشيه خليج فارس گمان كردند 
سياست خارجي ايران نسبت به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در 
مسيرى نامطلوب تغيير يافته، اما با سفرهايي كه احمدى نژاد به كشورهاي خليج فارس 
از جمله عربستان، كويت، قطر و از همه مهم تر حضور در اجالس شوراي همكاري 
خليج فارس در سال 1386 به آنها به نوعى نشان داد سياست ايران بيشتر به سمت 
ايجاد روابط نزديك و دوستانه با كشورهاي منطقه به ويژه شوراي همكاري خليج 
فارس پيش مي رود. در عين حال، اين رويكرد نيز در شورا وجود دارد كه برقراري رابطه 
نزديك اقتصادي و تجاري  با ايران به منظور كاهش تنش هاي سياسي منطقه ضرورت 
دارد (Seznec & Kirk, 2010: 72-81). امريكا تالش كرده با كسب حمايت اين شورا در 
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منزوي سازى ايران از نظر اقتصادي و تجاري، آن را وادار به پذيرش پيشنهاد غرب براي 
متوقف كردن برنامه هسته اي خود كند. در ميان اين كشورها، امارات متحده عربى به 
رغم ادعاهاى مربوط به جزاير سه گانه ايراني، به عنوان يكي از كشورهاي عضو شورا 
روابط اقتصادي نزديك تري با ايران ايجاد كرده است. البته پس از تصويب تحريم هاى 
نفتى و بانكى عليه ج. ا. ايران كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس ضمن هم سو با 
سياست هاى تحريمى عليه ايران و ايفاى نقش به عنوان جبران كننده خال نفتى ايران 
در بازارهاى جهانى، روابط تجارى خود با ج. ا. ايران را به شدت محدود كردند. در دوران 
به قدرت رسيدن حسن روحانى، رئيس جمهور ايران روابط ايران و شوراى همكارى 
خليج فارس تحت الشعاع توافق هسته اى اوليه ايران و گروه 1+5 قرار گرفته كه در راس 
اين شورا عربستان همسو با اسرائيل اين توافق را نپذيرفته اند. به ويژه آنكه پادشاهى 
عربستان از لغو تحريم هاى ضدايرانى و ارتقا روابط ايران و امريكا و در نتيجه ضربه به 
جايگاه راهبردى عربستان در منطقه هراس دارد و همسو با اسرائيل بر توقف كامل 
غنى سازى در خاك ايران تاكيد دارد كه البته دولت امريكا در اين ميان تالش كرده 
عالوه بر اعطاى تضمين هاى مختلف به اسرائيل،  نگرانى هاى عربستان و در كل شوراى 

همكارى خليج فارس را در مورد توافق هسته اى با ايران كاهش دهد. 

     به طور كلى، اگرچه كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس غير از ايران نگرانى هاى 
امنيتى ديگرى مانند هراس از بى ثباتى هاى داخلى و خيزش هاى مردمى دارند، اما از 
نظر آنها ج. ا. ايران مهم ترين و جدى ترين تهديد خارجى به شمار مى رود. برخى از 
آنها مانند بحرين، عربستان و كويت هراس دارند كه ايران با ايجاد ارتباط با شيعيان 
و مخالفان سياسى آن كشورها، حكومت شان را از درون متالشى كند و معتقدند اين 
اتفاق دقيقا همان چيزى است كه در زمان شورش مخالفان در بحرين در سال 2011 
رخ داد و منجر به اعزام نيروهاى دولت هاى همسايه به اين كشور شد. ساير كشورهاى 
اين شورا از جمله امارات متحده عربى هراس دارند ايران تهديد نظامى متعارف و 
غيرمتعارف ايجاد كرده و كشورشان مناسب ترين هدف براى ضربه به منافع امريكاست. 
با اينكه ديدگاه هاى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس در رابطه با ايران در 
بسيارى موارد مشابه است، اما رويكرد هر يك از اين كشورها در مورد خطر ايران با 
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يكديگر تفاوت هايى دارد. گرايش عربستان سعودى و امارات متحده عربى در منطقه 
تاكيد بر بازدارندگى است و هر دو كشور به اين منظور تسليحات زيادى را خريدارى 
كرده اند (خبرگزارى تسنيم، 1392). قطر و عمان و در عين حال تا حدى امارات 
متحده عربى به تعامل گرايش دارند. پايگاه مركز فرماندهى امريكا1 در العديد قطر قرار 
دارد. در عين حال، كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس ميزبان پايگاه هاى نظامى 
 UNITED) امريكا هستند و از سامانه هاى دفاع موشكى پاتريوت نيز بهره مند شده اند

 . (STATES SENATE, 2012: 10-20

     روش تحقيق در اين مقاله كيفى است. همچنين در اين تحقيق روش جمع آورى 
اطالعات  تحليل  و  تجزيه  براى  و  است  اينترنتى  و  اسنادى  كتابخانه اى،  اطالعات 
روش تبيينى- تحليلى مورد استفاده قرار مى گيرد. سئوال اصلى مقاله اين است كه 
رفتارشناسى شوراى همكارى خليج فارس در قبال برنامه هسته اى ايران با كدام يك 
از نظريه هاى روابط بين الملل قابل تبيين است؟ فرض اين مقاله چنين است كه برنامه 
هسته اى ايران سبب شده اين شورا در جهت ايجاد توازن قوا در برابر ج. ا. ايران به 
ويژه توانمندى هاى هسته اى آن گام بردارد و در عين حال راهبرد دنباله روى از قدرت 
هژمون را به منظور ترميم  ضعف هاى خود در برابر ج. ا. ايران و مهار آن اتخاذ كند 
كه در واقع تفسير و تحليل اين موضوع با نظريه موازنه قوا و راهبرد دنباله روى قابل 
تبيين است. شوراى همكارى خليج فارس متاثر از الگوى سنتى موازنه قوا، بهره مندى 
جمهورى اسالمى ايران از توانمندى هسته اى را باعث سنگين شدن توازن سياسى و 
امنيتى به نفع ج. ا. ايران تلقى مى كند و مى كوشند به اشكال مختلف از راهبردهاى 
مانع آفرين عليه برنامه هسته اى ج. ا. ايران حمايت كند. در عين حال، به منظور ايجاد 
موازنه قوا و اتخاذ راهبرد دنباله روى از قدرت هژمونى امريكا،  ضمن خريد گسترده 
ميزبان  امريكا،  ويژه  به  غرب  از  موشكى  دفاع  سامانه هاى  و  تسليحات  مدرن ترين 
پايگاه هاى نظامى امريكا هستند. از سوى ديگر، پس از توافق هسته اى ايران و گروه 
1+5؛ شوراى همكارى خليج فارس به رهبرى عربستان به دليل هراس از تنش زدايى 
در روابط ايران و امريكا و ارتقا جايگاه و نفوذ منطقه اى ايران به ويژه به دليل رها شدن 
1  CENTCOM
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اين كشور از بند تحريم  ها، در راستاى كسب حمايت فرامنطقه اى به خريد تسليحات از 
روسيه و تقويت روابط راهبردى با پاكستان در حوزه نظامى-هسته اى دست زده است. 
لذا با توجه به تحوالت جديد در منطقه و رويكرد عربستان نسبت به آمريكا و دكترين 
اوباما نسبت به خاورميانه و پذيرش قدرت هسته اى ايران، گرايش عربستان به روسيه 
مى توان فرضيه اين مقاله را بدين ترتيب تكميل نمود كه عربستان راهبرد دنباله روي 

را دنبال نمي كند بلكه به دنبال توازن سازي نيز برآمده است.

1. چهارچوب نظرى 
     كنت والتز1 بنيان هاى نوواقع گرايى2 يا واقع  گرايى ساختارى3 را بر اساس نظريه 
موازنه قدرت4 بنا كرده و مى گويد سياست بين الملل در نظامى عمل مى كند كه شاخص 
اصلى آن آنارشى (اقتدارگريزى) بوده، هيچ قدرت فراملى در آن وجود ندارد و قدرت 
هدف نهايى محسوب مى شود. اين وضعيت موجب شكل گيرى انواع متفاوتى از رفتارها 
در ميان بازيگران مى شود. از يك طرف بازيگران نظام بين الملل را مجبور مى كند از 
رفتارهاى موفق ترين بازيگران الگوبردارى كنند كه اين امر منجر به ايجاد واحدهاى 
يكسان و هم زيستى ميان بازيگران مى شود و از طرف ديگر افزايش سريع قدرت يك 
بازيگر باعث تحريك ساير بازيگران براى افزايش قدرت خود و در صورت عدم كفايت، 
موجب ايجاد اتحاد ميان آنها براى جلوگيرى از ظهور هژمون بالقوه مى شود و زمانى 
كه موازنه قدرت برقرار شد جاه طلبى هژمونيك از ميان مى رود. والتز فرض را بر اين 
مى گذارد كه كشورها بيش از راهبرد دنباله روى تمايل دارند رفتارهاى مبتنى بر موازنه 
قدرت اتخاذ كنند و موازنه سازى كشورها در برابر سايرين، در واقع جنبه منحصر به 
فرد نظام آنارشيك بين المللى است (سازمند و همكاران، 1389: 274-251). موازنه 
قوا پس از جنگ جهانى دوم توسط مورگنتا به صورت يك نظريه تدوين شد و سپس 
انديشمندانى مانند اسپايكمن، آرون، كسينجر، مكيندر و نيبور آن را تكميل كردند. 
استفن والت نيز به عنوان يكى از انديشمندان واقع گرا تالش دارد با جا به جايى نقطه 
1  Kenneth Waltz 
2  Neorealism 
3  Structural Realism  
4  Balance of Power
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تمركز تحليلى نظريه توازن قوا به موازنه تهديد1 كره كور نو واقع گرايى را گشوده و به 
بازسازى اين نظريه و افزايش اعتبار آن بپردازد. از نظر وى، دولت ها نه تنها در برابر 
قدرت، بلكه در برابر تهديد نيز دست به موازنه مى زنند. ولت بر اين باور است كه درك 
تهديد تا حد زيادى به آميزه اى از مولفه هاى تراكم و انباشت قدرت، جغرافيا، فناورى، 
نيات كنش گران و رفتار سياست خارجى آنها بستگى دارد (Walt, 1985: 8-16). تمركز 
اوليه واقع گرايى ساختارى در بحث موازنه قوا بر مفهوم سخت افزارى قدرت و غيرارادى 
بودن آن بوده است. به همين دليل نيز اين دو موضوع مورد نقد بيشتر انديشمندان 
به ويژه ويليام ولفورث2 و اسفتن بروكس3 قرار گرفته است. به باور آنها قواعد بازى در 
سياست بين الملل تغيير كرده و موازنه نظامى يا موازنه سخت4 نمى تواند گزينه موثرى 
Brooks and Wohlforth,2002: 39-) براى ساير دولت ها در رويارويى با قدرت برتر باشد

45). در مقابل، موازنه نرم5 هنگامى صورت مى گيرد كه دولت  ها به منظور موازنه در 

برابر يك دولت تهديدآميز يا قدرت در حال خيزش، درك امنيتى محدود خود را 
با سايرين پيوند بزنند. اين نوع ويژه موازنه عموما بر اساس يك ساخت تسليحاتى 
 Paul,) محدود، همكارى در حوزه هاى مختلف يا نهادهاى بين المللى انجام مى گيرد
23 :2004). اسفتن والت در توضيح بحث موازنه نرم مى گويد: «موازنه نرم، تنظيم 

آگاهانه كنش ديپلماتيك به منظور دستيابى به نتايجى برخالف ميل قدرت برتر... در 
 .(Walt, 2005: 126) «تحميل خواسته هايش به سايرين است

     والتز در نظريه «واقع گرايى ساختارى» خود بر اين باور است كه امنيت و بقا 
دولت ها در گرو تالش براى جلوگيرى از تمركز و انباشت قدرت است. يعنى اگر 
دولت ها آزاد به انتخاب باشند، به طرف ضعيف تر كفه ترازو «موازنه» اضافه مى شوند، 
زيرا طرف قوى تر بقا و استقالل آنها را تهديد مى كند. بر اين اساس، دولتى كه داراى 
قدرت بيشترى است، هميشه  تهديدآميز به نظر مى رسد، زيرا دولت هاى ضعيف تر 

1  Balance of Threat 
2  William Wohlforth
3  Stephen Brooks
4  Hard Balancing 
5  Soft Balancing 
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هيچ گاه نمى توانند به يقين برسند كه دولت قوى تر از قدرت خود براى تجاوز 
و نقض حاكميت شان استفاده نكند و يا تهديدى براى بقا و امنيت شان نباشد 
(Waltz, 1979: 58-69). در اين مفهوم توازن بخشى پاسخ و واكنشى به تهديدات 
ديگران و در راستاى جلوگيرى از چيره شدن آنهاست. در واقع، توازن در قالب 
توازن تهديد ميان بازيگران در درون حوزه و گستره راهبردى تعريف مى شود كه 
هدف موازنه به شمار مى رود. در اين گستره ولفر نيز توازن بخشى را پاسخ دولت 
 .(Wolfers, 1962: 181-193) خواهان حفظ وضع موجود در برابر تهديدات مى داند
به بيان ديگر موازنه سخت به سياست هاى نظامى گرى و موازنه نرم نيز به برخى 
رفتارهاى دولتى غيرنظامى براى كسب اهداف امنيتى مربوط مى شود. هرچند 
تهديدات  و  نظامى  فشارهاى  با  رويارويى  در  بيشترى  تاثيرگذاى  سخت  موازنه 
امنيتى داشته و دارد، اما اين راهبرد خطرات و هزينه هاى فراوانى نيز دارد.        

بر  عالوه  بايد  نرم  يا  سخت  موازنه  راهبرد  انتخاب  در  دولت ها         بنابراين، 
موازنه  هدف  داشت  توجه  بايد  بسنجند.  نيز  را  آن  اثرگذارى  ميزان  هزينه ها، 
سخت افزايش قدرت نسبى يك دولت در برابر يك دولت تهديدآميز و قدرتمند 
ديگر، از طريق ساخت توانمندى هاى نظامى داخلى و اتحادهاى خارجى است؛ در 
حالى كه تمركز راهبرد موازنه نرم بر تضعيف قدرت نسبى دولت تهديدكننده و 
قدرتمند مقابل، از طريق همكارى هاى دوجانبه و چندجانبه با ديگر دولت هاست. 
سمت  به  كشورها  دادن  سوق  باعث  بين المللى»  «آنارشيك  سيستم  عالوه،  به 
انتخاب راهبرد توازن براى كسب امنيت مى شود، در همان حال وابستگى هاى 
عميق اقتصادى در ميان دولت ها نيز باعث افزايش هزينه هاى موازنه سخت به 
شكل نظامى و نظامى گرى مى شود (احمدى و زارع، 1390: 94). در جدول زير 

راهبرد موازنه قوا گونه شناسى شده است: 

تنگناى امنيتى؛ 
رفتارشناسى 
شوراى همكارى 
خليج فارس در قبال 
برنامه هسته اى 
ايران



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره چهاردهم
زمستان 1393

133

جدول 1: گونه  شناسى راهبرد موازنه قوا

تعريف نظامى غيرنظامى

موازنه سخت

افزايش قدرت يك دولت در 
برابر دولت هاى رقيب

موازنه سخت نظامى

- موازنه نظامى داخلى:
مسابقه تسليحاتى با بسيج 

نظاميان
 -موازنه نظامى خارجى: 
شكل دهى به اتحادها

موازنه سخت غيرنظامى

 - انتقال فناورى هاى راهبردى 
به هم پيمانان

 -كمك هاى اقتصادى 
راهبردى به هم پيمانان

موازنه نرم 

كاهش قدرت نسبى رقبا براى 
افزايش امنيت خود

موازنه نرم نظامى

- فروش يا ارسال تسليحات به 
دشمن يك دشمن

 -تالش براى كنترل تسليحات 
و ايجاد رژيم هاى مرتبط براى 

كنترل دشمن

موازنه نرم غيرنظامى

- تحريم هاى اقتصادى
 -عدم همكارى هاى راهبردى

 (احمدى و زارع، 1390: 91)

       به نظر مى  رسد وحدت ايدئولوژيك عاملى منطقى در شكل گيرى اتحادهاست، 
اما والت بر اين باور است كه بسيارى از اتحادها شكل هايى از رفتار متوازن كننده هستند. 
وى همچنين بيان مى كند كه كشورهاى داراى ايدئولوژى مشابه اغلب رقيب هستند كه 
اين مساله از شكل گيرى اتحاد جلوگيرى مى كند. نمونه اين رقابت ايدئولوژيك كه از 
شكل گيرى اتحاد جلوگيرى مى كند، شكست پان عربيسم است (Walt, 1987: 5). همكارى 
ميان كشورهاى عربى به دليل شباهت ايدئولوژيك دشوار است. يك كشور مى تواند به 
داليلى به غير از كسب نوعى از پاداش اقتصادى، نظامى يا نفوذ سياسى به يك شريك يا 
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متحد تبديل شود. پيتر ام. مك كابى در رساله دكترى خود اين فرضيه را مطرح مى كند 
كه ائتالف يا اتحادسازى موقت1 در دوره پسا جنگ سرد مبتنى مشوق هاى اقتصادى و 
مهندسى سياسى است (McCabe, 2010: 19). در مورد تاثيرگذارى امريكا بر اتحادسازى 
در خليج فارس و وقوع جنگ هاى اول و دوم خليج فارس، رابرت جرويس مى نويسد 
«مطابق هر معيار عاقالنه اى، امريكا بيش از هر كشور ديگرى در تاريخ سهم عظيم ترى 
از قدرت جهانى دارد» (Jervis, 2006: 8). ويليام فاف2 با توصيف شرايط قطب بندى هاى 

 .(Pfaff, 1990/91: 34-48) جهانى مى نويسد يك ابرقدرت واحد وجود ندارد
       دولت ها زمانى به اتحاد و ائتالف مى پردازند كه سود آن بيشتر از زيان آن 
باشد. مساله بعدى در بحث اتحادها ايدئولوژى دولت هاست. برخى از نظريه پردازان 
روابط بين الملل نقش ايدئولوژى را در شكل گيرى اتحادها خيلى مهم ارزيابى مى كنند 
و معتقدند اين ايدئولوژى مشترك است كه باعث اتحاد و ائتالف دولت ها مى شود. 
در حالت عادى كشورهايى با ايدئولوژى مشترك طبعا راحت تر ائتالف مى كنند، اما 
مى توان گفت كشورها در صورت مواجه شدن با تهديدات بزرگ  (مثال به خطر افتادن 
تماميت ارضى) ديگر بر ايدئولوژى مشترك پافشارى نخواهند كرد. ممكن است براى 
دفع تهديد با كشورهايى ائتالف كنند كه در ايدئولوژى مشترك نيستند، بلكه در تهديد 
مشترك اند. «اتحادهاى صرفا ايدئولوژيك و بى ارتباط با منافع مادى، به محض انعقاد از 
هم مى پاشند؛ اين نوع اتحادها قادر به تعيين سياست ها و اقدامات نيستند و با تظاهر 
به سياستى كه وجود ندارد، سبب گمراهى مى شوند. عامل ايدئولوژيك در مواردى كه با 
اشتراك منافع واقعى تركيب مى شود، با تكيه بر باورهاى اخالقى و اولويت هاى عاطفى، 

اتحاد را توانمند مى كنند» (مورگنتا، 1384: 311).
       از نظر والتز زمانى كه كشورى با انتخاب هاى متعدد براى اتحاد مواجه مى شود، 
محاسبه ميزان ريسك و سطح تهديد به عنوان مهم ترين عامل در تصميم گيرى عمل 
مى كند و نه قدرت. براى نمونه، اگر كشورى كشور ديگر را تهديدى مستقيم براى بقاى 
خود تلقى كند، بدون در نظر گرفتن برترى قدرت و نفوذ كشور هدف، تالش خواهد 
كرد موازنه قدرت ايجاد كند. از طرف ديگر اگر كشورى، كشور ديگر را از هر جهتى 
1  Coalition Building 
2  William Pfaff
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تهديدى براى بقاى خود تلقى نكند، به نوعى به سوى اتخاذ راهبرد موازنه قدرت 
حركت نخواهد كرد. والت پس از بررسى و تحليل جامع اتحادهاى امريكا و شوروى 
در خاورميانه در دوره جنگ سرد، و اتحاد ميان آسياى جنوب شرقى و اروپا در دهه 
1930 به اين نتايج مى رسد: نخست، كشورها در برابر تهديد و نه صرفا قدرت به راهبرد 
موازنه قدرت روى مى آورند. دوم، در صحنه سياست بين الملل موارد اتخاذ راهبرد 
موازنه قدرت به لحاظ تعداد از راهبرد دنباله روى بسيار كمتر بوده است؛ هرچند راهبرد 
دنباله روى تنها از سوى كشورهاى ضعيف تحت شرايط ويژه و به طور موقت دنبال 
مى شود و راهبرد عمومى و هميشگى به شمار نمى رود. به اعتقاد نظريه پردازان روابط 
بين الملل، در نظام تك قطبى شكل گيرى دو نوع اتحاد ممكن است؛ يكى در مقابل 
قدرت برتر كه به موازنه سازى1 معروف است و ديگرى همراهى با قدرت برتر كه به 
دنباله روى 2معروف است. مرشايمر نيز همانند والتز معتقد است همه دولت ها در پى بقا 
هستند، اما استدالل مى كند ساختار سيسم، دولت ها را به سوى تفكر و عمل تهاجمى 
سوق مى دهد،  زيرا در عمل يك دولت نمى تواند بداند چه ميزان از قدرت براى احساس 
امنيت الزم است و اساسا غيرممكن است كه بداند چه ميزان از دقتر براى احساس 
امنيت در آينده نياز خواهد بود. بنابراين، ويژگى هر سيستم آنارشيك، ناامنى مزن و 
ترس است (Mearsheimer, 2010: 139-161). در واقع، موازنه صرفا رفتار يك دولت در 
شرايط آنارشى نيست و گاهى برخى دولت هاى كوچك و ضعيف نيز دولت هاى قوى تر 
به منظور كسب امنيت «راهبرد دنباله روى» را انتخاب مى كنند (Paul, 2000: 14). هرچه 
قدرت يك دولت بيشتر باشد،  احتمال انتخاب «راهبرد توازن قدرت» نسبت به اتخاذ 
«راهبرد دنباله روى» بيشتر مى شود و اين موضوع مى  تواند گوياى اين مساله باشد كه 
چرا قدرت هاى بزرگ به نسبت قدرت هاى كوچك و ميانه، بيش از راهبرد دنباله روى 

 .(Wendt, 1999: 17-22) به ايجاد توازن تمايل دارند
       از بين نظريات فوق به نظر مى رسد كه چارچوب نظرى مقاله را مى توان براساس 
راهبردهاى موازنه سازى هانسن، تافت و ويول مطرح نمود و در اين رابطه مى توان 
راهبردهاى موازنه سازى و دنباله روى را براساس ديدگاه هاى آنها به طور جداگانه به دو 
1  Balancing
2  Bandwagoning
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گونه سخت و نرم تقسيم بندى نمود: 
       موازنه سازى سخت1: رفتارى است كه طى آن دولت ها راهبردهايى به منظور 
ايجاد و به روزرسانى توانمندى هاى نظامى خود و نيز ايجاد و حفظ اتحادهاى رسمى 
(و غيررسمى) و ضداتحادها اتخاذ مى كنند تا در برابر توانمندى هاى قدرتمندترين يا 

تهديدآميزترين دولت توازن رقابت آميز ايجاد كنند. 
و  «ائتالف سازى3  اساس  بر  راهبردهايى  نرم2:  دربرگيرنده  موازنه سازى         
چانه زنى ديپلماتيك در چارچوب نهادهاى بين المللى به منظور افزايش هزينه ها براى 
قدرتمندترين يا تهديدآميزترين دولت و حفظ توانمندى هاى نسبى در برابر آن است و 

دربرگيرنده اتحادهاى نظامى4 رسمى دوجانبه و چندجانبه نيست».
       دنباله روى سخت5: رفتارى است كه طى آن دولت ها راهبردهايى به منظور 
ايجاد و به روزرسانى توانمندى هاى نظامى اتخاذ مى كنند تا از قدرتمندترين دولت 

حمايت كنند. 
       دنباله روى نرم6: پوشش دهنده راهبردهاى محدود، ضمنى يا غيرمستقيم 
عمدتا از طريق ائتالف سازى و چانه زنى ديپلماتيك بدون اتحادهاى رسمى دوجانبه و 
 Hansen, Toft & Wivel,) .چندجانبه و به منظور حمايت از قدرتمندترين كشور است

(2009: 47-48

2. نگرانى هاى امنيتى شوراى همكارى خليج فارس 
       پس از پيروزى انقالب اسالمى، كشورهاى خليج فارس با محوريت عربستان 
سعودى از ديدگاه امام خمينى (ره) در مورد تضاد سلطنت سعودى با اسالم و نيز 
تاثيرگذارى و الهام بخشى انقالب اسالمى ايران براى ملت هاى منطقه احساس تهديد 
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مى كردند. به اين دليل، رقابت و تضاد راهبردى به ويژه ميان ايران و عربستان سعودى 
بر سياست هاى منطقه اى امريكا تاثير گذاشت و دولت امريكا اتحاد با عربستان سعودى 

براى مقابله با جمهورى اسالمى ايران را در دستوركار قرار داد. 
       اين شورا كه در جريان جنگ ايران و عراق عليه ايران شكل گرفت، بيم از اين 
داشت كه دامنه جنگ به اين كشورها كشيده شود و زندگى اجتماعى، اقتصادى و 
سياسى آنها را با خطر جدى رو به رو كند. بزرگ ترين عضو اين شورا يعنى عربستان 
سعودى از يك طرف به خاطر نوع حكومت خود همواره از خطر بروز مخالفت ها و 
اعتراض ها كه نظام سياسى را با مشكل مواجه نمايد، بيمناك بوده و اين كشور همواره 
از توانمند شدن عراق و جمهورى اسالمى ايران هراس داشت. بنابراين، مى كوشيد با 
تكيه بر دوستى با امريكا و اتحاد با كشورهاى كوچك تر خليج فارس از ميزان تهديدات 
اين دو كشور عليه خود بكاهد، اما تشكيل شوراى همكارى خليج فارس و نيز امضاى 
قراردادهاى امنيتى با امريكا از ميزان نگرانى هاى امنيتى اين كشور نكاست، بلكه با 
رشد جريان هاى سلفى و بنيادگرا در درون عربستان و خراب شدن تصوير اين كشور 
در ذهن مردم اروپا و آمريكا كه پس از حادثه يازدهم سپتامبر صورت گرفت، احساس 
خطر از مداخله گسترده امريكا در امور داخلى عربستان و ساير اعضاى شوراى همكارى 

خليج فارس به نگرانى قبلى اين كشور افزوده شد. 

       عربستان سعودى ايران را منبع اصلى بى ثباتى در منطقه مى داند و معتقد است 
ايران در پى ايجاد «هالل شيعى»1 براى تسلط بر اعراب سنى منطقه است. روابط ايران 
و شوراى همكارى خليج فارس با محوريت عربستان به دليل تحوالت سياسى مهم در 
خاورميانه به ويژه سرنگونى صدام در سال 2003 پرتنش شده است. در سال هاى اخير 
شوراى همكارى خليج فارس از برنامه هسته اى ايران به دليل بر هم خوردن توزان 
ايدئولوژيك، ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك به نفع ج. ا. ايران و ارتقا جايگاه منطقه اى 
آن اظهار نگرانى جدى كرده اند و در مقابل گزينه دستيابى به توانمندى هسته اى 
را براى خود محفوظ دانسته اند. روابط پرتنش و تضاد منطقه اى اين شورا با ايران 

1  Shia Crescent 
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به ويژه پس از آغاز خيزش هاى مردمى در جهان عرب از سال 2011 به ويژه جنگ 
داخلى سوريه و ظهور تهديد دولت اسالمى (داعش) و بروز جنگ نيابتى عربستان 
و متحدانش عربى اش با ايران و متحدانش در سوريه، لبنان، بحرين، عراق و يمن و 
نقش آفرينى عمده كشورهاى اين شورا در تحريم نفتى ايران به عنوان جبران  كننده 
خالء نفتى وارد مرحله تازه اى شد. همچنين اقدام شوراى همكارى خليج فارس به 
رهبرى عربستان در ايجاد ائتالف منطقه اى و كسب حمايت بين المللى براى حمله 
هوايى به يمن طى عمليات «طوفان قاطعيت» در ماه هاى مارس و آوريل 2015 نيز 
مبتنى بر اين نگرانى امنيتى بود كه تسلط حوثى ها بر يمن با طراحى ايران و تهديدات 
آن براى امنيت شوراى همكاى خليج فارس، منطقه و تنگه باب المندب است. در واقع، 
از نظر سعودى ها قدرت يابى حوثى ها در يمن به معناى نفوذ سياسى-امنيتى ايران در 
حوزه فورى امنيتى عربستان است و اين حمالت هوايى در راستاى متوازن سازى قدرت 

در برابر چنين تهديدى صورت گرفت (راديو گفتگو، 1394). 

       ساير كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس كمابيش داراى نگرانى هاى 
مشابهى هستند، اما با اين تفاوت كه اين كشورها در مواردى از خود عربستان سعودى 
 McMillan,) نيز كه نقش برادر بزرگ تر را در اين شورا ايفا مى كند، بيمناك هستند
167 :2003). كشورهاى كوچك خليج فارس، ضعف  هاى آشكارى دارند كه امنيت آنها را 

بسيار شكننده مى كند. برخى از اين ضعف ها عبارت از ضعف هويتى، اعم از هويت ملى 
يا تاريخى، متكى بودن به درآمدهاى نفتى، فقدان عمق راهبردى به دليل محدوديت 
خاك، قرار گرفتن اكثر شهرهاى آباد و مراكز اقتصادى اين كشورها در حاشيه دريا و يا 
در نزديكى مرزها مى باشند كه البته تهديد افراط گرايى اسالمى و نيز وجود نظام هاى 
ديكتاتورى در اين كشورها نيز بر ابعاد احساس ناامنى اين رژيم ها از احتمال وقوع 

انقالب هاى مردمى مى افزايد.

       برخى كارشناسان راهبردى امريكا بر تشكيل اتحاديه دفاعى با حضور شوراى 
همكارى خليج فارس، دولت عراق و امريكا تاكيد مى كنند و هدف آن را دور نگهداشتن 
ايران از ترتيبات امنيتى منطقه اى و تحت نظارت قرار دادن دولت عراق مى دانند. 
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اين طرح با هدف حفظ نيروهاى امريكايى در منطقه و تسليح عراق به سالح هاى 
متعارف به گونه اى كه همسايگان عرب احساس تهديد نكنند، تدوين شد؛ اين رويكرد 
با چالش هايى در منطقه مواجه است. كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس با 
توجه به شرايط سال هاى اخير و مخالفت افكار عمومى كشورهاى اسالمى با سياست هاى 
مداخله جويانه عليه كشورهاى اسالمى،  از تشكيل يك پيمان دفاعى رسمى با امريكا 
استقبال نمى كنند. رهبران كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس نگرانى جدى دارند 
كه چنين اتحادى، فراتر از مساله مشروعيت بخشيدن به حضور نيروهاى آمريكايى در 
منطقه، به منزله مداخله در امور كشورشان و زير سئوال رفتن مشروعيت رژيم هايشان 
باشد. البته اين گونه اتحاديه ها نمى تواند با تهديدات و بى ثباتى هاى داخلى مقابله كند 

(واعظى، 1385).

3. رويكرد شوراي همكاري خليج فارس در قبال برنامه هسته اي ج. ا. ايران
كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس در برابر برنامه هسته اى ايران دو گزينه 
را پيش روى خود مى بينند. نخست تالش براى توقف اين برنامه، دوم به رسميت 
شناختن حقوق ايران در برخوردارى صلح آميز از انرژى هسته اى. انتخاب گزينه اول 
كه مسلما بخشى از آن دربرگيرنده همسويى با سياست هاى تحريمى و نظامى غرب 
عليه ج. ا. ايران است، به افزايش چالش ها و تنش ها بين ايران و عرب ها مى انجامد، 
اما انتخاب گزينه دوم كه سياست اعالمى اين شورا نيز هست، با كاهش تهديد جنگ 
و بى ثباتى در منطقه مى تواند منافع دو طرف را تامين كند. به ويژه آنكه كشورهاى 
عضو شوراى همكارى خليج فارس و جمهورى اسالمى ايران يك مجموعه امنيتى 
منطقه اى 1را تشكيل مى دهند. اين بدان معناست كه اين كشورها داراى وابستگى 
متقابل امنيتى، سياسى و اقتصادى هستند؛ به شيوه اى كه هر گونه تغيير و تحول در 
هر يك از آنها و منطقه، ديگران را به طور مستقيم تحت تاثير قرار مى دهد (دهقانى 

فيروزآبادى، 1382).
       كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به طور مشترك در پي متوقف 
1  Regional Security Complex 
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كردن برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ايران بوده اند. همچنين سياست اين كشورها 
در مقابل ايران به شدت تحت تاثير سياست هسته اي آمريكا در منطقه و به  ويژه 
سياست كالن امريكا در قبال ج. ا. ايران بوده است. اين كشورها تا سال هاي 2006 و 
2007 بيشتر تالش داشتند به ارايه راه حل هاي ديپلماتيك و موازي با سياست غرب، 
ايران را تحت فشار قرار دهند. در عين حال، اين كشورها از سياست هاى تحريمى 
و حتى نظامى عليه برنامه هسته اى ايران نيز استقبال كرده اند كه اسناد محرمانه 
ويكى ليكس مبين اصرار كشورهاى شوراى خليج فارس به ويژه عربستان سعودى 
براى مهار قاطع ج. ا. ايران از طريق حمله نظامى توسط امريكاست (بى بى سى فارسى،  
1391). در اين مسير، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تالش كرده اند 
سياست ها و اقدامات مشترك و ملي عليه برنامه هسته اي ايران اتخاذ كنند. بر اساس 
الگوى موازنه قوا مى توان گفت كه شوراى همكارى خليج فارس از آن جهت كه 
توانمندى هسته اى قدرت مضاعفى را به ج. ا. ايران خواهد داد، واكنش هاى منفى از 
خود نشان دادند. ايران و عربستان دو بازيگر مهم در اين حوزه به شمار مى روند. طبق 
اين وضعيت و مطابق نظريه توازن قوا، سامانه امنيتى خليج فارس و مسائل مربوط 
به ترتيبات امنيتى اين منطقه محيطى مناسب براى فهم مخالفت كشورهاى عربى با 
برنامه هسته اى ايران به وجود مى آورد. نتيجه اينكه كشورهاى حاشيه جنوبى خليج 
فارس متاثر از الگوى سنتى موازنه قوا بهره مند شدن جمهورى اسالمى ايران را باعث به 
هم ريختن وضعيت سياسى و امنيتى به نفع ايران تلقى مى كنند. بنابراين، مى كوشند 
به اشكال مختلف مانع ظهور ايران هسته اى شوند. در نتيجه نگاه به محيط پيرامون بر 
اساس الگوى موازنه قوا (به جاى نگاه كاركردگرايانه) از قرار گرفتن كشورها در مسير 

.(Al-Jisr Project, 2010: 5-10) همگرايى جلوگيرى مى كند

       در نگاهى ديگر بايد گفت به نظر مى رسد شوراى همكارى خليج فارس و امريكا 
درباره موضوع هسته اى ايران داراى موضع مشتركى هستند و در يك جبهه قرار 
گرفته اند. به ويژه آنكه تحوالت چند سال اخير در منطقه خاورميانه و به طور مشخص 
اشغال عراق و حاكميت شيعه، شرايط و موقعيت هاى تازه اى را براى كشورهاى حاضر 
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در سامانه امنيتى خليج فارس فراهم كرده است. همچنين عربستان و ايران همچنان 
بازيگران فعال اين حوزه هستند كه ورود يك بازيگر جديد با نام آمريكا و اشغال عراق 
و افغانستان و دخالت در امور لبنان باعث شد تا آمريكا و عربستان با مواضع مشترك و 
يكسان در صحنه هاى مختلف به عنوان قدرت هماهنگ در برابر ج. ا. ايران عمل كنند. 
(خبرگزارى فارس،  1387) در وضعيت جديد به نظر مى رسد دغدغه هاى كشورهاى 
عربى از به هم ريختن توازن قوا در منطقه و مخالفت با ايران هسته اى معلولى است كه 

بايد علت واقعى را تضاد ايدئولوژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك جستجو كرد. 

       بنابراين، با توجه به نگرانى  هاى امنيتى شوراى همكارى خليج فارس مى توان 
به روشنى ريشه مواضع كشورهاى عضو اين شورا مبنى بر توقف و تعطيلى برنامه 
هسته اى ايران را درك كرد. اين كشورها ضمن پيگيرى سياست موازنه قوا، راهبرد 
دنباله روى و حمايت از غرب در مقابله با ايران هسته اى را با هدف مهار جمهورى 
اسالمى ايران به پيش مى برند. به نظر مى رسد كشورهاى عربى به دليل مخالفت 
با موج انقالب هاى عربى در منطقه، برنامه هسته اى را موضوع مناسبى براى از رمق 
انداختن قدرت الهام بخش جمهورى اسالمى ايران تلقى كرده اند. در عين حال، مسير 
حل و فصل مساله هسته اى ايران كه با توافق هسته اى موقت در ژنو (24 نوامبر 2013) 
همراه شد، موجب نگراني كشورهاي عربي به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس از 
احتمال تغيير در روند روابط آمريكا و غرب با اين كشورها و ارتقا روابط ايران و امريكا 
شده است (LaFranchi, 2013). البته پس از توافق ژنو و واكنش هاى منفى كشورهاى 
شوراى همكارى خليج فارس به ويژه عربستان، دستگاه ديپلماسى ج. ا. ايران براي 
اطمينان بخشيدن به كشورهاي عربي درباره توافق هسته اي غرب با تهران، برنامه هايى 
را در دستوركار قرار داد. (خبرگزارى آريا، 1392) به طور كلى، شوراى همكارى خليج 
فارس به رهبرى عربستان سعودى توافق  هسته اى دائم و تحقق اهداف هسته اى ايران 
را تهديدى راهبردى براى خود مى داند و نگران است تحقق توافقنامه هسته اى جامع 
ايران و گروه 1+5 باعث تنش زدايى در روابط ايران و امريكا و نيز ارتقا قدرت و نفوذ 
منطقه اى ايران به ويژه به دليل رها شدن اين كشور از بند تحريم ها شود. شوراى 
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همكارى خليج فارس به رهبرى عربستان ايران پس از توافق هسته اى را برهم زننده 
توزان قوا به ضرر اعضاى اين شورا و تقويت جايگاه و نفوذ منطقه اى ج. ا. ايران در سامانه 
امنيتى خليج فارس مى داند. به طورى كه اشتون كارتر، وزير دفاع امريكا در سفر به 
عربستان پس از توافق هسته اى براى تقويت روابط دفاعى از جمله دفاع موشكى با 
رياض در راستاى كاهش نگرانى هاى اين كشور صورت گرفت، گفت: «به رغم استقبال 
ظاهرى ملك سلمان، پادشاه عربستان از اين توافق، وى در مورد آن ابراز ترديد و 

نگرانى كرد» (جامعه خبرى-تحليلى الف، 1394).

4. تبيين نظرى راهبردهاى موازنه قوا و دنباله روى در سامانه امنيتى خليج فارس
كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس با توجه به اينكه ج. ا. ايران را تهديدى 
عليه خود مى دانند تالش مى كنند از يك سو با خريد تسليحات و تجهيزات نظامى 
مدرن و راهبردى به موازنه قوا در برابر ج. ا. ايران دست بزنند و از سوى ديگر راهبرد 
دنباله روى را در پيش گيرند. سياست دنباله روى در دنياى تك قطبى در ميان دولت هاى 
متوسط و كوچك بسيار رايج است، زيرا تالش براى موازنه سازى و ايستادن در مقابل 
قدرت برتر بسيار پرهزينه است كه از توان دولت هاى ضعيف خارج است. دولت هايى 
كه سياست دنباله روى از بزرگ ترين قدرت را دنبال مى كنند، از مزايايى نيز بهره مند 
مى شوند. نخست، قدرت تك قطبى امنيت سياسى- نظامى آنها را در برابر ساير قدرت ها 
تضمين مى كند؛ دوم، به آنها كمك هاى اقتصادى و نظامى اعطاء مى كند. قدرت برتر 
در ازاى اين امتيازات انتظار پيروى اين دولت ها از سياست هاى خود را دارد. بر مبناى 
اين منطق نظرى بايد گفت كه بعد از فروپاشى شوروى و ظهور امريكا به عنوان قدرت 
برتر، كشورهاى عرب حوزه خليج فارس سياست دنباله روى را به سياست موازنه سازى 
ترجيح دادند. در دوره جنگ سرد، برخى از كشورهاى عربى مانند سوريه و عراق 
متحد شوروى بودند و برخى ديگر نيز متحد امريكا. با فروپاشى شوروى، دولت هايى كه 
پيشتر متحد شوروى بودند يا مانند ليبى تسليم شدند و خود را با امريكا همراه كردند 
و يا مانند عراق قصد موازنه سازى در مقابل آمريكا را داشتند كه هزينه هاى آن بسيار 
باال بود. آنچه كه اتحاد رسمى دولت هاى عرب حاشيه خليج فارس را با امريكا جنبه 
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رسمى تر و عينى تر داد حمله عراق به كويت بود كه طى آن اعضاى شوراى همكارى 
خليج فارس در مقابل قدرتى مانند عراق قرار گرفتند. اقدام امريكا در بيرون كردن 
عراق از كويت و حفظ تماميت ارضى اين كشور باعث شد كه ديگر دولت هاى عرب 
حاشيه خليج فارس به برترى قدرت امريكا اعتماد پيدا كنند و به اين نتيجه برسند 
كه در سايه اتحاد با امريكا قادرند امنيت خود را در تمام عرصه ها حفظ كنند. البته 
نظريه موازنه قدرت والتز فرض را بر اين قرار مى دهد كه كشورها بيشتر تمايل دارند 
بيش از راهبرد هاى دنباله روى رفتارهاى مبتنى بر ايجاد موازنه اتخاذ كنند و در واقع 
اين رفتار كشورها در برابر سايرين، جنبه منحصر به فرد نظام آنارشيك (اقتدارگريز) 
بين المللى است. در واقع، منطق امنيتى كشورهاى شوراى همكاى خليج فارس نيز 
اولويت دهى بيشتر به خوداتكايى و توازن قواست، زيرا اين احتمال واقع گرايانه از نظر 
آنها وجود دارد كه امريكا يا مجموعه غرب به تعهدات امنيتى خود در برابر ج. ا. ايران 
عمل نكند. اين هراس اعضاى شوراى همكارى خليج فارس پس از توافق هسته اى 
ايران افزايش يافته است. به طورى كه هراس ناشى از توافق هسته اى ايران سبب شده 
عربستان سعودى در راستاى كسب حمايت فرامنطقه اى به خريد تسليحات از روسيه 
از جمله موشك هاى اسكندر با قابليت حمل كالهك هسته اى دست بزند (خبرگزارى 
ايرنا، 1394) كه البته اين اقدام مايه نگرانى امريكاست، زيرا نزديكى عربستان (يكى از 
متحدان راهبردى امريكا در منطقه) به روسيه، احتماال روابط رياض با واشنگتن را تحت 
تاثير قرار خواهد داد. همچنين به نظر مى رسد پس از توافق هسته اى ايران، عربستان 
تقويت روابط راهبردى خود در حوزه نظامى-هسته اى افزايش دهد. به طورى كه مركز 
امنيت ملى رژيم صهيونيستى در پژوهشى اعالم كرد عربستان احتماال از ترس ايران 
به سالح هاى هسته اى متوسل مى شود و براى افزايش ضريب بازدارندگى كالهك هاى 

هسته اى پاكستان را در رياض مستقر مى كند (خبرگزارى صدا و سيما، 1394).
       در عين حال، اعضاى شوراى همكارى خليج فارس نيز تالش كرده اند كه 
مواضع خود را با امريكا در مورد مسائلى مانند فلسطين، عراق، لبنان و حتى جمهورى 
اسالمى ايران يكى كنند كه در واقع اين موضوع همان اتخاذ راهبرد دنباله روى از قدرت 
هژمون امريكا توسط شوراى همكارى خليج فارس است. استقرار پايگاه هاى نظامى 
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امريكا در كشورهاى عربى، همراهى انها با امريكا در حمله به عراق در سال 2003 از 
طريق اعطاى پايگاه هاى نظامى حاكى از اعتماد كشورهاى عربى حوزه خليج فارس 
به امريكاست. طبق اسناد ويكى ليكس درخواست آنها از امريكا براى حمله به ايران به 
اتحاد رسمى آنها با امريكا برمى گردد. آنها فعاليت هاى هسته اى ايران را تهديدى عليه 
امنيت ملى خود تفسير مى كنند و مطابق راهبرد دنباله روى از سياست هاى امريكا دارند 
و اتحاد خود با اين كشور، انتظار دارند امريكا امنيت آنها را تضمين كند. بنابراين، آنها 
ضمن تقويت توازن قوا در برابر ج. ا. ايران، به امريكا به عنوان قدرت برتر فرامنطقه اى 
متوسل مى شوند تا ضريب امنيتى محيط پيرامون خود را در مقابل تهديدى منطقه اى 
افزايش دهند. به عالوه، آنها با اتخاذ مواضعى مشابه مواضع امريكا در مسائل منطقه اى 

به تحقق سياست هاى منطقه اى امريكا كمك مى كنند. 

       همچنين 6 دسامبر 2014 وزراى خارجه بحرين و انگليس توافقنامه اى به منظور 
ايجاد پايگاه نظامى دائمى به امضا رساندند. اين تصميم در حالى اعالم شد كه تحركات 
شوراى همكارى خليج فارس براى اتحاد و ايجاد ارتش واحد خليج فارس (با هدف 
اعالمى مقابله با داعش و ايران) اواخر 2014 مشهود بود. هم زمان نيروهاى انگليسى 
نيز رزمايش مشتركى در شمال عربستان با نام تمساح سرخ با هدف اعالمى مبارزه با 
داعش برگزار كردند. انگليس پس از حدود 45 سال بار ديگر خليج فارس بازگشته و 
به اين دليل براى تسلط بر خليج فارس از طريق تقويت ايجاد پايگاه نظامى دائمى و 
مشاركت نظامى با شوراى همكارى خليج فارس خيز برداشته كه امريكا خاورميانه را 
به اولويت دوم خود تبديل كرده و بر آسيا متمركز شده است. در عين حال، به نظر 
مى رسد ايجاد پايگاه نظامى دائمى انگليس در بحرين مى تواند ضمن تضمين امنيت 
انرژى و منافع اقتصادى انگليس، در چارچوب راهبرد چنداليه و هم زمان اقتصادى، 
سياسى و امنيتى عليه ج. ا. ايران باشد كه اوج آن كاهش قيمت نفت با مديريت 
عربستان و امريكا و بر هم زدن توازن سامانه امنيتى خليج فارس عليه ايران است. به 
نظر مى رسد تحقق توافق نامه هسته اى جامع كه مقبول كشورهاى شوراى همكارى 
خليج فارس نيز باشد، از شدت فضاى امنيتى و پرتنش در سامانه امنيتى خليج فارس 

خواهد كاست (نيكو، 1393).
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       در تبيين نظرى رفتارشناسى شوراى همكارى خليج فارس در قبال برنامه 
هسته اى ايران بايد گفت اين شورا راهبردهاى موازنه سازى و دنباله روى به دو گونه 
سخت و نرم را در برابر ج. ا. ايران به اين صورت پيگيرى كرده است. دولت هاى اين 
شورا در موازنه سازى سخت راهبردهايى به منظور ايجاد و به روزرسانى توانمندى هاى 
نظامى خود از جمله خريدهاى گسترده نظامى مانند سامانه هاى مدرن موشكى از 
امريكا و حتى روسيه و نيز ايجاد و حفظ اتحادهاى رسمى (و غيررسمى) و ضداتحادها 
اتخاذ كرده تا در برابر قدرت منطقه اى و برنامه هسته اى ايران توازن رقابت آميز ايجاد 
كنند. نمود ايجاد و حفظ اتحادهاى رسمى و غيررسمى اين شورا كه عربستان در 
صدر آن قرار دارد، صف بندى ها و اتحادسازى ها در حوزه هاى مورد رقابت با ج. ا. 
ايران از جمله در سوريه، عراق و يمن است كه اوج آن پيگيرى جنگ هاى نيابتى در 
اين حوزه هاست. همچنين دولت هاى اين شورا در پيگيرى موازنه سازى نرم در برابر 
قدرت منطقه اى و برنامه هسته اى ايران بر اساس ائتالف سازى و چانه زنى ديپلماتيك 
و بهره گيرى از پتانسيل هاى نرم افرازى و غيرنظامى در چارچوب نهادهاى بين المللى 
از جمله از طريق البى ها به ويژه در امريكا و اتحاديه اروپا به منظور افزايش هزينه ها 
براى ج. ا. ايران و حفظ توانمندى هاى نسبى در برابر آن راهبردهايى اتخاذ كرده است. 
همان طور كه پيشتر گفته شد شوراى همكارى خليج فارس به رهبرى عربستان راهبرد 
دنباله روى را نيز دنبال مى كنند كه تبلور آن دنباله روى از مجموعه غرب به رهبرى 
امريكا بوده است؛ هرچند طى چند سال اخير اين شورا به دليل برخى ناخرسندى ها 
از رفتار امريكا در پيشبرد توافق هسته اى ايران اقداماتى در راستاى بهره گيرى از توان 
نظامى و امنيتى روسيه و پاكستان انجام داده، اما اين موضوع به معناى بروز چالشى 
جدى براى مشاركت راهبردى اين شورا و مجموعه غرب به رهبرى امريكا نيست و به 
نظر مى رسد تنها مى توان اين گونه اقدامات شورا را تاكتيكى و اهرم فشارى به منظور 
بيان ناخرسندى ها تفسير كرد. دولت هاى شوراى همكارى خليج فارس در راهبرد 
دنباله روى سخت خود از قدرت مجموعه غرب به رهبرى امريكا به ويژه در برابر 
قدرت منطقه اى و برنامه هسته اى ج. ا. ايران، توانمندى هاى نظامى خود را ايجاد و 
به روزرسانى كرده اند كه اوج آن ميزبانى از پايگاه هاى نظامى و حضور نظامى مجموعه 
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غرب به رهبرى امريكا در سامانه امنيتى خليج فارس است. دولت هاى اين شورا در چند 
سال اخير در چارچوب دنباله روى نرم نيز راهبردهاى محدود، ضمنى و يا غيرمستقيم 
عمدتا از طريق ائتالف سازى و چانه زنى ديپلماتيك (بدون اتحادهاى رسمى دوجانبه 
و چندجانبه) در برابر قدرت منطقه اى و برنامه هسته اى ايران اتخاذ كرده كه اوج آن 
نقش آفرينى در تحريم نفتى و اقتصادى امريكا و متحدانش عليه ج. ا. ايران و هماهنگى 
راهبردى با اسرائيل در برابر توافق هسته اى ايران و گروه 1+5 بوده است. به طور كلى، 
راهبردهاى شوراى همكارى خليج فارس در موازنه قوا در برابر قدرت منطقه اى و برنامه 
هسته اى ج. ا. ايران را مى توان در قالب جدول زير اين گونه به لحاظ نظرى تبيين كرد:

هدفنظامیغیرنظامی

موازنه سخت غیرنظامی 
- انتقال فناوری های راهربدی به 

هم پیامنان از جمله در جنگ های 
نیابتی در حوزه های مورد رقابت با 

ج. ا. ایران
- کمک های اقتصادی راهربدی به 

هم پیامنان از جمله سودان در جنگ 
نیابتی یمن در برابر متحدان ج. ا. ایران

موازنه سخت نظامی
- شکل دهی به اتحادها به ویژه 

تقویت سامانه نظامی و دفاعی از 
طریق خریدهای نظامی و پیگیری 
ارتش واحد شورای همکاری خلیج 

فارس

افزایش قدرت دولت های شورای 
همکاری خلیج فارس در برابر قدرت 

منطقه ای و برنامه هسته ای ج. ا. 
ایران.

موازنه نرم غیرنظامی
- نقش آفرینی کلیدی تحریم های 

نفتی و اقتصادی ج. ا. ایران
 -عدم همکاری های نظامی، 

راهربدی و امنیتی با ج. ا. ایران در 
سامانه امنیتی خلیج فارس

موازنه نرم نظامی
- فروش یا ارسال تسلیحات به 

دشمنان ج. ا. ایران از جمله 
از طریق حامیت تسلیحاتی از 

گروه های معارض به ویژه دولت 
اسالمی (داعش) و جبهه النرصه و 

نیز حامیت از گروه های معارض 
قومی-مذهبی در استان های 

بلوچستان و خوزستان
 -تالش برای کنرتل تسلیحات و 

ایجاد رژیم های مرتبط برای کنرتل 
توان نظامی ج. ا. ایران از طریق 

تداوم تحریم های تسلیحاتی علیه 
ج. ا. ایران

کاهش قدرت نسبی قدرت 
منطقه ای و فشار بر برنامه هسته ای 
ج. ا. ایران برای افزایش امنیت خود
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5. موازنه سازى ايدئولوژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك در برابر ايران
اگرچه عربستان سعودى و ج. ا. ايران براى شكل دهى به توزان قوا در خاورميانه تالش 
مى كنند، اما هر دو كشور به دنبال پنهان سازى كشمكش خود از طريق جنگ نيابتى 
و قدرت نرم هستند؛ در اين عرصه، بهره گيرى اين دو كشور از جنگ روانى از طريق 
شبكه هاى راديويى و تلويزيونى و حمايت مالى از مخالفان و دست نشانده هاى داخلى در 
قالب جنگ نيابتى قابل توجه است. براى نمونه، ج. ا. ايران در ميان شيعيان عربستان 
نفوذ دارد و عربستان سعودى نيز با بلوچ ها و اقليت عرب در خوزستان پيوندهايى دارد 

 .(Berti & Guzansky, 2014: 30-31)

       در مورد ايجاد توازن در حوزه ايدئولوژيك در برابر ج. ا. ايران بايد گفت ايدئولوژى 
شوراى همكارى خليج فارس با محوريت عربستان مبتنى بر وهابى گرى و سلفى گرى 
است. با بررسى حمايت ايدئولوژيك از افراط گرايى اسالمى در پاكستان و افغانستان، 
حمايت ايدئولوژيك از تروريسم سلفى ها به ويژه دولت اسالمى (داعش) در عراق و 
سوريه، حمايت از جنبش سنى 14 مارس در لبنان، حمايت از رژيم عبداهللا صالح 
در سركوب حوثى ها و معترضان يمنى و حمايت از القاعده و دولت اسالمى (داعش) 
در يمن به منظور مهار قدرت يابى انصاراهللا پس از استعفا عبدربه منصور هادى و 
خروج وى از كشور و حمالت هوايى به يمن موسوم به «طوفان قاطعيت»، حمايت 
از بقاى رژيم حسنى مبارك و جريان هاى وهابى و سلفى در دوران پس از مبارك و 
حمايت از كودتا عليه محمد مرسى در مصر و در نهايت مداخله نظامى در بحرين به 
منظور سركوب اعتراضات شيعيان مى توان به ابعاد تالش اين شورا براى ايجاد توازن 
ايدئولوژيك در برابر ج. ا. ايران پى برد. شوراى همكارى خليج فارس براى ايجاد توازن 
در حوزه ژئوپوليتيك كه عمدتا از رقابت ها و تنش هاى ايدئولوژيك نشات مى گيرد، 
اقداماتى صورت داده كه خيزش هاى مردمى و ناآرامى هاى جهان اسالم و تشديد 
تنش هاى ايران و غرب در مورد برنامه هسته اى بعد تازه اى به آن داد. به طورى كه 
اعضاى اين شورا به رهبردى عربستان در كشورهاى بحرين، سوريه، عراق، لبنان و 
يمن وارد رقابت ژئوپليتيك پرشدت با ايران شدند كه اوج آن جنگ هاى داخلى سوريه 
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و حمالت هوايى عليه يمن با هدف مهار قدرت يابى حوثى ها بوده است. در حوزه 
متوازن سازى ژئواكونوميك نيز شوراى همكارى خليج فارس به رهبرى عربستان پس از 
تصويب تحريم  نفتى ايران توسط امريكا و اتحاديه اروپا، در اين فضاى پرتنش وارد شد 
و تقابل سياست هاى نفتى خود را به اوج خود رساند. به طورى كه با واردكنندگان مهم 
نفت ايران وارد گفت و گو شد و به آنها تضمين هايى براى پر كردن خال نفتى ايران داد. 
پس از بروز تهديد دولت اسالمى (داعش) در سوريه و عراق نيز اين شورا تالش كرد از 
طريق كاهش بهاى نفت بر گفت و گوهاى هسته اى ايران و گروه 1+5 اثرگذارى كند. 

نتيجه گيرى
بيشتر كشورهاي شوراى همكارى خليج فارس به تنهايى قادر به  نقش آفرينى عمده 
امنيتى نيستند. به همين دليل، امنيت خارجى اين كشورها در ائتالف با كشورهاي 
منطقه و يا قدرت هاى بزرگ تعريف مى شود. از نظر آنها ج. ا. ايران مهم ترين و جدى ترين 
تهديد خارجى به شمار مى رود كه اين ديدگاه پس از انقالب هاى عربى تشديد شده 
است. البته ديدگاه هاى كشورهاى عضو اين شورا در رابطه با ايران در بسيارى موارد 
مشابه است. اين كشورها با توجه به اينكه ج. ا. ايران را تهديدى عليه خود مى دانند 
تالش مى كنند از يك سو با خريد تسليحات و تجهيزات نظامى مدرن و راهبردى به 
موازنه قوا در برابر ج. ا. ايران دست بزنند و از سوى ديگر راهبرد دنباله روى را در پيش 
گيرند. بر مبناى اين منطق نظرى بايد گفت كه بعد از فروپاشى شوروى و ظهور امريكا 
به عنوان قدرت برتر، كشورهاى عرب حوزه خليج فارس راهبرد دنباله روى را بر راهبرد 
موازنه سازى ترجيح دادند. آنچه اتحاد رسمى دولت هاى شوراى همكارى خليج فارس 
را با امريكا جنبه رسمى تر و عينى تر داد و آنها را در پيشبرد راهبرد دنباله روى از امريكا 
مطمئن تر ساخت، اقدام امريكا در مقابله با حمله عراق به كويت بود كه باعث شد 
ساير دولت هاى عرب حاشيه خليج فارس به برترى قدرت امريكا اعتماد پيدا كنند و 
به اين نتيجه برسند كه در سايه اتحاد با امريكا قادرند امنيت خود را در تمام عرصه ها 
حفظ كنند. البته رفتارهاى موازنه قدرت والتز فرض را بر اين قرار مى دهد كه كشورها 
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بيشتر تمايل دارند بيش از راهبرد هاى دنباله روى رفتارهاى مبتنى بر موازنه اتخاذ 
كنند و پديده ايجاد موازنه كشورها در برابر سايرين، در واقع جنبه منحصر به فرد نظام 
آنارشيك بين المللى است. در واقع، منطق بنيادين و فراگير كشورهاى شوراى همكاى 
خليج فارس نيز اولويت دهى بيشتر به خوداتكايى و توازن قواست، زيرا اين احتمال 
واقع گرايانه از نظر آنها وجود دارد كه امريكا يا مجموعه غرب به تعهدات امنيتى خود 

در برابر ج. ا. ايران عمل نكند. 
       بنابراين، كشورهاى عرب حوزه خليج فارس نيز تالش كرده اند مواضع خود را 
با امريكا در مورد مسائلى مانند فلسطين، مسائل عراق، لبنان و حتى ج. ا. ايران يكى 
كنند كه در واقع اين موضوع همان اتخاذ راهبرد دنباله روى از قدرت هژمون امريكا 
توسط شوراى همكارى خليج فارس است. آنها فعاليتهاى هسته اى ايران را تهديدى 
عليه امنيت ملى خود تفسير و بنابر راهبرد دنباله روى كه با امريكا دارند و اتحاد خود با 
اين كشور انتظار دارند كه آمريكا امنيت آنها را تضمين كند. بنابراين، آنها ضمن تقويت 
توازن قوا در برابر ج. ا. ايران، به قدرت برتر فرامنطقه اى متوسل مى شوند كه امنيت 
خود را در مقابل تهديدى منطقه اى بيمه كنند. در عين حال، شوراى همكارى خليج 
فارس تالش كرده در حوزه هاى ايدئولوژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك در برابر ج. ا. 
ايران توازن قدرت ايجاد كنند كه خيزش هاى مردمى و ناآرامى هاى جهان اسالم و نيز 
برنامه هسته اى ايران بر تالش اين شورا افزوده است. اين شورا راهبردهاى موازنه سازى 
و دنباله روى به دو گونه سخت و نرم را در برابر قدرت منطقه اى و برنامه هسته اى ج. 
ا. ايران پيگيرى كرده كه تحوالت جهان عرب و نيز روند گفت و گوهاى هسته اى و 
تحقق توافق هسته اى ايران بر ابعاد اين راهبردها افزوده و شرايط متفاوتى در نظم 

منطقه اى و سامانه امنيتى خليج فارس به وجود آورده است. 
       به طور كلى، مى توان گفت رويكرد شوراى همكارى خليج فارس در قبال برنامه 
هسته اى ايران توقف و مهار برنامه هسته اى ايران از طريق ايجاد موازنه قوا و نيز 
اتخاذ راهبرد دنباله روى است. در بررسى تاثير برنامه هسته اى ايران بر امنيت منطقه 
خليج فارس و رفتارشناسى شوراى همكارى خليج فارس در قبال قدرت ايران به ويژه 
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توانمندى هاى هسته اى آن مى توان به اين نتيجه رسيد كه برنامه هسته اى ايران سبب 
شده اين شورا به دليل احساس قرار گرفتن در تنگناى امنيتى، در جهت ايجاد توازن 
قوا در برابر ايران گام بردارد و در عين حال راهبرد دنباله روى از قدرت هژمون مجموعه 
غرب به رهبرى امريكا به منظور ترميم  ضعف هاى خود در برابر ج. ا. ايران و مهار آن 
به ويژه توانمندى هاى هسته اى را اتخاذ كند كه در واقع اين گونه رفتارها با نظريه 
موازنه قوا و راهبرد دنباله روى قابل تبيين است.  از سوى ديگر، پس از توافق هسته اى 
ايران و گروه 1+5 شوراى همكارى خليج فارس به رهبرى عربستان به دليل هراس از 
تنش زدايى در روابط ايران و امريكا و ارتقا جايگاه و نفوذ منطقه اى ايران به ويژه به دليل 
رها شدن اين كشور از بند تحريم ها، در راستاى كسب حمايت فرامنطقه اى به خريد 
تسليحات از روسيه و تقويت روابط راهبردى با پاكستان در حوزه نظامى-هسته اى 

دست زده است.*
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