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چكيده
محيط  در  منطقه اى  سازمان هاى  مهم ترين  از  فارس  خليج  همكارى  شوراى 
منطقه اى ايران است و سياست هاى ايران همواره نقش مهمى در جهت گيرى ها 
و اهداف شورا داشته است. مقاله حاضر سعى كرده است با واكاوى سياست هاى 
اين سازمان بر اساس تحوالت خاورميانه و تئورى واقع گرايى روابط بين الملل، به 
اين سوال پاسخ دهد كه افزايش قدرت منطقه اى ايران چه نقشى در شكل دهى 
است؟  داشته   2005-2015 طى  شورا  رفتارى  الگوهاى  و  سياست ها  تعيين  و 
يافته ها نشان مى دهد كه با تحوالت بوجود آمده در خاورميانه طى اين سال ها كه 
اعضاى اين سازمان، آن را به منزله افزايش ضريب نفوذ و قدرت منطقه اى ايران 
تلقى كرده اند و راهبرد دفاعى مبتنى بر بازدارندگى در قالب راهبرد امنيت به هم 
رفتارى  الگوهاى  ايران،  هسته اى  پيشرفت هاى  و  نظامى  توان  افزايش  پيوسته، 
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شورا را به دگرگونى در ساختار داخلى، تغيير توازن قوا و پيگيرى سياست اتحاد و 
ائتالف در سطح منطقه اى و افزايش مناسبات با غرب به ويژه  اياالت متحده سوق 
داده است. اين مقاله با روش تحقيق تحليلى و با استفاده از منابع كتابخانه اى 

سعى در بررسى اين موضوع دارد.
واژه هاى كليدى: ايران، شوراى همكارى خليج فارس، ضريب و عمق استراتژيك، 

توازن قوا، رئاليسم.
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مقدمه
شوراى همكارى خليج فارس از مهم ترين سازمان هاى منطقه است كه هر چند در 
ابتدا براى هم گرايى  اقتصادى و سياست هاى همكارى منطقه اى شكل گرفت اما آنچه به 
سياست هاى آن شكل داد، وقوع انقالب اسالمى ايران بود.  شورا در طول جنگ عراق عليه 
ايران نهايت حمايت را از صدام انجام داد.  بررسى سياست هاى منطقه اى شورا در سه دهه 
گذشته نشان مى دهد كه اين سازمان اساسا موجوديت خود را در تقابل با ايران تعريف 
مى كند. تحوالت خاورميانه بعد از 11 سپتامبر و حمله به عراق، تحوالت منطقه اى در قالب 
جنگ 33 روزه و پيروزى حماس در فلسطين، و سپس تحوالت 2011 خاورميانه موسوم 
به بيدارى اسالمى و سر برآوردن گروهاى تكفيرى-تروريستى در خاورميانه و ناكامى جبهه 
عربى-غربى و تركى در براندازى رژيم اسد و تحوالت يمن، اعضاى شوراى همكارى خليج 
فارس، به ويژه  عربستان كه نقش رهبرى و پدر معنوى اين شورا را بازى مى كند، شديدا 
با بحران مشروعيت مواجه كرده است، لذا تمام تالش رياض به تغيير ساختار و دگرگونى 
در رفتار منطقه اى آنها متمركز شده است. در واقع همه اين تحوالت كه به منزله تغيير 
در توازن قواى منطقه اى به نفع رقيب قدرتمند و شيعى اين كشورها يعنى ايران تفسير 
مى شد، موجب تكاپوى اعضاى شورا و بازنگرى يك سرى از سياست هاى خود شده است.

بر اين اساس اعضاى شورا تحوالت خاورميانه، به ويژه  ايجاد دولت دموكراتيك و 
شيعى در عراق و تحوالت بيدارى اسالمى را به منزله تغيير توازن قوا به نفع ايران و 
افزايش قدرت و نفوذ منطقه اى ايران تلقى كرده و به ويژه  با تبيين امنيت محور از تحركات 
منطقه اى ايران، حيات و بقاى خود را در خطر مى ببينند. اين امر باعث شده است تا 
آنها با استفاده از تمامى امكانات و ابزارهاى خود به مقابله با افزايش قدرت منطقه اى 
سياست هاى  بين الملل  روابط  محققان  از  بسيارى  در حالى كه  بنابراين  برخيزند.  ايران 
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منطقه اى ايران را در چارچوب سياست هاى رئاليستى حاكم بر خاورميانه و در راستاى 
اصل بقا، بازدارندگى و بى اعتمادى به غرب ارزيابى كرده اند، با افزايش قدرت منطقه اى و 
پيشرفت هاى هسته اى و دفاعى ايران و ناكامى اين كشورها در سوريه و يمن، اعضاء شورا 
كه شديدا از بحران مشروعيت رنج مى برند، قدرت خود را در تقابل با ايران سازمان دهى 
كنند. در اين راستا ضمن تغيير در برخى ساختارهاى داخلى، در سياست منطقه اى نيز 
بازنگرى كرده و ضمن توجه به خوداتكايى در سياست منطقه اى، سياستى مستقل از 
آمريكا را نيز درپيش گرفتند. حال سؤال اساسى اين است كه مؤلفه ايران در يك دهه اخير 
چه نقشى در تعيين و جهت دهى به سياست هاى شوراى همكارى خليج فارس طى از سال 
2015-2005 داشته است؟ يافته ها نشان مى دهد كه تحوالت خاورميانه از 2005 به ويژه  
در عراق، راهبرد دفاعى مبتنى بر بازدارندگى در قالب راهبرد امنيت به هم پيوسته، افزايش 
توان نظامى و پيشرفت هاى هسته اى ايران و پذيرش آن توسط غرب به عالوه دكترين 
سياست خارجى اوباما، موجب شده است تا الگوى هاى رفتارى شورا براى مديريت ناامنى 
به سمت رقابت تسليحاتى، اتحاد و ائتالف سازى، كسب قدرت نسبى، باالبردن ضريب 
امنيتى و دگرگونى در داخل و ساختار شورا سوق يابد. چارچوب نظرى كه براى تبيين اين 
الگوهاى رفتارى در نظر گرفته شده، رويكرد رئاليسم است. با توجه به اين كه اين رهيافت 
از معدود نگرش هايى است كه در تبيين پديده ها و موضوعات خاورميانه جذابيت بسيار 
بااليى دارد، وجود كشمكش ها، جتگ ها و درگيرى هاى داخلى، منازعه اعراب و اسرائيل، 
رقابت هاى منطقه اى، اختالفات مرزى و نفوذپذيرى در مقابل مداخالت خارجى، حاكى 
از قابليت اين نظريه در تبيين الگوهاى رفتارى بازيگران به سمت بقا، خوديارى، بازى با 
حاصل جمع صفر، مسابقه تسليحاتى، توازن سازى و ائتالف سازى است، لذا بدون توجه 
به يك شاخه خاص از اين رويكرد، سعى داريم با استفاده از مفروضات واقع گرايان به نحو 
مطلوبى سياست ها و الگوهاى رفتارى شوراى همكارى خليج فارس را در قبال ايران تبيين 

و تحليل نماييم.

1. چارچوب نظرى 
 رهيافت رئاليستى از قديمى ترين نگرش ها در عرصه تبيين مسائل بين المللى است 
كه هنوز نيز در ميان ساير رهيافت هاى موجود از اعتبار و جايگاه مناسبى برخوردار است. 
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گرچه اين نظريه به شاخه هاى مختلف و متفاوتى تقسيم شده است، اما در مقام واقع گرا، 
در سه اصل: دولت گرايى، خوديارى و بقاء به عنوان روح و پايه هاى رهيافت رئاليستى، با 

هم اشتراك دارند. 
مى نمايند  ترسيم  تيره اى  نسبتاً  تصوير  جهان  سياست  از  كه  واقع گرايان   
(Morgenthau,1973)، نظام بين الملل را به صورت ميدان مبارزه اى مى بينند كه در آن 
كشورها به صورت بى رحمانه اى به دنبال فرصتند تا بتوانند از يكديگر امتياز گرفته و در 
اين ميان اعتماد نيز جايى بين آنها ندارد (VanEvera,1992:19). در اين ميدان، زندگى 
اساساً مبارزه بر سر قدرت است، هر كدام از كشورها نه تنها تالش مى كنند قوى ترين بازيگر 
سيستم باشند، بلكه سعى دارند مطمئن شوند كه هيچ كشور ديگرى به آن موقعيت رفيع 
دست نيابد. از نظر واقع گرايان، روابط بين الملل هرچند صحنه يك جنگ دائم نمى باشد، 
اما رقابت امنيتى بى رحمانه همواره در آن وجود دارد. با منطق حاكم بر رقابت امنيتى 
نيز همكارى ميان كشورها با محدوديت هاى زيادى مواجه مى شود. بر اين اساس تفكرات 
امنيتى واقع گرايان بر پنج فرض اساسى پايه ريزى شده كه در واقع پايه هاى امنيتى نظريه 

آنان را تشكيل مى دهد:
 فرض اول آنارشيك بودن نظام بين الملل است. مطابق با اين فرض هرج ومرج گونه بودن 
به معناى بى نظمى نظام بين الملل نيست. بلكه بدين معنا است كه هيچ گونه اقتدار برترى 
به منظور ايجاد قواعد و رويه هاى قانونى وجود ندارد. اين به مثابه يك اصل نظم دهنده، 

رفتار بازيگران را هدايت و به پيش مى برد. 
در فرض دوم تأكيد مى كنند كه در وضعيت آنارشيك، منازعه به خصيصه دائمى و 
اجتناب ناپذير روابط بين الملل تبديل مى شود. در چنين شرايطى كه كشورها همواره در 
جستجوى افزايش قدرتند، به طور اخص نسبت به قدرت نظامى و تهديدات ساير دولت ها 
نسبت به منافع حياتى شان به مثابه تغييرات بنيادين در توزيع يا ساختار مادى ميان خود، 

نگران مى شوند (كلودزيچ، 1390: 164-165).
در فرض سوم، از آنجا كه كشورها هرگز نمى توانند از مقاصد كشورهاى ديگر به ويژه  
در زمينه استفاده از توانمندى هاى نظامى عليه خود آنان مطمئن باشند، همه دولت ها براى 
حفظ و بهبود موقعيت خود، نيروهاى نظامى، راهبردها، اتحادها و سياست هايى را براى 

كسب و توسعه تسليحات، توسعه مى دهند.
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همه  محرك دولت ها،  انگيزه  اساسى ترين  به عنوان  بقا  انگيزه  بر  بنا  چهارم،  فرض 
كشورها به شدت نسبت به توانايى هاى نسبى خود حساس مى شوند و سعى مى كنند 
همواره با حساسيت و ترس، توانايى ها و قدرت همتايان خود را دنبال كنند. از اين رو، 
همواره نحوه عمل خود را در هر رابطه، بر اساس نحوه رفتار ديگران ارزيابى مى كنند 
وهميشه نگران هستند كه مبادا ديگران از آنها بيشتر سود ببرند (گريگو، 1385: 369).  
پنجمين فرض، واقع گرايان معتقدند كه كشورها در مورد چگونگى بقا در نظام بين الملل، 
راهبردى فكر مى كنند و اساساٌ خردمند هستند، يعنى بر اساس سود و زيان عمل مى كنند. 
واقع گرايان با اين فرض ها، سه الگوى رفتارى را براى بازيگران در نظر مى گيرند؛ اول اينكه 
در نظام بين الملل كشورها از يكديگر هراسانند. آنها به يكديگر با سوء ظن نگاه مى كنند و 
به اين دليل توجه خاصى به نحوه توزيع قدرت در ميان خود دارند. بنابراين كوشش زيادى 
بعمل مى آورند تا قدرت نسبى خود را حتى االمكان نسبت به رقيبان بالقوه شان افزايش 

دهند (مرشايمر، 1389: 249). 
چون  دارند.  خود  بقاى  تضمين  در  سعى  كشورها  تمام  بين الملل  نظام  در  دوم، 
كشورهاى ديگر، تهديداتى بالقوه هستند و هيچ قدرت باالترى كه به آنها در مواقع بروز 
خطر كمك كند، وجود ندارد. كشورها نمى توانند براى امنيت خود به ديگران متكى باشند، 
لذا هر كشور بقاى خويش را هدف قرار مى دهد. بر اين اساس است كه كشورها به دنبال 

اتحاد با يكديگر مى روند.
 سوم، هدف كشورها در نظام بين الملل به حداكثررساندن قدرت نسبى در مقايسه با 
ساير كشورها است (Grieco,1988:498-500). دليل آن ساده است؛ هر چه برترى نظامى 
يك كشور بر كشورهاى ديگر بيشتر باشد، آن كشور در امنيت بيشترى به سر مى برد. اين 
منطق، انگيزه نيرومندى به وجود مى آورد كه كشورها بكوشند بر ديگران برترى يابند. در 
مجموع تمام كشورها نه تنها براى برترى يافتن بر ديگران به دنبال فرصت هستند، بلكه 
تالش مى كنند كشورهاى ديگر بر آنها برترى نيابند (عبداله خانى، 1383: 67).  بنابراين، 
در دنيايى كه اساساً رقابتى است و كشورها همواره به سود نسبى خود مى انديشند و تمايل 
به برترى دارند، همكارى نيز محدود مى شود. آنها الگوهاى رفتارى بازيگران را با استفاده از 
ناامنى و معماى امنيت توضيح مى دهند. از اين منظر، معماى امنيت به عنوان وضعيتى كه 
در آن «تالش هاى يك دولت براى افزايش امنيت به شكل تناقض آميزى موجب كاهش 
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امنيت دولت ديگر خواهد شد». در اين وضعيت هر دو بازيگر با وجود آن كه ممكن است 
قصد تهديد طرف مقابل را نيز نداشته باشند، خود را در كالفى از خصومت در حال افزايش 
گرفتار مى يابند كه بر اساس آن، با شك و ترديد نسبت به يكديگر و اقدامات طرف مقابل 
مى نگرند (Jervis,1983:58-80)، بنابراين تنگناى امنيت نه تنها مى تواند بوجودآورنده 
.(Jervis,1976:67) تنش ها باشد، بلكه زمينه برافروختن آتش جنگ را را فراهم مى آورد

از نظر واقع گرايان سه عامل اساسى در وخيم شدن تنگناى امنيتى نقش ايفا مى نمايند. 
از جمله وقتى كشورها از ميزان واقعى تهديد يا توانايى هاى دشمنان بالقوه خود مطمئن 
نباشند، اصل را بر بدترين حالت مى گذارند و همواره بدترين سناريو را در خصوص نيات 
و توانمندى هاى نظامى دشمنان بالقوه و بالفعل درنظر مى گيرند. لذا، گرفتار دور باطلى 
از بدگمانى، بى اعتمادى، سوءتفاهم، بزرگ نمايى تعارضات و وخامت اوضاع امنيتى خود 
مى شوند. ديگر اينكه، اين معماى امنيت به وسيله عوامل قدرتمند روانى-ادراكى نيز تقويت 
مى شود (Jervis,1976:64). تحت چنين شرايطى معادله امنيتى شكل مى گيرد كه در آن 
نه تنها احتمال وقوع جنگ افزايش مى يابد، بلكه كشورها رويكردهاى تهاجمى و تدافعى 

خود را تقويت مى كنند.
بنابراين، واقع گرايان كه ناامنى را پديده اى طبيعى و اجتناب ناپذير تلقى مى كنند، 
براى مديريت و مواجهه با اقدامات ضد امنيتى بازيگران متخاصم، معتقدند كه آنها ابزارها 
و استراتژى هاى مناسبى را اتخاذ مى كنند. استراتژى هاى واقع گرايان براى مديريت ناامنى 
مديريت  تدافعى،  قدرت  مبناى  بر  مديريت  تهاجمى؛  قدرت  مبناى  بر  مديريت  شامل 
بر مبناى ائتالف و مديريت بر مبناى اعتمادسازى است. در استراتژى اول، از آنجا كه 
كشورها استفاده از نهادهاى بين المللى، تجارت و ... را ناكافى مى يابند، تنها راه غلبه بر 
ناامنى را افزايش قدرت خود در مقابل كاهش قدرت ديگران مى دانند. لذا مطابق با فرمول 
رئاليست هاى تهاجمى، بازى قدرت با حاصل جمع صفر است و كاهش ناامنى از طريق 
اقدامات پيشگيرانه، عمليات نظامى عليه دولت هاى ضعيف و مواردى از اين قبيل عملى 

خواهد شد.
بر منابع و   بر مبناى قدرت تدافعى نيز هر بازيگر بايد براى تأمين امنيت صرفاً 
امكانات خويش متكى بوده و از آمادگى براى مقابله با زور ديگر بازيگران از طريق به 
كارگيرى زور بيشتر برخوردار باشد. مديريت مبتنى بر ائتالف مخصوص دولت هاى ضعيف 
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مى باشد؛ خصوصاً آن دسته از دولت هاى داراى ژئوپولتيك حساس و آسيب پذير، ناامنى را 
از طريق پيوستن به قدرت هاى بزرگ و قراردادن خود در چارچوب مالحظات امنيتى آنان 
تعريف مى كنند. مديريت بر مبناى اعتمادسازى نيز مبتنى بر كاهش احتمال جنگ است. 
مطابق با اين رويكرد بايد با دولت هاى جوينده امنيت همكارى كرد، دولت هاى ايجادكننده 
مشكالت را شناخت و از طريق ايجاد نهادهاى مناسب به شناسايى و شناخت دقيق تر 

دولت هاى جوياى امنيت همت گمارد (عبداله خانى، 1383: 101). 

2- پيشينه روابط ايران و شوراى همكارى خليج فارس
روابط ايران و شوراى همكارى خليج فارس به نسبت اولويت هاى سياست خارجى 
طرفين ايران و دوره هاى مختلف، متفاوت بوده است. ايران از ابتداى تاسيس شورا در فوريه 
1981، ضمن مخالفت، آن را دست نشانده و عامل استكبار خواند (شهابى، 1387). بدين 
جهت ترس از سياست صدور انقالب در كنار اختالفات و رقابت هاى مذهبى طرفين، موجب 
حمايت اعضاى شورا به ويژه  عربستان و كويت از عراق عليه ايران شد. پيروزى هاى 1987 
ايران در جبهه فاو، كشتار حجاج ايرانى در عربستان و متهم كردن ايران به بمب گذارى در 
كويت و حمايت از جبهه اسالمى آزادى بحرين (Hunter, 2010: 192-193)، شكاف بين 

ايران و شورا را در اين دوره عميق تر كرد.
بعد از پايان جنگ، مسائلى چون برآمدن تهديد منطقه اى عراق و تاكيد سياست 
خارجى ايران بر همزيستى مسالمت آميز با همسايگان و نظم نوين جهانى آمريكا موجب 
افزايش سطح روابط طرفين شد. ايران اميدوار بود با نزديكى به شورا به چارچوب امنيتى 
مشترك براى منطقه خليج فارس دست يابد، اما با تهاجم عراق به كويت، اين نقشه به 
شكست انجاميد. با وجود محكوميت حمله از سوى ايران، شورا با تقويت مناسبات با آمريكا 
(Hunter, 2010: 195)، ايران را از مديريت امنيت منطقه اى كنار گذاشت. اما بعد از اين 
دوره ابراز تمايل عربستان و حمايت ايران از دولت در تبعيد آل صباح، به بهبود روابط منجر 
 (Chubin, 1994) شد. در عين حال هراس از قدرت نظامى ايران و موضوع جزاير سه گانه
مجددا به كاهش سطح روابط در اواخر دوره دوم هاشمى منجر شد. اولويت توسعه روابط 
در دوره خاتمى به صورت مقطعى تنش ها را كاهش داد، اما حادثه 11 سپتامبر و حمله به 

عراق، تنش در روابط ايران و شورا را افزايش داد.
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با روى كارآمدن دولت اصولگرا و اولويت منطقه گرايى ، روابط ايران و شورا وارد فاز 
جديدى شد. سياست خارجى ايران بر اصل همكارى با كشورهاى همسايه-اسالمى استوار 
گرديد و روابط ايران و اعضاى شورا به بهبودى گراييد (Haji-Yousefi, 2010: 11). ايران 
در سال 2007، درخواست عضويت ناظر شورا را نمود كه با واكنش سرد اعضاء مواجه شد 
(Hunter, 2010: 199). به عالوه تحوالت جديد منطقه، خروج آمريكا از عراق و تشديد 
تنش ها پيرامون برنامه هسته اى ايران، تعميق شكاف ايران و شورا را به همراه داشت. 
نهايتا در دوره كنونى حصول توافق هسته اى، بهار عربى و مسائل دوجانبه اى نظير تعطيلى 

سفارت عربستان، سطح روابط ايران و شورا را كاهش داده است.

3.مؤلفه هاى افزايش قدرت منطقه اى ايران
صدام،  سقوط  است.  شده  تبديل  خاورميانه  اصلى  بازيگر  به  سال 2005،  از  ايران 
تحوالت لبنان در جنگ 33  روزه، پيروزى هاى حماس، تحوالت موسوم به بهار عربى، 
پيشرفت هاى هسته اى ايران و پذيرش توانمندى هسته اى ايران و نهايتا ناكامى جبهه 
غربى-عربى در سوريه و يمن، موجب شد تا محققان از افزايش قدرت ايران در منطقه 
سخن رانند. در اين بين هر چند برخى اين قدرت را ناشى از قدرت سخت و نرم ايران در 
منطقه به ويژه  پس از تشكيل دولت شيعى در عراق مى دانند و برخى نيز با برچسب شيعى، 
ايران را متهم منطقه گرايى شيعى و ايجاد هالل شيعى كردند، اما در تحوالت منطقه طى 
2015-2005، مؤلفه هايى چون عمق استراتژيك و ضريب نفوذمنطقه اى ايران، راهبرد 
امنيتى-دفاعى مبتنى بر بازدارندگى در قالب امنيت به هم پيوسته در محيط منطقه اى، 
در  كه  هستند  فاكتورهايى  جمله  از  ايران  دفاعى  توانمندى  و  هسته اى  پيشرفت هاى 
شكل دهى الگوهاى رفتارى شوراى همكارى خليج فارس در قبال ايران نقش ايفا كرده اند.

1-3. احياى قدرت منطقه اى ايران
يك موضوع تعيين كننده الگوى رفتارى شورا در قبال ايران، عمق استراتژيك يا ضريب 
نفوذ ايران است. حمالت القاعده به برج هاي تجارت جهاني، تحوالت 2011 خاورميانه 
تحت و نهايتا اوج گيري جريان هاي تكفيري و شعله ورشدن جنگ هاي طايفه اي-مذهبي 
در منطقه، سه رويداد مهمى هستند كه فضاى خاورميانه را دستخوش بى ثباتى نموده اند. 
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اين نابسامانى ها موجب شد برخى بازيگران  قديمى چون عربستان و ساير اعضاى شورا 
نقش خود را از دست رفته ببينند، و برخي ديگر يعنى ايران، نقش برجسته اي در بازي 
سياست منطقه بدست آورند. اين رويدادها همچنين برهم خوردن توازن قواى منطقه و 
تالش برخي بازيگران براي ايجاد نظم جديد و تغيير توازن به نفع خود را نيز به همراه 
داشت. لذا، بسياري از نظم جديد درحال شكل گيري در خاورميانه سخن رانده اند و در 
اين زمينه يكى از مهم ترين مولفه هاي مشخص كننده نقش و سهم كشورها در نظم آينده 

منطقه غرب آسيا، ضريب نفوذ كشورها دانسته اند. 
ضريب نفوذ به عنوان مؤلفه اثرگذاري دولت ها، به معناى كوشش قدرت هاى منطقه اى 
براى وادارساختن ساير دولت ها به ادامه عمل يا سياستي در راستاي منافع خود تعريف 
مى شود. استفان شرم1 به عنوان نظريه پردازي كه در رابطه با قدرت منطقه اي، به مسأله 
نفوذ پرداخته(farsi.khamenei.ir/1393/10/27)، در كنار منابع قدرت، از منابع نقشي 
و پذيرش منطقه اي اعمال قدرت و نفوذ واقعي از سوي قدرت منطقه اي سخن مى راند. 
ايويند استرود2 ديگر صاحب نظر سياسي نيز داشتن نفوذ باال در امور منطقه را از شرايط 

.(Osterud,1992) قدرت منطقه اى  مي داند
با توجه به تحوالت منطقه اى و نقش آفرينى ايران در عراق، لبنان، يمن و سوريه 
مسأله ضريب نفوذ ايران بسيار مورد توجه قرار گرفت و بر گسترش نفوذ منطقه اى ايران 
پس از بيداري اسالمي و حتى رقابت براي گسترش نفوذ ميان قدرت هاي منطقه اي اذعان 
شده است. روزنامه الشرق االوسط در يادداشتي با ارزيابى ضريب نفوذ ايران نوشت: «احزاب 
ديني شيعي در عراق در رأس قدرت اند و حكومت اين كشور را تشكيل مي دهند و نفوذ 
ايران در اين كشور، از لحاظ سياسي و نظامي بسيار باال است. شبه نظاميان مطرح عراق، 
همگي پشتيبان ايران هستند و ديگر براي همه روشن است كه تداوم حركت سياسي 
و ثبات عراق به مواضع ايران بستگي دارد. در لبنان، حزب اهللا به عنوان مهم ترين جريان 
سياسي-نظامي ايران، در حال حاضر دولت را در اختيار دارد و توانسته از پس رقباي خود 
برآيد. در يمن، حوثي ها به كمك ايران بازسازي و سازمان  دهي شده اند. در بحرين، جنبش 
الوفاق به ايران بسيار تمايل دارد. در كويت و عربستان نيز گروه هايى هستند كه ايران 

1. Stefan Schirm
2. Qyvind Osterrud
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farsi.khamenei.)«را ملجأ فكرى خود مي دانند. از اين نمونه ها در منطقه بسيار است
.(ir/1393/10/27

در عراق به عنوان اصلى پايدار، تحقق منافع ايران بر رابطه با تمام گروه ها به ويژه 
شيعيان و اكراد مبتنى است كه سابقه اتصاالت فرهنگى و سياسى طرفين آن را تقويت 
مى كند (برزگر، 1385: 99). هدف اصلى ايران در عراق يعنى تشكيل دولت دموكراتيك 
محقق شده و اين كشور سعى مى كند با اتخاذ سياست خارجى فعال و حمايت از دولت 
 Barzegar,) بپردازد  تروريستى  گروه هاى  مانند  امنيتى  تهديدات  با  مقابله  به  مركزى، 
178 :2010). البته بنا بر پيوندهاى تاريخى، اكثريت شيعيان در دولت و تاكيد برخى 

گروه هاى شيعى بر خروج كامل نيروهاى خارجى طى 2011-2008، سياست ايران به 
 .(Gause, 2011; Cordesman and Khazai, 2012)است نزديك تر  شيعى  گروه هاى 
ضريب نفوذ ايران در سوريه نيز مشهود است. اهميت روابط دو كشور به گونه اى است 
كه رهبر انقالب در مالقات سال 1385 با اسد، ايران و سوريه را عمق استراتژيك يكديگر 
ناميدند و روابط دو كشور را از ديرينه ترين و ممتازترين روابط كشورهاى منطقه دانستند 
(نياكوئى، 1391: 163). سوريه به دليل مرز مشترك با اسرائيل و ايفاى نقش لجستيكى در 
ارسال كمك براى حزب اهللا و گروه هاى فلسطينى، در سياست امنيت منطقه اى ايران داراى 
اهميت است(Fuller, 2006: 14). در شرايط كنونى كه خاورميانه عرصه ائتالف كشورهاى 
بلوك سنى عليه ايران است، بقاى رژيم اسد مى تواند به خروج ايران از انزواى سياسى و 
موازنه سازى  در برابر اعراب كمك شايانى نمايد (Bartell and Gray, 2012). در مقابل 
حربه اصلى عربستان و اعضاى شورا حمايت از گروه هاى افراطى در عراق و سوريه كشور 
است. طبق آمار گروه بررسى هاى اطالعاتى «سوفان» اعضاى گروه هاى فعال در عراق و 
.(Sofan Group, 2015) سوريه، اتباع حدود 66 كشور از جمله عربستان را دربرمى گيرند
مواضع  از  آن  اعضاى  برخى  و  است  ايران  به  متمايل  الوفاق  جنبش  بحرين  در 
آيت اهللا خامنه اى در قبال جنبش 2011 بحرين تقدير نمودند (نياكوئى، 1391: 94). 
شيعيان در بحرين با طيف وسيعى از تبعيض هاى نظام مند اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
(International crisis group, 2005) و سياست تغيير تركيب جمعيت كشور با واگذارى 
حوادث  در  ايران   .(Katzman, 2014) مواجه اند  بنگالدش  و  پاكستان  اتباع  به  تابعيت 
بحرين با حمايت رسانه اى و ديپلماتيك به راهبرد دخالت مستقيم شوراى همكارى خليج 
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ايران  نفوذ  ضريب  نهايتا   .(Leverett and Leverett, 2012) داد  نشان  واكنش  فارس 
شيعيان حوثى يمن را نيز دربرمى گيرد. اين گروه در سطح رهبران، تحت تأثير انديشه هاى 
امام خمينى و مبانى انقالب اسالمى مانند مبارزه با استكبار و رژيم صهيونيستى، روز قدس 
و عاشورا است (نياكوئى، 1391: 110-109). نقش آفرينى حوثى ها در جنبش انصاراهللا در 

انقالب دوم يمن 2014-2013 مهم ارزيابى مى شود.
تحت اين شرايط تحليل گرانى چون پين هاس اينباري از مركز جرزالم از احتمال 
تبديل ايران به يك ابرقدرت و فريد زكريا، از قابل مقايسه نبودن نفوذ آمريكا در غرب آسيا 
با نفوذ ايران سخن گفتند. يوشكا فيشر وزير خارجه سابق آلمان، ايران را بزرگترين برنده 
رقابت گسترش نفوذ در غرب آسيا دانست و كسينجر از شكل گيري امپراتوري ايران در 
غرب آسيا سخن گفت. تحليل گران اروپايي نيز از قدرت نمايي ايران در سراسر اين منطقه 
و از  تبديل ايدئولوژي ايران به يكي از بارزترين ايدئولوژي هاي منطقه اي در آينده نزديك 
سخن راندند. در عين حال هر چند بسيارى مركزيت و وزن غيرقابل انكار ايران در غرب 
آسيا را به موقعيت ژئوپليتيك خاص و نادر آن نسبت داده اند. اما بسياري نيز نفوذ ايران را 
نفوذي گفتماني و متفاوت با سلطه طلبي غربي مي دانند كه داراى سه وجه مكمل است: 
وجه اول فرهنگ ايرانى، تأكيد بر وحدت شيعه-سني و پرهيز از طايفه گري است كه 
ميان ايران و مردم منطقه نوعي همبستگي را بوجود مي آورد. وجه دوم فرهنگ سياسي 
و الگوي مردم ساالري دينى است كه به عنوان الگوي بومي، براي تلفيق دين و دموكراسي 
و  استكبارستيزي  سوم،  وجه  است.  مطرح  غرب،  ليبرال-دموكراسي  الگوي  مقابل  در 
به رسميت نشناختن رژيم صهيونيستي است، گفتماني كه بيشترين طرفدار را بين توده هاي 
محروم غرب آسيا دارد. اين ويژگي ها به عنوان ستون هاي اصلي قدرت ايران، موجب تقويت 

.(farsi.khamenei.ir/1393/10/27)نفوذ آن در كشورهاي منطقه شده است

2-3. راهبرد دفاعى مبتنى بر بازدارندگى
مولفه ديگر قدرت منطقه اى ايران، الگوى بازدارندگى در محيط امنيت منطقه اى در 
قالب راهبرد امنيت به هم پيوسته و ارتقاء توانمندى هاى نظامى و پيشرفت هاى هسته اى 

است. 
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1- 2-3. راهبرد امنيت به هم پيوسته در محيط امنيت منطقه اى
محيط امنيتى هر كشور محصول تعامل عوامل متعددى است كه در مجموع، ساختار 
فرصت  و  تهديد  ضعف،  و  قدرت  عوامل  محيط  اين  مى دهند.  شكل  را  قدرت  موازنه  و 
يك كشور را تعيين مى كند و از خود آن كشور نيز تأثير مى پذيرد (امينيان، 1390: 6). 
بازيگران موجود در محيط منطقه اى به حلقه هاى فورى و غيرفورى تقسيم مى شوند. در 
مورد ايران، كشورهاى همسايه، مناطق قفقاز و خليج فارس، حلقه فورى و كشورهاى 
سوريه، لبنان، اردن، فلسطين و آسياى مركزى حلقه غيرفورى امنيتى هستند. واقع گرايان 
تدافعى براى خروج از معماى امنيت بر امنيت نسبى تاكيد مى كنند. بر اين اساس به جاى 
توازن قوا، توازن امنيت و معادله «برد-برد» مورد توجه است. در اين چارچوب، رفع تهديد 
امنيتى ايران، مهم ترين اصل ثبات سازى منطقه است. براى مقابله با اين تهديدات به ويژه  
تهديد آمريكا، يك پايه اصلى راهبرد دفاعى ايران بر راهبرد امنيت به هم پيوسته قرار دارد.  
براساس اين راهبرد، هر گونه ناامنى براى ايران، به معناى ناامنى براى منطقه خواهد بود. 
خود اين راهبرد نيز مبتنى بر بازدارندگى و دفاع تهاجمى از طريق حضور فعال در تحركات 
سياسى-امنيتى منطقه است (برزگر، 1388). اهداف اصلى آن نيز قبول نقش ايران از 
سوى آمريكا و بازى برد-برد در معادالت امنيتى منطقه و سوق دادن سياست دفاعى ايران 

به سمت رفع چالش ها است.
بازدارندگى، حضور فعال ايران در دو حلقه امنيتى فورى و غيرفورى را ايجاب مى كند. 
ايران در محيط فورى به ويژه بعد از حضور مستقيم آمريكا، با چالش هاى وسيعى مواجه 
بوده و در پى حل آنها برآمده است. براى مثال در بحران افغانستان، با همكارى با آمريكا، 
حمايت از نقش سازمان ملل و حضور موثر در شكل دهى به ساختار سياسى، نقش مهمى 
در حل موضوع داشت (دهقانى فيروزآبادى، 1389: 489). مذاكره با آمريكا درباره امنيت 
ديگر اين راهبرد است كه مبناى عمل انتفاع طرفين و  عراق در 2007-2006، نمود 
 Galen carpenter and innocent,)بود ايران  عليه  نظامى  مواجه  از  آمريكا  بازداشتن 
2008) از عينى ترين نمونه هاى دفاع فعال ايران در حلقه فورى، بحران 2014 عراق است 

كه كارشناسان نظامى ايران با حضور در صحنه، نقش مستشارى و هدايت عمليات را بر 
عهده دارند. اين رويكرد به ويژه در قالب ارتقاء تحرك و بسيج مردمى شيعيان معروف 
به حشدالشعبى با هدايت ايران و نقش بارز سردار سليمانى با موفقيت همراه بوده است 
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(نياكوئى و مرادى كالرده، 1394: 148).
ايران در حلقه امنيتى غيرفورى شامل سوريه، لبنان، اردن و فلسطين نيز حضور فعال 
دارد. در اين حلقه كه يك بازيگر عمده و دو بازيگر خرد حضور دارند، به دليل عدم وجود 
مرز مشترك، مبناى عمل ايران رفع تهديدات مشترك است و با اتخاذ رفتارهاى حمايتى 
با اين بازيگران برخورد مى كند (برزگر، 1388: 139-137). بازيگر عمده اين حلقه سوريه؛ 
مهم ترين متحد منطقه اى ايران است. دمشق بعد از 2011 به نقطه اصلى تعارض ايران 
مانند  سياسى  اقدامات  سوريه،  بحران  قبال  در  شورا  اعضاى  است.  شده  تبديل  شورا  و 
فشار به آمريكا براى مداخله، تعليق عضويت سوريه در اتحاديه عرب، حمايت از مخالفين 
تروريستى  گروه هاى  از  مالى-تسليحاتى  حمايت  و  سوريه  دوستان  كنفرانس هاى  در 
جبهه النصره و داعش اتخاذ كرده اند (كرمى، ,Berti and Guzansky ؛ 94-93 :1390 
27 :2014). در مقابل، راهبرد دفاع فعال ايران در سوريه نيز مانند عراق وجود دارد كه 

تحت الگوى نيروى بسيج ايران با تشكيل «جيش الشعبى»، نقش مهمى در آزادسازى 
قسمت هايى از شهر حلب داشته است.

دو بازيگر خرد حلقه غيرفورى ايران، حزب اهللا و گروه هاى فلسطينى هستند كه 
ايران با رويكردى حمايتى از آنها در جهت موازنه سازى  عليه اسرائيل و گروه هاى تكفيرى 
پشتيبانى مى كند. طبق گزارش 2015 شوراى روابط خارجى آمريكا، كمك هاى ايران 
به حزب اهللا عالوه بر كمك هاى تسليحاتى و لجستيكى، بالغ بر 200 ميليون دالر است 
(Levitt, 2015: 5). اعضاى شورا اين رويكرد حمايتى ايران را به عنوان طرح ايران براى 
تسلط بر جهان عرب مى پندارند و وزير خارجه عربستان در اجالس 2009 اتحاديه عرب، 
 Hunter,) فراخواند  عرب  جهان  در  ايران  زياده طلبى  مقابل  در  ايستادگى  به  را  اعضاء 
2010). اوج تقابل ايران و شورا در اين حلقه، نبرد 2012 غزه بود كه حماس با استفاده 

از موشك هاى ايرانى «فجر5» در مقابل اسرائيل پيروز شد (Cordesman, 2014). در 
مجموع ايران با بهره گيرى از راهبرد امنيت به هم پيوسته در محيط امنيت منطقه اى، به دو 
هدف مهم واداشتن آمريكا به قبول نقش محورى ايران و حركت به سمت معادله برد-برد 
در معادله امنيت منطقه و حضور فعال در حلقات امنيتى و ايجاد توازن در مقابل شوراى 

همكارى خليج فارس نائل آمده است.
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2-2-3. افزايش قدرت نظامى
ارتقاء توان نظامى به ويژه  موشكى پايه ديگر راهبرد دفاعى ايران است. موشك ها 
از  مى كنند،  جلوگيرى  جنگ  وقوع  از  زياد  حد  تا  و  بازدارنده اند  سالحى  اينكه  به دليل 
تهديدات مواجه است، مورد استقبال قرار مى گيرد  سوى ايران كه با طيف وسيعى از 
در  ايران  آمريكايى،  و  اروپايى  نظامى  متخصصين  به باور  (قوام ملكى،108-1390:109). 
دهه گذشته با ساخت موشك هاى با برد بيش از 2000 كيلومتر، به بزرگ ترين قدرت 
موشكى منطقه تبديل شده است. نكات مهم توان موشكى ايران دستيابى به تكنولوژى 
ساخت موشك با سوخت جامد، ساخت موشك ماهواره بر كه در سال هاى 2009 و 2014 
با موفقيت آزمايش شد (Cordesman, 2014) و تاكيد مستمر بر تدافعى بودن قدرت 
موشكى است. يكى از فرماندهان نظامى ايران مى گويد: «ايران براى تأمين امنيت خود 
به موشك هاى باالى 2000 كيلومتر نيازى ندارد، اما تكنولوژى ساخت آن را در اختيار 
دارد» (http://English.farsnews.com). اين امر نشان مى دهد كه ايران تنها اسرائيل را 
به عنوان تهديد تلقى مى كند. ايران همچنين، تجهيزات نظامى ساخت خود را به 50 كشور 
 Wehrey, Thaler, Bensahel, Cragin, Green, Kaye, Oweidat and) صادر مى كند

.(Li, 2009: 63

چنين پيشرفت هايى باعث شده است تا اعضاى شورا، راهبرد افزايش قدرت نظامى 
ايران را تهاجمى ارزيابى كنند، در حالى كه داليل تدافعى دارد. حضور نيروهاى آمريكا و ناتو 
در منطقه و اسرائيل در جمهورى آذربايجان و شمال عراق، ايران را در محاصره كمربند 
حاميان غربى قرار داده است. دليل ديگر به عوامل جغرافيايى و ازدست دادن متحدين 
منطقه اى برمى گردد. با دستيابى ايران به فن آورى نوين نظامى، بسيارى از محدوديت هاى 
جغرافيايى رنگ باخته اند. براى نمونه موشك هاى ميان برد به ايران امكان مى دهد تا بدون 
دسترسى به قلمرو جنوب لبنان كه مشروط به موافقت سوريه است، توان بازدارندگى عليه 
اسرائيل را افزايش دهد. اين توانايى ايران را قادر مى سازد در شرايط بحرانى بدون حضور 
فيزيكى در منطقه مجاور اسرائيل، پاسخ گوى حمالت تالويو باشد. اهميت توان موشكى 
زمانى بيشتر مى شود كه سوريه مانند اردن و مصر با اسرائيل از در صلح درآيد و از موضع 
ايران در قبال فلسطين فاصله گيرد؛ چرا كه مسأله فلسطين براى اعراب، مسأله سياست 
خارجى است كه با اعطاى امتيازات و تضمين هاى امنيتى، احتمال صلح با اسرائيل هميشه 
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محتمل است (لطفيان، 1387: 201). به عالوه اسرائيل با دراختيارداشتن تنها زرادخانه 
اتمى منطقه، به طور مستمر ايران را به حمله نظامى تهديد مى كند. 

3-2-3. پيشرفت هاى هسته اى ايران
پيشرفت هاى هسته اى پايه ديگر راهبرد دفاعى و افزايش قدرت منطقه اى ايران 
است. دستيابى ايران به چرخه كامل سوخت، راه اندازى نيروگاه بوشهر، در كنار انعقاد 
خايتوس  طارق  است.  داده  قرار  تأثير  تحت  را  فارس  خليج  همكارى  شوراى  برجام، 
متخصص مسائل خلع سالح و عدم اشاعه، دستيابى ايران به سطح باالى توان هسته اى 
را به عنوان متغيرى جديد در روابط با شورا مى داند كه  باعث مى شود تا اعضاى شورا با 
رجوع به ذهنيت تاريخى، به اين باور برسند كه ايران در حال استفاده از برنامه هسته اى 
به عنوان پوششى براى توسعه و ايجاد سالح هسته اى است (Khaitous, 2008). اين 
مسأله همگام با سياست ايران هراسى آمريكا سبب شده تا اعضاى شورا با بى اعتنايى به 
www.scribd.) شفاف سازى ايران، تهران را در مسير هژمونى منطقه اى ارزيابى كنند

ايران  «امروزه  نوشت:   2008 سال  در  عرب  تحليل گر  يك   .(com/doc/3197579

غيرهسته اى از عراق به عنوان سكوى تسلط بر خليج فارس استفاده مى كند؛ تصور كنيد 
بعد از دستيابى به سالح و الحاق به باشگاه اتمى، نقش اين كشور در منطقه چگونه 
 .(Wehrey, Karasik, Nader, Ghez, Hansell and Guffy, 2009: 30) «خواهد بود؟
در يك دهه اخير اعضاى شورا براى توقف برنامه هسته اى ايران طرح هاى مختلفى ارائه 
دادند. عربستان و امارات خواستار حمله نظامى به تأسيسات هسته اى ايران شدند و 
سفير سابق امارات در آمريكا مدعى شد كه حمله اسرائيل به تأسيسات  هسته اى ايران 
بر تحريم ارجحيت دارد. بحرين نيز، عضويت اسرائيل، ايران و اعضاى شورا در مجموعه اى 
امنيتى براى موازنه سازى  عليه ايران را مطرح كرد (دوست محمدى  و ديگران، 1389). 
در شرايط كنونى امضاى برجام و لغو برخى تحريم ها، تقويت كننده توازن قوا به نفع ايران 
است. در پى اين مسأله شوراى همكارى خليج فارس با برگزارى جلسات متعدد، توافق 
هسته اى را افزايش دهنده نفوذ ايران در جهان عرب ارزيابى مى كند كه تنش در روابط 
عربستان و امارات با ايران را افزايش داده است؛ در حالى دولت آمريكا به ويژه جان كرى 
در طول اين مدت سعى دارند با برگزارى جلسات مشترك با شورا و طرح موضوع حمايت 
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 ,Ibish) ايران از تروريسم و آزمايش هاى موشكى ايران، رضايت اين كشورها را جلب كند
.(7 :2015

4. سياست گذارى شوراى همكارى خليج فارس در پى افزايش قدرت منطقه اى ايران 
از نظر واقع گرايان گرچه كشورها در پى افزايش قدرت هستند، ولى مهم ترين هدف 
آنها جلوگيرى از افزايش قدرت ديگران است. بنابراين چون اولين دغدغه كشورها حفظ 
جايگاه شان در نظام بين الملل است، راهبرد اصلى براى مقابله با اقدامات رقبا موازنه سازى  
شوراى  سياست هاى  بررسى  با  اساس  اين  بر  است.  برون گرا  و  درون گرا  صورت  به 
همكارى خليج فارس در دهه گذشته، الگوهاى موازنه سازى درون گرا و برون گرا در قالب 
دگرگونى هاى ساختارى در داخل، اتحاد و ائتالف در سطح منطقه، افزايش هم گرايى  با 

غرب در ابعاد مختلف وجود دارد. 

1-4. دگرگونى هاى ساختارى در داخل
به رغم سه دهه ثبات سازوكار داخلى و تعداد اعضاء، در سال هاى اخير تغييراتى 
در شورا به وجود آمده است. نخست، طرح نيروهاى سپر جزيره است كه در 2011 در 
بحرين به كارگرفته شد. اين اهرم عليه هر حركت اعتراضى در داخل اعضاء استفاده 
مى شود و در سطح منطقه اى با حمايت عراق از قيام بحرين، بيانگر موازنه سازى  در برابر 
ايران است. پيشنهاد تشكيل ناتوى عربى در نشست سى و پنجم سران در قطر حركتى 
از  كه  طرح  اين  در   .(http://www.farsnews.com/1390924001193) است  ديگر 
ناتو الگوبردارى شده شش كشور عضو و اردن، مراكش و مصر به مركزيت عربستان، 
نيروهاى زمينى، هوايى و دريايى و پليس مشتركى را ايجاد مى كنند. هر چند اهداف 
اعالمى اين طرح ها، مقابله با تهديد خارجى است، اما هدف واقعى آن هم گرايى  ضد 
ايران است. پيشنهاد عضويت اردن و مراكش و تبديل شورا به اتحاديه پادشاهان حركت 
ديگرى در شوراست كه به رغم حضور ايران و عراق، در واقع تالشى براى حفظ نظام هاى 
اقتدارگراى اعضا است. مالك تشابه ساختار سياسى، احتمال عضويت ايران و عراق را 

به حداقل مى رساند.
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2-4. ائتالف سازى براى اعاده توازن قوا
بسيارى از كارشناسان معتقدند همان طور كه جنگ جهانى اول با خاتمه سلطنت 
عثمانى و ايجاد كشورهاى ملى شكل جديدى به خاورميانه بخشيد، بهار عربى نيز با 
ايجاد نظامى سه محورى متشكل از محور تركيه-كردها-اخوان المسلمين، ايران-شيعيان 
  Cogaptay and)و عربستان-نظام هاى سلطنتى، بار ديگر منطقه را دگرگون كرده است
و  يمن  و  عراق  لبنان،  در  شكست  از  پس  سعودى  مقامات  بنابراين   .(Khanna, 2013

با ثمربخشى مذاكره هسته اى ايران، بحران سوريه را عرصه رويارويي با ايران يافته اند. 
سعودالفيصل به صراحت اعالم كرد كه رقابت ما با ايران يكى از داليل حضور ما در سوريه 
است. تركى الفيصل رئيس سابق سرويس اطالعاتى عربستان نيز در حاشيه اجالس 2014 
داووس گفت: «شيعيان امروزه توانسته اند بر بسيارى از كشورها مسلط شوند، گروه سياسى 
تشكيل دهند، سالح توليد كنند و بر دشمنان چيره شوند. به زودى آشكارا در مقابل آنها 
خواهم ايستاد. اكنون حزب اهللا و سپاه پاسداران ايران، توانسته اند نظام سوريه را حفظ 
كنند» (انديشكده راهبردى تبيين، 1392). پذيرش ايران هسته اي از سوي غرب موجب 
شده است تا رياض براي تثبيت جايگاه خود در عرصه جهاني و منطقه اي، تحركات تازه اي 
آغازكنند؛ از طرفى سراغ بازارهاي نفتي رفتند تا با استفاده از اهرم اقتصادي و فشار به 
رقباى خود در منطقه و جهان يعنى ايران و روسيه، به منافع منطقه اي و جهاني برسند، از 

طرفى نيز تحركات سياسي را براى وحدت سني در مقابله با ايران شكل دهند.
عربستان نخست به حل اختالفات خود با قطري ها در درون شورا پرداخت. اقدام 
بعدى، حمايت از حكومت السيسى در  مصر است. عربستان درصدد است هم روابط جهان 
عرب را با مصر تقويت كند و هم با تقويت اين جبهه عربي، به نوعى تقسيم كار با مصر 
در درون جامعه عربي دست يابد. به عبارتى، رهبري جهان عرب در خليج فارس و غرب 
آسيا را خود برعهده گيرد و رهبري اعراب شمال آفريقا را به مصر بسپارند. در ادامه با اين 
هدف كه محور سني تنها شامل كشورهاي عرب نباشد، به سراغ پاكستان رفتند (موسوى 
خلخالى، 1393). مشكالت قومى، پتانسيل باال در جذب گروه هاى افراطى، ارتباط نزديك 
اطالعات پاكستان و عربستان در تشكيل طالبان و رابطه نزديك با نواز شريف نخست وزير 
جديد، اسالم آباد را به گزينه مناسب عربستان و شوراى همكارى خليج فارس تبديل كرده 
است. به گفته بروس ريدل، عربستان بيش از هر كشورى حامى پاكستان است و در برنامه 
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هسته اى آن سرمايه گذارى كرده است. پاكستان نيز در دهه هاى اخير با استقرار نيرو در 
عربستان، به حفظ قدرت خانواده سلطنتى كمك كرده است (Riedel, 2013). عربستان 
از سربازان و پليس بازنشسته پاكستان در بحرين استفاده مى كند. پاكستان در سوريه 
وظيفه آموزش دو تيپ شورشى به تعداد تقريبى 10-5 هزار جنگجو را بر عهده دارد. 
رياض همچنين روابط تازه اي را با تركيه رقم زده است. گرچه اختالف ساختارى-سياسى 
طرفين و همراهي با ترك هاى حامى اخوان المسلمين كه به دنبال مديريت خاورميانه و 
تشكيل امپراتوري عثماني نوين هستند، براى عربستان آسان نبود، اما به رغم اين دو كشور 
به دنبال ائتالف و اتحاد برآمدند. در واقع، موضوع هراس از افزايش قدرت ايران و نيز ناكامي 
سياست هاي دو كشور در عراق، سوريه و يمن عامل مهمى در ائتالف تاكتيكى دو كشور در 

 .(Gagaptay and Khanna, 2013) اين مقطع است
نهايتا اين تحوالت، زمينه نزديكى رياض-تل آويو را نيز فراهم نمود. گرچه از ديرباز 
عربستان به عنوان متحد نفتى و اسرائيل در قالب صهيونيسم مسيحي و بازوي نظامي 
آمريكا هم پيمان راهبردي منطقه اى آمريكا هستند، اما تا چند سال گذشته تمايل چنداني 
به آشكارسازي روابط فيمابين نداشتند. اما مباحث هسته اي و به ويژه  اوضاع سوريه و 
ائتالف سعودى در يمن موسوم به «طوفان قاطعيت» موجب نزديكى آنها شد. پايگاه 
اينترنتي ولترنت1 به قلم تري ميسان، روزنامه نگار معروف فرانسوي فاش كرد كه در جريان 
مذاكرات ايران و 1+5، مقامات تل آويو-رياض در حال گفتگو بوده اند و نمايندگان عالي رتبه 
دو كشور، پنج بار در هندوستان، ايتاليا و جمهوري چك باهم ديدار كرده اند (سايت مشرق، 
1394/4/4). اين مالقات ها را مى توان با هدف راه اندازي ائتالف اسرائيلى-سعودي عليه 
دشمن واحد يعني ايران در نظر گرفت كه هم زمان با سخنان جان كري در مركز «سابان» 
منتشر شد كه گفته بود تعدادي از كشورهاي عربي منطقه در حال تشكيل ائتالف با 
اسرائيل عليه گروه هايى مانند حماس هستند. بنابراين، مقامات سعودي در كنار تشكيل 
جبهه سني عليه ايران، با بزرگ ترين دشمن جهان عرب دست به ائتالف زده اند. تل آويو 
نيز به دنبال ترويج اين مسأله است كه اعراب ديگر اسرائيل را دشمن اصلي خود نمي دانند، 
بلكه اكنون ايران مهم ترين دشمن آنها است (Graham , 2015). عبداله الشمري، ديپلمات 
ارشد سعودي مى نويسد: «اسرائيل به علت ريشه و منشا خود دشمن است اما به علت 
1.Voltairenet
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اقداماتش دشمن نيست؛ اما ايران به علت اقداماتش دشمن است، نه به خاطر ريشه اش. 
بنابراين ايران تهديد بيشتري محسوب مي شود و اگر من از تصميم گيرندگان سعودي 
بودم يك لحظه در همكاري با اسرائيل عليه ايران درنگ نمي كردم. در اين زمينه، ژنرال 
انورالعشقي، رئيس مركز مطالعات حقوقي-راهبردي خاورميانه در جده مي گويد: «عربستان 
مايل است اسرائيل بخشى از خاورميانه باشد. ما نمي توانيم آن را از منطقه جدا كنيم» 

.(Trofimof, 2015)

3-4. ارتقاء مناسبات با غرب به ويژه  آمريكا در سطوح مختلف
1-3-4.افزايش خريدهاى نظامى

اعرب خليج فارس به ويژه  عربستان در دهه اخير با اين فرض كه ايران قصد دستيابى 
به هژموني منطقه دارد، به مشتري اصلى تسليحات غربى تبديل شده اند. به عالوه ايجاد 
نگرانى پيرامون برنامه هسته اى ايران، آنها را به سمت افزايش تعامل نظامى با فرانسه، 
 .(Yaffe, 2004) ؛Al-tamimi, 2013: 8 است  داده  سوق  نيز  هند  و  چين  روسيه، 
همچنين قراردادهاى امنيتى اعضاى شورا به ويژه  عربستان و كويت با آمريكا افزايش 
يافته و تعدادى از نيروهاى آمريكا در پايگاه هاى الجفير بحرين، العديد قطر، عريفجان و 
 .(The Military Balance, 2011) على السالم كويت و پايگاه هاى عربستان استقرار دارند
برطبق گزارش 2010 آژانس همكارى دفاعى-امنيتى آمريكا، در سال هاى 2007-2010، 
27 درصد توافق هاى فروش سالح اياالت متحده به اعضاى شورا اختصاص يافته است 

.(Dsca, 2010)
شش كشور عضو شورا طى 2011-2010 با صرف 133/97 ميليارد دالر، به صورت 
 The) ميانگين 4/49 درصد توليد ناخالص ملى خود را صرف هزينه هاى نظامى كرده اند
استكهلم  صلح  مطالعات  موسسه  گزارش  براساس   .(Gulf Military Balance, 2012

در 2009-1988، عربستان بيشترين مقدار سالح را به منطقه وارد كرده است. مجموع 
هزينه هاى دفاعى عربستان طى 2008-2000، 257 ميليارد دالر و براى ايران 80/897 
ميليارد دالر بوده است (Sipri, 2010). هزينه هاى واردات سالح عربستان در اين مدت 
226/268 ميليارد دالر و براى ايران 54/971 ميليارد دالر بوده است (Sipri, 2009). در 
سال 2014، بيش از  25 درصد بودجه عربستان معادل 80 ميليار دالر صرف خريد سالح 
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شده؛ اما بودجه نظامي ايران، حدود 15 ميليارد دالر معادل يك پنجم بودجه عربستان بود. 
عربستان در سه ماه نخست 2015 با خريد 9/8 ميليارد دالر سالح، بزرگترين واردكننده 
تجهيزات نظامى جهان سالح جهان بود كه در مقايسه با سه ماهه اول 2014، 42 درصد 

رشد داشت (كوردزمن، 1394).
عربستان اخيرا خريد سه گروه از سيستم هاى تسليحاتى شامل هواپيماهاى رزمى، 
و  آمريكا  از  را  هوايى-موشكى  پدافند  سيستم هاى  و  كنترل  و  فرماندهى  سيستم هاى 
انگلستان در دستور كار دارد كه قرار است شده طى بازه زمانى 20 ساله تحويل رياض 
شود. رياض، با خريد مقادير بيشتر سالح مى كوشند نگرانى خود را تعديل كنند. به اعتقاد 
تحليل گران مسائل نظامى، عمده اين خريدها، مانورها و درگيرى در مسابقه تسليحات، 
در چارچوب الگوى موازنه سازى  درون گرا (امنيت سازى داخلى) و موازنه سازى  برون گرا 
(موازنه سازى  منطقه اى) ارزيابى مى شود. در درون اين منطق تداوم هژمونيك بر شبه جزيره 
عربى، امنيت سازى داخلى (تأمين امنيت خاندان حاكم، نفت، مهار خيزش هاى اعتراضى، 
امنيت مرزها و آسيب پذيرى هاى استراتژيك)، تقويت ضعف هاى عمق استراتژيك به ويژه  
در مراكز نفتى زمام و ظهران در استان شرقى و مراكز عمده تجارى-مذهبى جده و مكه 

به چشم مى خورد (كرمى، 1391).
در عين حال بسيارى تصميم رياض به مداخله نظامي در يمن را نيز بيش از آنكه 
تحت تاثير دغدغه هاى امنيتي بدانند، اقدامي براي بازسازي و احياي پرستيژ سعودي در 
منطقه دانسته اند. دولت ها در كنار حفظ تماميت ارضي، امنيت و رفاه ملي، ارتقاي پرستيژ 
ملي را نيز در زمره اهداف سياست خارجي خود در نظر دارند. بدين لحاظ عربستان عالوه 
بر تكيه بر عنوان خادم حرمين شريفين و قدرت اقتصادي مبتني بر نفت، اكنون از عامل 
قدرت نظامي نيز در راستاى ارتقاء پرستيژ ملى خود بهره مى برد. كادر رهبري جديد 
عربستان معتقد است كه توسل به ابزارها و رويكردهاي سنتي ناكارآمد باعث تضعيف 
پرستيژ ملي و كاهش نقش آفريني منطقه اى رياض شده، لذا بايد با بكارگيري تسليحات 
و نمايش قدرت نظامي از طريق بمباران يمن و كمك به تروريست هاى سورى، پرستيژ و 
جنبه قدرت نظامي خود را نيز به رخ حريف يعني ايران بكشد. در واقع عربستان سعودى 
مانند ديگر كشورها سعى دارد قدرت نسبى خود را به حداكثر ممكن برساند و از اين طريق 

ضريب امنيت ملى خود را ارتقا بخشد.
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2-3-4. استقرار سپر دفاع موشكى 
طرح سپر دفاع موشكى به دهه1980 و طرح جنگ ستارگان ريگان باز مى گردد.  اين 
طرح در دهه 1990، در قالب سيستم ملى دفاع موشكى كلينتون مطرح شد و در دوره 
بوش با هدف مقابله با موشك هاى دوربرد روسيه مجددا سر زبان ها افتاد (كوزه گركالجى، 
1389: 9). اجراى اين طرح در خاورميانه به دوره اخير برمى گردد. بوش راهبردى سه جانبه 
فروش  شامل  كه  گرفت  نظر  در  منطقه  كشورهاى  موشكى  دفاع  توان  تقويت  براى  را 
سامانه هاى دفاع موشكى پيشرفته به اعراب، افزايش توان دفاع هوايى ناوهاى آمريكايى 
در خليج فارس و ايجاد سامانه دفاعى مشترك در اسرائيل و كشورهاى عربى بود. در دوره 
اوباما در سپتامبر 2008، 3/15 ميليارد دالر براى استقرار سپر دفاع موشكى در مناطق 
مورد تهديد به تصويب رسيد. اما به جاى اروپاى شرقى، تركيه و كشورهاى عربى كويت، 
قطر، بحرين و امارات مقصد اين طرح بودند (قربانى، 1391: 17-16). آمريكا اين كشورها 
را با سامانه دفاع موشكى پاتريوت، سامانه رادارى ايكس باند و سامانه فوق پيشرفته دفاع 
ضد هوايى تاد مجهز نمود كه براى خريد آنها قطر و امارات 6/5 و 1/135 ميليارد دالر 
پرداختند (The Gulf Military Balance, 2014). تقويت سيستم گنبد آهنين اسرائيل، 
مهار ايران هسته اى، حمايت از كشورهاى عضو شورا و دفاع از پايگاه هاى نظامى آمريكا 
در منطقه (Perthes, 2010). مهم ترين اهداف آمريكا از انجام اين طرح است. هيالرى 
كلينتون وزير خارجه سابق آمريكا در سال 2010 از گسترش چتر هسته اى به كشورهاى 
عضو شورا خبر داد (Barzegar, 2010). با استقرار سامانه هاى متعدد دفاعى در خليج 
فارس، تركيه و تقويت سيستم دفاع ضدهوايى اسرائيل، آمريكا مجموعه اى از سيستم هاى 

دفاعى را در اختيار دارد كه هدف اصلى آن مهار ايران است.

3-3-4. همراهى با غرب در تحريم هاى ضدايرانى
با ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت، اعضاى شورا نيز در تحريم ايران 
مشاركت نمودند و صادرات اين كشورها به ايران كه از 1/3 ميليارد دالر در سال 2000 
 .(Habibi, 2010) به 13/4 ميليارد دالر در 2008 رسيده بود با افت شديدى مواجه شد
شيخ عبداهللا آل نهيان وزير خارجه امارات اظهار داشت: «مادامى كه يك راه حل ديپلماتيك 
عليه  بين المللى  تحريم هاى  اساس  بر  امارات  نشود،  يافت  ايران  هسته اى  موضوع  براى 
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ايران رفتار خواهد كرد» (Cherian, 2011). حتى سعودالفيصل فيصل با ناكارآمددانستن 
تحريم، خواستارحمله نظامى به ايران شد: «وضع تحريم ها راه حل بلندمدت توقف ايران 
است، اما با گزينه نظامى زودتر مى توان به نتيجه رسيد» (Hunter, 2010: 200). اعضاى 
شورا همچنين نقش بارزى در تحريم نفتى اروپا عليه ايران ايفا كردند.  عربستان با ذخاير 
نفتى حدود 266 ميليارد بشكه اى (Ergo, 2012) به همراه ساير اعضاء از جمله قطر طى 
سال هاى 2013-2012 به اروپا اطمينان دادند كه به جاى ايران، نياز انرژى اتحاديه را 

.(Raghu, 2015: 2-3) تأمين مى كنند

4-3-4. ايجاد طرح مشترك هسته اى 
مشترك  طرح  ايران،  عليه  موازنه سازى   جهت  در  فارس  خليج  همكارى  شوراى 
دستيابى به انرژى هسته اى را با همكارى فرانسه و آمريكا در دستور كار دارند. اين طرح 
كه در اجالس 2007 ابوظبى مطرح شد، مورد استقبال كشورهايى مانند مصر قرار گرفت. 
حسنى مبارك در سال 2007 گفت: «ما قصد نداريم در منطقه رقابت تسليحاتى راه 
اندازيم، اما چاره اى جز دفاع از خود نداريم. ما مجبوريم در مقابل تهديدات بر قدرت خود 
بيافزاييم. منطقى نيست ما بنشينيم و افزايش قدرت سايرين را تماشا كنيم» (ترابى، 
1391: 21-19). اين سخنان در آن مقطع به تغيير نگرش شورا به موضوع هسته اى 
ايران انجاميد. از آنجا كه كشورهاى عضو به دنبال دستيابى به انرژى هسته اى بودند، حق 
 Barzegar,) ذاتى ايران براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى را به رسميت شناختند
2010). عربستان، امارات و قطر بيش از سايرين تمايل به اين طرح دارند. بر طبق قرارداد 

شد  خواهد  فعال  ابوظبى  در  تا 2017  هسته اى  رآكتور  اولين  فرانسه،  با  كشورها  اين 
(Barzegar, 2010). از طرفى بحرين و كويت مذاكره با آژانس بين المللى انرژى اتمى 
براى تاسيس نيروگاه را در پيش گرفتند كه از نظر بسيارى نشانه تضاد داخلى اعضاى شورا، 
 Wehrey, Karasik, Nader, Ghez, Hansell) به ويژه  دورى از مواضع عربستان مى دانند

.(and Guffy, 2009: 70

5-3-4. جنگ نيابتى در دفاع از منافع آمريكا
رويكرد جديد سياست خارجى آمريكا به نظام بين الملل و خاورميانه، تأثيرات عميقى 
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بر الگوهاى رفتارى شوراى همكارى خليج فارس در قبال ايران داشته است. در انتخابات 
سال 2008، شعار كليدي اوباما، پرهيز از مداخله نظامي در خاورميانه و بيرون كشيدن 
هزينه هاي  به علت  وى،  دموكرات  حاميان  بود.  افغانستان  و  عراق  از  آمريكايي  نيروهاي 
بي شمار تحميلى جنگ هاى عراق و افغانستان بر دوش ماليات دهندگان آمريكايى و نيز 
مخالفت افكار عمومي داخلي و بين المللي، رويكرد جديدي را درپيش گرفتند كه در آن 
آمريكا ضمن خوددارى از ورود مستقيم به درگيري هاي خاورميانه، از طريق ياران نيابتي 

خود در منطقه به مديريت و كنترل اوضاع بپردازد.
سابقه منازعه نيابتى در سياست خارجى آمريكا به دهه 1980 عليه شوروى باز 
مى گردد كه با بسيج نيروهاى اجتماعى، سازماندهى گروه هاى شبه نظامى، كارگزاران 
منطقه اى و گروه هاى فروملى انجام مى گيرد (متقى و پوستينچى، 1392). در ابتداي 
دولت اوباما جمعي از متخصصان خاورميانه، در پژوهشي با عنوان «احياي موازنه استراتژي 
خاورميانه اي براي رئيس جمهور آينده»، ضمن تاكيد بر راه هاي گوناگون جلوگيري از 
هژموني منطقه اي ايران، يكي از سياست هاى مطلوب را دوري آمريكا از درگيري هاي 
منطقه اي دانستند (Hass and Indyik, 2009). انديشكده استراتفور نيز طي گزارشي به 
قلم جرج فريدمن، ضمن ترسيم استراتژي منطقه اي جديد آمريكا، خواهان فاصله گرفتن 
آمريكا از سياست ايفاي نقش به عنوان نيروي نظامي اصلي در درگيري هاي منطقه اي شد. 
با اين كار آمريكا نقش ثانوى را برعهده مى گيرد و بار عمده جنگ را به دوش قدرت هاي 
منطقه اي مي گذارد. از منظر آمريكا، اعراب پس از سال ها خريد جنگ افزارى پيشرفته، 
اكنون قادرند تا برخى عمليات نسبتاً پيچيده را حداقل در يمن به انجام برسانند. از نظر 
فريدمن استراتژي جديد آمريكا كه بر حفظ توازن قدرت تمركز مى كند، همواره پيچيده 
است، چرا كه هدف نه پشتيباني از يك قدرت منطقه اي خاص، بلكه حفظ توازن ميان چند 

.(Friedman,2012) است  قدرت 
تبديل  جهاني،  اقتصاد  در  خاورميانه  نفت  اهميت  رفتن  دست  از  با  لحاظ،  بدين 
آمريكا به بزرگترن توليدكننده نفت و مطرح شدن ياران نيابتى در عمليات هاى منطقه اى، 
واشنگتن تصميم گرفته است تا بيش از اين وارد درگيري هاي منطقه اي نشود. اين راهبرد 
كشورهاي عرب را به جنگ سرد جديدى با يكديگر متحد نموده است و عربستان مركز 
اين اتحاد جديد است (تكيه ،1394). در واقع اوباما به رياض اجازه پيش برد عمليات در 
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يمن را مى دهد، مي گذارد ايران در عراق و سوريه آنچه مي خواهد انجام دهد و به اعراب 
خليج فارس امكان مي دهد كه ترس شان را در سوريه فرافكني كنند، اما اگر جهان از او 
توقع داشته باشد كه درباره سوريه دست به اقدام بزند، به تركيه نگاه مي كند و مي گويد 
چرا رئيس جمهور اردوغان اين كار را نكند. مداخله مستقيم و قدرت سختى در كار نيست، 
گونه جديدي از قدرت است كه تالش مي كند گرايش هاي سياسي موجود در خاورميانه 
را مطابق ميل خود بكار گيرد. آمريكا اطمينان دارد كه تهديد به استفاده از قدرت، بسيار 

موثرتر از اعمال قدرت است (دباشي، 1394 :2-3).
بنابراين، يك راهبرد اعضاى شوراى همكارى خليج فارس براى مهار قدرت منطقه اى 
ايران، همكارى هژمونيك با آمريكا و ايفاى نقش نيابتى در منطقه است. اغلب گزارش هاى 
راهبردى مهمترين انديشكده ها و اتاق هاى فكر غربى پيرامون رابطه ايران و عربستان در دهه 
 Grumet,2015) گذشته، عالوه بر اشاره به درگيرى دو كشور در «جنگ سرد» منطقه اى
Valjrn & Bank, 2011)؛، از يك جنگ نيابتى تمام عيار در مناطق تحت نفوذ آنها نيز 

. بدين معنى كه، اين منازعه و كشمكش جديدى   (Gausse III, 2014) ياد كرده اند
كه در منطقه رخ داده است،  ميان عربستان و ايران نيست، بلكه منازعه بين ايران و 
آمريكا است كه توسط عربستان به نيابت از آمريكا صورت مى گيرد. توماس فريدمن، 
ستون نويس نيويورك تايمز، در مقاله 14 مى 2008، ضمن ارزيابى ايران به عنوان دشمن 
جنگ سرد جديد آمريكا در خاورميانه، از متحدان عرب سنى واشنگتن به عنوان عوامل 
 Friedman,) نيابتى آمريكا در خاورميانه نام برد كه عربستان بازيگر اصلى اين نقش بود
2008). بنابراين، به رغم اينكه آمريكا و عربستان پس از 11 سپتامبر و سقوط صدام روابط 

پرنوسانى داشته اند، اما وجود اهداف و تهديدات مشتركى چون بازدارندگى و حفظ توازن 
قدرت منطقه اى به ضرر ايران، مهار برنامه هسته اى، خطر گسترش نفوذ منطقه اى و تهديد 
هالل شيعى، موجب شد تا دوطرف استراتژى يكسانى را براى مقابله با ايران دنبال كنند. 
در راستاى اين استراتژى، عربستان ايفاگر اين نقش نيابتى از سوى آمريكا، جهت اتحاد 
سنى ها و اعراب عليه ايران در مسائل اصلى منطقه اى، به ويژه  روند صلح خاورميانه و 

مسائل عراق، سوريه و بحرين شده است (نياكويى و بهمنش، 1391).
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نتيجه 
شوراى همكارى خليج فارس به عنوان تنها سازمان موجود در خليج فارس متأثر 
از سياست هاى ايران شكل گرفته و به فعاليت خود ادامه مى دهد. ما در اين مقاله سعى 
كرديم با روشى تحليلى و با محوريت نظريه واقع گرايى روابط بين الملل به اين سوال پاسخ 
دهيم كه افزايش قدرت منطقه اى ايران چه نقشى در شكل دهى و تعيين الگوهاى رفتارى 
شوراى همكارى خليج فارس طى 2015-2005 داشته است؟ تشكيل دولت شيعى در 
عراق، پيروزى هاى حزب اهللا و گروه هاى فلسطينى بر اسرائيل و نهايتا تحوالت موسوم 
به منزله تغيير توازن قواى منطقه و افزايش ضريب نفوذ ايران،  به بهار عربى، همگى 
از جانب شوراى همكارى خليج فارس، به ويژه  عربستان ارزيابى مى شد، از مؤلفه هاى 
مهمى بود كه الگوهاى رفتارى شورا را به تقابل و مهار نفوذ منطقه اى ايران كشاند. مولفه 
دوم افزايش قدرت منطقه اى ايران، راهبرد دفاعى-امنيتى مبتنى بر بازدارندگى شامل 
استراتژى امنيت به هم پيوسته در محيط امنيت منطقه اى، افزايش توانمندى نظامى و 
پيشرفت هاى هسته اى است. در چارچوب راهبرد امنيت به هم پيوسته، هر گونه ايجاد 
ناامنى براى ايران به معناى ناامنى براى منطقه در نظر گرفته مى شود. بنابراين سعى 
تحركات  كلى  طور  به  و  غيرفورى  و  فورى  امنيتى  حلقه هاى  در  فعال  حضور  بر  ايران 
سياسى-امنيتى منطقه قرار دارد تا از يك سو آمريكا را به قبول نقش منطقه اى خود 
واداشته و معادالت امنيت منطقه را به برد-برد تغيير دهد و از سوى ديگر توازن سازى 
درمقابل شوراى همكارى خليج فارس نيز تلقى مى شود. در حوزه توان نظامى به ويژه  
موشكى، سعى ايران بر كمرنگ ساختن محدوديت هاى منطقه اى مانند احتمال گسست 
متحدين منطقه اى، محدوديت هاى جغرافيايى و حضور فيزيكى در شرايط بحرانى است. 
پيشرفت هاى هسته اى را نيز مى توان به عنوان مكمل راهبرد امنيتى كشور در نظر گرفت. 
با درنظر گرفتن اين مولفه ها كه نشان گر افزايش قدرت منطقه اى ايران است، شوراى 
همكارى خليج فارس به ايجاد تغييراتى در  سياست گذارى هاى خود مبادرت كرده است. 
بر مبناى نظريه نوواقع گرايى تدافعى در شرايط آنارشيك نظام بين الملل كشورها براى 
مقابله با رقباى خود از راهبرد موازنه تهديد استفاده كرده و دست به ايجاد تهديد مى زنند. 
در اين چارچوب شورا با موازنه سازى  درون گرا و برون گرا، به اقداماتى در سطوح داخلى، 
منطقه اى و بين المللى روى آورده است كه يك مورد آن ايجاد تغييرات ساختارى داخلى 
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در قالب هايى  چون استفاده از نيروهاى سپر جزيره مشخصاً در بحرين، طرح تشكيل ناتوى 
عربى و افزايش تعداد اعضا است. محور دوم سياست هاى شورا، ايجاد ائتالف هاى منطقه اى 
است. در شرايط افزايش قدرت منطقه اى ايران، اعضاى شورا به ويژه  عربستان با كنارنهادن 
اختالفات تاكتيكى و اتخاذ سياست همگرا با كشورى مانند تركيه در عراق و سوريه، تقويت 
گسترده همكارى با پاكستان در سوريه و ائتالف با اسراييل، در پى مهار ايران هستند. در 
نهايت محور سوم تأثير افزايش قدرت منطقه اى ايران بر سياست گذارى هاى شورا، ارتقاء 
مناسبات با غرب به ويژه  آمريكا است. مهم ترين وجوه اين امر را افزايش خريدهاى نظامى 
از آمريكا، قبول استقرار سپر دفاع موشكى، همراهى در تحريم هاى ضدايرانى، ايجاد طرح 

مشترك هسته اى و جنگ نيابتى در منطقه تشكيل مى دهند. * 
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