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چكيده
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تنش ، كشمكش  و جنگ هاى فرقه اى ـ مذهبى در خاورميانه، تالش قدرت هاى 
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منطقه اى و فرا منطقه اى و گروه هاى وابسته براى برهم زدن موازنه قواى موجود 
در منطقه به دنبال وقوع تحوالت ذكر شده مى باشند. پژوهش حاضر در دو بخش 
سازماندهى شده است؛ در بخش نخست، به شرح و تبيين رويدادهايى مى پردازد 
كه منجر به تجديد حيات سياسى شيعيان و تغيير توازن قواى منطقه اى به سود 
و  فرامنطقه اى  و  منطقه اى  بازيگران  واكنش  به  دوم  بخش  در  و  گرديده،  ايران 
تالش آنها براى برهم زدن توازن قدرت منطقه اى به زيان ايران از طريق دامن 

زدن به كشمكش هاى فرقه اى ـ مذهبى مى باشد.
واژه هاى كليدى: تجديد حيات سياسى شيعيان، ايران، قدرت هاى منطقه اى 

و فرامنطقه اى، جنگ هاى فرقه اى ـ مذهبى، خاورميانه.
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مقدمه
شيعيان به عنوان يك اقليت در مجموعه جهان اسالم، همواره در طول تاريخ به مثابه 
«دگر» سياسي اجتماعي در درون دولت هاي عربي باز تعريف شده و قرن ها به صورت 
حساب شده اي سركوب گرديده اند. در واقع اين جريان از ابتداي تاريخ اسالم از سوي 
بسياري از رهبران سني و به ويژه جريانات افراطي جوامع اسالمي، به عنوان يك مسئله 
حل نشده در سياست مسلمانان عرب به نمايش گذاشته و با رويكرد ترديد آميز به آنان 
نگريسته شده است. به گونه اي كه بسياري از حكومت هاي خاورميانه نيز همواره در طول 
تاريخ ترجيح داده اند جمعيت شيعيان كشورشان را ناديده گرفته (فولر و فرانكه، 1384: 
51) و با توجه به هويت فردي و غيرسياسي شيعيان، به دليل مشاركت سياسي محدود در 
ساخت حكومت جوامع اسالمي در كشور هاي خاورميانه، همواره سياست هاي تبعيض آميزي 
از سوي حكومت  دولت هاي عربي بر آنان تحميل شده است. اگرچه هويت يابي نيازمند 
نشانه هاي اجتماعي و فرهنگي است اما در بسياري موارد، قالب هاي هويتي مانند فرهنگ 
شيعي، انگيزه سياسي الزم را براي ايفاي نقش مؤثر در ميان شيعيان فراهم مي آورد. 
چنانچه به اعتقاد كاستلز «هويت بازسازي شده شيعيان زمينه ساز برنامه سياسي آنان 
قرار گرفته است» (كاستلز، 1380 :31). در اين ميان، خودآگاهي شيعي و احياي مكتب 
سياسي شيعه در جهان اسالم و تالش به منظور كسب عدالت اجتماعي سياسي، اگرچه 
در دوره هاي مختلفي از تاريخ اسالم در قالب جنبش ها و قيام هاي اجتماعي در كشور هاي 
اسالمي وجود داشته است، اما بدون ترديد انقالب ايران و تحوالت پس از آن در منطقه، 

مهمترين عامل در بازيابي نقش و جايگاه شيعيان در خاورميانه بوده است. 
از سوى ديگر با آغاز قرن بيست ويك و پس از يازده سپتامبر 2001، عالوه بر تحوالت 
افغانستان و عراق ، مجموعه تحوالتي در لبنان و فلسطين به وقوع پيوست كه به شكل گيري 
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فرصت هايي براي جمهوري اسالمي ايران با هويتى شيعه در محيط خاورميانه اي انجاميد. 
افزايش قدرت و نقش آفريني گروه هاي مقاومت حزب اهللا و حماس و قدرت نمايي آنان در 
جنگ هاي 2006 و 2008 در مقابل حكومت اسرائيل از جمله تحوالتي بود كه توازن 
قدرت منطقه اي را به نفع ايران در خاورميانه تا حد قابل توجهي تغيير داد. با اين حال 
شكل  و  مرحله  وارد  منطقه اي  ائتالف هاي  تا  شد  باعث  سپتامبر  يازده  از  بعد  تحوالت 
جديدي شود كه مهم ترين مشخصه آن شكل گيري دو ائتالف يا محور منطقه اي در مقابل 
هم بود كه يكي شامل محور مقاومت متشكل از ايران، سوريه و گروه هاي مقاومت حزب اهللا 
و حماس بود. محور دوم موسوم به اعتدال عربى بود كه از بازيگران اصلي آن عربستان 
سعودي، اردن و مصر دوره مبارك بود كه در پي موازنه سازي در برابر ايران بود. اما پس از 
ناكامي آمريكا در برقراري نظم و امنيت در عراق و افغانستان و قدرت گرفتن شيعيان در 
عراق، جنگ 33روزه  توأم با شكست سنگين رژيم صهيونيستي و 22روزه، تحليل گران به 
اين نتيجه رسيدند كه تحوالت اخير خاورميانه در راستاى منافع ايران رقم خورده است؛ 
چرا كه آمريكا به عنوان دشمن اصلي ايران، دو رژيم متخاصم و رقيب اين كشور را سرنگون 
كرده است و در صورت هرگونه اقدام نظامي عليه ايران، نيروهاي آمريكايي در مناطق 
شيعه نشين، به اهدافي متحرك و آسيب پذير تبديل خواهند شد. از سوى ديگر، تحوالت 
اخير در كشورهاى عربى، مقدورات و محذورات جديدى را براى دگرگونى فضاى سياسى، 
امنيتى و تغيير موازنه قوا در منطقه به وجود آورده است. با تحوالت صورت گرفته در منطقه، 
نقش سياسى كشورها در خاورميانه به سرعت در حال تغيير است. خيزش هاى مردمى، 
دگرگونى اساسى در روندها، فرايندها و معادالت قدرت در خاورميانه را موجب شده است. 
گرچه تحوالت هنوز در جريان است و به دليل فضاى سيال تحوالت، نظام جديد موازنه قوا 
در خاورميانه شكل نگرفته است. لذا وقوع تحوالت عربى و گسترش موج دموكراسى خواهى 
و سرنگون شدن برخى دولت هاي وابسته و تضعيف بسياري از دولت هاي وابسته ديگر، 
تحوالت سوريه، بحرين، يمن و تهديد منافع امريكا، اسرائيل، عربستان و قدرت هاى عربى 
منطقه و عبور ايران از بحران هسته اى، منجر به شكل گيري صحنه  جديدى در خاورميانه 
شده است كه در كانون اين وضعيت، جمهوري اسالمي ايران قرار دارد كه در حال مديريت 
و افزايش نفوذ خود در منطقه است. همزمان شاهد گسترش تنش هاى فرقه اى و مذهبى 
در خاورميانه هستيم كه فضاى امنيتى خاورميانه را به شدت بحرانى كرده است. از ديدگاه 
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برخى صاحب نظران، چنانچه تغيير در موازنه قوا در منطقه خاورميانه گسترده، چشم گير 
و فراگير باشد، زمينه براى شكل گيرى منازعات منطقه اى به وجود مى آيد. اين موضوع 
مشخص مى سازد كه اگر كشورى در فضا و محيط امنيت منطقه اى به «مازاد قدرت» 
دست يابد، در آن وضعيت تعادل قوا و موازنه منطقه اى تغيير پيدا خواهد كرد. بنابراين 
نظريه  پردازان روابط بين الملل به همراه ژئوپليتيسين ها بر ضرورت توازن قدرت براى تداوم 
تعادل و ثبات منطقه اى تأكيد دارند (اعاليى، 1391: 2). آنچه در اين پژوهش حائز اهميت 
است، علت يابى تنش هاى فرقه اى و مذهبى در خاورميانه است كه محققين برآنند؛ علت 
تنش ، كشمكش و جنگ هاى فرقه اى در خاورميانه، تالش قدرت هاى منطقه اى شامل 
برخى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس به رهبرى عربستان سعودى، تركيه و 
اسرائيل و فرا منطقه اى شامل آمريكا، روسيه و همچنين گروه هاى وابسته براى برهم زدن 
موازنه قدرت منطقه اى مى باشد. نويسندگان معتقدند تحليل رخدادهاى ذكر شده مستلزم 
تبين تحوالت دهه اول قرن بيست و يك مى باشد. بنابراين در بخش نخست، به شرح و 
تبيين رويدادهايى پرداخته مى شود كه منجر به تجديد حيات سياسى شيعيان و تغيير 

توازن قواى منطقه اى به سود ايران گرديده است.

1. تغيير توازن قواى منطقه اى به سود ايران و شيعيان
1-1. سقوط طالبان در افغانستان

در افغانستان در سال 2001، شاهد همكارى ايران، آمريكا و كشورهاي ديگر براي 
سقوط طالبان و تشكيل دولت جديد و تقويت جايگاه سياسى شيعيان در اين كشور، 
سپس گسترش روابط ايران با دولت جديد افغانستان بوده ايم. براساس منابع ديپلماتيك، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى با نيروهاي عمليات ويژه آمريكا و سيا همكاري كردند. ايران 
با حمايت مالي سربازان اتحاد شمال، پس از سقوط طالبان در كنفرانس بين المللي سال 
2002 متعهد به كمك 560 ميليون دالري به افغانستان شد. در 2006، ايران با تعهد 
پرداخت 100 ميليون دالر ديگر، اعالم كرد كه آخرين بخش از كمك هاي سال 2002 را 
تحويل داده است. همچنين مقامات ايران پيشنهاد همكاري زير نظر آمريكا براي كمك 
به بازسازي ارتش ملي افغانستان را داد، اما آمريكا اين پيشنهاد را رد كرد. استراتژي ايران 
در افغانستان ـ مشابه عراق ـ اين بوده كه نه طالبان در افغانستان پيروز شود و نه آمريكا 
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در آن كشور احساس امنيت كند. با روي كارآمدن اوباما، اميدها براي همكاري در مسائل 
افغانستان زنده شد. ژنرال پترائوس فرمانده [سابق]  نيروهاي امريكا در منطقه و درياساالر 
مايك مولن در اواخر ژانويه 2009 و اعضاي ناتو همگي تأكيد و تالش كردند تا ايران در 
تصميم گيري هاي استراتژيك در مورد افغانستان حضور داشته باشد. اوباما دعوت آلمان 
براي ايجاد يك گروه مرتبط را تكرار و ايران را به  عنوان يك بازيگر كليدي، جزئي از آن 
دانست. پس از سقوط طالبان، با افزايش نفوذ ايران در اين كشور و همچنين وجود درصد 
باالى جمعيت شيعه، شاهد روابط نزديك ايران با دولت جديد افغانستان بوديم. وضعيت 
شيعيان افغان از نظر مالي نسبت به همتايان خود به دليل كمك هاي ايران بهتر شده 
است. در مارس 2009 وزير امور خارجه آمريكا، تهران را به فرستادن نماينده به كنفرانس 
سازمان ملل در مورد افغانستان دعوت كرد. سياست ديپلماتيك دولت افغانستان، مبتني بر 
اتخاذ موضع بي طرفي و اجتناب از قرارگرفتن در طرف هر يك از اين دو كشور است. دولت 
افغانستان مي ترسد مبادا آزردگي خاطر ايران منجر به مداخله و استفاده از جمعيت شيعه 
براي بي ثبات سازي تعادل سياسي كنوني افغانستان به ويژه در غرب آن شود (حاجى يوسفى 
و محمدى، 1391). اشغال افغانستان از سوي آمريكا و ناتو به حذف رژيم طالبان به عنوان 
تهديد امنيتي مهمي براي جمهوري اسالمي ايران انجاميد و فرصت هايي را براي نفوذ و 

نقش آفريني ايران در اين حوزه ايجاد كرد.

2-1. سقوط رژيم بعث در عراق
در پى حمله آمريكا به عراق در 2003، اكثريت شيعه در اين كشور قدرت يافت و 
فضا براى خيزش جنبش سياسى شيعه فراهم گرديد. بسيارى از تحليل گران از اين تحول 
به عنوان احياى شيعه1 ياد كرده اند كه منجر به تحريك و تشويق شيعيان براي درخواست 
حقوق بيشتر و ايفاي نقش به عنوان نيروي فرهنگي - سياسي در سياست هاي منطقه شد. 
خالء قدرت ناشى از حمله آمريكا به اين كشور، آشوب هاي داخلي، جنگ هاي فرقه اي، حضور 
گروه هاي تروريستي، افراط گرايى، شكاف هاي سياسي، به ويژه در ابعاد قومي و مذهبي به 
تضعيف دولت مركزي و روند اعمال حاكميت انجاميد. ايران و عربستان سعودى در تالش 
براي قدرت بخشي به شيعيان و سني ها بوده اند و ايران و آمريكا خواهان برقرارى ثبات در 
1. Shiite Rise 
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اين كشور از نوع حكومت دموكراسى. هدف از احياي دموكراسي در عراق توسط آمريكا، 
ايجاد يك حكومت سكوالر و يك محافظ در مقابل به  اصطالح تروريسم مذهبي است. 
اولويت ايران با توجه به جمعيت شيعه، به قدرت رسيدن شيعيان در چارچوب ساختن 
عراق با يك ساختار فدرالي كه شيعيان در آن نقش غالب را داشته باشند. اين تحول منجر 
به تغيير در نظام سياسى و نظم منطقه اى شده است كه مورد حمايت و پذيرش سعودى ها 
قرار ندارد. بهترين سناريوي ايران تثبيت محوري شامل يك عراق شيعي، سوريه و لبنان 
است (هالل شيعي) كه ايران در آن قدرت برتر خواهد بود (حاجى يوسفى و محمدى، 
1391: 8). علت تداوم تنازع بين ايران و آمريكا در نتيجه تقويت «روابط مبتنى بر تهديد 
متقابل» و «مبارزه براى نقش» است (برزگر، 1390: 132). نگراني از افزايش نقش ايران 
نزد رهبران جهان عرب از دو جهت داراي اهميت است: 1. ظهور هالل شيعي 2. خأل  قدرت 
در عراق و به هم خوردن توازن سنتي قوا در منطقه. عربستان سعودى براي مقابله با اين دو 
نگراني اقدام به 1. حضور فعال تر در عراق و 2. همراهي با آمريكا در شكل دهي به ائتالف 
منطقه اي عليه ايران و شكل دهي به اتحادي ضدايراني با دامن زدن به شكاف هاي قومي ـ 
مذهبي مبادرت كرده است. در مقابل نفوذ ايران در عراق، اياالت  متحده و ديگر كشورهاي 
منطقه براى بازگرداندن توازن به راه هايي مانند: 1. تداوم حضور خود در عراق 2. استفاده از 
سياست مهار توسط كشورهاي عربي در منطقه متوسل شده اند (حاجى يوسفى و محمدى، 
1391: 12). با خروج از تعريف سنتى توازن قوا، فرصت جديدى براى ايران فراهم شد 
تا به باز تعريف نقش منطقه اى خود به عنوان يك بازيگر و قدرت منطقه اى بپردازد. ورود 
شيعيان به ساختار قدرت در عراق همراه با تقويت حلقه  ارتباطي ايران با سوريه، حزب اهللا 
لبنان و حماس در فلسطينـ  بازيگران اصلي مخالف روند صلح خاورميانهـ  بوده است. در 
چنين شرايطي براي دول محافظه كار منطقه، پاسخ معادله  خروج نيروهاي نظامي آمريكا 
از عراق و واگذارى قدرت به شيعيان و همچنين دستيابي ايران به انرژي هسته اي، مساوي 
با تعميق و توسعه  نفوذ ايران در كل خاورميانه و تجديد حيات سياسى شيعيان است. 
بنابراين، بر اساس اصل سنتي موازنه  قدرت، حفظ وضع موجود و مبارزه بر سر قدرت و 
منافع ملي، محوري اصلي ميان عربستان سعودي، اردن و مصر عليه ايران و متحدانش 
www.) در خاورميانه شكل مي گيرد تا از افزايش قدرت ايران در منطقه جلوگيري شود

news.bbc.co.uk). ازبين رفتن حكومت ضدايرانى صدام در عراق، براى ايران وضعيتى 
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فراهم كرد تا روابطش را با اين كشور كه حدود 60 درصد جمعيتش شيعه هستند، تحكيم 
كند (Furting, 2007: 635). از سوى ديگر، به قدرت رسيدن اكثريت شيعه در عراق و 
تجديد حيات سياسى شيعيان باعث شده است تا رقابت شيعه و سنى براى كسب قدرت 
به بزرگترين عامل تعيين كننده صلح و ثبات در عراق پس از صدام تبديل شود. ولى نصر بر 
آن است پيامدهاى توانمند سازى شيعيان به طور اجتناب ناپذيرى از مرزهاى 
اين كشور فراتر خواهد رفت و منطقه گسترده اى از لبنان تا پاكستان را در 
بر خواهد گرفت. منافع آمريكا در خاورميانه بزرگ اكنون ارتباط تنگاتنگى 
با چالش ها و فرصت هايى دارد كه از تجديد حيات تشيع در عراق سرچشمه 
مى گيرد (نصر، 1383). تجديد حيات تشيع در عراق پيامدهاى گسترده اى نه تنها براى 
توسعه سياسى عراق، بلكه بر تحوالت فرقه اى در خاورميانه داشته است. هويت هاي فرقه اي 
ـ قومي به سرعت خود را به  عنوان ابزارهاي اصلي سازمان اجتماعي و بسيج سياسي 
تثبيت كردند. هراس به وجود آمده از برهم خوردن موازنه قواى سنتى، موجب شده است 
تا دولت هاي مخالف قدرت گيري ايران، براي مقابله با نفوذ جمهوري اسالمي، به حمايت 
از گروه هاي ناراضي بعثي سني، مخلوع يا محروم از قدرت در عراق و تجهيز شبه  نظاميان 
سلفي در منطقه بپردازند. به هرحال سناريوي موازنه  قوا با ابزار فرقه گرايي، توسط اين 
دولت ها يا گروه هاي داخلي حكومت هاي منطقه به اجرا درآمده است كه منجر به تشديد 

اختالف و درگيري ميان شيعه و سني در كل خاورميانه شده است.

3-1. جنگ 33روزه حزب اهللا و 22روزه حماس با اسرائيل
 جنگ 33روزه 2006 ميان اسرائيل و حزب اهللا را مي توان به  عنوان يك جنگ نيابتي 
بين تل آويو و تهران در نظر گرفت (حاجى يوسفى و محمدى، 1391). آمريكا و اسرائيل 
معتقدند تهديد حزب اهللا عليه منافع متحدين استراتژيك، قوى تر از القاعده و طالبان است 
(جرجيس، 1382: 36). اسرائيل اين جنگ را فرصتي براي خنثي  كردن حزب اهللا و حماس 
و در نتيجه تضعيف توانايي مقابله به مثل ايران و ايجاد موقعيت آسيب پذير براي تهران در 
مذاكرات هسته اي مي ديد. ايران از طريق اين گروه ها مي توانست جنگ را نه در مرزهاي 
خود، بلكه به مرز اسرائيل بكشاند؛ سناريويي كه آسيب پذيري اسراييل را نسبت به جنگ 
نامتقارن بيشتر برجسته كرد. از سال 2002 بحث در مورد توانايي هسته اي ايران تشديد 
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شد. در اوايل سال 2006 رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، پرونده ايران را به شوراي 
امنيت سازمان ملل فرستاد (براي تحريم هاي ديپلماتيك و اقتصادي). جنگ حزب اهللا ـ 
اسرائيل بر ديپلماسي بين المللي مسلط شد و توجهات را از مسائل هسته اي ايران دور 
كرد. شدت اين جنگ انگيزه تمركز روي ابزارهاي ديپلماتيك را در مورد برنامه هسته اي 
ايران بيشتر كرد. اسرائيل و آمريكا ضعيف شدند، دولت هاي عرب طرفدار غرب، خود را 
بين دوراهي مردم ناراضي و كاخ سفيد تحت  فشار، مي ديدند، عربستان سعودى، مصر و 
اردن سه متحد كليدي آمريكا بيشترين ضربه را از پيشرفت ايران خوردند. معلوم شد كه 
يك جبهه ضد آمريكايي در خاورميانه به رهبري ايران و سوريه در حال شكل گيري است،  
حزب اهللا در لبنان بخش مهمي از اين جبهه است و لبنان روي خط گسل رويارويي بين 
ايران و آمريكا قرار دارد (حاجى يوسفى و محمدى، 1391). پيروزى حزب اهللا در جنگ 
33روزه و تشكيل كابينه شيعى در لبنان به رهبرى نجيب ميقاتى عامل مهمى بود كه تأثير 
خود را بر قوت گيرى هويت سياسى شيعى افزود. چنانكه ولى نصر بر آن است: «پيروزى 
حزب اهللا در جنگ 33روزه طعم تلخ اولين شكست را به اسرائيل چشاند و اين عامل، ايران 
و حزب اهللا را به بازيگران اصلى دولتى و غيردولتى در صدر منطقه تبديل كرد و نيروى 

.(Nasr, 2006) «مضاعفى به شيعيان منطقه داد
از سوى ديگر، پيروزي حماس در جنگ 22روزه و در انتخابات كه از نظر فكري به 
ايران نزديك است موجب افزايش احساس تهديد اسرائيل از سوي ايران شد. وزير امور 
خارجه وقت اعالم كرد كه ايران 50 ميليون دالر به  عنوان كمك به دولت جديد هديه 
خواهد كرد. نه   تنها با شروع درگيري ها از سال 2000 بين اسرائيل و فلسطين،  تالش هاي 
صلح در چشم بسياري از فلسطيني ها و اسرائيلي ها بي اعتبار شده، بلكه به حماس، جهاد 
اسالمي فلسطين و جنبش افراط گرايان مذهبي كه دعوت به ازبين بردن اسرائيل و ايجاد 
دولت فلسطيني كرده اند، قدرت بخشيده است (حاجى يوسفى و محمدى، 1391: 12). 
رياض شديداً با حمايت ايران از فرقه هاى شبه نظامى فلسطينى مخالفت كرده است. در 
سال 2010 پس از آن كه ديپلمات ايرانى تالش كرد حمايت ايران از حماس را بر اساس 
اتحاد اسالمى توجيه كند، ملك عبداهللا (پادشاه وقت عربستان) به وزير امور خارجه وقت 
ايران گفت شما فارس ها حق دخالت در مسائل اعراب را نداريد. در همين راستا و از سال 
2006 به بعد موج قراردادهاى تسليحاتى با كشورهاى دشمن جبهه ايران شدت گرفت، در 



24

حالى  كه روز به روز بر محدوديت هاى نظامى و اقتصادى عليه ايران افزوده مى شد. على رغم 
اختالفات ايران با حماس در مورد سوريه در سال 2011، روابط با اين گروه شبه نظامى 
را از سرگرفته شد. شايد بتوان اصلى ترين انعكاس تغيير موازنه قوا در خاورميانه را در 
جنگ 33روزه لبنان و رژيم صهيونيستى مشاهده كرد. از آن زمان بود كه براى اولين بار 
سخن از ظهور بازيگران جديد در خاورميانه به ميان آمد، بازيگرانى كه محور مقاومت را 
تشكيل مى دادند. بار ديگر بر تقويت جايگاه سياسى شيعيان در خاورميانه به واسطه افزايش 
نقش منطقه اى ايران از طريق عنصر شيعى تأكيد شد. شكل گيرى اين محور و حركت 
رو به جلوى آن، رخدادى بود كه در جهت مخالف اهداف آمريكا، اسرائيل و عربستان در 
خاورميانه شكل گرفت. اعراب با محوريت عربستان، اردن و مصر با ابراز نگرانى از موقعيت 

شيعيان و پيوند ايران با مسائل عراق، سوريه و لبنان به طرح «هالل شيعى» پرداختند.

4-1. تحوالت عربى 
 اين دو محقق، وقوع انقالب هاى عربى و به دنبال آن گسترش موج دموكراسي خواهى 
در خاورميانه را فصل نويني از شكل گيرى قدرت در اين بخش از جهان و مرحله ديگري 
از تغيير توازن قوا به نفع ايران مي دانند. ده سال پس از حادثه تروريستى 11سپتامبر، كه 
رژيم هاى عرب را تحت فشار داخلى و خارجى براى اصالح قرار داد و تقاضا براى اصالحات 
در اين كشورها به دو شكل سخت، در قالب جنگ با ترور و نرم، در چارچوب مشاركت 
اروپاـ  خاورميانه يا طرح خاورميانه بزرگ مطرح شد، تحوالت سياسى بار ديگر خاورميانه 

را به كانون توجه بازيگران نظام جهانى بدل كرد. 
متغيرهاى متعددى از جمله نقش رسانه هاى نوين، حركت جوامع به سوى فرايند 
ناكارآمدى  و  عربى  كشورهاى  در  موجود  طبقاتى  و  اجتماعى  شكاف هاى  جهانى شدن، 
سيستم هاى سياسى مستقر را در چگونگى شكل گيرى اين حركت ها مى توان جست وجو 
كرد، اما مهم ترين متغير دخيل در شكل گيرى اين جنبش ها آغاز روند دموكراسى خواهى 
مردم منطقه است (مقصودى و حيدرى، 1390: 5)، آنچه كه خاورميانه مدت هاست از 
نبود آن رنج مى برد. آن گونه كه برگن و بروس مي گويند، اين قيام ها دو ويژگي مهم دارند: 
ويژگي نخست آنها را بايد در مقابله با نظام سلطه جستجو كرد و ويژگي دوم آن مربوط 
 .(Bergen & Bruce, 2010: 12) به روح اجتماعي در مقابله با نظام هاي اقتدارگرا است
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به رغم الگوها و روندهاي متفاوت، خيزش هاي مردمي در دو سطح، دگرگوني هاي عمده اي 
را در سطح خاورميانه ايجاد مي كند. اول دگرگوني در ساختارها و نظام هاي سياسي درون 
كشورها و ايجاد الگوهاي نوين مشروعيت و دوم ايجاد دگرگوني در سطح ساختار و توازن 
خيزش هاى  پى  در  كه  باورند  اين  بر  نويسندگان  است.  منطقه اي  بازيگران  بين  قدرت 
تحوالت  سير  به ويژه  و  آفريقا  شمال  و  عربى  خاورميانه  در  داده  رخ  تحوالت  و  مردمى 
روى داده در سه كشور سوريه، بحرين و يمن كه تا زمان نگارش اين پژوهش هنوز در 
جريان است، صحنه ترتيبات سياسى ـ امنيتى منطقه تغييرات زيادى پيدا كرده است. 
هرگونه تغيير و تحولى در نظام سياسى سوريه، يمن و بحرين منافع بسيارى از كشورهاى 
منطقه اى و فرامنطقه اى در بر مى گيرد. لذا با آغاز خيزش هاى مردمى از سال 2010، 
همواره كشورها در تالش بوده اند روند تغييرات در اين كشورها را هدايت كرده و توازن 
قدرت منطقه را به سود خود حفظ يا تغيير دهند كه عامل عمده ايجاد تنش و جنگ هاى 
فرقه اى در خاورميانه است. بنابراين روند تحوالت در سه كشور سوريه، بحرين و يمن مورد 

بررسى قرار خواهد گرفت.

1-4-1. سوريه
ناآرامى هاى سوريه عالوه بر خيزش هاى مردمى و دموكراسى خواهانه، معلول معادالت 
و مناسبات منطقه اى و بين المللى است كه اين كشور را به اردوگاهى براى رقابت هاى 
استراتژيك تبديل نموده است. اهميت و نقش استراتژيك سوريه در مناسبات منطقه اى 
و بين المللى و همچنين رقابت هاى ژئوپليتيك و معادالت راهبردى، بيشترين سهم را در 
ايجاد ناآرامى هاى سوريه دارد. با شروع اعتراضات از مارس 2010 در سوريه، اكثر بازيگران 
مهم منطقه اى و فرامنطقه اى با توجه به منافع منطقه اى و فرامنطقه اى، موضع خود را 
در قبال اين بحران اعالم كردند. آمريكا، اسرائيل، اتحاديه اروپا، تركيه، شوراى همكارى 
خليج فارس مخصوصاً عربستان سعودى و قطر حمايت و رضايت خود را از معترضان اعالم 
و در راستاى نفوذ و مديريت اعتراضات اقدام نموده اند. از طرف ديگر ايران، روسيه، حماس، 

حزب اهللا لبنان و عراق به حمايت از سوريه و ثبات حكومت او مى پردازند. 
در يك دهه گذشته، تا قبل از تحوالت جهان عرب و خيزش هاى مردمى، دو ائتالف 
مهم در خاورميانه قابل شناسايى بودند: اول ائتالف موسوم به محور اعتدال عربى كه از 
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كشورهاى محافظه كار عربى متحد غرب در منطقه تشكيل مى شد و بازيگران اصلى آن 
شامل كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس با محوريت عربستان سعودى، مصر و 
اردن بودند. ائتالف دوم، محور مقاومت متشكل از ايران، سوريه و گروه هاى مقاومت حماس 
و حزب اهللا بودند. اين ائتالف بر خالف ائتالف نخست كه همكارى و همراهى با غرب و 
اسرائيل را به عنوان محور اصلى سياست خارجى دنبال مى كرد، مخالف سياست ها و حضور 
آمريكا و اسرائيل در سطح منطقه بوده است (اسدى، 1390: 2). سوريه نقشى مهم در 
محور مقاومت داشته و هرگونه تغييرى در تحوالت سياسى سوريه، به تغيير و دگرگونى در 
ائتالف ها منجر خواهد شد. بديهى است كه بازيگران هر دو طرف ائتالف دست به تدابيرى 
زده تا معادله را به سمت برد تغيير دهند. از بازيگران مطرح در بازى سوريه، ايران و 
عربستان مى باشند كه هر يك نقش محورى در ائتالف ها دارند. اين دو كشور همواره داراى 
منافع استراتژيك متعارض در منطقه و درگير رويارويى نيابتى در خاورميانه مى باشند. 
سوريه را مى توان صحنه مهم رويارويى رياض و تهران دانست (نياكويى و بهمنش، 1391: 
22). اين كشور از سركوب نيروهاى تحت حمايت خود در سوريه به وسيله دولت و علويان 
مورد حمايت ايران به شدت نگران است و تالش دارد از سرنگونى اسد به عنوان فرصتى 
براى جبران شكست هاى سياسى متعدد خود در مقابل ايران در ماجراهاى لبنان و عراق 
 Berti,) بهره ببرد و پرستيژ سياسى خود را به عنوان ام القراى جهان اسالم بازسازى كند
3 :2012). «تام انيلون»، مشاور امنيت ملى امريكا در دسامبر 2011، اعالم كرد كه پايان 

رژيم اسد موجب عقب نشينى ايران در منطقه و برهم خوردن توازن قواى راهبردى و تغيير 
آن در منطقه عليه ايران خواهد بود. رويارويى عربستان با ايران در طول سه دهه گذشته، 
به رغم وقفه هاى كوتاه، از واقعيت هاى پايدار زير منطقه خليج   فارس بوده است. از سوى 
ديگر حكام سعودى خود را رهبر جهان اسالم و اهل تسنن معرفى مى نمايند كه وظيفه 
دارد در مقابل ايران شيعى، مقاومت و از نفود آن جلوگيرى نمايند. گراهام فولر در اين 
زمينه مى نويسد: «رياض امروز جوياى به تصويركشيدن ايران به عنوان مركز تهديد نوينى 
است كه عليه پادشاهى عربى وجود دارد. نه به اين دليل كه فارس است، بلكه باالتر از 
آن به دليل آن كه شيعه است (Fuller, 2011). مضاوى الرشيد بر آن است كه تأكيد بر 
خطر ايران و رويارويى با آن، تحت تأثير تالش رياض در سعودى سازى جامعه عربستان و 
تحكيم هويت سعودى صورت مى گيرد (احمديان و زارع، 1390: 87). بر همين مبنا در 
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سال هاى اخير تأكيد بيشترى بر خطر ايران مى شود و تجاوز نظامى عربستان به يمن و 
لشكركشى به بحرين در همين چارچوب قابل ارزيابى است. در 23 مارس 2013، عربستان 
سعودى خواستار تحريم تسليحاتى حكومت سوريه شد. عربستان با هدف سرنگونى رژيم 
بشار اسد به مخالفت با حكومت پرداخته و از معارضين حمايت سياسى، مالى و تسليحاتى 
مى نمايد (lgnatiusm, 2012: 23) قطر، از اعضاى اصلى شوراى همكارى خليج فارس، 
در تحوالت سوريه در كنار عربستان سعودى اصلى ترين نيروى پيش برنده رويكرد تغيير 
رژيم بشار اسد مى باشد. اين كشور به دليل فعاليت شاخه اخوان المسلمين سورى در 
اعتراضات سياسى اين كشور و بر مبناى سياست خارجى جديد خود، از جنبش اعتراضى 
عليه حكومت بشار اسد حمايت كرده است. قطر با هدف تغيير رژيم اسد در سوريه، دو 
طرح را به صورت همزمان پيگيرى كرده است؛ ابتدا حمايت از گروه هاى سلفى و كمك 
به اعزام اين گروه ها به سوريه و دوم ايجاد بسترهاى الزم براى مداخله نظامى قدرت هاى 
منطقه اى و فرامنطقه اى به سوريه. قطر و عربستان با توجه به ارتباط ناآرامى هاى سوريه با 
جريان هاى مشابه در كشورهاى عربى، سعى در دامن زدن به آنچه مداخله ايران در سوريه 
و حمايت از علويان مى خوانند، دارند. اين سياست به نحوى مقابله با نقش سياسى و نفوذ 

ايران در منطقه تعبير مى شود.
 سوريه و ايران پس از 1979، در مواجه با تهديدات مشترك منطقه اى و فرامنطقه اى 
متحد شده اند و اين اتحاد با بيش از سه دهه پايدارى به يك محور موازنه در برابر رژيم هاى 
غرب گراى منطقه تبديل شده است (Ehteshami and Hinnebusch, 2001).  ايران، 
سوريه را متحد عربى خود در منطقه مى داند و اتحاد تهران و دمشق، انزواى منطقه اى 
ايران را كاهش داده و اين كشور مسير ارتباطى با حزب اهللا لبنان را براى ايران فراهم نموده 
و از اين مسير ايران قادر است نفوذش را در حوزه لبنان و فلسطين اعمال نمايد. با شروع 
بحران در سوريه، جمهورى اسالمى ايران با حمايت از دولت سوريه در عرصه هاى گوناگون 
ديپلماتيك، رسانه اى، مالى، آماد و پشتيبانى اقدام نموده است (محمدى، 1392: 8). در 
سپتامبر 2013، همزمان با تحركات امريكا با هدف حمله نظامى به سوريه، سپاه قدس 
پاسداران انقالب اسالمى ايران، حمايت كامل خود را از حكومت بشار اسد اعالم كرد. 
حزب اهللا، متحد راهبردى ايران در لبنان نيز به فعاليت نظامى اين گروه در حمايت از بشار 

اسد در سوريه اذعان و آمادگى خود را اعالم نمود. 
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كشورهايى مانند اياالت متحده آمريكا و اسرائيل هراس دارند پس از سرنگونى اسد 
اوضاع مطابق ميل آنها پيش نرود و با به قدرت رسيدن گروه هاى تكفيرى و افراطى در 
سوريه، موجى از بى ثباتى منطقه را دربرگيرد و خطرى جدى براى منافع اين كشورها و 
متحدان آنها به بار آورد (Tolay, 2014: 6). از سوى ديگر، نگران پيوندهاى بشار اسد با 
تهران، حماس و حزب اهللا لبنان هستند. از داليل اهميت سوريه براى آمريكا، كمك به اين 
كشور با هدف دست يابى به اهداف راهبردى خود در خاورميانه از جمله پيشبرد فرايند 
صلح خاورميانه و تأمين منافع و امنيت اسرائيل است كه سوريه نقش مهمى در اين فرايند 
دارد. موضوع اسرائيل و تعهد آمريكا مبنى بر تضمين حيات و امنيت اين كشور بعد از 
جنگ جهانى دوم همواره موجب چالش، تعارض، جنگ و رقابت ميان بازيگران منطقه اى 
و فرامنطقه اى بوده است (نياكويى و بهمنش، 1391: 12). از سال 1973 تاكنون، امريكا 
توانسته است كشورهاى عربى به غير از سوريه را به صلح، حل اختالفات، به رسميت شناختن 
اسرائيل و تعميق روابط ترغيب نمايد (موسوى، 1388: 3). با توافق و صلح بين دو كشور، 
تا حد زيادى مشكالت امنيتى و موجوديتى اسرائيل مرتفع خواهد شد. به عبارتى، حوادث 
سوريه مانور آمريكا براى از بين بردن محور ايران، سوريه و حزب اهللا به عنوان شالوده قدرت 
ايران در منطقه است (نياكويى و بهمنش، 1391: 23). اياالت متحده و اسرائيل خروج 
سوريه را از اتحاد با ايران براى تحقق انزواى منطقه اى تهران و پايان بخشيدن به كشمكش 
اعراب ـ اسرائيل حياتى تصور مى كنند. همچنين با وجود پيوند هاى ميان ايران و سوريه، 
تضعيف سوريه مى تواند در راستاى تحت فشارقراردادن ايران كه منادى اسالم سياسى 

شيعى در منطقه است، مورد توجه قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى قرار گيرد. 
از سوى ديگر تركيه قرار دارد كه ضمن نقش آفرينى فعال در مسائل منطقه، تالش 
دارد در عين همراهى با آمريكا، نقش واسطه را بين آمريكا و كشورهاى مخالفش مثل ايران 
در خاورميانه ايفا كند. تالش تركيه براى تبديل شدن به بازيگر منطقه اى، حفظ روابط با 
كشورهاى ميانه رو عرب، بهبود روابط با غرب و پيوستن به اتحاديه اروپا، تغيير موازنه قواى 
منطقه اى به نفع تركيه و كاهش وزن و نقش جمهورى اسالمى ايران در تحوالت منطقه اى 
و نگرانى از تجزيه سوريه و تأثيرگذارى آن بر موضوع كردها، از مهمترين عوامل مؤثر در 
ترغيب رهبران تركيه براى حمايت از مخالفان دولت سوريه است (مسعودنيا، 1390: 
24). سياست تركيه درحال حاضر تبديل شدن به بازيگر قدرتمند و اول منطقه است و 

تجديد حيات سياسى 
شيعيان و 
كشمكش هاى
فرقه اىـ  مذهبى
در خاورميانه



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،
شماره نوزدهم

بهار 1395

29

سوريه مهره كليدى براى اين هدف است. همان گونه كه اردوغان گفت، سوريه دروازه ورود 
تركيه به خاورميانه عربى است (نياكويى و بهمنش، 1391: 16). تركيه همكارى نزديك 
با ناتو دارد و رادار سپر دفاع موشكى را در خاك خود مستقر كرده است. با اين اقدام، يك 
مجموعه از سيستم هاى دفاع ضدموشكى به دور نيمى از ايران كشيده شده است. تمام 
اين اقدامات براى شكل دهى به ساختارهاى جديد موازنه قوا در خاورميانه صورت مى گيرد 
(Zalewski, 2011) تركيه و ايران درباره مسائل سوريه و استقرار سپر دفاع ضد موشكى، 
زيادي  حدود  تا  سوريه  بحث    .(Oktva, 2011: 7) دارند  يكديگر  با  زيادى  اختالفات 
تركيه را در تنگناهاي سياسي و ژئوپليتيك قرار داد. ترك ها غافل  از جايگاه ژئوپليتيك و 
ژئواستراتژيك سوريه در معادالت امنيتي و رقابتي خاورميانه و همچنين اتصال ژئوپليتيك 
و جغرافياي انساني آن با تركيه، از ابتداي ناآرامي هاي داخلي سوريه، سياست همسو با 
غرب را برگزيدند و در نتيجه با سد امنيتي- سياسي روسيه، ايران، جريان هاي مقاومت 
منطقه (با محوريت ايران) و نيز در داخل تركيه با جامعه علوي، كردها، اسالم گرايان 
محافظه كار از جمله حزب سعادت و... مواجه شده اند (فالح، 1391: 15). اقدام تركيه 
درهدف قراردادن هواپيماى سوخوى روسى، با هدف درگيرساختن روسيه و غرب، از بين 
بردن توافق وين و كشاندن ناتو به مقابله با روسيه بوده تا بدين ترتيب، شرايط بهترى براى 
خود در تحوالت سوريه فراهم كند. ورود نظامى روسيه به سوريه، شرايط جديدى را به 
وجود آورده است. روسيه از درياى سياه در شمال تا قفقاز جنوبى و در كنار مرزهاى تركيه 
حضور نظامى(پايگاه دريايى سواستوپل و پايگاه زمينى و هوايى گيومرى) دارد (كرمى، 
1394). پيشرفت هاى ارتش سوريه با همراهى نظامى روسيه و حمايت هاى مالى، آماد و 
پشتيبانى ايران و حزب اهللا، مانع از سقوط رژيم اسد توسط مخالفان حكومت سوريه شده، 
كه نگرانى كشورهاى مخالف به ويژه عربستان سعودى را از حفظ توازن قدرت منطقه به 
نفع ايران و متحدان منطقه اى اين كشور را به دنبال داشته است. چرا كه باقى ماندن اسد، 
منجر به تقويت بيش از پيش محور مقاومت، ايران و سوريه و حزب اهللا خواهد گرديد. يكى 
از چالش هاى مهم ايران در حمايت از رژيم اسد در بحران سوريه، تشديد تقابل فرقه اى و 
مذهبى بازيگران منطقه اى مثل تركيه، عربستان و قطر و هم چنين تشديد رويارويى ايران 
با غرب به ويژه آمريكاست. تحليل گران سياسى احتمال حمله نظامى عربستان سعودى به 

همراهى ائتالف عربى به اين كشور را قابل پيش بينى مى دانند.
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2-4-1. بحرين  
بين المللى  مالحظات  و  منافع  كشور،  اين  خاص  موقعيت  دليل  به  بحرين  بحران 
و منطقه اى در قبال تحوالت آن، باعث شكل گيرى واكنش ها و رويكردهاى مختلف و 
متعارضى از سوى بازيگران منطقه اى و فرامنطقه اى شده است. شوراى همكارى خليج  
فارس به محوريت عربستان سعودى و نيز جمهورى اسالمى ايران دو بازيگر منطقه اى 
اصلى تأثيرگذار در تحوالت بحرين محسوب مى شوند كه رويكردهاى فعاالنه اما متعارضى 

را در اين خصوص دنبال مى كنند. 
بحرين در محور نخست جهان بينى سياسى سعودى قرار دارد و از جمله فورى ترين 
مسائل سياست خارجى عربستان سعودى، حفظ امنيت و ثبات اين كشور پادشاهى است، 
زيرا افزون بر قرارداشتن در محور نخست چيدمان سياست خارجى امنيت محور عربستان 
سعودى، از جمله كشورهاى شوراى همكارى است كه از نظر امنيتى كامًال به رياض وابسته 
است (احمديان و زارع،1390: 88). سعودى ها اصلى ترين نقش را در تأمين امنيت رژيم 
آل خليفه دارند و در مواردى مانند اعتراضات و بحران هاى داخلى از اين رژيم حمايت 
كرده اند. عربستان سعودى، بحرين را به نوعى حياط خلوت و منطقه نفوذ خود تعريف 
مى كند و هيچ گونه تغيير و تحوالت اساسى در آن را نمى پذيرد و بدين سبب، واكنش 
راديكال و نظامى اين كشور در قبال خيزش هاى مردمى بحرين را در پى داشت. عامل دوم 
تأثير گذار در رفتار اين كشور در قبال تحوالت بحرين، ساختار سياسى اقتدارگرا و سنتى 
عربستان سعودى و همچنين حضور اقليت شيعى در منطقه شرقى اين كشور است كه آن 
را در مقابل تحوالت و خيزش هاى مردمى جهان عرب و به ويژه اعترضات بحرين بسيار 
آسيب پذير مى سازد (اسدى و زارع، 1390: 186). از نظر تركيب مذهبى جمعيت بحرين، 
همه پژوهش گران و سازمان هاى بين المللى معتقدند شيعيان اكثريت جمعيت اين كشور 
 Helfont,) را تشكيل مى دهند. برخى از منابع، جمعيت شيعيان را 75 درصد دانسته اند
289 :2009.) واهمه مقامات عربستان سعودى از اثرپذيرى شيعيان عربستان از هم تباران 

خود در بحرين منطقى به نظر مى رسد، به ويژه اين كه ميادين نفتى قوار و قطيف كه 
90ـ95 درصد درآمد ارزى عربستان و 15 درصد نفت مصرفى جهان را تأمين مى كند در 
مناطق شيعه نشين قرار دارد و ناامنى در اين مناطق، عالوه بر اثرات سياسى و امنيتى آن، 
اقتصاد عربستان را نيز شديداً تحت تأثير قرار مى دهد. با توجه به اشتراكات باال، بديهى 
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است هرگونه تغيير در شرايط و ساختار سياسى بحرين كه سبب ارتقاى جايگاه شيعيان در 
اين كشور شود، درخواست هاى مشابهى در عربستان ايجاد خواهد كرد (افضلى و ديگران، 
1392: 212). بنابراين، برقرارى دموكراسى در بحرين و افزايش قدرت شيعيان اين كشور، 
شيعيان عربستان را به سمت تشديد پويش هاى دموكراسى خواهانه سوق خواهد داد. چنين 
تغييراتى به طور مستقيم جايگاه عربستان سعودى به عنوان قدرت منطقه اى را با چالش 
مواجه مى كند. عامل مهم رفتار تهاجمى سعودى ها در قبال خيزش مردمى بحرين، نگاه 
سعودى ها به اين مسأله از ديدگاه توازن قدرت منطقه اى در سطح خاورميانه است. از منظر 
سعودى ها تحوالت منطقه اى يك دهه اخير در سطح خاورميانه بعد از يازده سپتامبر، باعث 
برهم خوردن توازن قدرت منطقه اى به زيان اين كشور شده است. حمله آمريكا به عراق و 
سقوط نظام بعثى كه به شكل گيرى نظام سياسى دموكراتيك با مشاركت همه گروه هاى 
قومى ـ فرقه اى در ساختار قدرت انجاميده و تغيير و تحوالت حوزه لبنان و فلسطين كه 
به برترى گروه هاى مقاومت و در مجموع محور مقاومت به رهبرى ايران در سطح منطقه 
منجر شده است، از مهمترين تحوالتى هستند كه از ديدگاه سعودى ها نزول جايگاه آنان در 
ساختار قدرت منطقه اى را باعث شده است. تحوالت و انقالب هاى اخير جهان عرب باعث 
آسيب پذيرى بيشتر در سطح منطقه شده و بر اين اساس عربستان هرگونه تغيير رژيم در 
بحرين را به عنوان يك خط قرمز باعث تضعيف بسيار شديدتر موقعيت منطقه اى خود 
مى داند. به خصوص اينكه به تصور مقامات سعودى هرگونه مشاركت شيعيان در ساختار 
قدرت در بحرين، افزايش نفوذ ايران در اين كشور و به طبع آن در سطح منطقه را در پى 
خواهد داشت (اسدى و زارع، 1390: 187). پشتيبانى از بحرين به معناى حمايت از تمامى 
پادشاهى هاى خليج (فارس) و فرستادن پيامى روشن به جمعيت شيعى خويش و مهار 
نفوذ ايران در خليج (فارس) مى باشد (Ottaway, 2011) و اعزام نيروهاى سپر جزيره به 
اصرار عربستان، با هدف ارسال پيام هايى به رقباى منطقه اى ايران صورت گرفت. در واقع 
تحرك سعودى ها در بحرين و مطرح ساختن تهديد ايران و مقابله با معترضان و مخالفان 
بحرينى، جملگى در چارچوب استراتژى اين كشور قابل تبيين است. دولت امارات متحده 
عربى نيز پس از عربستان، بيشترين تعداد نيروهاى سپر جزيره را به بحرين اعزام كرد. 
امارات از جمله كشورهايى بود كه در حمايت از بحرين مبنى بر دخالت ايران در خيزش 
مردمى بحرين، موضع گيرى كرد. دامن زدن به موضوع سنى و شيعى از ديگر سياست هاى 
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امارات بوده است. رئيس پليس دبى با آغاز خيزش ها در بحرين، خواستار شكل گيرى و 
اعزام شبه نظاميان وهابى افراطى به بحرين براى كمك به آل خليفه در سركوب قيام مردمى 

در اين كشور شد. 
منافع و سياست منطقه اى ايران در حوزه خليج فارس و رقابت هاى آن با عربستان 
سعودى مؤلفه اى مهم در رويكرد اين كشور است، به ويژه اين كه، تهران تحول دموكراتيك 
در منامه را باعث شكل گيرى نوعى از نظام سياسى در بحرين قلمداد مى كند كه مى تواند 
روابط مناسب ترى را با آن ايجاد نمايد. اين عوامل باعث شده است تا ايران رويكرد فعاالنه اى 
را در اين خصوص اتخاذ نمايد (اسدى و زارع، 1390: 188). ايران مداخله عربستان در 
بحرين را كودتا خواند و از سازمان ملل متحد براى توقف كشتارها در بحرين درخواست 
مداخله كرد. حزب اهللا لبنان نيز به حمايت از انقالبيون پرداخت و آنها را به «شكست 
استبداد» فراخواند. در 21 مارس 2011، بحرين، ايران و حزب اهللا را متهم نمود كه براى 
شورشيان اردوگاه هاى آموزشى برپا كرده اند. در اواسط بهار 2012، رياض طرحى براى 
الحاق بحرين به عربستان تهيه نمود. اين طرح شامل ادغام وزارت خارجه و اقتصاد بحرين 
در وزارت خانه هاى عربستان مى شد. طرح مزبور با مخالفت شديد ايران مواجه شد. از 
منظر ايران، چنين طرح هايى با هدف سلطه عربستان بر بحرين ارائه شده است. در نشست 
آوريل 2011 شوراى همكارى خليج فارس با حمايت پادشاهى سعودى، وزراى خارجه 
كشورهاى حوزه خليج فارس اعالم كردند كه «از تداوم مداخله جويى ايران عميقاً نگران 
هستند» و تأكيد نمودند كه ايران حاكميت شان را نقض كرده است. ملك عبداهللا پادشاه 
سابق عربستان خواستار گسترش شوراى همكارى خليج فارس به يك اتحاديه گرديد. 
اين اقدامات ناشى از نگرانى كشورهاى عضو خليج فارس به ويژه عربستان سعودى نسبت 
به افزايش نفوذ ايران در حوزه خليج فارس است (جانسيز و بهرامى، 1392: 16). هدف 
كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس به ويژه عربستان سعودى، فرقه اى نشان دادن 
اعتراضات بحرين و مطرح ساختن مداخالت ايران در كشورهاى جنوبى خليج فارس بوده 

است.
از سوى ديگر آمريكا قرار دارد كه نقطه كانونى مناسبات با بحرين، پيوند هاى نظامى 
ـ امنيتى دو كشور با يكديگر است (ابراهيمى و ديگران، 1391: 125). اين پيوندها از سال 
2001 با گسترش روابط استراتژيك دو كشور و تعيين بحرين به عنوان «متحد عمده 
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غيرعضو ناتو»1  تشديد شد.آامريكا نگران است كه سقوط رژيم آل خليفه و برآمدن دولت 
تحت رهبرى شيعيان، بتواند نفوذ ايران را افزايش دهد و منجر به ازدست دادن اين متحد 
كليدى خود در منطقه و به تبع آن، ازدست دادن اجبارى استفاده آمريكا از پايگاه هاى 
نظامى بحرين شود (Katzman, 2013: 16).  در حال حاضر حدود 5000 نفر از پرسنل 
نظامى اياالت متحده كه بخش عمده آن را پرسنل نيروى دريايى تشكيل مى دهند، در 
بحرين مستقرند (Katzman, 2013: 23). استقرار نيروهاى آمريكايى در بحرين، از يك 
سو به دليل تضمين امنيت نفت و تنگه هرمز در برابر تهديدات احتمالى رقبا و بازيگران 
غيردولتى و از سوى ديگر در جهت موازنه سازى با ايران و در گذشته با عراق بوده است 
( افضلى و ديگران، 1392: 221). آمريكا به خوبى واقف است كه چنانچه انقالب ها يا 
GCC  تحوالت سياسى عمده مانند آنچه كه در ايران اتفاق افتاد در كشورهاى عربى
روى دهد، به راحتى مى تواند موقعيت اين كشور را در خليج فارس متزلزل كند (بوزان 
و ويور، 1388: 130). نكته قابل توجه ديگر درباره عملكرد غرب در مواجه با تحوالت 
بحرين، نگرانى از امنيت انرژى و ثبات در بازار و عرضه آن است كه با توجه به نقش كليدى 
عربستان سعودى در اين خصوص، آنها همواره تالش كرده اند زمينه نگرانى عربستان را 
فراهم نسازند (الشهابى، 1391: 10). آمريكا با درك پيامد هاى شكل گيرى تغيير بنيادى در 
بحرين، خواستار تغييراتى آرام و مديريت شده در بحرين است كه زمينه را براى مشاركت 
بيشتر شهروندان، كاهش اعتراضات شيعيان و حفظ ساختار قدرت رژيم آل خليفه و تداوم 
روابط دوجانبه را فراهم كرده و مانع بروز تغييرات بنيادين، انقالبى و سوق دادن بحرين 
و  (افضلى  شود  مى كند)  تهديد  را  كشور  اين  منافع  كه  تغييرى  هر  (يا  ايران  سوى  به 
ديگران، 1392: 222). بنابراين، عمده مخالفت آمريكا با تغيير رژيم در بحرين، نگرانى 
اين كشور از روى كارآمدن دولتى با گرايش به سوى ايران مى باشد كه وقوع اين مسئله 
منجر به ازدست دادن شريك راهبردى در منطقه و برهم خوردن توازن قدرت به سود ايران 
است. با اذعان به اينكه آمريكا و عربستان سعودى هنوز موفق به حل بحران سياسى و 
مشكالت دموكراتيكى كه اين كشور و مردم آن  از 14 فوريه 2011 گريبان گير آن هستند، 
نشده اند. بررسى تحوالت ميدانى از سال 2011 نشان مى دهد گستره خيزش هاى مردمى 
و دموكراسى  خواهانه در اين كشور به دليل حضور نيروهاى نظامى و و اعالم وضعيت فوق 
1. Major Non-Nato Ally 



34

العاده در يك دوره كوتاه مدت كاهش پيدا كرد، اما همچنان اين كشور درگير اعتراضات 
دموكراتيك مردم است و به طبع نگرانى كشورهاى عربى منطقه به ويژه عربستان سعودى 

همچنان پابرجاست.

3-4-1. يمن 
يمن كشورى است با جامعه اى قبيله اى كه پس از تحوالت عربى، با فقدان يك حكومت 
باثبات و مقتدر مواجه گشته است. اعتراضات مردمى همراه با تشديد بى ثباتى هاى درونى 
يمن تحت تأثير دنياى عرب، فرصتى دگرباره براى حوثى ها ايجاد نمود كه مبارزات شان 
را براى خودمختارى محلى ادامه دهند. سعودى ها در دهه هاى گذشته سعى كرده اند تا با 
فعاليت ها و اقدامات سياسى و فكرىـ  مذهبى مختلف و ايجاد روابط با رهبران سياسى و 
قبيله اى در يمن، نفوذ خود را در اين كشور حفظ كنند. اما انقالب مردمى در يمن در سال 
2011 و درخواست هاى مردمى براى كناررفتن على عبدهللا صالح از قدرت باعث نگرانى 
سعودى ها شد و سرانجام بر اساس ابتكار شوراى همكارى خليج فارس، سعودى ها تالش 
كردند تا با جايگزين كردن منصور هادى و حفظ شاكله نظام سياسى، جنبش مردمى را 
مهار كنند. اما با ناكارآمدى منصور هادى و گسترش نارضايتى مردمى و قدرت گرفتن 
انصارهللا، باعث تغيير شرايط به زيان سعودى ها و تضعيف نفوذ آل سعود در يمن شد، به 
خصوص اين كه اتحاد ميان انصارهللا و ارتش يمن به زيان اين كشور و به نفع نيروهاى 
معارض آن مانند حوثى هاى شيعه بود كه در نهايت، تجاوز نظامى سعودى ها براى تغيير 
شرايط درونى يمن را در پى داشت. يمن از كشورهاى مهم در منازعات استراتژيك بوده 
و اهميت استراتژيك اين كشور براى بازيگران منطقه اى نظير عربستان و ايران و بازيگران 

بين المللى مانند آمريكا بسيار باال است.
با شروع تحوالت يمن، عربستان كه با مشروعيت داخلى شكننده اى مواجه است و از 
سال 2011 و همزمان با موج انقالب هاى منطقه با اعتراض هاى داخلى مواجه شده است، 
به شدت از تحوالت يمن احساس نگرانى كرد و وزير خارجه اين كشور امنيت يمن را 
مساوى با امنيت عربستان اعالم كرد. در نگاه استراتژيك عربستان، جايگاه جغرافيايى يمن 
و نوع روابط و تعامل آن در دهه ها و سال هاى گذشته، اين كشور را از نظر اثرگذارى بر 
امنيت ملى عربستان، در سطح كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس قرار مى دهد 
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(كرمى، 1391). تجاوز نظامى ائتالف عربى تحت رهبرى عربستان سعودى به يمن از يك 
سو به تحوالت چند سال گذشته درون يمن و از سوى ديگر به شرايط و توازن قدرت 
موجود در سطح منطقه مربوط است. در واقع ائتالف عربى با تجاوز نظامى به يمن در پى 
تغيير توازن قدرت داخلى در اين كشور و همچنين تغيير در معادالت، روندها و توازن 
قدرت منطقه اى است. عربستان سعودى همواره كوشيده است تا بر روندهاى سياسى و 
امنيتى شبه جزيره عربستان به عنوان حلقه نخست امنيتى خود تسلط و كنترل داشته 
باشد. بر اين اساس رهبران سعودى هرگونه جنبش يا روندى را كه در اين حوزه خارج از 
چارچوب اهداف و منافع منطقه اى خود تشخيص دهد به شدت مورد برخورد قرار خواهند 
داد. ورود نيروهاى نظامى عربستان به بحرين براى مقابله با انقالب مردمى در اين كشور 
و سپس تجاوز نظامى به يمن در اين راستا قابل تبيين است. قدرت گرفتن انصارهللا باعث 
تغيير شرايط به زيان سعودى ها و تضعيف نفوذ آل سعود در يمن شد. گذشته از شرايط 
داخلى، ابعاد منطقه اى بحران يمن تأثير به سزايى در تصميم سعودى ها در تجاوز به يمن 
داشت. سعودى ها در يك دهه گذشته اين احساس را داشته اند كه تحوالت خاورميانه باعث 
برهم خوردن توازن قدرت منطقه اى به زيان آنها و به نفع رقيب منطقه اى اصلى آنها يعنى 
ايران شده است. تغيير رژيم بعث در عراق، سپس افزايش قدرت گروه هاى مقاومت در لبنان 
و فلسطين باعث شكل گيرى چنين احساس و تصورى در سران سعودى شد. جنبش هاى 
مردمى در كشورهاى عربى در سال 2011 موج جديدى از تغييرات را در منطقه خاورميانه 
به وجود آورد و نگرانى سعودى ها از افزايش تغيير در توازن قدرت منطقه اى به زيان آنها را 
گسترش داد. بر اين اساس بود كه تحركات رياض و متحدين منطقه اى آن براى ضربه زدن 
به متحدين منطقه اى ايران به خصوص دولت سوريه و عراق افزايش يافت. با اين حال اين 
تالش ها با وجود ايجاد بحران در اين حوزه نتوانست به تغيير رژيم بيانجامد. عربستان سعى 
كرده تا ائتالف منطقه اى مذهبى گسترده اى را در برابر ايران در سطح منطقه اى ايجاد كند 
كه با نزديك كردن محور تركيه و قطر به محور مصر و امارات صورت گرفت (اسدى، 1394: 
2). از ديدگاه سعودى ها، شيعيان يمن خطر  بالقوه اى براى وهابيت به شمار مى روند، به 
خصوص اينكه مانع بزرگى براى گسترش تفكرات آنها در خاك يمن هستند. به اين خاطر 
از جنگ چهارم حوثى ها در سال 2004، آل سعود متوجه نفوذ و تأثيرگذارى شيعيان در 
تحوالت داخلى يمن و مناطق مرزى عربستان گرديد. عربستان سعودى در چهارسال 
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گذشته هم در بحرين و هم در يمن اقدام به مداخله نظامى كرد و منطق رياض نيز در هر 
دو مورد محافظت از كشورهاى عربى در مقابل «نفوذ ايران» بود. رياض، ايران را به عنوان 
قدرتى هژمونيك به تصوير مى كشد كه حمايتش از گروه حوثى شيعه به جنگ داخلى در 
يمن منجر شده است (ميالنى، 1394: 1). از سوى ديگر تالش كرده تا حوثى ها را مرتبط 
با ايران و حزب اهللا معرفى كرده و با بزرگ نمايى خطر شيعيان منطقه و گسترش نفوذ 
ايران، حمايت  كشورهاى عربى را به دست آورد. قرارگرفتن يمن در همسايگى عربستان 
و وجود جمعيت قابل توجهى از شيعيان زيدى در اين كشور سبب اهميت يافتن يمن 
براى جمهورى اسالمى ايران شده است. تهران در سال 2012 از بركنارى صالح از قدرت 
استقبال كرد و مقامات ايرانى حمايت خود را از حوثى ها ابراز داشتند اما ميزان مداخله آنها 
از حوثى ها مشخص نيست (واتانكا، 1393). اين تحوالت نشان دهنده رقابت ديرينه ايران 
و عربستان سعودى در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مى باشد. بدون شك عربستان در 
حال قدرت نمايى جديد و بى سابقه اى از طريق مداخله نظامى در يمن، بحرين، سوريه 
و عراق مى باشد. دخالت نظامى عربستان سعودى در يمن فصل جديدى از جنگ هاى 
منطقه اى را رقم خواهد زد. با توجه به ماهيت پيچيده درگيرى، مداخله نظامى عربستان 
سعودى در يمن اشتباهى راهبردى است كه جنگ را تشديد مى كند، به تروريست هاى 
منطقه فضاى بيشترى براى فعاليت مى دهد و فاجعه اى انسانى به بار مى آورد. القاعده در 
شبه جزيره عربى كه پيشتر مناطقى را در يمن اشغال كرده بود، اكنون حياتى دوباره يافته 
است و اين مسئله، عمليات مقابله با تروريسم آمريكا را در منطقه، پيچيده مى كند (ميالنى، 
1394: 1). دامن زدن به آتش جنگ داخلى در يمن در حالى كه امكان پيروزى در آن 
وجود ندارد، به درگيرى تمام عيار فرقه اى تبديل خواهد شد (واتانكا، 1393: 4). در حال 
حاضر عربستان بيش از هر بازيگر ديگرى در شكل دادن به تحوالت يمن نقش دارد، اما 
همكارى و همراهى آمريكا با عربستان سعودى بى ترديد از معضالت فعلى جامعه يمن و از 
معضالت فعلى تحوالت در اين منطقه استراتژيك است. عربستان كشورى است كه براى 
اياالت متحده از اهميت بااليى برخوردار است، زيرا اين كشور بزرگترين توليدكننده نفت 
در جهان محسوب مى شود. شبه جزيره عربستان مهم ترين گلوگاه انرژي، ترانزيت كاال و 
بازار تجارت بين المللي به حساب مي آيد. نزديك به نيمي از ذخاير استراتژيك انرژي (نفت 
و گاز) در اين منطقه قرار دارد و در اين ميان تضمين صدور بي مسئله انرژي به كشورهاي 
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غرب از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. از سوى ديگر، مهم ترين هدف براى واشنگتن 
در يمن، عمليات مقابله با شورشى ها و تروريسم القاعده در شبه جزيره عربى است. در 
حالى كه عمليات عربستان سعودى در يمن عمًال به نفع القاعده تمام شده است (ميالنى، 
1394: 1). از طرفى هم رياض و هم واشنگتن اين واقعيت را مى دانند كه در آينده نياز به 
همكارى با حوثى ها دارند. اما چنين همكارى با شرايط پيش آمده آسان نخواهد بود و پس 
از به قدرت رسيدن حوثى ها در آينده، نفوذ ايران بر دولت يمن افزايش مى يابد كه اين امر 
نگرانى هاى جدى را براى عربستان ايجاد كرده است (Salisbury, 2015). تجاوز نظامى 
ائتالف عربى تحت رهبرى سعودى ها به يمن جز خسارات مادى و انسانى گسترده براى 
يمن، موفق به تأمين اهداف اعالمى و اعمالى عربستان سعودى نشده است؛ چرا كه توازن 
قدرت داخلى در يمن تغيير نكرده است و نيروهاى مخالف قادر به ايجاد فضاى مناسب 
براى بازگشت منصور هادى به يمن نشده اند. با اين حال تهديد مرزهاى سعودى از سوى 
نيروهاى قبيله اى، انصاراهللا و ارتش يمن و همچنين قدرت گرفتن القاعده يمن و مهم تر 
از همه افزايش مخالفت يمنى ها در دراز مدت، رياض را با مخاطرات و دغدغه هاى واقعى 
روبرو مى كند. ادامه جنگ در يمن، خود تبديل به يك تهديد دائم براى امنيت عربستان 
خواهد شد. عدم تمايل نيروهاى وفادار به هادى، حوثى ها و حاميانشان براى رسيدن به 
توافق، منجر به شكست مذاكرات ژنو تحت حمايت سازمان ملل خواهد شد. اين در حالى 
است كه قدرت گرفتن گروه هاى تروريستى و القاعده، حمالت انتحارى و تيراندازى ها در 
خاك عربستان، خطر حضور ستيزه جويان سنى را كه با استفاده از بى ثباتى كنونى در يمن، 
حضور خود را در آن سوى مرزهاى طوالنى و قابل نفوذ عربستان تثبيت كرده اند را آشكار 
مى كند. تبديل يمن به عراق يا سوريه اى ديگر، عالوه بر امنيت يمن، امنيت منطقه را نيز 

به خطر مى افكند.

4-4-1. حل ديپلماتيك مسئله هسته اى ايران 
نويسندگان معتقدند، توافق وين ميان ايران و قدرت هاى اروپايىـ  امريكا و خارج شدن 
پرونده  هسته اى ايران از وضعيت امنيتى، در مجموع برآيند قابل توجه افزايش نقش و نفوذ 
براى  اروپايى  قدرت هاى  و  آمريكا  كه  حالى  در  است.  داشته  پى  در  را  ايران  منطقه اى 
بازداشتن ايران از تداوم سياست هاى هسته اى خود گزينه هاى مختلفى، از جمله تهديدهاى 
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نرم، تحريم هاى اقتصادى بيشتر، اعمال فشار منطقه اى و بين المللى و حتى گزينه نظامى 
رو  پيش  هسته اى  بحران  ديپلماتيك  حل  جز  گزينه اى  عمل  در  دادند،  قرار  مدنظر  را 
نديدند. مهم ترين متغير دخيل در حل ديپلماتيك بحران هسته اى از جانب قدرت هاى 
بزرگ ناكارآمدى گزينه هاى ذكرشده از جانب اين قدرت هاست. تا پيش از توافق هسته اى، 
بسيارى از تحليل گران مسائل خاورميانه، ايران را مهم ترين چالشى مى دانستند كه از سوى 
اين منطقه بر جهانيان تحميل شده است. تحليل گران غربى و عربى، ايران هسته اى را 
خطرى براى خاورميانه مى دانستند و ادعا مى كردند كه ايران با برنامه هسته اى خود در 
حقيقت نظامى گرى و رقابت تسليحاتى را در منطقه به راه مى اندازد. در حالى كه توافق 
صورت گرفته و پذيرش ايران هسته اى از سوى قدرت هاى غربى منجر به ارتقاى جايگاه 
سياسى  ايران در منطقه و به تبع در عرصه بين الملل خواهد شد و فضا را براى پيگيرى 
منافع ملى جمهورى اسالمى بهبود بخشيده و موانع بر سر راه ارتقاء نقش منطقه اى ايران 
كاهش خواهد داد. چنانچه ظريف، وزير امور خارجه، در مقاله اى كه در برخى روزنامه هاى 
عربى چاپ شد عنوان كرد، توافق وين يك شروع ضرورى براى منطقه بود و نه تنها به 
ضرر هيچ يك از همسايگان ما نيست، بلكه دستاوردى براى تمامى منطقه است، چرا كه به 
يك تنش غيرضرورى و دوازده ساله كه بيش از همه منطقه ما را تهديد مى كرد، خاتمه داد. 
با توجه به تحوالت و واقعيت هاى جديد خاورميانه، آمريكا به دنبال محدودساختن دامنه  
منازعات با ايران است. حضور نظامى هزينه ساز آمريكا در خاورميانه و نيز عدم توانايى جهت 
حل منازعه  اسرائيل  ـ  فلسطين و همچنين ناتوانى آمريكا در تصميم گيرى براى مداخله در 
سوريه، باعث نوعى ناتوانى استراتژيك آمريكا در خاورميانه شده، و از سوى ديگر اطمينان 
از بى بازگشت بودن سياست هاى هسته اى ايران، قدرت هاى بزرگ را وادار به ورود به بازى 
بردـ  برد با ايران و ايجاد فضاى جديد در خاورميانه نمود. آمريكا از دو گزينه پيش روى كه 
عبارت بود از؛ جنگ با ايران جهت ممانعت از دستيابى به قابليت ساخت سالح هسته اى 
يا كنارآمدن با ايرانى كه داراى توانايى ساخت سالح هسته اى است، (پوالك، 2013) 
گزينه دوم را برگزيد. بنابراين دو كشور ايران و آمريكا در محدودساختن دايره تهديدات 
است.  ايران  منطقه اى  نقش  پذيرفتن  به  مجبور  آمريكا  و  رسيده اند  مشترك  دركى  به 
البته اين به معناى تغيير در منافع راهبردى اياالت متحده در خاورميانه و در قبال ايران 
نيست، كه پرداختن به اين موضوع خود پژوهشى جامع را مى طلبد. لذا با تجهيز ايران 
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به تكنولوژى هسته اى، اين كشور قادر خواهد بود به قدرتمندترين عضو مجموعه امنيتى 
خاورميانه تبديل شود. با توافق وين و كمرنگ شدن تنش هاى بين المللى نسبت به ايران، 
برچيده شدن تحريم هاى هسته اى و بازشدن دروازه هاى تجارى و مالى نسبت به كشور از 
يك سو، نقش و قدرت  منطقه اى ايران با توجه به تأثيرگذاربودن در حل و فصل بحران 
سوريه، يمن، لبنان و عمق راهبردى ايجاد شده در عراق از سوى ديگر، موازنه قدرت به نفع 
جمهورى اسالمى ايران را برجسته تر خواهد كرد. گريزى نيست كه نقش مؤثر و تأثيرگذار 
ايران در ايجاد امنيت در خاورميانه، همكارى امنيتى بيشتر با قدرت هاى فرامنطقه اى را 
به دنبال خواهد داشت كه اين مهم، مورد رضايت كشورهاى منطقه نخواهد بود. البته 
در اين ميان، تالش هاى آمريكا براى جلوگيرى از قدرت فزاينده ايران در برابر متحدين 
منطقه اى و عرب خود نيز اجتناب ناپذير مى باشد. با توجه به رويكرد رئاليستى، مبتنى بر 
كسب منافع نسبى، اساساً كشورهاى منطقه برجسته ترشدن نقش جمهورى اسالمى ايران 
در منطقه را از يك طرف و تعامل و همكارى ايران با قدرت هاى فرامنطقه اى را از جهت 
ديگر، عامل تضعيف قدرت منطقه اى خود مى دانند. از اين رو، به دنبال موازنه سازى هاى 
جديد با ساير كشورهاى منطقه و تقويت قدرت نظامى خود خواهند رفت و احتماالً نسبت 
به سياست هاى منطقه اى ايران نيز حساسيت و ماجراجويى بيشترى از خود نشان خواهند 
داد. از داليل اين مدعا مى توان هرچه بيشتر آشكارشدن روابط عربستان و اسرائيل و 
همچنين اعالم دولت مردان عربستان براى هسته اى شدن اين كشور را بيان كرد (رمضانى، 
1394). اسرائيل و كشورهاى عربى به ويژه عربستان سعودى عمده كشورهايى هستند كه 
از توافق هسته اى ناخرسند و نگران اند. براى اسرائيل بازدارندگى (هسته اى و غيرهسته اى) 
ركن اصلى حفظ بقاء و امنيت است و هر آنچه به اين بازدارندگى خدشه وارد سازد، خط 
قرمزى براى امنيت اسرائيل محسوب مى شود. (جعفرى و دادپناه، 1391: 12). از سوى 
ديگر سعودى ها معتقدند كه دست يافتن ايران به تكنولوژى هسته اى در منطقه خاورميانه 
باعث خواهد شد تا از يك سو موازنه قوا در سطح منطقه به هم خورده و از سوى ديگر اين 
دست يابى سبب گردد تا مسابقه هسته اى تشويق گردد. به خصوص كه اين دست يابى 
ايران در كنار ساير فاكتورهاى قدرت منطقه اى اش، سبب مى شود تا تهديدات جديدى 
در محيط پيرامونى عربستان بروز كند. فارغ از اين كه عربستان به دليل نيازهاى امنيتى 
ـ دفاعى خود و نيز ويژگى هاى خاص ژئوپليتيكى براى دست يابى به تكنولوژى هاى روز 
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در حال تالش است، اما مسئله اساسى براى اين كشور نگرانى از به هم خوردن موازنه 
منطقه اى و برترى يافتن نقش منطقه اى ديگر بازيگران خاورميانه مى باشد كه مى تواند 
منبع تهديدات جديد در حوزه پيرامونى عربستان باشد (كرمى، 1392). بنابراين از ديدگاه 
اسرائيل و كشورهاى عرب منطقه به ويژه عربستان سعودى، توافق هسته اى ميان ايران و 
آمريكا يك تغيير اساسى در توازن قواى خاورميانه ايجاد مى كند. آنها به طور اخص بر اين 
عقيده اند كه توافق براى حل و فصل مسئله هسته اى، به طور ضمنى بيانگر پذيرش تسلط 
ايران بر منطقه از سوى آمريكا است و همين مسئله مى تواند واكنش عربستان سعودى و 
كشورهاى حوزه خليج فارس به توافق هسته اى را به صورت جنگ نيابتى عليه ايران به 
دنبال داشته باشد. از سوى ديگر، با توجه به تحوالت چندسال اخير در منطقه از جمله 
سوريه، لبنان، عراق و هم اكنون يمن و نقش آفرينى مؤثر ايران، بدون شك براى آمريكا و 
غرب با توجه به هزينه هاى زيادى كه از حضور در منطقه پرداخته اند نيز اين نكته محرز 
است كه براى رسيدن به يك نظم و امنيت پايدار در منطقه، نبايد نقش و قدرت منطقه اى 

ايران را ناديده انگاشت.

2. بازيگران منطقه اى و فرامنطقه اى و كشمكش هاى فرقه اى در خاورميانه
خاورميانه يكى از مناطقى است كه قدرت هاى بزرگ منافع حياتى و استراتژيك خود 
را در آن تعريف كرده اند. بنابراين هر تحول منطقه اى و بين المللى، آثار و پيامدهاى خود را 
 .(Menashiri, 2001: 17) بر ساختارها و فرآيندهاى امنيتى خاورميانه بر جاى مى گذارد
از دوران جنگ سرد و نظام دوقطبى، چگونگى ايجاد موازنه قوا در خاورميانه باعث ايجاد 
رقابت هاى گسترده منطقه اى و نيز جوالن قدرت هاى فرا منطقه اى شده است. تحوالت 
محسوب  خاورميانه  منطقه  در  جديد  قدرت  موازنه  ايجاد  در  عطفى  نقطه  عرب  جهان 
مى شود. پيش از اين «توازن قدرت» در منطقه در سطح بازيگران كالسيك يعنى دولت ها 
صورت مى گرفت. اما با بروز تحوالت عربى «توازن قدرت» همزمان بر محور «پويايى هاى 
سياست داخلى» جوامع عربى و نقش دولت ها صورت مى گيرد. لذا چگونگى ايجاد موازنه 
قوا در ماهيت پيچيده تر و كندتر شده است (اعاليى، 1391: 850). از مؤلفه هاى اساسى 
هويت يابى و تجديد حيات سياسى شيعيان در خاورميانه، حضور فعال در صحنه هاى 
سياسى و افزايش روند مشاركت در قدرت است؛ از جمله پيروزي شيعيان در عراق و 

تجديد حيات سياسى 
شيعيان و 
كشمكش هاى
فرقه اىـ  مذهبى
در خاورميانه



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،
شماره نوزدهم

بهار 1395

41

روي كارآمدن يك دولت شيعي، سقوط طالبان در افغانستان، پيروزي حزب اهللا لبنان در 
جنگ 33روزه و همچنين تقويت محور مقاومت ضدصهيونيستى، متشكل از جمهورى 
اسالمى ايران، سوريه، حزب اهللا و جريان مقاومت فلسطينى. اين موفقيت ها كه به دليل 
كمربند شيعه و گسترش محورهاى استراتژيك ايران شكل گرفت، شيعيان اين كشورها را 
به عنوان حاميان ايران معرفى مى كند. از سوى ديگر، انقالب هاى عربى، حضور مؤثر ايران 
در تحوالت سوريه، بحرين، يمن، عراق، حل ديپلماتيك مسأله هسته اي و بازيگري فعال و 
هوشمندانه در روند ديپلماتيك عرصه سياست خارجي، بر جايگاه جمهورى اسالمى ايران 
در معادالت امنيتي منطقه افزوده است و اين احساس و تصور را ايجاد كرده است كه توازن 
قدرت در منطقه به نفع ايران شيعى در حال تغيير است كه توأمان واكنش قدرت هاى 
منطقه اى و فرامنطقه اى را در قبال اين تغيير توازن دربر داشته است. بازيگران منطقه اى 
و فرامنطقه اى نسبت به چنين فرايندهايى احساس نگرانى و تهديد نموده اند كه طبعاً 
پيامدهاى مخاطره آميزى براى سرنوشت شيعيان ايجاد خواهد شد؛ نشانه چنين روندى را 
مى توان در ارتباط با تحوالت سوريه، بحرين، يمن، عراق و لبنان در منطقه مشاهده كرد. 
منطقه اى كه منافع و توازن قدرت و نفوذ در آن درهم گره خورده است. مسير اقتدار جديد 
شيعيان ناخودآگاه دو جبهه را به مبارزه مى طلبد. اسالم سياسى شيعه در مسير هويت يابى 
خود دو جبهه غرب و اسالم تكفيرى را پيش روى دارد. تبعات امنيتى اين مسئله بيش 
از آن كه متوجه ديگر كشورهاى اسالمى باشد، متوجه ايران خواهد بود. از سوى ديگر با 
ايجاد حساسيت در درون كشورهاى اسالمى نسبت به محوريت يافتن شيعه، جبهه گيرى 
در درون اسالم و مسلمانان نيز بين اسالم سياسى شيعى و سلفى هاى تكفيرى صورت 
پذيرفته است و آن ها به شدت نسبت به حاشيه رفتن تفكر سياسى تكفيرى معترض اند 
(متقى و احمدى، 1392: 17). بدين سبب، خشونت هاى فرقه اى و مذهبى در كشورهاى 
مهم منطقه، چشم انداز تازه اى از بروز و گسترش اختالفات مذهبى شيعه ـ سنى را پيش 
چشم ناظران ترسيم كرده است. در حال حاضر خاورميانه با مهم ترين چالش امنيتى خود 
تحت عنوان جنگ و كشمكش هاى  فرقه اى روبرو است كه از عراق آغاز شده و به سوريه، 
دوباره به عراق، يمن، تا حدودى لبنان و ساير كشورهاى خاورميانه كشيده شده است. 
تنش هاى فرقه اى و مذهبى را بايد مهم ترين تهديد صلح و امنيت خاورميانه دانست كه 
در صورت عدم چاره انديشى براى حل و فصل آن در منطقه، به صورت بالقوه پيامدهاى 
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فرقه اى  مناقشات  كنونى  سطح  داشت.  خواهد  جهان  و  خاورميانه  براى  فاجعه آميزى 
پديده اى جديد است كه ريشه آن را بايد در فرصت طلبى سياسى از سوى كشورهاى 
منطقه  و فرامنطقه  و گسترش افراط گرى جستجو كرد كه هدف آن ايجاد وضعيتى دائماً 
ناامن در منطقه است. به عبارت ديگر، علل تشديد خشونت هاى مزبور را مى توان جنگ 
قدرت بين كشورهاى مهم منطقه و فرامنطقه، تحوالت عربى و تالش براى ادامه حيات 
سياسى دولت هاى غيرمنتخب، تالش براى كاهش نفوذ منطقه اى ايران و نفوذ فزاينده 
ايدئولوژى نئووهابيسم دانست كه همزمان برخى قدرت ها را به بهره بردارى از اختالفات 
تاريخى شيعه و سنى براى تحريك فرقه گرايى و تشديد خشونت و افراط گرايى كشانيده 
است. با شدت گرفتن بحران هاى منطقه اى و جهت گيرى روند تحوالت به سمت درگيرى 
و منازعات امنيتى، گروه هاى افراط گرا با استفاده از فرصت هاى موجود به عرصه منازعات 
وارد شده و با تقويت و گسترش گروه هاى تروريستى تكفيرى در خاورميانه، چالش ها و 
مخاطره هاى مهمى براى ثبات و امنيت داخلى كشورهاى منطقه از جمله سوريه، عراق، 

يمن، لبنان به همراه داشته اند.
در سوريه نبرد با گروه هاى تروريستى تكفيرى بيش از آنكه ناشى از مسائل داخلى در 
اين كشور باشد، به معضلى منطقه اى تبديل شده است كه از سوى كشورهاى منطقه اى و 
بين المللى با هدف ترسيم آينده نظم حاكم و الگوى جديد قدرت، حمايت مى شوند. جنگ 
و كشتار بى سابقه اى  در سوريه در جريان مى باشد. عربستان سعودى و برخى كشورهاى 
عربى تالش مى كنند تا اين جنگ به عنوان جنگى مذهبى ترسيم شود. عربستان با ورود به 
ميدان جنگ يمن، سوريه و عراق در يك نبرد همه جانبه، در پى تحكيم و تثبيت پايه هاى 
گفتمان سلفى ـ وهابى در منطقه به عنوان گزينه مطلوب عليه ايران و شيعه مى باشد. 
دامن زدن به شكاف هاى فرقه اى و هويتى، به ويژه شيعه و سنى، از محورهاى سياست 
خارجى عربستان بوده است و تالش كرده است از آن به عنوان يك مانع امنيتى در برابر 
ايران استفاده كند. عربستان سعودى با استفاده از شكاف هاى فرقه اى و مذهبى و تحوالت 
منطقه، اقدامات تروريستى نيابتى را در دستور كار خود قرار داده است. اقدامى كه هدف 
آن بازدارندگى و مهار قدرت ايران و شيعيان است. از ميان گروه هاى تروريستى تكفيرى 
نظير؛ حكومت اسالمى عراق و شام (داعش)، جبهه النصره، احراراالشام، جيش االسالم، 
مهم ترين گروه تروريستى تكفيرى در سوريه، حكومت اسالمى عراق و شام مى باشد كه 
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بيشترين كشتار را در اين كشور به راه انداخته است. طبق آمارى كه شبكه حقوق بشر 
سوريه اعالم كرد، يك هزار و 607 مورد جنايت منجر به قتل توسط اين گروه در مناطق 
سنى نشين سوريه مستند شده است. بيش از 4 ميليون تن از مردم سوريه عمدتاً از مناطق 
تحت تصرف داعش به اجبار از سوريه خارج شده اند. داعش بيش از 30 تا 60 هزار نيروى 
انسانى در اختيار دارد. اين گروه به ثروتى دست يافته است كه از بودجه برخى كشورها 
نيز بيشتر است. بر اساس گزارش مؤسسه امريكايى «بروكينگز»، درآمدهاى نفتى داعش 
كه عمدتاً با فروش نفت عراق و سوريه حاصل مى شود، در يك ماه بالغ بر 90 ميليون دالر 
است. درآمد ديگر گروه هاى تروريستى از جمله «جبهه النصره» نيز عمدتاً از فروش نفت 
مى باشد. داعش همچنين از طريق اعانه هاى مسلمانان افراطى در تعدادى از كشورهاى 
عربى و اسالمى، منابع مالى خود را تأمين مى كند (www.cgie.org.ir). هرچند كه 
از ميزان و نوع كمك هاى سعودى ها به داعش، اطالع دقيقى در دست نيست، برخى 
منابع، از اقدام اين گروه تروريستى در خريدارى 200 ميليون دالر موشك ضدهوايى با 
كمك يك شاهزاده سعودى خبر دادند (www.fardanews.com) نشريه آمريكايى 
«ديلى بيست» عنوان كرده، عناصر داعش از سوى برخى كشورهايى مانند عربستان و قطر 
به صورت گسترده حمايت مالى مى شود. در حالى كه مسئوالن اين كشورها از كمك هاى 
مالى ارائه شده  به داعش اظهار بى اطالعى مى كنند، مركز حقوق بشر اسكانديناوى با 
انتشار يك تحقيق تحت عنوان دارايى هاى «دولت اسالمى شام و عراق»، با ارائه فهرست 
127 نفره، از منابع تأمين مالى داعش از جمله از سوى برخى افراد در كشورهاى كويت و 
عربستان خبر داد و اعالم كرد، اين فهرست به سازمان ملل نيز ارائه شده است. در گزارش 
اين مركز آمده است كه اگر همكارى و همدستى تركيه، اردن و برخى از طرف هاى لبنانى 
نبود، اعضاى داعش نمى توانستند وارد سوريه شوند (www.seratnews.ir). بر اساس 
گزارش پايگاه خبرى «ورلد تريبون»، برخى از مخالفان دولت سوريه فاش كرده اند كه 
نيروهاى داعش بخشى از درآمد خود را از طريق فروش نفت به تركيه به دست مى آوردند. 
برخى منابع، تسليحات و تجهيزات اين گروه را توليد 21 كشور از جمله چين، روسيه و 
آمريكا اعالم كرده اند. در گزارشى كه نيورك تايمز منتشر كرد، آمده است كه 80 درصد از 
گلوله هايى كه عناصر داعش از آن استفاده مى كنند، در آمريكا، كشورهاى اتحاد شوروى 
سابق، روسيه و صربستان ساخته شده است (www.wanacenter.ir). با اين حال، 
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ماهيت بيشتر اين گروه مجهول است و اطالعات دقيقى از تأمين كنندگان مالى، تسليحات 
و تجهيزات اين گروه در دست نيست. هيچ يك از بازيگران دخيل در بحران سوريه حاضر 
به پذيرش اين گروه نيستند. در مقابل، گروه هاى مخالف حكومت سوريه كه از سلفى تا 
سكوالر را شامل مى شوند، بر مناطقى از اين كشور سيطره يافته اند و از سوى كشورهاى 

غربى و عربى مورد حمايت قرار مى گيرند.
تأثير  تحت  عربى،  كشورهاى  از  برخى  و  سعودى  اتباع  از  بسيارى  ديگر،  سوى  از 
فتواى مفتى هاى سعودى و وهابى به گروه هاى تروريستى تكفيرى پيوسته اند. روحانى 
مصرى شيخ يوسف القرضاوى، با فتوايى مذهبى همه مسلمانان سنى جهان را به پيوستن 
به شورشيان سوريه در جنگ عليه بشار اسد و حزب اهللا لبنان فراخواند. قرضاوى در اول 
ژوئن 2013 گفت: «هر مسلمانى كه آموزش جنگى ديده و قادر به اين كار است بايد براى 
حمايت از شورشيان سورى ابراز آمادگى كند.» پيش از اظهارات تند اين روحانى مصرى، 
دو روحانى سلفى لبنانى، سالم الرفيعى و احمداالسير هم مبارزه با رژيم اسد و حزب اهللا 
را «وظيفه اى جهادى» دانسته بودند. از سوى ديگر بيش از 50 عالم و انديشمند وهابى 
از عربستان و ديگر كشورهاى جهان عرب طومارى امضا كردند كه در آن از همه جوانان 
مسلمان خواسته اند براى نجات اسالم واقعى به يارى مجاهدان (يا همان ترويست هاى 
تكفيرى) در سوريه بپيوندند؛ نامه اى كه انديشمندان وهابى مذهب در روز 5 اكتبر 2015 
منتشر كرده بودند حاوى يك فتواى مذهبى براى جهاد مقدس عليه دولت هاى سوريه، 
ايران و روسيه بود. آنها در اين نامه از همه مسلمانان جهان خواسته بودند همه امكانات 
مادى، معنوى، سياسى و نظامى كه در اختيار دارند عليه اين سه كشور و البته شيعيان و 

.(www.siasatroz.ir) مسيحيان به كار گيرند
پيگيرى  همزمان  صورت  به  را  طرح  دو  سوريه،  در  اسد  رژيم  تغيير  هدف  با  قطر 
كرده است؛ ابتدا حمايت از گروه هاى سلفى و كمك به اعزام اين گروه ها به سوريه و دوم 
ايجاد بسترهاى الزم براى مداخله نظامى قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى به سوريه. 
اين كشور با تحريك علماى وهابى و سلفى با اعالم حكم جهاد عليه سوريه، گروه ها و 
جريان هاى تندروى منطقه را با هدف مبارزه عليه دولت سوريه وارد اين كشور نموده است. 
گزارش هايى كه بيشتر از سوى منابع عربى تقويت مى شود، حاكى از كمك مالى قطر به 
شكل گرفتن نيروى مقاومت نظامى در سوريه از جنگ جويان سنى و تجهيز اين نيرو در 
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مرزهاى مشترك آن با كشور تركيه (شهر ادلب) است. حمايت سريع قطر از ارتش آزاد 
سوريه و شوراى ملى سوريه، خود گوياى اين نكته است كه قطر سياست مداخله مستقيم 
را به عنوان الگويى جديد در منطقه پايه گذارى كرده است. درباره سياست خارجى قطر 
در بحران سوريه، روزنامه تايمز چاپ بريتانيا، از قول مخالفان سوريه مى نويسد: «قطر و 
عربستان حمايت هاى همه جانبه اى از ما داشته اند.» الجزيره قطر و الجزيره مباشر نيز در 
چاپ  الوطن  روزنامه  شده اند.  تبديل  اسد  مخالفان  صداى  به  سوريه،  ناآرامى هاى  طول 
دمشق به نقل از سفير اين كشور در مسكو، متذكر مى شود كه قطر، هزاران دالر به شكل 
ماهيانه در اختيار نويسندگان داخل روسيه قرار داده تا از طريق اينترنت، عليه حكومت 
بشار اسد فعاليت كنند. عالوه بر اين به گزراش روزنامه الشرق االوسط، اتحاديه عرب به 
محوريت قطر، ضمن اين كه عضويت سوريه در اين اتحاديه را در 16 نوامبر 2011، به 
حالت تعليق درآورد، خواستار تشكيل دولت انتقالى در سوريه و تفويض تمامى اختيارات 
بشار اسد به معاونش براى شكل گيرى اين دولت و در نهايت، دولت وحدت ملى شوند. 
البته مخالفت بشار اسد موجب شكست طرح مزبور و ارجاع موضوع به شوراى امنيت با 
حمايت قطر در تاريخ 2012/2/3 شد (ابراهيمى، 1391: 12). اين كشور در ناآرامى هاى 
سوريه، به انتقال تسليحات به مخالفان دولت سرمايه گذارى وسيعى انجام داد. قطر و 
عربستان سعودى با توجه به ارتباط ناآرامى هاى سوريه با جريان هاى مشابه در كشورهاى 
عربى، سعى در دامن زدن به آنچه مداخله ايران در سوريه و حمايت از علويان مى خوانند، 
دارند. اين سياست به نحوى مقابله با نقش سياسى و نفوذ ايران در منطقه تعبير مى شود. 
از سوى ديگر، هزاران مبارز خارجى به درگيرى ها عليه رژيم اسد پيوسته اند. عربستان، 
قطر، تركيه و بعضى كشورهاى منطقه با كمك هاى مالى و نظامى از مخالفان ازهم گسيخته 
حمايت مى كنند؛ در حالى كه روسيه، ايران و حزب اهللا از اسد پشتيبانى مى كنند. در 
شرايطى كه قدرت هاى بين المللى و منطقه اى درباره مداخله در سوريه، عراق و لبنان داراى 
دودستگى هستند، چشم انداز پايان اين مناقشات روشن نيست. اين مسئله، خطر جنگ 
تمام  عيار داخلى و فرقه اى در سوريه را افزايش مى دهد، جنگى كه عالوه بر سوريه، عراق 

و يمن مى تواند به تركيه، لبنان، بحرين و ساير كشورهاى همسايه كشيده شود. 
در عراق هجوم گروه هاى تروريستى تكفيرى در سال 2014 و تسلط آن بر حدود 
يك سوم خاك عراق، منجر به بحران امنيتى در اين كشور شده است. گزارش ها حاكى 
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از بمب گذارى هاى هماهنگ شده در مناطق شيعه نشين عراق است، اين در حالى است 
كه گروه هاى تروريستى تكفيرى بر شدت عمليات خود در عراق مى افزايند. از مؤلفه هاي 
مهم در افزايش توان و نقش آفريني گروه افراطى داعش در عراق، گسترش اختالفات و 
رقابت ها بين بازيگران منطقه اي در نتيجه بحران هاي جديد خاورميانه از جمله در سوريه، 
بحرين، يمن و ساير كشورهاي عربي مي باشد. اين بحران ها باعث افزايش اختالفات و 
رقابت بين بازيگران منطقه اى مانند ايران با عربستان سعودي، قطر و تركيه شده و تالش 
برخي از بازيگران عربي براي بهره گيري از گروه هايي مانند داعش، براي پيشبرد اهداف و 
سياست هاي خود در منطقه را در پي داشته است. عربستان سعودي، قطر و تركيه عالوه 
بر اين كه از گروه هاي مخالف در سوريه براي رسيدن به سياست تغيير رژيم در اين كشور 
استفاده مي كنند، سعي دارند با حمايت از داعش از اين گروه براي تغيير شرايط در عراق 
سوريه  و  عراق  از  بخش هايي  بر  داعش  تسلط  كنند (اسدي، 1393: 77).  استفاده  نيز 
پيامدهاي مهم منطقه اي در پي دارد كه از جمله شامل گسترش رقابت ها و اختالفات بين 
بازيگران منطقه اي، احتمال برهم خوردن مرز كشورها در صورت تجزيه و از بين رفتن 
تماميت ارضي عراق و سوريه، گسترش افراط گرايي و تروريسم در سطح منطقه و افزايش 
تنش هاي قومي و مذهبي، احتمال وقوع جنگ منطقه اي با تشديد رقابت ها بر سر عراق 
و تهديد امنيت و ثبات خاورميانه و تغيير معادالت در بحران هاي منطقه اي مانند بحران 
سوريه مي شود. (اسدى، 1393: 39). عربستان سعودى تقويت دولت مركزى كه شيعيان 
بر آن تسلط دارند را به منزله تقويت ايران و شكستى براى خود تفسير مى كند. دولت 
نورى مالكى پس از تجاوز داعش به عراق، با انتشار بيانيه اى عربستان را به پشتيبانى از 
شبه نظاميان داعش متهم كرد. در اين بيانيه آمده است «عربستان مسئول حمايت مالى و 
معنوى از شبه نظاميان داعش و گروه هاى وابسته به آن است». هفته نامه آمريكايى «فارين 
پالسى» هم در تحليلى نوشت «اسناد و شواهد زيادى وجود دارد كه از حضور مقامات 
امنيتى سعودى در ميان سركردگان داعش در عراق حكايت دارد. مقامات رسمى دولت 
عربستان ضمن رد اتهامات، سياست هاى طايفه گرايانه نورى مالكى، نخست وزير سابق 
عراق را عامل تنش و ناامنى در عراق مى دانند. در گزارش  سرويس هاى امنيتى عراق، در 
ميان حاميان منطقه اى داعش از برخى كشورهاى حوزه خليج فارس مانند قطر، امارات 
در قالب پشتيبانى مالى و  و بحرين نيز نام برده شده است. حمايت اين رژيم ها عمدتاً 
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رسانه اى صورت مى گيرد. سميره رجب، وزير اطالع رسانى بحرين، تروربست هاى تكفيرى 
داعش را انقالبى خوانده و ادعا كرده آنچه در عراق مى گذرد، انتفاضه مردمى است. در 
واقع رژيم هاى وابسته حوزه خليج فارس به تبعيت از سياست هاى عربستان، درصدد تعيير 
معادله قدرت در عراق و حاكميت اقليت سنى هستند. همچنين يكى از رهبران جريان 
سلفى اردن، ابوسياف، اشغال گرى داعش را فتوحات اسالمى عنوان كرده «ما از داعش 
حمايت مى كنيم، چرا كه با فتوحات اسالمى كه داشته اند در برابر رافضى هاى شيعه و خطر 
گسترش شيعيان در منطقه ايستادگى كرده اند». مقامات رسمى اردن نسبت به جريانات 
تروريستى همچون داعش با احتياط عمل مى كنند و همانند ساير كشورهاى عرب منطقه 
اقدامات اين گروه را محكوم و نسبت به خطرات گروه هاى افراطى و تروريستى هشدار 
مى دهند. اردن عالوه بر اين به محلى براى حمايت هاى رسانه اى، لجستيكى و سياسى 
داعش و ساير گروه هاى تروريستى حاضر در عراق تبديل شده است. اين كشور در تيرماه 
سال گذشته ميزبان كنفرانسى از مخالفان دولت عراق از جمله عناصرى از داعش و بعث 
بود، امرى كه با واكنش تند مسئولين عراقى همراه شد و عذرخواهى اردن را در پى داشت. 
از نظر اسرائيل نيز، بهترين گزينه بقاى حكومت كنونى عراق با تضعيف حداكثرى آن است. 
نخست وزير اسرائيل پس از اظهار تمايل آمريكا براى همكارى با ايران در ارتباط با حل 
بحران عراق، اعالم كرد « بهتر است امريكا با ايران درباره سازماندهى اوضاع عراق همكارى 
نكند، بلكه به طرف هاى درگير اجازه دهد يكديگر را تضعيف كنند. آنچه ما امروز در عراق 
شاهد آن هستيم، دشمنى ميان تندروهاى شيعه از يك رو و تندروهاى سنى به رهبرى 
القاعده، داعش و ديگران است. آمريكا نبايد اجازه دهد داعش كنترل عراق را به دست گيرد 
و از سوى ديگر، ايران نيز نبايد قدرت را در عراق، لبنان و سوريه در اختيار گيرد» (رحيمى، 
1393: 4). به رغم اختالفات درونى و گسترده ميان گروه هاى سياسى، منشأ بسيارى از 
تحوالت فعلى عراق ريشه در خارج از اين كشور دارد. دور از انتظار نيست كه سران برخى 
كشورهاى محافظه كار منطقه نيز براى دور كردن بحران از كشور خويش، شيعه ستيزى 

توسط گروه هاى تكفيرى تروريستى را تقويت و تشويق كنند. 
لبنان هم از بى ثباتى در سوريه بى نصيب نبوده است. سلفى هاى لبنان در شمال 
اين كشور خشونت  عليه ساير گروه هاى لبنانى به ويژه شيعيان را تشديد كرده اند و منازعه 
بين گروه هاى سنى و شيعى افزايش يافته است. اين تنش ها با حمله مرگ بار افراط گرايان 
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و  انجاميد  نفر  شدن 128  زخمى  و  نفر  كشته شدن 18  به  لبنانى  سربازان  به  مذهبى 
همچنين انفجار بمب در  ضاحيه لبنان؛ منطقه شيعه نشين تحت نفوذ حزب اهللا در بيروت 
در 13 نوامبر 2015 كه به كشته شدن 20 نفر و زخمى شدن 43 نفر انجاميد، تشديد 
شد؛ مسئله اى كه موجب شعله ورترشدن آتش جنگ فرقه اى در اين كشور شده است. اين 
در حالى است كه لبنان هنوز رئيس جمهور ندارد و با بى ثباتى سياسى دست و پنجه نرم 

مى كند و ممكن است بار ديگر جنگ داخلى به اين كشور كشيده شود. 
در دهه اخير، هزاران مسلمان بى گناه در جريان خصومت ها بين تندروهاى سنى و 
شيعه كشته شده اند. در حالى كه خشونت، كشورهاى اسالمى مانند عراق، سوريه، يمن، 
لبنان، بحرين، افغانستان و ساير مناطق خاورميانه را فراگرفته است، تنش ميان سنى و 
شيعه به وضوح كشورهاى اسالمى در سراسر جهان را در مقابل بحران جارى آسيب پذيرتر 
مى كند. مناقشات سنى و شيعه كه به قتل و كشتار انجاميده است، موجب گسترش 

بى ثباتى، ناامنى و جنگ فرقه اى در خاورميانه و وراى آن مى شود.
در حال حاضر، جمهورى اسالمى ايران، كشورهاى عربى، عربستان سعودى و تركيه 
نقش مهمى را در تحوالت منطقه خاورميانه ايفا مى كنند و نمى توان هيچ يك از آنها را در 
معادالت منطقه اى ناديده گرفت. از طرف ديگر تالش ساير قدرت هاى بزرگ مثل روسيه 
براى اعمال نفوذ در منطقه، اقدامى براى موازنه سازى در مقابل آمريكا تلقى مى شود. تالش 
براى به دست گرفتن زمام امور تحوالت در كشورهايى مانند بحرين و سوريه و يمن، عراق، 
لبنان از جمله اين رقابت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى است. آنچه كه در صحنه معادالت 
منطقه مشاهده مى شود و در ادبيات روابط بين الملل نيز مورد توجه قرار گرفته، در واقع 
نشانه هايى از شكل گيرى يك جنگ سرد جديد است كه تنها به جهان عرب محدود نشده 
و مى تواند قدرت هاى فرامنطقه اى را نيز درگير خود سازد. جنگ جديد منازعه اى براى 

شكل گيرى نظم جديد منطقه اى است.

نتيجه
كشورهاى خاورميانه بى ثبات ترين دوران را در تاريخ معاصر خود تجربه مى كنند و 
هرچه به جلوتر مى رويم شدت، حدت و مدت زمان بحران ها افزايش مى يابد. به همان 
نسبت هم مديريت اين بحران ها مشكل تر و پرهزينه تر گشته است. در حال حاضر جنگ، 
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با  و بين المللى  منطقه اى  قدرت هاى  تالش  راستاى  در  خاورميانه،  در  تنش  و  درگيرى  
هدف حفظ يا تغيير توازن قدرت منطقه اى و بين المللى صورت مى گيرد. از پيامدهاى 
اجتناب ناپذير رقابت قدرت هاى منطقه اى و بين المللى، تنش ها و درگيرى هاى فرقه اى و 
مذهبى در خاورميانه است كه دامن گير كشورهاى منطقه خاورميانه شده است. عربستان 
سعودى از بازيگران مطرح در معادالت قدرت در خاورميانه، به شدت نگران از توسعه نفوذ 
جمهورى اسالمى ايران در منطقه به ويژه در كشورهاى عربى است. عربستان همواره ايران 
قدرتمند را تهديدى براى منافع، موقعيت و جايگاه منطقه اى خود مى داند. اين كشور به 
همراه قطر نقش مهمى در تهييج موج هاى سياسى ضدايرانى ايفا مى كنند و تالش دارند 
موازنه قدرت ايران را ناديده گرفته و به بحران سازى در ارتباط با نفوذ ايران مبادرت ورزند. 
اين كشور موضعى تقابلى در قبال ايران و متحدانش در منطقه در پيش گرفته  است. 
تشديد اختالفات مذهبى در كنار حمايت از معترضان سورى و تالش براى سرنگونى 
حكومت بشار اسد در سوريه، تالش براى سقوط دولت شيعى به رهبرى نورى مالكى در 
عراق، حمايت از داعش و گروه هاى  تروريستى تكفيرى در منطقه و تجاوز نظامى به يمن 
از جمله اقدامات مهم كشورهاى عربى به رهبرى عربستان است كه آثار مستقيم و منفى 
بر امنيت ملى جمهورى اسالمى ايران دارد. در شرايط متحول در توازن منطقه اى، محور 
عربى تالش مى كند با همكارى يكديگر و با موازنه سازى و مهار ايران، از گستره نفوذ و 
تأثيرگذارى ايران در خاورميانه بكاهد و توان عملياتى آن را محدود سازد. گسترش رقابت ها 
در هر دو محور و برداشت هاى تهديدآميز از اقدامات يكديگر، نه تنها بر درگيرى ها و 
اختالف نظرهاى اين كشورها افزوده است، بلكه اين رقابت ها به حوزه هاى نفوذ و پيرامونى 
اين قدرت هاى منطقه اى، يعنى بحرين، يمن، سوريه و عراق سرريز شده است. از سوى 
ديگر امريكا و روسيه قرار دارند كه در تالش براى حفظ نفوذ برتر در خاورميانه و جلوگيرى 
از نفوذ قدرت  رقيب مى باشند. آمريكا همواره تالش دارد با گسترش موج ايران هراسى، به 
فروش تسليحات و حضور سياسى و نظامى خود در منطقه خاورميانه بيافزايد. آامريكا و 
اسرائيل در اين شرايط بى ثبات در منطقه، تا حدودى گسترش رقابت هاى درون منطقه اى 
را به نفع خود و در راستاى تضعيف و انحراف سياست گذارى كشورهاى منطقه مى دانند. 
در اين شرايط؛ اگر كشورهاى منطقه درك متقابلى از منافع يكديگر نداشته باشند، 
معضالت و مشكالتى براى امنيت ملى يكديگر پديد مى آورند كه ايران نيز از اين وضع 
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مستثنى نخواهد بود. در اين شرايط ايران بايد از ورود به بلوك بندي هاي جديد منطقه اي 
حذر كرده و با اتخاذ رويكرد متوازن نسبت به شرق و غرب، چندجانبه گرايي را براي 
رسيدن به مطلوب در مسائل منطقه اي در نظر بگيرد. همچنين با جديت سياست تعامل 
سازنده و مذاكرات را پيگيرى نمايد تا در صورت فرصت مناسب، از تمامى ظرفيت هاى 
بين المللى براى ارتقاى منافع ملى بهره برد. بدون ترديد توافق وين فصل جديدى از روابط 
منطقه اى و بين المللى را براى ايران در منطقه در پى خواهد داشت. عاملى كه مى تواند 
عالوه بر تأثير مثبت همكارى منطقه اى و بين المللى براى مبارزه با تروريسم، افراطى گرايى 
و خشونت طلبى و حل و فصل منازعات امنيتى از يك طرف، تغيير در ساختارهاى مادى 
قدرت منطقه، موازنه قوا، امنيت و ژئوپلتيك منطقه را نيز متأثر سازد. دست يابى ايران به 
توافق، شرايط استراتژيك خاورميانه را تغيير خواهد داد، لذا تهران بايستى در سياست هاى 
منطقه اى خود اعتدال ايجاد كند. ايران قدرتى بزرگ در منطقه است و بايد براى ايجاد 
ثبات در منطقه مسئوالنه اقدام كند. اگر فرقه گرايى ريشه كن نشود، اين خطر وجود دارد 

كه منطقه در آينده نزديك به عواقب جهانى اين مسئله دچار شود. *
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