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چکیـده
ایران ،از گذشتههای دور ارتباطات و پیوندهای نزدیکی با جهان عرر
پهلوی دوم ،روابط ایران و کشورهای محافظهکار عر

با محورید غر

داشرته ا.ردر در دور
گسترش یافد و ایرران و

عربستان ،در قالب .یا.د دو.تونی نیکسون ،نقش مهمی در تأمین امنید خلیج فارس ایفا کردندر
با وقوع انقال

ا.المی و تغییرر مواعرج جمهروری ا.رالمی ایرران ،ایرن روابرط تحروف یافرد و

کشورهای محافظهکار عر  ،نگران گسترش انقال

ا.المی به کشورهای خود شدندر وقوع جنر

تحمیلی عراق علیه ایران و حماید کشورهای محافظهکار عربی از صدام ،در را.رتای مهرار امروا
انقال

ا.المی بودر البته در این مردت کشرورهای .روریه ،لیبری و الجزایرر از حمایرد از عرراق

خودداری کردندر با پایان جن
عر

تحمیلی و حمله عراق بره کویرد ،صر بندیهای گذشرته جهران

به هم خوردر تحوالت بعدی مانند حوادث یازد .پتامبر ،حمله امریکا به عرراق و روی کرار

آمدن حکومد اکثرید شیعی با .قوط صدام ،و برنامه صرل آمیز هسرتهای ایرران ،مواعرج جهران
عر

در برابر ایران و در مقابل ،مواعج جمهوری ا.المی ایران در برابر جهان عرر

را تغییرر دادر

هدف مقاله حاعر که به روش توصیفیر تحلیلی انجام شد  ،برر.ی مواعج ایران در قبراف مسرا ل
جهان عر

ا.در با توجه به فقدان یکپارچگی جهان عر  ،جمهوری ا.المی ایران دارای مواعج

متفاوتی در برابر بحرانهای عربی بود ا.ردر ایرران ،در مسرا ل ایرانی رعربی موعرعی قراطج ،در
بحرانهای درون جهان عر

بیطرفی نسبی ،در بحرانهای داخلی جهان عر

شیعیان بود اند ،جانبداری از شیعیان ،و در برابر بحرانهای جهان عر
همکاری با اعرا

که یر

.روی آن

و غیرعرر  ،همبسرتگی و

را درپیش گرفته ا.در

 واژگان کلیدی:
.یا.د خارجی ،جمهوری ا.المی ایران ،جهان عر  ،بحرانها ،جهدگیری .یا.ی

مقدمه
کشورهایی که از نظر جغرافیایی نزدیک بهه ههه هنهتود و در یهک موققهه دهرار دارنهد،
سیاست خارجیشان از یکدیگر تأثیر پذیرفته و سیاستها و اددامهای متقابل میان آنها ،رویکرد
سیاست خارجیشان را در برابر همنایگان رده میزند .ایران و کشهورهای عربهی کهه اکًهرا در
محدوده جغرافیایی خلیج فارس درار دارند ،از این داعده منتًوی نینتود .بر این اسهاس ،ادهدام
یک کشور در موققه که بهطور منتقیه یا غیرمنتقیه دولتی دیگر را تحهت تهأثیر دهرار دههد،
پاسخ آن دولت را برمیانگیزد .زمانیکه این پاسخ و واکوشهای متقابهل شهکل غیرطعیعهی بهه
خود بگیرند ،روابط ،دگرگون شده و تعاملی خصمانه بین آنها حاکه میشهود .عوامهل متعهددی
وجود دارد که میتواند با توجه به نوع اهداف ،توانمودیها و یا برداشتهای کشورهای عربهی و
ایران درباره یکدیگر ،زمیوه واگرایی یا همگرایی میان آنها را فهراهه کوهد و آنهها را در وضهعیت
همکاری یا تعارض و یا ترکیعی از این دو درار دهد؛ بوابراین ،بها بررسهی ایهن عوامهل میتهوان
جهتگیری سیاست خارجی کشورهای عربی و ایران را در برابر یکدیگر شواسهایی و در ادامهه،
الگوی رفتاری این کشورها را در بحرانهای مشابه پیشبیوی کرد.
جمههوری اسههالمی ایهران و کشههورهای عربههی ،ازیکسهو بهها دارا بهودن رخههایر عظههیه
هیدروکربوی و مودعیت استراتژیک ،و از سوی دیگر ،تمرکز ددرت دو گروه اصهلی منهلمانان
(شیعیان و اهل تنون) عالوهبر اهمیت دهدرتهای حاکمهه و سیاسهی در ایهن کشهورها ،در
خارج از مرزها و موققه غرب آسهیا و آسهیا نیهز بنهیار مههه و تأثیرگهذار هنهتود .ایهران و
کشورهای عربی بهدلیل داشهتن دیهن مشهترا ،اشهترااهای تهارییی و همجهواری ،دارای
پیوندهای نزدیکی بودهاند .ودوع انقالب اسالمی در ایهران موجهت تغییهر مواضهه جمههوری
اسالمی ایران در دعال جهان عرب شد .انقالب اسالمی و سقوط رژیهه پهلهوی ،سهعت خهارج
شدن ایران از بلوا غرب و انتیاب مشی منتقل در سیاست خهارجی و همنوهین خهرخش
در معادالت استراتژیک موققه شد؛ بوابراین ،بنیاری از کشورهای عربی برای غرب و ایهاالت
متحده از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و این امر در سیاسهت و رویکهرد سیاسهی آنهها در
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دعال ایران و برعکس نیز تأثیر بنزایی داشت .بر این اساس ،دولتهای محافظههکار عربهی از
گنترش انقالب اسالمی ایران به کشورهای خود نگران بودند و به همین دلیل با آغاز جوه
تحمیلی عراق علیه ایران ،از عراق حمایت کردند .از سهوی دیگهر ،ایهران رابقهه نزدیکهی بها
سوریه ،لیعی و الجزایر بردرار کرد .حمله عراق به کویت در جو

دوم خلیج فهارس و در پهی

آن ،حمله امریکا به عراق در سالهای  1991و  2002موجر به سهرنگونی حکومهت صهدام و
روی کار آمدن حکومت اکًریت شیعی در عراق شد .تحوالت عراق تأثیر عمیقهی بهر مواضهه
جمهوری اسالمی ایران در برابر عراق و کشورهای عربی و همنوین کشورهای عربی در دعال
عراق و ایران گذاشت.
ههدف مقالههه حاضههر بررسههی جهتگیریههها و مواضهه جمهههوری اسههالمی ایههران در برابههر
بحرانهای جهان عرب است و سعی خواهد شد با درا و مقالعه سیاست خارجی ایهران در برابهر
بحرانهای عربی ،راهعرد جمهوری اسالمی در دعال این بحرانهها و رفتهار و سیاسهت اتیارشهده
طرفین از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران تاکوون ،بررسی شود .همنوین به بررسهی خگهونگی
حل بحرانها و موضهگیریهای میتلف ایران در برابر این بحرانها با تحلیل متغیرهای گونهاگون
و خگونگی ععور هوشمودانه از این بحرانها که شامل بحرانهای ایرانی ه عربی ،بحرانهای عربهی
ه عربی ،بحرانهای داخلی عربی و بحرانهای عربیهغیرعربی هنتود ،پرداخته خواهد شد.
این مقاله که به روش توصیفیهتحلیلی و از طریق بررسی موابه مکتهوب و غیرمکتهوب و
مراجعه به پایگاههای الکترونیکی انجام شده است ،این پرسش را مقرح میکود که« :جمهوری
اسالمی ایران در برابر بحرانهای عربی خه نوع رفتار و سیاسهتی در پهیش گرفتهه اسهت » در
پاسخ به این پرسش ،این فرضیه طرح شده است که« :رویکرد جمهوری اسالمی ایران در برابهر
بحرانهای ایرانی ه عربی معتویبر حضور داطه و مشارکت فعال ،در مقابل بحرانهای عربهی ه
عربی معتویبر بیطرفی و در مقابل بحرانهای عربیهغیرعربی معتویبر همعنتگی و همکاری با
اعراب است».
 .5فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی ایران
تصمیهسازی در عرصة روابط خارجی ،فرایودی سیاسی است کهه در آن بهه تشهیی
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پایههای فعالیت و هماهوگی با متغیرها و پدیدههای احتمالی بینالمللی و برنامههریزی بهرای
فعالیت در بعد خارجی پرداخته میشود .این روند ،دربردارندة فعالیتهای فراوان و گوناگونی
است که مههترین آنها ،اتیار تصمیه است .وجه تمهایز تصهمیهگیری در سیاسهت خهارجی،
هماهوگی و انعقافپذیری دو بعد داخلی و خارجی است .با وجود اخهتالف در تصهمیهگیری
خارجی بین کشورها و براساس شکل نظام سیاسی آنها ،نققه مشترا این رونهد ،مشهارکت
نهادهای میتلف در اتیار تصمیه است؛ بهویژه ایوکه تصمیهگیری براساس معیارهایی انجهام
میشود که می توان به آنها در عملیات ایجهاد موازنهه ،اولویهت و برتهری نههایی داد (النهید،
 .)250 :1999بوابراین ،محوریت و تمرکز در تصمیهگیری راتا باید بهه موققهی بهودن همهة
آننه این تصمیه بر آن متمرکز است ،توجهه کوهد و در خهارخوب تصهورات جههانی باشهد و
بالقعه ادواع بهوجود نمی آید ،مگر پس از انجهام سلنهله ادهداماتی کهه در آن تمهامی ابعهاد
مربوط به موضوع تصمیه ،مورد بحث درار گیرند.
در مورد تصمیهگیری خارجی در ایران ابتهدا بایهد کیفیهت کهه از طریهق آن سیاسهت
خارجی تعیین میشود و سپس علت نهایی تصمیه ،بررسی و شواسایی شود کهه بهر اسهاس
آن ،میزان موفقیت در دستیابی به اهداف اعالمشده مشی

میشود .ایهن امهر بها شهواخت

نهادهای تصمیهگیرنده در ایران امکانپذیر است؛ حال آنکه تفکیک دوا در ایران بها تفکیهک
دوای تقلیدی معمول در بنیاری از کشورهای دیگر ،تفاوت دارد.
 .2سیاست خارجی ایران در مورد جهان عرب ،پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی
روابط خارجی ایران در دوره پهلوی با کشهورهای عربهی بههویژه بها شیخنشهینهای خلهیج
فارس ،تحت تأثیر رویدادهای موققه خلیج فارس و دریهای عمهان در دههه  1990دهرار داشهت.
خروج نیروهای انگلنتان از خلیج فارس براساس سیاست شرق کانال سوئز و منئله خالء دهدرت
در موققه ،دکترین نیکنون معویبر اعقای هرخه بیشتر اختیارات امویتی به متحهدان امریکها در
مواطق ژئوپلیتیک جهان ،تحول نقشآفریوی ایران بهعووان ددرت برتر در حوزه خلهیج فهارس بها
هدف پر کردن خالء ددرت ،افزایش دیمت نفت و توسعه توانمودی نظامی تهران ،ازجمله عهواملی
بودند که باعث گنترش روابط خارجی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس شدند.
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روابط ایران و اعراب پس از انقالب اسالمی تحهت تهأثیر متغیرههای میتلهف ،در ابتهدا
شاهد رکود دابلتوجهی بود .متغیر عمدهای که از سال  1259تأثیر زیادی بر روابط فیمهابین
گذاشت ،ودوع انقالب اسالمی در ایران بود .نگرانی کشورهای عربهی از گنهترش ایهدئولوژی
انقالب اسالمی ،این کشورها را مجعور به واکوش و تقابل بها ایهران کهرد .همنوهین ماهیهت
ادتدارگرای نظامهای سیاسی بنیاری از کشورهای عربی ،آنها را بر آن داشت که برای حفه
امویت حکومتهای غیرمردمساالر خود ،وابنتگی سیاسیهامویتی به ایاالت متحده را تشدید
کوود .به همین دلیل بود که این کشورها مواضه میالفی را در برابر انقالب اسالمی ایران که
به تصور آنها تهدیدی برای امویت نظام سیاسیشان محنوب میشد ،اتیار کردند ،اما وجود
برخی نقاط مشترا مانود تاریخ ،دین ،و ارزشها ازیکسو و الزامات حنهن روابهط سیاسهی،
اجتماعی ،و ادتصادی بهسعت همنایگی و درار گرفتن در یک محدوده و گروه و موهافه ملهی
از سوی دیگر ،موجت شده است که طرفین در حد توان بهدنعال رعایت حنهن همجهواری و
عدم توش در راستای حل اختالفات باشود.
 .9نقش اتحادیه عرب در ارتباط متقابل بین جهان عرب و ایران
با نگاهی به حوزه جغرافیایی ،اهداف و عالیق سیاسی ،و ماهیت حکومتی کشورهای عضو
اتحادیه عرب ،مشی

میشود که جههان عهرب ،حهوزه یکپارخههای نینهت و بهه بیشههای

میتلفی دابلتفکیک است و بهطور طعیعی موافه و گرایش کشورهای حاشیه خلهیج فهارس بها
کشورهایی که در شمال افریقا یها در همنهایگی رژیهه صهیونینهتی هنهتود ،متفهاوت اسهت؛
بوابراین ،جهان عرب را نمیتوان بها یهک معیهار سهوجش و ارزیهابی کهرد .بههلحاظ اهمیهت و
تأثیرگذاری غیرملموس این اتحادیه در حلوفصل بحرانها و نیز منائل موققهای و بینالمللی،
عمدتا روابط ایران و اتحادیه عرب به موضهگیری از طریق صهدور بیانیهه در منهائل موققههای
بهویژه در جو

ایران و عراق ،جزایر سهگانه ایرانی و موارد دیگر محدود شد؛ بوابراین ،با بررسی

مفاد بیانیههای اجالسها میتوان به دیدگاههای اتحادیه در مورد ایران پی برد .بهعووان مًهال،
در اجالس بغداد ،منئله تعلیق عضویت مصر در جهان عرب با بیانیة امهام خمیوهی(ره) ضهمن
اشاره به خقر اسرائیل و وابنتگی سادات به امریکا ،با کشورهای عربی همگام میشود و موضهه
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سیاسی اتحادیه عرب درباره پیمان کمپدیویهد را تأییهد میکوهد .امهام در پیهام  15فهروردین
 1259خود بر اعالم همعنتگی با جهان عرب تأکید کردند ،ولی در برابر بیانیه اتحادیه عرب در
اجالس  ،1992موضه تودی علیه اجالس و سران عرب اتیار نمودند (یوسفنژاد.)19 :1291 ،
در بنیاری از بیانیههای اجالسهای اتحادیه عرب ،ضدیت با ایران تا زمهان جوه

دوم

خلیج فارس ادامه یافت که بهدلیل مواضه موصفانه و عقالیی ایران ،اوضاع به نفه این کشهور
تغییر کرد و وضعیت جهان عرب به مرحلهای رسید که کشورهای عربی (سوریه و مصهر) در
حمله به یک کشور عربی مشارکت کردند .از آن پهس ،بیانیهههای ضهدایرانی اتحادیهه عهرب
بیشتر درباره جزایر سهگانه ایرانی و به اصقالح دخالت در امور داخلی کشورهای عربی بهود.
اساسا بهدلیل برخورداری اتحادیه عرب از ساختار ضعیف تأثیرگذاری ،تعامالت میان ایهران و
این اتحادیه در سقح پاییوی بوده است.
 .4تأثیر بحرانهای عربی بر سیاست خارجی ایران؛ بحرانهای عربیـایرانی
 .4-1جنگ اول خلیج فارس
تغییرات رخداده در ایران پس از انقالب ،تهدیدی برای اوضاع موققه بهویژه بهرای موهافه
امریکا و ههپیمانانش در سلقه بر موافه نفتی محنوب میشد؛ لذا عراق بهسوی ایجهاد جوه
علیه ایران و تحقق این اهداف ،سوق داده شد .در عمل هجوم عراق به ایران اسالمی آغهاز شهد
تا پوششی بر حضور گنترده امریکا و ههپیمانانش و همنوین اتحاد جماهیر شوروی باشد.
از سوی دیگر ،هجوم عراق به ایهران ،باعهث انحهراف افکهار از دضهیه فلنهقین در پهی
درارداد کمپدیوید بین مصر و رژیه صهیونینتی شد ،زیرا دولتهای عربی ازجمله عهراق ،از
این معاهده که با امید ملتهای عربی و اسالمی در تعارض بود ،متأثر شده بودند؛ بهگونههای
که عراق ،هدف خود از شروع جو

با ایران را عقتنشهیوی از تمایهل خهود بهه حهل دضهیه

فلنقین از طریق نظامی عووان کرد (خالوزاده.)144 :1292 ،
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،امریکا و ههپیمانانش در موققه ،خقهر انقهالب را
دوخودان جلوه داده و بهعووان تهدیدی برای نظامهای حکهومتی اعهراب بههویژه کشهورهای
موققه دلمداد کردند و این تصور را بهوجود آوردند که ایران برای سرنگونی ایهن حکومتهها
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تالش کرده و تهدیدی نظامی علیه موققه با هدف توسعهطلعی اسهت .آنهها بهر ایهن عقیهده
بودند که جدای از ادامه اختالفات مرزی و موضوع بحران جزایر ،ایهران آن را بهانههای بهرای
تحقق اهداف توسعهطلعانه خود در موققه درار خواهد داد ).(Hunter, 1984: 76-77
از دیدگاه عراق در زمان صدام حنین ،پیروزی انقهالب اسهالمی ،تهدیهدی منهتقیه بهرای
امویت و ثعات عراق محنوب میشد ،زیرا جوعش اسالمی و شیعی عراق ،متشکل از جمعیهت 40
درصدی اهل تشیه این کشور ،دارای پایگاه و نفور مردمهی و مهرثری بهود و میتواننهت موجهت
بیثعاتی سیاسی در عراق شود .ایران از نگاه عراق ،کشوری توسعهطلت بهود کهه دصهد داشهت از
طریق صدور انقالب اسالمی ،سیاست توسعهطلعانة خود را پیگیری کود و در این راستا بها اشهغال
عراق و سپس کشورهای مجاور ،اددام به تأسیس جمهوری اسالمی بزرگ نماید؛ بوابراین ،بهر ایهن
نظر بود که حمله نظامی به ایران باعث شکنت این نقشه خواهد شد (اسپوزیتو.)92 :1294 ،
ایران ،در مقابل تههاجه عهراق و همراههی کشهورهای عربهی بها آن ،سیاسهت اینهتادگی و
مقابلهای را انتیاب و اددام به دفاع از میهن خود کرد .درمجموع ،وضعیت داخلی ایران و همراههی
عوامل میتلف بهعالوه متغیرهای وضعیت خارجی ،طعیعت روابط اعراب با اعراب (که تحت تهأثیر
نظام دودقعی و اتحادها بود) ،بهعالوه مواضه بینالمللی سازمانهای مربوطه هریهک بهنوبهه خهود
نقش مهمی در شکلگیری روش مقابلهای در رفتار سیاست خارجی ایران داشته است.
 .4-2امنیت منطقهای حوزه خلیج فارس
جمهوری اسالمی ایران ،طرح امویت دستهجمعی در موققهه خلهیج فهارس را بههدلیل
کهرن

جلوه دادن و نادیده گرفتن ایران ،رد میکود؛ بوابراین رفتار سیاست خهارجی ایهران

در برابر این موضوع ،حالت مقابلهای به خود میگیرد .طرحهای موققهای که ایهران در آنهها
استًوا شده است ،از سوی ایران تهدیدی علیه امویت ملیاش تلقی میشود و ایهران را ملهزم
به صرف هزیوههای دفاعی و نظامی خواهد کرد و درنتیجه موجت ایجهاد فشهار فزایوهده بهر
موابه درآمدی ایران میشود و نوعی منابقه تنلیحاتی بین کشورهای موققه ایجاد میکوهد
که آثار موفیای بر بعد داخلی خواهد داشت.
برای جلوگیری از مداخله ایران در این طرحها ،عامهل عقیهدتی درصهورتی میتواننهت
تأثیرگذار باشد که کشورهای خارجی دیگری وارد این طرح میشدند ،زیرا دادن هر فرصهتی
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به این کشورها بهمعوی باز کردن راه نفوری برای ورود رژیه صهیونینتی و ترکیه نههتوها در
طرحهای امویتی خلیج فارس ،بلکه در تمامی طرحهایی بهود کهه باعهث مداخلهه طرفههای
خارجی میشوند .این منئله بهمعوای حضهور کشهورهای جدیهد بههعووان ردیهت ایهران در
منائل موققهای برای مشارکت در طرحهای امویتی پیشهوهادی آنهها بهوده اسهت .بههعووان
نمونه ،مصر با انعقاد پیمان صلح خود با رژیه صهیونینهتی ،مشهکالت و خقرههایی را بهرای
ایران ایجاد کرد ،زیرا موضوع امویت خلیج فارس فرصتی را برای این رژیهه بههوجود آورد تها
جایگاه خود را تًعیت کود؛ امری که باعث شد ایران ،رفتاری را با ههدف موهه مشهارکت ههر
دولت خارجی در هرگونه طرح امویتی مرتعط با موققه در پیش بگیرد .ایهران معتقهد اسهت،
این منئله موجت بروز نزاع و درگیری در موققه میشود.
 .4-3طرح جدید خاورمیانه
خاورمیانه از مواطقی بود کهه دو ابردهدرت از الگهوی مداخلهه دوجانعهه در آن پیهروی
میکردند و همین امر موجت تعدیل سیاستها و رفتارهای آنها میشد ،اما مداخله یکجانعهه
امریکا پس از ایجاد خالء ددرت ناشی از فروپاشی شوروی ،موجت شد کهه واشهوگتن بهدون
هیچ مانعی درصهدد اجهرای کامهل سیاسهتهایش برآیهد .درنتیجهة ایهن وضهعیت بهود کهه
گروهبودی های میتلف در غرب آسهیا و شهمال افریقها از بهین رفهت و یهک گهرایش ننهعتا
یکپارخه در این موققه ایجاد شد .این همنویی ،زمیوه را برای ایجاد نظهه و طهرح جدیهدی
در این موققه از سوی امریکا و متحدان غربیاش ،فراهه کرد که امریکا از آن بههعووان نظهه
نوین جهانی یاد میکرد (داسمی.)99 :1290 ،
تأمین جریان انرژی و نفت موققه ،پیشعرد فرایود بهاصقالح صلح خاورمیانه ،تهأمین و
تضمین موافه رژیه صهیونینتی ،مقابله با اسالم سیاسی تحت عووان معارزه با بویهادگرایی و
ترورینه ،مقابله با کشهورهای میهالف موهافه ایهاالت متحهده امریکها ،و گنهترش فرهوه
امریکایی تحت عووان ایجاد دموکراسی و ادتصاد بهازار آزاد در موققهه ،از مههتهرین اههداف
امریکا در اتیار استراتژی نظه نوین جهانی بود (صاددی.)99-99 :1294 ،
ارائه طرح خاورمیانهه بهزرگ از سهوی امریکها ،از همهان ابتهدا بهرای جههان عهرب ،منهئله
خوشایودی نعود و موجت نگرانی اغلت آنها شد .با وجهود نگرانهی کشهورهای عربهی از تأثیرههای
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نامقلوب تحمیل طرح خاورمیانهای امریکا و اروپا در موققه ،همه آنها در برابر آن موضه یکنهانی
نداشتود و هریک به فراخور وضعیت خود و با درنظر گرفتن سقوح موافه و زیانهای ناشهی از آن
(موفعههتطلعی) ،راهعردههها و تاکتیکهههای متفههاوتی را مههدنظر دههرار دادنههد .در ایههن خههارخوب،
کشورهای مغرب عربی (تونس ،الجزایر ،مراکش ،و لیعی) متمایل بهه پهذیرش ایهن طهرح بودنهد.
استدالل این کشورها این بود که میتوانود در خارخوب تعامل مًعت با طرح خاورمیانهای امریکها،
کمترین آسیتپذیری را داشته و در مقابل ،امتیازهایی نیز کنت کوود .نگهرش کشهورهای عربهی
همنایه رژیه صهیونینتی به طرح خاورمیانه بزرگ با توجه به منائل سرزمین فلنقین اشهغالی،
جوعهای امویتی یافت .عالوهبر این ،فضای داخلهی کشهورهای یادشهده ،ازجملهه عربنهتان ،اردن،
سوریه ،و مصر ،بهگونهای است کهه هرگونهه ایجهاد فضهای بهاز سیاسهی داخلهی میتوانهد خقهر
فروپاشی را برای حکومتهایشهان بهههمراه داشهته باشهد .در ایهن میهان ،نگرانهی حکومتههای
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ازجمله امارات ،بحرین ،کویت ،عمهان ،و دقهر بهر اصهل بقهای
خود متمرکز است و با تضمین این اصل از سوی امریکا ،مشکل خودانی با کلیهات طهرح و انجهام
برخی اصالحات در کشورهایشان ندارند .مجموعه این منائل ،سعت ایجاد نوعی فضهای نهاهمگون
در مواضه و راهعردهای کشورهای عربی موققه خاورمیانه در مورد طرحهای خاورمیانهای شهده و
درنتیجه مانعی در برابر دستیابی آنها به راهعرد جمعی در اینباره است.
اما نگاه ایران به این طرح را میتوان با نگاهی به سیوان منئوالن حکومتی بهتر درا کرد.
حضرت آیتاهلل خاموهای ،جزو نینتین رهعران موققه بودند که این طهرح را محکهوم
کردند .ایشان بهصورت مداوم درباره این طرح اظهارنظر کردهاند کهه در ادامهه بهه مههتهرین
آنها اشاره میشود.
ه «امروز ودت آن رسیده که دنیای اسالم بر روی منئله وحدت به جد فکر کود .امهروز
تهدیههد امریکهها در ایههن موققههه متوجههه همههه کشههورها اسههت .امههروز تهدیههد سههرمایهداران
صهیونینت پشت سر دستگاه حاکمه امریکا ،بهه بلعیهدن یهک دنهمت از موققهه مها اکتفها
نمیکود؛ همه موققه را میخواهود بعلعود و امروز صریحا هه این حرف را میگویوهد .طهرح
خاورمیانه بزرگ ،معوایی جز ایهن نهدارد .از پوجهاه و خوهد سهال پهیش کهه دولهت غاصهت
صهیونینت تشکیل شده ،نیت ،همین بود که میخواهود ایهن موققهه را بعلعوهد» (روزنامهه
همشهری .)1292/2/19 ،ایشان ،خاورمیانه را یکی از نقهاط اساسهی خهالش بهزرگ جههانی
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خواندند و در تعیین استعمار فرانویوی کهه در موققهه درحهال شهکلگیری اسهت ،فرمودنهد:
«امریکاییها در تحقق نقشه کامال استکعاری خاورمیانه بزرگ ،درصددند حکومتههایی را در
خاورمیانه روی کار بیاورند که دارای بزا دموکراسهی باشهود و درعینحهال صهد درصهد در
پوجههه سیاسههتهای امریکهها و کمپانیهههای سههرمایهداری غههرب باشههود و متأسههفانه برخههی
کشورهای خاورمیانه نیز که طعمه همین دام هنتود ،به واشوگتن در تحقق این اهداف شوم
کمک میکوود» (خعرگزاری جمهوری اسالمی.)1292/12/15 ،
 .4-4مسئله جزایر سهگانه
جریان درگیریها و اختالفهای مرزی بهین کشهورهای عربهی خلهیج فهارس و ایهران،
بازنمایی دوباره سیاست ایران در برابر جهان عرب است .در این مورد ،یکی از موازعهات بهین
ایران و امارات متحده عربی ،مربوط به ادعای امارات درباره جزایر سهگانه توت کوخک ،توت
بزرگ ،و ابوموسی است .این بحران یک حالت موفهی بهین اعهراب و ایهران بههوجود آورده و
مانعی برای همکاری براساس اعتماد متقابل بوده اسهت .افهزایش ایهن اختالفهها بههویژه در
سایه منئله عدم دستیابی به یک راهحل منالمتآمیز و موردپذیرش دو طرف ،باعث شد بهه
آن به صورت یک بحران نگرینته شود .با وجهود اخهتالف بهر سهر جزایهر ،روابهط دو کشهور
معتویبر نوعی همزینتی منالمتآمیز در بعد سیاسی ،ادتصادی ،و فرهوگی بوده است ،زیهرا
ایران دو روز پس از اعالم تشکیل دولت امارات ،آن را بهرسمیت شهواخت و تواننهت روابهط
خوبی با بعضی از اعضای این دولت بهویژه امارتهای دبی و شارجه بردرار کود؛ بهگونهای که
این روابط ،در بعد تجاری و بازرگانی غیرنفتی از سقح مقلوبی برخوردار بوده است.
با توجه به مودعیت ابوموسی و دو توت در توگه راهعردی هرمز و با توجهه بهه ایوکهه ههه
کشورهای موققه خلیج فارس و هه کشورهای مصرفکووده نفت در جهان صوعتی بهشدت بهه
صلح و امویت در این توگه وابنتهاند ،حمایت خارجی از هریک از طرفها در این درگیری علیه
دیگری ،بهآسانی موجت درگیری میشود کهه بهالقوه بهه انهدازه بحهران  1990-1991کویهت
خقرناا است .در این راستا ایران به رهعهران ایهاالت متحهده و اروپها هشهدار داده اسهت کهه
جانعداری از یک طرف دعوا در این دضیه ،خقرساز است (مجتهدزاده.)291 :1290،
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با وجود اختالفهای سرزمیوی و مرزی در خلیج فارس ،گاهی نیز ایهران و همنهایگان
عرب آن با یکهدیگر همکهاری داشهتهاند .بهتهرین مًهال در ایهن زمیوهه همکهاری در طهول
سالهای  1949تا  1999است .انگیزه این دوره دهساله همکهاری ایهران و اعهراب ،احنهاس
اضقرار ناشی از طرح منئله خروج نیروهای بریتانیا از شرق سوئز و واگذار کردن منهئولیت
و امویت خلیج فارس به ددرتهای ساحلی آن ،از سوی دولت بریتانیا در ژانویهه  1949بهود؛
منئلهای که با طهرح دکتهرین نیکنهون ،رئیسجمههور امریکها ،در مهورد عهدم مداخلهه در
درگیریهای موققهای و واگذاری امویت موققههای در نقهاط میتلهف جههان بهه بهازیگران
موققهای دوست ،ههزمان شد؛ ازاینرو ،همکاری در خلیج فارس برای حف صهلح و امویهت
ضرورت یافت .عامل مرثر دیگر در این وضعیت ،مالدات شاه ایران بها ملهک فیصهل در سهال
 1945در تهران بود .در این مالدات آنها در زمیوه همکاری جامه میهان دولتههای اسهالمی
به توافق رسیدند .ایران و اعراب همنهایه ،بهسهرعت دریافتوهد کهه حلوفصهل اختالفههای
جغرافیایی باید با جدیت بهعووان پیششرط الزم برای ارتقای همکاری میان آنها در موققهه
پیگیری شود؛ بوابراین ،ایران در سال  1991مرزهای خود را با امیرنشین دبی مشی

کرد،

ولی منائل ناشی از ابهام تفاههنامه  1991میان ایران و شارجه درباره جزیره ابوموسی مهانه
تصویت رسمی آن شد .پیشنویس موافقتوامه میان ایران و ابوظعی نیز بهدلیل وجهود سهایر
اختالفها در آن موققه ،بهتصویت نرسید .روشن بود که هدف دسینهها و تعلیغات ،از بهین
بردن تمامی خشهاندازهای همکاری ایران و اعراب است که سرانجام موجر به شکنت طهرح
پیشوهادی ایران بهرای ایجهاد «یهک پیمهان امویهت جمعهی در موققهه بها مشهارکت همهه
کشورهای واده در حاشیه خلیج فارس» شد و بهرای همیشهه بهه آن دوران کوتهاه همکهاری
ایران و اعراب در موققه پایان داد .امهروزه تکهرار تهاریخ و احیهای روح همکهاری جمعهی در
موققه غیرممکن نینت ،خوانکه در این راستا ادداماتی نیز انجام شده است .همکاری میهان
ایران و کشورهای عرب موققه ،درصورتی امکانپذیر اسهت کهه موهافه ملهی بهر مالحظهات
ژئوپلیتیک ددرتهای بزرگ ،ارجحیت داده شوند (مجتهدزاده.)292-291 :1290 ،
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 .5بحران عربی ـ عربی :جنگ دوم خلیج فارس
در نینتین ساعات روز دوم اوت  ،1990دومین اشتعاه بزرگ صدام در آن دهه رخ داد
و نیروهای ارتش عراق با گذشتن از مرزها ،کویت را به تصرف درآوردند .ایهن ،آغهاز بحرانهی
بود که طی شش ماه بعد با تشکیل یک ائتالف نظامی گنترده به رهعری امریکا و با شهرکت
بیش از  20کشور که در میان آنها ده کشور عرب نیز حضور داشتود ،بهه جوه

و درنهایهت،

فروپاشی کامل نیروهای عرادی انجامید .در تاریخ روابط و رخهدادهای موققهه هرگهز سهابقه
نداشت که کشورهای عرب ،خوین ائتالف وسیعی را علیه یکهی از کشهورهای عهرب و بهرادر
خود تشکیل دهود ،آن هه کشوری که تا یک سال پیش ،از حمایت دابلتوجه برادران خهود
در جو

با ایران بهرهمود شده بود (ادوار و کلیف.)121 :1290 ،

روابط دوجانعه عراق و کویت پس از پایان بحران اول خلیج فارس ،بهه وخامهت و تیرگهی
گراییده بود .عراق از این خشمگین بود که خرا کویهت دو جزیهره وربهه و بوبیهان ،در نزدیکهی
اروندرود (شطالعرب) را که ارزش نظامی زیادی در جو

با ایهران داشهتود ،در اختیهارش دهرار

نداده و یا به عراق بازنمیگرداند .همنوین خواستار مذاکره دوباره بر سهر تعیهین مرزههایش بها
کویت بود و مدعی بود که کویت عالوهبر اسهتقرار تأسینهات نظهامی در خهاا عهراق ،بههطور
غیردانونی از نفت موققه رمیله بهرهبرداری میکود .اما مههترین اتهام کویت این بود که بیش از
سهمیه تعیینشده توسط اوپک ،نفت تولید میکود و از سال  1991این رویه را درپیش گرفتهه
و باعث کاهش درآمد عراق شده است .عالوهبر ایوکه صدام دصد داشت خهود را بههعووان رهعهر
اعراب معرفی کود ،باال بردن درآمد نفت برای تأمین برنامه تنلیحاتی خود و جعران آسیتهای
ادتصادی در جو

با ایران نیز از اهداف وی بود .در ضمن ،صدام در جو

با ایران آموخته بهود

که باید دسترسی بیشتری به خلیج فارس داشته باشد (موسوی.)92 :1292 ،
این حوادث ،باعث ایجاد تقنیهبودیهایی در داخل نظام عرب خه در سقح کشهورها و
سازمانها و خه در سقح احناسات عمومی ملتهای عربی و همعنتگی کشورها شد که بهر
طعیعت روابط اعراب با یکدیگر نیز اثرگذار بود .درنتیجهه ایهن اتفهاق ،ارتعهاط بها کشهورهای
غربی آغاز ،و باعث افزایش تأثیرات غرب بر متغیرهای جهانی و سیاست خارجی اعهراب شهد
(ادوار و کلیف.)122-122 :1290 ،
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این جو  ،آزمونی اولیه برای رفتار سیاسهت خهارجی ایهران محنهوب میشهد .رفتهار
سیاست خارجی ایران با بیطرفی کامل در برابر این بحران ،متمایز شد و از ایوکه به یکهی از
طرفهای درگیری تعدیل شود ،پرهیز کرد؛ لذا موضه بیطرفانه ایران ،این اجهازه را بهه ایهن
کشور میداد که نقش میانجیگری را برای مهار بحران بها دیهدگاه خقهر ایهن بحهران بهرای
موققه در پیش بگیرد.
 .6بحرانهای عربی داخلی
 .6-1جنبشها و گروههای نوظهور
کشورهای عربی ،شهاهد ظههور جوعشههای متعهددی بودهانهد کهه مههتهرین آنهها در
دسامعر  2010با عووان بیداری اسالمی بهشکل دومیوو در جهان عرب بهودوع پیوست .اغلت
رژیههای عربی این جوعشها را خقری برای ثعات خود تلقی میکوود؛ بوهابراین ،نمیتوانوهد
آنههها را در کشههور خههود بپذیرنههد و معتقدنههد میباینههت خوههین اندیشههههایی را تععیههد و از
موجودیت و ایفای نقش سیاسی خود محروم کوود .این امر باعث شد که ایهن جوعشهها بهه
فعالیت غیرعلوی و توسل به ابزارهای میتلف برای بیان خواسهتههای خهود روی آورنهد کهه
درنهایت ،موجر به جوعش بیداری اسالمی در موققه عربی شد و ناخار به دوری از روشهای
منالمتآمیز و توسل به زور برای اجرای مقاصد خهود شهدند (واعظهی .)29 :1291 ،برخهی
معتقدند ،این جوعشهای دیوی بهعووان واکوشی در برابر تفکر الئیهک در جههان عهرب کهه
نیازهای معووی جوامه عربهی را اشهعاع کهرده بهود ،رخ دادنهد ،و بازتهابی از ردابهتطلعی بها
جریانات میتلف ادتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و فرهوگهی محنهوب میشهوند .جوعشههای
اسالمی و مردمی در انقالبهای کشورهای عربی غرب آسیا و شمال افریقا ،با عووان بیهداری
اسالمی و یا بهار عربی یکی از حوادث مهه در مواسعات ایران و جهان عرب بوده است.
از سههوی دیگههر ،برخههی از گروههههایی کههه ادههدامات افراطههی دارنههد ،خههود را بهههعووان
تشکلهایی دیوی و سیاسی معرفی میکوود که درنتیجة احناس ظلمی کهه در سهایه نظهام
حاکه بر کشور خود دخار آن شدهاند ،شهکل مییابوهد و از اسهالم بههعووان وسهیلهای بهرای
رسیدن به تغییرات مقلوب خود بهره میگیرند؛ درحالیکه یا دستنشهاندة غهرب و تفکهرات
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غیراسالمی هنتود و یا در شواخت اسالم و راه آن عاجز ماندهاند .این گروهکهای غیراصیل
با ترور و اددامات نظامی ،سعی در تحقق اهداف خود دارند .آنها با اندیشههای افراطی تحهت
لوای اسالم تشکیل میشوند که نمونه بارز آن در حال حاضر ،گروهک داعش است.
جمهوری اسالمی ایران با انتیاب راهعرد و سیاست جانعداری مًعت ،ضمن حمایهت از
جوعشهای مردمی و اصهیل اسهالمی همنهون بیهداری اسهالمی ،از مهردم مظلهوم در برابهر
حکومتهای استعدادی و دیکتاتوری در راستای اندیشهههای دیوهی حمایهت میکوهد .حهال
آنکه ضمن محکوم کردن گروهکهای افراطهی و ترورینهتی همنهون داعهش ،القاعهده و،...
به موظور اشاعه فرهو

اصیل اسالمی و جلوگیری از نفور بیگانگان و همنوین جلهوگیری از

ایجاد انحراف و تحریف دین و حمایت از مردم بیگواه ،با خوین گروهکهایی مقابله میکود؛
بوابراین ،ضرورت دارد ضمن اتیار سیاست جانعداری مًعت در کشهورهای یادشهده ،بههطور
علوی با گروهکهای غیردانونی معارزه کود.
 .6-2بحران اقلیتهای شیعه
افکار انقالبی ایران ،تأثیر گنترده و عمیقی بر ادلیتههای شهیعه سهاکن در کشهورهای
عربی گذاشت؛ بهویژه ایوکه این کشورها سیاست محدود نمودن شهروندان خود را که دارای
مذهت شیعه بودهاند ،در پیش گرفتهاند .در مواردی ایهن سیاسهت بها دسهتگیریهای بهدون
اتهام یا محاکمهه ،و دادگاهههای ظالمانهه بههویژه صهدور حکهه اعهدام و وضهعیت نامواسهت
بازداشتگاهها و بهدرفتاری بها آنهها اجهرا میشهود؛ بهگونههای کهه دربانیهان بنهیاری از ایهن
بیحرمتیها ،شیعیان و بهویژه طرفداران انقالب اسالمی ایران هنتود .بنیاری از کنهانیکه
مورد سوءظن رابقه با ایران درار میگرفتود ،بازداشت و تها مهدت نهامعلومی بهدون محاکمهه
تودیف شده و یا ایوکه به زندانهای طوالنیمدت در یک دادگاه ظالمانهه محکهوم میشهوند.
ادلیت های شیعه در بعضهی از کشهورهای عربهی دیهام کردنهد کهه انگیهزه آنهها مشهکالت و
محرومیت از حقوق سیاسی ،دیوی ،و اجتماعی خود است.
این حکومتها بهعمهد از آمییتگهی آنهها در جهوامعی کهه مظلومانهه در آنهها زنهدگی
میکوود ،جلوگیری مینمایود .موضوع تفرده و تععیض بین ادلیت شهیعه و بقیهه مهذاهت در
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این کشورها بهویژه پس از درخواست آزادی و ایجاد فرصتهای دیوی مواست و دادن حقوق
مناوی با دیگران ،تشدید میشود که مرادعتهای شدید و خقرهایی بهر آنهها بهه گونهههای
میتلف ،برای جلوگیری از برگزاری شعائر دیوی بهصورت علوی تحمیهل میشهود و بها انهواع
میتلف تععیض سیاسی روبهرو میگردند .مفهوم شیعه که ناشی از اعتقادات دیوی آنهاسهت،
نوعی میالفت سیاسی تلقی میشهود .ایهن ادلیتهها مواضهه میتلفهی را در برابهر حکومهت
کشورهای متعوع خویش بهویژه در مورد حمایت این کشورها از عراق در جو

علیهه ایهران

داشتهاند ).(Saudi Arabia Religious Intolerance, 1993: 4-8
طعق فصل دهه دانون اساسی ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران معتویبر دفهاع
از حقوق همه منلمانان و تعهد نداشتن در برابر ددرتهای سلقهگر اسهت .بهر ایهن اسهاس،
دفاع از منلمانان و نهضتهای آزادیعیش و استقرار یهک جامعهه اسهالمی براسهاس معهانی
شیعی ،از اهداف کالن نظام است (سریهالقله)19 :1299 ،؛ بوابراین ،ایران در یمن با نگهاهی
حمایتگرایانه به نهضتهای آزادیعیش ،اددام به تقویت شیعیان میکود.
در این راستا دغدغه جدی عربنتان سعودی در یمن ،وجود تعداد دابلتوجهی از شیعیانی
است که تأثیرپذیری فرهوگیهسیاسی زیادی از جمهوری اسالمی ایران دارند که نمونه بارز آن،
جوعش انصاراهلل است .اعتقاد حکومت عربنتان بر این است که شیعیان یموی پیوند نزدیکی بها
حکومت ایران و همنوین شیعیان سعودی دارند؛ بهگونهای که هرگونه موفقیت شیعیان یمهن،
بهسرعت شیعیان سعودی را تحت تأثیر درار میدهد و درضمن ،سهعت افهزایش نفهور و اعتعهار
جمهوری اسالمی ایران خواههد شهد (مرکهز الجزیهره للدراسهات .)2 :2015 ،بهر ایهن اسهاس،
جلوگیری از ددرتیابی شیعیان از مههترین اولویتهای راهعردی عربنتان در بحران اخیر یمن
بوده است .در همین راستا ،فرید زکریا میگوید« :آننه سعودیها را به حمله علیه یمن کشاند،
این است که آنها دولتی شیعی در یمن نمیخواهود» .به بیان دیگر ،عربنتان سهعودی ،دولهت
شیعی در یمن را مشکلی بهزرگ بهرای خهود میدانهد (زکریها)12 :1291 ،؛ بوهابراین ،موضهه
جمهوری اسالمی ایران در دعال این بحران ،حمایهت معوهوی و سیاسهی از جوهعش انصهاراهلل و
انقالبیون یمن است (نجات و دیگران )129 :1295 ،و با راهعرد حمایتگرایانه مًعت ،ادهدام بهه
تصمیهسازی در حوزه سیاست خارجی میکود.
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 .6-3بحران لبنان
لعوان در اوایل دهه هفتاد میالدی درگیر جوه

داخلهی شهد کهه بهر ثعهات داخلهی و

وضعیت آن در موققه و در سقح بینالمللی تأثیر گذاشت .ایهن کشهور در ایهن مهدت ،یهک
کشور فادد دولت مرکزی توصیف میشد .جو

داخلی لعوان در سهال  1995شهروع شهد و

هزاران دربانی و خنارتهای مادی فراوانی در پی داشت .مجموعههای از عوامهل در افهزایش
توش در لعوان سهیه بودهاند که ازجمله آنها میتوان به دشموی بین منلمانان و منهیحیان،
ردابت بین گروههای میتلف برای بهدست آوردن امتیازات بیشتر ،و تقنیه ارتش لعوهان بهه
گروههای میتلف که باعث ایجاد ضربه نابودکوودهای بر دولت لعوان شد ،اشاره کرد .در ایهن
میان ،نقش رژیه صهیونینتی را در شعلهور کردن آتش جو

دهومی در ایهن بحهران ،نعایهد

فراموش کرد .تجاوز این رژیه به جووب لعوان سعت افزایش سقح بحران دهومی شهد و ایهن
منئله ،فرصت مواسعی بود تا طرفهای درگیر ،فلنقیویها را از لعوان اخراج کوود.
در این مورد دیپلماسی اعراب با برگزاری کوفرانس شش دولهت در عربنهتان در سهال
( 1994کوفرانس ریاض) فعال شد که مصر ،عربنتان سعودی ،کویهت ،سهازمان آزادیهعیش
فلنقین ،سوریه ،و لعوان در آن حضور داشتود و صلح بین سهوریه و مصهر را بههعووان گهام
نینت ضروری برای پایان دادن به بحران ،مورد تأکیهد دهرار دادنهد و درضهمن ،بهر وحهدت
ارضی لعوان و امویت موققهای نیز تأکید کردند (مقر.)994 :1999 ،
پس از انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران نیز تالشهای دیپلماتیک زیادی انجهام
داد تا بحران لعوهان پایهان یابهد .موضهه سیاسهت خهارجی ایهران بها تمایهل و موضههگیری
کشورهای عربی برای حل بحران لعوان در دالت یک خارخوب عربی و کوار کشیدن بیگانگان
از مداخله در آن همراه شد تا از حقوق تمام گروهها و ادوام درگیر حمایت شود .ایران تهالش
کرد حمایت سیاسی ،معووی ،ادتصادی ،و نظامی را برای بعضی از گروهههای سیاسهی لعوهان
ازجمله حزباهلل فراهه کود و همنوین سعی در ایجاد همکاری با حکومهت لعوهان بههعووان
دولتی که نمایوده طوایف میتلهف اسهت ،داشهت؛ لهذا اسهتراتژی سیاسهت خهارجی ایهران،
معتویبر جانعداری مًعت بوده است.
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 .3بحرانهای عربیـغیرعربی :مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی
معارزه با رژیه صهیونینتی و دضیه فلنقین جایگاه مهمی را در سیاست خارجی ایران به
خود اختصاص داده است؛ بهگونهای که پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال  ،1999در ایهن
جریان تغییراتی ریشهای ایجاد شد .رهعران انقالب با وجود فشارهای شدید نظام پیشین ایران،
در حمایت از دضیه فلنقین ثابتددم ماندند و در مقابل مههاجرت یهودیهان بها اتیهار مواضهه
انقالبی اینتادگی کردند و هیچ جریانی مانود دضیه فلنقین رهن آنها را به خود مشغول نکرد؛
همنوین همگان را به حمایت از ملت فلنقین دعوت نمودند .دقه روابط با رژیه صهیونینتی،
نینتین اددام سیاسی و عملی بهود کهه تهأثیر بنهزایی در سهقح موققهه داشهت ،زیهرا نظهام
شاهوشاهی بیش از  40درصد از نیازههای نفتهی ایهن رژیهه را تهأمین میکهرد .در آن مققهه،
حکومت شاه و رژیه صهیونینتی بهعووان سهرنیزه و نهوا پیکهان سیاسهتهای امریکها عمهل
میکردند )(Ramazani, 1986: 148؛ لهذا ادهدام جمههوری اسهالمی ایهران بهه دقهه روابهط
دیپلماتیک ،ادتصادی ،نظامی ،و امویتی با رژیه صهیونینتی ،نینهتین گهام حکومهت انقالبهی
ایران در روابط خارجی خود بود و بهرسمیت نشواختن رژیه صهیونینتی را بهطور علوی اعهالم
کرد .در مقابل ،ایران با فلنقین روابط دیپلماتیک کامل بردهرار کهرد؛ بهگونههای کهه سهازمان
آزادیعیش فلنقین ،سفارت فلنقین را در تهران افتتاح و بهعووان نمایوده دیپلماتیهک بهرای
دولت منتقل فلنقین از سوی ایران شهواخته شهد .لهذا بها ایهن تصهمیه ،ایهران از نینهتین
کشورهایی بود که دولت فلنقین را بهرسمیت شواخت ).(Chubin, 1990: 156-157
این روابط بهتدریج به روابط منتحکه با رهعران فلنقین تعدیل شد و ایران برای ایهن
رهعران ،اهمیت ویژهای دائل گردید .این موضوع با استقعال مردمی و رسمی گنترده از یاسر
عرفات هوگامی که برای شادباش پیروزی انقالب اسالمی وارد ایران شد ،بروز یافهت .مقامهات
ایرانی در نامگذاری خیابانهای پایتیت و بعضی از شهرهای ایران از نامهایی خون فلنهقین
و ددس و از اسوههای دهرمانی فلنقین مانود عزالدین دنام ،الحنیوی ،و ...اسهتفاده کردنهد.
همنوین تمعرهای پنتی حاوی تصویر نقشه فلنقین و گوعد منجداالدصی و عکهس شههدا
موتشر شد (اظهارات سفیر فلنقین ،آرشیو واخ)؛ بوابراین ،سیاست خارجی ایران بیشههای
وسیعی از ملتهای اسالمی را به خود جذب کرد .ایران بهعووان یک کشور مدافه موافه امت
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اسالمی ظاهر شد .بر این اساس ،موضه ایران در مورد دضیه فلنقین و معهارزه بها اسهرائیل
بهعووان یکی از دویترین و منتحکهترین مواضه سیاست خارجی ایهران بهوضهوح شهاخ
شد؛ بهگونهای که با این معارزه براساس ایهن دیهدگاه کهه معهارزهای عدالتیواهانهه بها ابعهاد
تارییی و عقیدتی است و ریشههای آن در صدر اسالم شکل گرفته است ،برخورد میشد.
«این معارزه ،معارزهای است بین اسالم و صهیونینه نژادپرست و درنهایت این معارزه توها
یک معارزه سیاسی براساس اشغال یک سرزمین یا یهک موققهه نینهت» (صهحیفه نهور ،ج :4
 .)141دضیه فلنقین و معارزه با اسرائیل ،دنمت عمده گرایش فکری امام را دربهر میگرفهت.
امام خمیوی(ره) نینتین کنی بود که روابهط سیاسهی از بعهد عملهی را مقهرح کهرد و دارای
فتوایی درباره ایجاد روابهط سیاسهی بهین کشهورهای اسهالمی و حکومتههای تجهاوزگر علیهه
منلمانان است ،که غایت اصلی صدور این فتوا ،ایجاد عقوبتهای شرعی و دیوی در برابر روابط
غیرمتوازن و ناهمگون و همنوین الزام این کشورها بهه دقهه روابهط سیاسهی و تجهاری اسهت
(صحیفه نور ،ج  219 :14و  .)292امام خمیوی(ره) معارزه با اسهرائیل را یهک معهازره اسهالمی
بهطور کامل بهشمار میآورد و مفهوم جدیدی از دضیه فلنقین و معارزه با اسرائیل را مقهرح و
صهیونینه را دشمن اسالم و منلمین میداننت (صحیفه نهور ،ج  29 :19و 20؛ ج.)111 :20
ایشان اسرائیل را یک غده سرطانی توصیف کرد که باید از بهین بهرود و کنهی کهه ایهن غهده
سرطانی را در جنه امت اسالمی ایجاد کرد ،هدفی جز مشغول کردن امهت اسهالمی بهه آن و
تحلیل بردن موابعش نداشته است (صحیفه نور ،ج  )191 :1تا مانه تحقهق وحهدت آن شهود و
خواهان مقاومت در مقابل سلقه و سیقره صهیونینه و امریکا براساس تواناییهای امت و موابه
آن و تصمیههای سیاسی و ادتصهادی آن شهد و در همهین حهین کشهورهای دارای روابهط بها
اسرائیل را مذمت نمود (صحیفه نور ،ج .)11 :20امام خمیوی در مهاه نینهت پیهروزی انقهالب
اسالمی ،جمعه آخر ماه معارا رمضان را بههعووان روز جههانی دهدس شهریف معرفهی کهرد و
خواهان آزادی ددس توسط ملت ایران و ملتههای اسهالمی شهد و آن را یکهی از اولویتههای
انقالب اسالمی برشمرد (صحیفه نور ،ج  11 :2و )19؛ تا ایوکه ددس در وجدان ههر منهلمانی
بهعووان یادبود حقوق سیاسی و دیوی ملت منلمان فلنقین درآید .ایشان پیهامی بهرای ملهت
فلنقین و رهعران آن فرستادند تا جو

علیه اسرائیل را علوی اعالم کود و راهحهل نظهامی در

نظر ایشان ،توها راهحل دضیه فلنقین بود (صحیفه نور ،ج  .)242 :5ایشان با یادآوری ضرورت

 / 14فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،04تابستان  ،5031شماره 2

تغییر معارزه از سقح حاکمیت به ملتهای اسالمی و جوعشهای جهادی ،تأکید کرد کهه آنهها
باید نقش خود را در صحوه سیاسی و مشارکت عملی در آزادی فلنقین ایفها کووهد (صهحیفه
نور ،ج  )224 :9و همنوین دضیه فلنقین را بهعووان یکی از اصول مشروعیت انقالب اسهالمی
معرفی کردند (در جنتجوی راه از کالم امام)109-109 :1249 ،
نتیجهگیری
بهطورکلی بهدلیل فقدان یکپارخگی میان اعراب ،نمیتهوان بهشهکل مونهجه از رابقهه
میان ایران و جهان عرب صحعت کرد؛ بهگونهای که در طول تاریخ درن بینته روابط ایران و
اعراب خودگانه بوده و در یک دوره خاص بها برخهی از دولتههای عربهی رابقهه دوسهتانهای
داشته ،درحالیکه در همان مققه زمانی با برخی دیگر از دولتهای عربی با خهالش روبههرو
بوده است .این موضوع میتواند برای سیاست خارجی ایران مزیت محنوب شود که بها یهک
جعهه متحد عرب روبهرو نینت؛ بوابراین روابط ایران با اعراب با افتوخیزهایی همراه بوده و
ویژگی عادی بودن یا تیرگی روابط هیچگاه دائمی نعوده است.
در روابط خارجی هرگز دوست یا دشمن دائمی وجود ندارد ،بلکه آننهه دائمهی اسهت،
موافه ملی است که بههیچوجه دابل خشهپوشی و معامله نینت؛ بوابراین نعاید انتظار داشت
که مواضه ایران و اعراب در مورد اغلت منائل موققهای و جهانی بر هه موقعق باشهد .بایهد
توجه داشت که موافه ایران در خلیج فارس بهویژه در بعد امویت آن با اعهراب گهره خهورده
است .پس با وجود تمام خالشهایی که ایران با کشورهای عرب دارد ،به حکهه همنهایگی و
موافه مشترا ،الزم است با رفه سوءتفاههها ،اعتمادسازی کرده و فضای مقمئوهی را بهرای
گنترش روابط فراهه آورد .اگرخه رابقه با اعراب ضرورتی گریزناپذیر است ،امها بایهد توجهه
داشت که کشورهای عرب بهلحاظ تأکید بر همگرایی دومی و زبانی ،تا رسهیدن بهه وضهعیت
شریک مقمئن و راهعردی برای ایهران ،فاصهله دارنهد .بوهابراین تهرمیه روابهط بها برخهی از
کشورهای مهه عربی میتواند بنتر مواسعی را برای ایجاد فضهای همکهاری و تفهاهه فهراهه
کرده و رهویت تردیدآمیز اعراب در مورد رابقه با ایران را از بین بعرد .همنوین با ایهن کهار
زمیوة سوءاستفاده اسرائیل و کشورهای استکعاری را میتوان برطرف و یا مندود کرد.
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با وجود این ،جهتگیریهای جمهوری اسالمی ایران در برابر بحرانهای جههان عهرب
به خهار دسته بحرانهای ایرانیهعربی ،عربیهعربی ،عربیهغیرعربی و داخلهی عربهی تقنهیه
میشود .درباره رویکرد ایران در برابر بحرانهای ایرانیهعربی نتایج این مقالهه نشهان داد کهه
با توجه به بررسی مواردی مانود جو

اول خلیج فارس ،امویت موققهای خلیج فارس ،طرح

خاورمیانه جدید و منئله جزایر سهگانه ،رویکرد سیاست خهارجی ایهران معتویبهر حضهور و
مشارکت فعال در برابر بحرانهای ایرانیهعربی بوده است.
در مههورد رویکههرد جمهههوری اسههالمی ایههران در برابههر بحرانهههای عربی هعربی ،نتههایج
بهدستآمده از این پژوهش با بررسی جو

دوم خلیج فارس کهه در آن بهیش از  15کشهور

عربی علیه عراق متحد شدند ،نشان داد که رفتار سیاست خارجی ایهران معتویبهر بیطرفهی
بوده و از ایوکه به یکی از طرفهای درگیری تعدیل شود ،پرهیز کرد و حتی تها حهد امکهان
برای برطرف شدن سوءتفاههها و بحرانها تالش کرده است.
در مههورد رویکههرد جمهههوری اسههالمی ایههران در برابههر بحرانهههای داخلههی عربههی ،نتههایج
بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که با توجه به بررسی مواردی مانوهد بحهران جوعشهها و
گروههای نوظهور ،ادلیتهای شیعه ،بحهران یمهن و بحهران لعوهان ،ایهران در عرصهة سیاسهت
خارجی ،رفتار مداخلهجویانه مًعت را اتیار کرده است .در جهتگیری این رفتار ،مجموعهای از
عوامل وابنته به محیط داخلی که عامهل ایهدئولوژیک در آن ،عهاملی حمایتکووهده محنهوب
میشود ،دخالت داشتود و بار دیگر بر التزام و تعهد ایهران بهه اصهول انقالبهی خهود و دفهاع از
شیعیان و ملتهای منتضعف ،بهویژه ملت لعوان تأکید شده است.
درباره رویکرد جمهوری اسالمی ایران در برابر بحرانهای عربی هغیرعربی ،نتهایج ایهن
مقاله نشان میدهد که با اسهتواد بهه موضهوع اسهرائیل ،سیاسهت خهارجی ایهران معتویبهر
همعنتگی و همکاری با اعراب است و در جهتگیری این رفتار ،مجموعهای از عوامل وابنته
به محیط داخلی که در مقدمه آنها عامل ایدئولوژیک بهعووان عامل حمایتکووده دهرار دارد،
دخالت داشته اند و بار دیگر بر التزام و تعهد ایران به اصول انقالبی خود و دفهاع از ملتههای
منتضعف به ویژه ملت لعوان و شیعیان تأکید شده است .عامل نظامی ،نقش مهمی را در این
موضوع بهویژه پس از مداخله اسرائیل در لعوان ایفا کرد.
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