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چکیـده
ایران هراسی پدیدهای چند بعدی است که در پیوندی عمیق با موضوعات سیاسی و امنیتی قرار
گرفته است .با این وجود نمیتوان با تقلیل آن به این ابعاد از ریشههای تاریخی ،فرهنگیی و تتیی
سیاسی و بین المللی آن غافل شد .این امر بیش از هر جای دیگر ،در مورد جریان ایران هراسیانهای
که در جهان عرب در تال وقوع است ،صادق است .از این جهت پژوهش تاضر با تکیه بیر ایین
پرسش که ریشههای ایران هراسی در افکار عمومی جهان عرب چیسیت ،بیه ارا یه معموعیهای از
راهکارها برای برون رفت از این شرایط میپردازد .این فرضیه در پژوهش تاضر به آزمون گیاارده
شده که ایران هراسی در جهان عرب نه تنها ریشه تاریخی و فرهنگی دارد ،بلکه تحیوتت سیاسیی
اخیر در منطقه در تشدید آن مؤثر است و برای عبور از شرایط جاری نیاز به ارا یه ییا اسیتراتژی
منسعم برای بازیابی تصویر ایران در جهان عرب وجود دارد.
▪ واژگان کلیدی:
ایران هراسی ،اسالم ،جهان عرب ،انقالب اسالمی ،رژیم صهیونیستی

مقدمه
ایران هراسی برنامهای راهبردی به منظور برساخت تهدیدی بزرگ از ایران برای منطقه
و فراتر از آن تهدیدی بزرگ برای صلح و امنیت جهانی است که با ایجااد هاراس در تاش
است با تغییر رفتار بازیگران نظام بینالملل در برابر ایران ،این کشور را تضعیف ،تخریب و به
حاشیه راند .این پدیده بیان کننده احساس مخالفات یاا دشامنی باا سیاساتهاا ،فرهنا ،
جامعه ،اقتصاد یا نقش بین المللی ایران است .ایران هراسی عشوه بر حوزه کشاورهای رربای
در حوزه کشورهای عربی منطقه نیز گستر

یافته و با تحرکات سیاسی بسیار در رسانهها و

شبکههای عربی نیز در حال شکلگیری و راهبری است .این طار بار مبناای بازرگنماایی
برخی از واقعیت های موجود در منطقه خاورمیانه به انضامام اناواد درو پراکنای و دگرگاون
نمایی شکل گرفته است؛ در این چارچوب چنین القاا مایشاود کاه در صاورت قادرتیاابی
جمهوری اسشمی ایران ،کشورهای منطقه مجبور خواهند شد هزینههایی کاشن را متقبال و
بااا خطراتاای جاادی مواجااه شوند(.شااریعتی نیااا )193 :1389 ،ایاان اصااطش هم نااین
بی اعتمادی ،نفرت ،انزجار ،حسادت ،تبعیض ،تعصب ،نژادپرستی ،کلیشه ،ترس یاا بیازاری از
ایرانیان به عنوان یک گروه نژادی ،قومی ،زبانی و مذهبی را در بر میگیرد .در مجمود ،ایران
هراسی به عنوان یک سیاست ،طی سالیان متمادی برای اهداف مختلف به کار گرفتاه شاده
است (خواجه سروی و بهرامی.)89 :1393 ،
این پژوهش میکوشد تا از یک سو به بررسی ریشههای ایران هراسی در جهاان عارب
که می تواند به یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی کشور بدل گاردد ،پرداختاه و از
سوی دیگر با توجه به این شناخت ،به ارائه سازوکارها ،ابزارهاا و راهکارهاای مقابلاه باا ایان
پدیده بپردازد .پژوهش حاضر با تمرکز بر موضود ایران هراسی مایکوشاد باه ایان پرساش
پاسخ گوید که ریشههای ایران هراسی در افکار جهان عرب چیست؟ و با تکیه بر این پرسش
این فرضیه را به آزمون گذارد که ایران هراسی در افکار عمومی جهان عارب ناه تنهاا ریشاه
تاریخی و فرهنگی دارد ،بلکه تحوالت سیاسی اخیر در منطقاه در تشادید آن ما ار اسات و
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برای عبور از شرایط جاری نیاز به تدوین یک استراتژی منسجم برای بازیابی تصویر ایران در
جهان عرب وجود دارد .به این منظور در ادامه ،ابتدا به چرایی پدیده ایران هراسی پرداخته و
روند تاریخی آن را مورد بررسی قرار میدهد .پا

از آن باا تمرکاز بار بساترهای تااریخی،

فرهنگی ،ایدئولوژیک و ژئوپلتیک ،روند تحوالت ایران هراسی در جهان عرب را طر کارده و
با تکیه بر نتاای نظرسانجیهاای معتبار ،جایگااه ایاران در افکاار عماومی جهاان عارب را
می سنجد .در انتهای بحث با تکیه بر دادهها و نتای پژوهش تش

خواهد شد راهکارهایی به

منظور مقابله با این روند مطر گردد.
 -1چرایی ایران هراسی
ایران در طول تاریخ متفاوت بودن خود را به تمام دنیا نشان داده است و ایان موضاود
موجبات برانگیختن تحسین و یا بغض را برای دیگاران پدیاد آورده اسات .در طاول تااریخ،
بسیاری به ایران ،فرهن

و تاریخ ایران عشقه نشان داده و بسیاری هم ابراز تنفر میکردهاند،

بازتاب این امر تا بدانجا اسات کاه در آااار گذشاتگان نیاز برداشات یکساانی دربااره ایاران
نمیتوان یافت .این تمایز برداشت از مفهاوم ،فرهنا

و سیاسات ایرانای ریشاه انشاعابی از

تصویرپردازی ایران است که میکوشد ایران را در پیوند با ضد ارز های جامعه جهانی قارار
دهد .این فرآیند موضوعی است که تش

میشود باا مفهاوم ایاران هراسای معرفای گاردد.

(سجادپور )9 :1395 ،به عقیده چرن  ،ایران هراسی به معنای ترس مفرط و ریرعقشنای از
ایران ،به ویژه با بزرگنمایی تهدید ایران هستهای کاربرد دارد)Chernus, 2010: 27( .
جیمز بیل پدیده ایران هراسی را ناشی از استقشلطلبای ایاران از آمریکاا مایداناد .او
میگوید آمریکا سعی دارد تا از ظهور هژمونهای استقشلطلاب منطقاهای جلاوگیری کناد.
هرچه رفتار آنها مستقل تر باشد آمریکا فشار بیشتری بر آنها اعمال میکند .هم نین ،هرچه
جهان بینی هژمونی جهانی (آمریکا) و هژمون منطقهای متفاوتتر باشد تانشهاای سیاسای
گستردهتری میان آنها به وجود میآید .بر این اساس ،آمریکا از آن رو باه ایجااد ماوی ایاران
هراسی در منطقه و جهان دامن میزند که ایران میکوشد مستقل از هژمونی جهاانی رفتاار
کرده و جهانبینی آن بسیار متفاوت با ابرقدرت جهاانی اسات ( .)Bill, 2001وقاود انقاشب
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اسشمی که باعث کوتاه شادن دسات آمریکاا از مناابر ایاران و محاروم شادن آن کشاور از
دسترسی به موقعیت ممتاز جغرافیایی ا سیاسی ایاران شاد مناافر آمریکاا در منطقاه را باا
چالشی جدی مواجه ساخت و جمهوری اسشمی ایران را در مقابل آمریکا قرار داد ( Bennis,

 .)2008اما حقی رام موضود را به بحران فرآیند ساز

مربوط میداند .او معتقاد اسات کاه

ایران هراسی نخستین بار در جریان مذاکرات صلح مصر و رژیم صهیونیستی در اواخار دهاه
 70و اوایل دهه  80میشدی ظهور یافت .چرا که رژیم صهیونیساتی بارای متقاعاد سااختن
افکار عمومی خود مبنی بر اینکه صلح با اعراب امکانپذیر است نیازمند یک تهدیاد خاارجی
بود تا جایگزین تهدید کشورهای عربی کند .پیروزی انقشب اسشمی در ایاران و مخالفات باا
قرارداد صلح کمپ دیوید فرصت طشیی برای دولتمردان رژیم صهیونیستی باود تاا از ایاران
تصویری تهدیدآمیز ارائه نمایند)Ram, 2009: 20( .
از مجمود آن ه گفته شد ،روشن است میتوان عوامل متعددی را بارای ظهاور پدیاده
ایران هراسی برشمرد .تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و تغییار دشامنی مسالمانان از رژیام
صهیونیستی به جمهوری اسشمی ایران ،سرعت بخشایدن باه روناد سااز

اعاراب و رژیام

صهیونیستی ،تشکیل ناتوی عربی ،مهار منطقه ای ایاران ،منازوی سااختن ایاران در عرصا
بین المللی ،توجیه حضور نظامی و اشغالگری در منطقه و توجیه فرو

تسلیحات به اعاراب

برخی از این عوامل به شمار میآیند .با این وجود از نظر تاریخی میتوان پروژه ایران هراسی
ررب و به ویژه در ایاالت متحده آمریکا را در قالب سه جریان مورد بررسی قرار داد:
• جریان اول :پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران تا سال 1988
از سال  1979ایاالت متحده کوشیده تا نفوذ و قدرت ایران را در ررب آسایا و منطقاه
خلی فارس با تشویق دولت هاای عربای بارای تعقیاب سیاسات ضاد ایرانای محادود کناد
( .)Nuruzzaman, 2012: 7جرقه اصلی این فرآیند در موضاود اشاغال سافارت امریکاا در
تهران خورد .با عمیقتر شدن بحران گروگانگیری ،هجمه رسانه های رربی به ایاران آرااز و
تش

شد تهدیدی جدی از ایران برساخته شود .با شکست اقدام نظاامی امریکاا باه منظاور

آزادی گروگانها در اردیبهشت سال  1359که به واقعه طاب

معاروف اسات ،ایان فرایناد

شدت یافت و ابعاد آن از مرزهای امریکا خاری و حتی به منطقه نیز کشیده شد .این موضاود
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در بستر دشمنی حکومت های عرب حوزه جنوب خلی فارس با ایران و احساس تهدید آنهاا
از گستر

دامنه ایده انقشبی ایران به این کشورها ،انگیزه اصلی برای برساازی یاک تهدیاد

جدی از ایران گشت .اجرای موی اول ایران هراسی ،موضود فلسطین را نیز از کانون توجهات
عرب خاری ساخت و این مهم ،فرصت مناسبی را برای رژیم صهیونیستی فراهم کرد تا اقادام
به کشتار گسترده و وحشیانه فلسطینی ها و آواره کردن آنان کند .در واقر ،در سایه موی اول
ایران هراسی بود که این رژیم ،توانست جنوب لبنان را به اشغال خود درآورد.
• جریان دوم :از  1989تا  11سپتامبر 2001
پ

از یک دهه فعالیت نظامی مستقیم و ریرمستقیم بدون هیچگونه دستاوردی علیاه

ایران ،دولتمردان آمریکا به این نتیجه رسیدند که اقدام نظامی علیه ایران مثمر امر نخواهاد
بود و باید دنبال راهکاری بدیل برای ضربه زدن به ایاران باشاند .ایان دوره همزماان باا باه
قدرت رسیدن دموکراتها در آمریکا و ریاست جمهوری آقای هاشامی رفسانجانی در ایاران
بود .سیاست خارجی ایران در این دوران جلوگیری از هرگونه چالش با همساایگان و ارتبااط
با جهان بیرون و مبتنی بر عملگرایی و واقرگرایی باود ( .)Nuruzzaman, 2012: 2دولات
آقای خاتمی نیز در سیاست خارجی تا حدی به ادامه سیاست های دولت قبال پرداخات .در
این دوران ،روند تنشزدایی با کشورهای جامعه بین المللی با شدت بیشاتری اداماه یافات و
رابطه با اعراب بهویژه عربستان گستر

یافت .در این مقطر سیاستمداران آمریکاا دریافتناد

که با استقرار جمهوری اسشمی در ایران و گذر از بحران جنا

هشات سااله ،هم ناین در

نتیجه تجربه حاداه طب  ،هزینههای اقدام نظامی علیه ایران بیش از آورده آن خواهاد باود
از این رو با تغییر رویکرد ،بر ایجاد فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایاران تمرکاز نمودناد.
بدین ترتیب بود که بنای سنگین و پی یدهای از انواد تحریمهاای اقتصاادی را علیاه ایاران
ایجاد نموده و سیاست انزوای بینالمللی ایران را در پیش گرفتند.
• جریان سوم :از  11سپتامبر  2001تا به امروز
در طول این جریان ،آمریکا به صورتی شدید و همهجانبه مباادرت باه اساتفاده از عملیاات
گسترده روانی علیه ایران نموده است .البته باید توجه داشت که استفاده از جنا

روانای موجاب

نادیده گرفتن تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسشمی ایران نبوده است .همین امار
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باعث شده است که جریان سوم از دو جریان قبل مخربتر باشد .در این میان با انتخااب محماود
احمدینژاد در سال  2005و انتخاب مجدد وی در سال  2009و با تکیه بر تصویری ارارا گوناه
از سیاست خارجی تهاجمی دولتهای نهم و دهم ،تاش هاا بارای گساتر

ایاران هراسای دو

چنادان شااد ( .)Iskander, 2011: 2مهمتاارین سرفصاالهاای ایااران هراساای و جنا

رواناای

رسانههای رربی علیه ایران را در این دوره میتوان در نه محور زیر خشصه کرد:
 القای دسترسی ایران به سش های هستهای حمایت ایران از تروریسم نقض حقو بشر در ایران القای تهاجمی بودن فناوریهای دفاعی ایران دخالت جمهوری اسشمی ایران در امور کشورها اسشمی بودن نظام سیاسی در ایران القای مخالفت ایران با صلح و ابات منطقهای هر انگارهای که موجبات هول و هراس در مخاطب علیه ایران به وجود آورد -معرفی ایران به عنوان محور و کانون شرارت در جهان (پور خو

سعادت.)44 :1391 ،

 -2چرایی ایران هراسی اعراب
در نگاهی تاریخی به پیدایش ایران هراسی اعراب ،میتاوان پیشاینه آن را باه تشاکیل
حکومت صفویه باز گرداند .در آن دوران پدیده ایاران هراسای باه شاکلی محادود و ناه باه
صورتی که در حال حاضر مطر است ،در امپراتوری عثمانی طر شد .اما این پدیده پا

از

انقشب اسشمی ایران به شکلی منسجم با ابعاد عینیتر و متفاوت دنباال شاد (نورمحمادی و
کاظمی )88 :1394 ،از زمان وقود انقشب  1979در ایران ،دولت و رسانهها در مصر و دیگار
کشورهای عربی به صورت منظم ایران را به عنوان عامل بیاباتی منطقه معرفای مایکنناد.
( .)Monier, 2015: 341ایران هراسی طی جن

تحمیلی عرا علیاه ایاران باه اوی خاود

رسید؛ رژیم بعث عرا  ،تجاوز به جمهوری اسشمی ایران را با موضود ایران هراسی گاره زد و
از آن به عنوان جن

میان اعراب و ایرانیان یاد میکرد.
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به زعم بسیاری از نخبگان سیاسی کشورهای عضو شورای همکاری خلی فارس ،ایاران
در سال های پ

از پیروزی انقشب اسشمی در صدد صدور افکار انقشبی در منطقه بار آماده،

از جنبشهای سیاسی اسشمگرا حمایت و آنان را علیه حاکمیتهای مطلقه تحریک کارده و
اکنون نیز برای گستر

نفوذ خود در عرا  ،یمن ،بحرین و سوریه میکوشد .بناا بار اعتقااد

اعراب دو عامل نخست ،تااریخ (امپراتاوری عظایم و باشاکوه گذشاته) و دوم ،ناسیونالیسام
(پارسی گرایی) که با پیروزی انقشب اسشمی بعد مذهبی (شیعه) هم به عنوان عامل سوم به
آن اضافه شد ،سه محرک اصلی چنین سیاستی در جمهوری اسشمی ایران به شمار میآیند.
(المشرود االیرانی.)91 :2013 ،
صرف نظر از درستی یا نادرستی بسیاری از ادعاهای اعراب و حکومتهای عربای علیاه
ایران ،این پرسش همواره وجود داشته که چه عواملی اعراب را برای مقابله با ایاران متحاد و
یکپارچه میکند؟ اهداف و انگیزههای آنها از اینگونه مقابله جویی با ایران چیست؟ در پاساخ
به س ال باید به این مسئله اشاره نمود که ایران و کشورهای حوزه خلای فاارس خاود را در
دو فضای هویتی متمایز تعریف میکرده که این تمایز نیز دو وجاه ایادئولوژیک و ژئوپلتیاک
دارد .نکته این است که هرگاه ،قالب های ایادئولوژیک و ژئوپلتیاک باا هام ترکیاب شاوند و
تشقی یابند ،زمینه برای تضاد پدید میآید .این شرایطی است کاه بایش از هار زماان دیگار
اکنون در منطقه وجود دارد.
 -1-2تأثیر عوامل ایدئولوژیک در ایران هراسی اعراب
ایران هراسی ایدئولوژیک ،پدیده ای است که نشان دهناده تارس و هاراس کشاورهای
حوزه خلی فارس از فرهن

و هویت ایران است .هراس این کشاورها متاأار از معناای ریار

واقعی است که آنها به مبانی و م لفههای فرهنگی ایران بخشایدهاناد .م لفاههاای فرهنگای
دربرگیرنده نشانه ها و عناصری هستند که در ذهن و زبان کشورهای حوزه خلای فاارس در
قالب ریریت ایرانی معنادهی شده اند و به ابعااد گفتماان ایاران هراسای تبادیل گشاتهاناد.
شناخت این عناصر کمک م اری برای تجزیه و تحلیل ایران هراسی است .در ادامه به برخی
از مهمترین م لفههای بعد ایدئولوژیک پرداخته خواهد شد.

ریشههای ایران هراسی از نگاه افکار عمومی جهان عرب 159 /

أ .تشیع و تسنن
عنصر شیعی یکی از پایه های هویت مذهبی و فرهنگای ایاران اسات .نظاام جمهاوری
اسشمی ایران نیز حکومتی شیعی است که با کاربست آموزه های این مکتب ،روابط خود را با
نظام جهانی تنظیم مینماید .در تمایز با عنصر شیعه ،عنصر سنی یکای از م لفاههاای مهام
فرهن

کشورهای اصلی جهان عرب است .در توصیف اهل سنت ،شیعیان یک گروه ماذهبی

جدایی طلب اند که اسشمشان کژ آیین و مشکوک است؛ اررا و انحراف در احتارام و عشقاه
به اهل بیت ،نظریه والیت فقیه و انتظار فری از انحرافاتی اسات کاه شایعیان آنهاا را ایجااد
نموده اند (المشرود االیرانی .)230 :2013 ،دو هویت شیعه و سنی دارای فرایناد و تحاوالت
تاریخی متفاوتی هستند .تثبیت معنای متفاوت در این عناصر ،پیامدها و پویشهای سیاسی،
امنیتی و اجتماعی متفاوتی را رقم زده است .این تفاوتهاای ریشاهای و عمیاق ،باا ورود در
دستور کار و رفتار سیاست خارجی کشورها مبنای تنظیم روابط آنها شاده اسات .در نتیجاه
یکی از دالیل به تصویر کشیدن ایران به عنوان تهدید برای نظم منطقاه اختشفاات فرقاهای
بین ایران شیعه و جهان عرب عمدتاً سنی بوده است" .ولی نصر" در ساال  2006در کتااب
خود با عنوان احیای شیعه ،در مورد تنشهای فرقهای بالقوه در خاورمیانه ایانگوناه هشادار
میدهد که :در سال های آتی شیعه و سنی در منطقه بر سر قدرت به رقابت میپردازند ،ابتدا
در عرا و در نهایت در تمام منطقه .نبرد شیعه و سنی نقش بزرگی در منطقه ررب آسایا و
شکل دادن به روابط این کشورها با جهان خاری بازی میکند ( .)Monier, 2015: 342ساه
نمونه مهم از نگاه اعراب که در آن اختشفات فرقاهای باه صاورت عمیقای موجاب درگیاری
بخشی از جهان عرب به رهبری ریاض با تهران شده ناشی از روناد تحاوالت عارا  ،لبناان و
بحرین است ( .)Nuruzzaman, 2012: 3هم ناین ،یکای از دالیال تارس اعاراب از وقاود
جنبش اسشمی در مصر این است که حضاور عمیاق و قدرتمناد و پرساابقه تشایر در ایان
سرزمین و به ویژه تجربه موفق حکومت شیعی فاطمیون در این کشور میتواند زمیناه نفاوذ
تفکر انقشب اسشمی ایاران را فاراهم کناد .تاأایر اندیشامندان معاصار شایعه مانناد ساید
جمالالدین اسدآبادی بر ارکان مذهبی و فرهنگی مصر نیز این نگرانی را واقعیتر میکند .به
گفته "فهمی هویدی" ایران هراسی در مصر در دوران مبارک به حدی رسیده بود که برخی
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بر این گمان بودند که دشمن واقعی ایران است نه رژیم صهیونیستی .فهمی هویدی با اشااره
به روای افسانههایی در دوران مبارک در مصر مبنی بر تهدید امنیت این کشور از سوی ایران
و هم نین تش

برای شیعه کردن مردم مصر گفت :این افسانههاا را ساازمانهاای امنیتای

ساااختند ،آمریکااا نیااز بااا اعااشم جن ا

و مبااارزه بااا تروریساام آن را پاارور

صهیونیستی به این موضود دامن زد(.پور خو

داد و رژیاام

سعادت.)67 -70 :1391 ،

ب .ایرانیت و عربیت
یکی از عناصر فرهنگی ایران ،عنصر ملیگرایی و تأکید بر م لفه ایرانی بودن باه عناوان
یک قوم و نژاد است .در مقابل ،عنصر عربیت یکی از م لفههای فرهنگی کشورهای عربی باه
شمار میرود .بر این اساس ،عربها خود را از نژاد سامی باه حسااب مایآورناد و خاود را از
ایرانیها که از نژاد آریایی هستند برتر و متماایز مایدانناد .بسایاری از اعاراب کوشایدهاناد
علیررم مخالفت اسشم با قومیتگرایی ،اسشم را باه عناوان یکای از عناصار تشاکیلدهناده
قومیت عربی قرار دهند .تا جایی که برخی اعراب معتقدند که قبل از آنکاه مسالمان باشاند
عرب هستند و حضرت محمد (ص) پیش از آنکه پیامبر اسشم باشد ،عرب است .بناابراین دو
عنصر ایرانیت و عربیت دارای مبانی و ایستارهای متفاوتی هساتند و متاأار از ایان فرهنا ،
سیاستها و رفتارهای سیاست خارجی آنان تنظیم گردیده است.
ج .فرهنگ انقالبی و فرهنگ محافظهکاری
برداشت منفی و تهاجمی رهبران کشورهای عربای منطقاه از اصاول و مباانی انقاشب
اسشمی ایران موجب رویکرد تهاجمی و خصمانه این کشورها نسابت باه جمهاوری اساشمی
ایران گردیده است .از جمله سیاستهایی که برگرفته از اصول و مبانی انقشب اسشمی اسات
و سیاست خارجی جمهوری اسشمی ایران در راستای اجرایی کاردن آن اسات مایتاوان باه
تش ها در زمینه برقراری اتحاد اسشمی ،استکبارستیزی ،مقابله با توساعهطلبای آمریکاا در
منطقه ،حمایت از مسلمانان منطقه به ویژه مردم لبنان و فلسطین ،تش

در جهت بازساازی

عرا و برگرداندن ابات به منطقه اشاره کرد .عدم شاناخت و باد فهمای دولاتهاای عربای
منطقه از اصول و مبانی انقشب اسشمی از یک سو و ماهیت ریر دموکراتیاک و محافظاهکاار
این کشورها نگاه آنها نسبت به انقشب اسشمی و سیاست خارجی منبعث از آن را شکل داده
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است .تش

این کشورها در راستای مهار ایران ،نشان دهنده نگرانی دولتهای محافظهکار و

ریر دموکراتیک عربی منطقه از احتمال تکرار وقود انقشب اسشمی در کشورهای خود است.
انقشب اسشمی ایران موجب تغییرات هنجاری و ارزشی گردید و هویت مساتقلی را در
چارچوب جنبش احیاگری دینی به منصه ظهور رساند؛ یکی از آموزههای این انقشب ،تأکیاد
بر صدور انقشب است که این آموزه در روابط و سیاسات خاارجی جمهاوری اساشمی ایاران
تأایر بسزایی گذاشته است ( .)Halliday, 1999: 147- 148صدور انقشب به صورت تبیاین
و تروی افکار و اندیشههای انقشب اسشمی از طریق آگاهی بخشی و رهایی بخشی ملتهاای
مسلمان و مستضعف جهان تعریف شده است تا الهامبخش سایر ملتها برای آزادی و رهایی
از ساختارهای سلطه و سرکوب در سطو داخلی و خارجی باشاد .ایان در حاالی اسات کاه
سیاست خارجی ایران از دید اعراب در راستای صدور انقشب (توسعه و بسط نفاوذ ایاران در
کل منطقه ررب آسیا و شمال آفریقا) بر چندین اصل مبتنی است از جمله:
 حمایت از بعضی گروههای فلسطینی برای کسب عواطف عربی ا اساشمی و سارپونهادن بر اهداف واقعی خود؛
 بهرهکشی از اقلیتهای شیعه در کشورهای عربی و تحریک آنها؛ دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی و شعار دادن علیه آنها؛ و ارائه کمکهای مادی و نظامی به برخی از کشورهای ضعیف عربای و آفریقاایی باهمنظور نفوذ در آنها.
به گفته اعراب ،ایران برای کمک به تحقاق اساتراتژی خاود مجموعاهای از م سساات
ایجاد نموده که از جمله آنها میتوان به مجمر جهانی اهال بیات ،مجمار تقریاب ماذاهب،
سازمان تبلیغات اسشمی ،تأسی

مدارس ایرانی در خاری از کشور ،تأسی

حوزههای دینای

در خاری از کشور ،دفاتر نمایندگی مقام معظم رهباری در خااری از کشاور ،موسساه جهااد
البناء ،کمیته امداد امام خمینی و  ...اشاره کرد(.المشرود االیرانی.)16 -18 :2013 ،
در تقابل با فرهن

انقشبی حاکم در جمهوری اساشمی ایاران ،در جهاان عارب آن اه

همواره پایدار بوده است حاکمیت فرهن

محافظهکاری است .در سایه این فرهن

است کاه

رهبران و نخبگاان عارب ،جایگاهشاان را از حقاو مکتسابه خاود مایشامارند .در چناین
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نظام های موروای ،سلطنت و حکومت مقولههاایی تفکیاکناپاذیر هساتند .بار ایان اسااس،
نظامهای مذکور سنتی و محافظه کار باوده و مشاروعیت نظاام باه حقاو الهای سالطنت و
ریشههای قبیلهای باز میگردد( .نورمحمدی و کاظمی )88 :1394 ،علیررم اینکه جمهوری
اسشمی ایران پ

از انقشب اسشمی با استمداد از آرمانهای انقشب مجدانه به دنباال ایجااد

ابات در منطقه و برقراری روابط دوستانه با کشورهای منطقه بوده و بارها این خواست خاود
را ابراز داشته ،اما شک و تردید و سوءظن نسبت به اهداف انقشب اسشمی هم نان بر رفتاار
آنها سایه افکنده است .ریشههای بیاعتمادی و روابط خصمانه و تهااجمی کشاورهای عربای
منطقه با جمهوری اسشمی ایران از یک سو ناشی از درک و برداشت تهاجمی و ایادئولوژیک
این کشورها از اصول و مبانی انقشب اسشمی ایران اسات و از ساوی دیگار باه ماهیات ریار
دموکراتیک و محافظهکار این رژیمها مربوط میشاود کاه از ساالهاای میاانی دهاه 1980
تاکنون در شرایط اقتدارگرایی سیاسی قرار داشتهاند (.)Knickmeyer, 2010: 6
 -2-2تأثیر عوامل ژئوپلتیک در ایران هراسی اعراب
برای فهم تصویر تهدیدآمیزی که در میان افکار عمومی جهان عرب از ایاران شاکل گرفتاه،
عشوه جنبههای نرمافزارانه باید ،عوامل ژئوپلتیک چون وسعت جغرافیایی ایاران ،جمعیات زیااد و
مجموعه عناصر قدرت ملی ایران را نیز در نظر گرفت )Nuruzzaman, 2012: 6(.ایران در محال
تشقی چند منطقه که هر یک از اهمیت ژئوپلتیک ویژهای بهرهمندناد قارار داشاته کاه ایان امار
موجب گشته تا این کشور از موقعیت راهبردی خاص خود بهره گرفته و با استفاده از آن بر نقاش
و جایگاه خود بیافزاید .این واقعیتهای عینی و ادراکی ،ایران را بر میانگیزد تا در صادد باازیگری
م ار منطقهای برآید .در واکنش به این سیاست و هادف راهباردی ،کشاورهای منطقاه و حتای
قدرتهای فرامنطقهای میکوشند با ایجاد توازن و تعادل از تحقق برتری ایران جلوگیری کنند.
یکی از نگرانی های همیشگی کشورهای عربی به ویژه در حوزه خلی فاارس ،جمعیات
اندک آنها بوده است که در مقایسه با جمعیت ایران یکی از نقاط آسیبپاذیر ایان کشاورها
محسوب می شود .گذشته از ایان ،کشاورهای عربای رارب آسایا ،پاذیرای تعاداد زیاادی از
ایرانیهای مقیم در کشور خود هستند ( .)Antony, 2008: 2با توجه باه عماق اساتراتژیک
کمتر این کشورها نسبت به ایران و جمعیت کمتر ،آنها میکوشند تا از سیاست تاوازن علیاه
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ایران استفاده کنند که این سیاست توازن به سه صورت پیگیری و محقق شده است:
نخست ،از طریق همپیمانی و اتحاد نظاامی – امنیتای کشاورهای عارب حاوزه خلای
فارس با قدرتهای جهانی ،تا به نوعی موازنه تهدید را علیه ایران اعمال کنند؛
دوم ،حضور و مداخله مستقیم کشورهای فرامنطقهای در منطقه جهت اساتقرار نظام و
نظام امنیتی بدون حضور ایران؛
سوم ،شکلگیری پیمان ها و اتحادهای منطقه ای جهت مقابلاه باا جمهاوری اساشمی
ایران مانند تشکیل شورای همکاری خلی فارس.
اگرچه همکاری نظامی مستحکمی میان کشورهای عربی منطقه خلی فارس و آمریکاا
به وجود آمده اما کشورهای عضو شورای همکاری هنوز هم به دلیال فقادان عاواملی نظیار
نیروهای نظامی کار آزموده ،جمعیت نسبتاً کم و وسعت جغرافیایی محدود خود آسیبپاذیر
هستند .در کنار تمام این عوامل این کشورها به استثنای عربستان فاقد عمق راهباردی نیاز
هستند (.)Cordesman, 2009: 14
 -3نقاط عطف در ایران هراسی اعراب؛ از اشغال عراق در سال  2003تا کنون
از نظر کشورهای عربی ،جمهوری اسشمی ایران ،در دهه اخیار نقاش مخربای در سیاسات
ررب آسیا بازی کرده است .حمایت از حزباهلل لبناان و حمااس ،پشاتیبانی از طیاف وسایعی از
شبکههای شبه نظامی شیعه در عرا  ،حمایت از انقشبیون شیعی در بحرین و یمان و حمایات از
حکومت اسد در سوریه نمونههایی از این نقاش آفرینای مخارب ایاران از نگااه اعاراب باه شامار
میآیند .از دید آنان ،ایران حکومتی است که در محور شارارت قارار دارد و باه طاور یکجانباه در
صدد گرفتن بخش وسیعی از منطقه تحت نفوذ خود بوده است .از ررب افغانستان تاا مدیتراناه را
نه با نیروی نظامی بلکه با متحدین نزدیک و پیرو خود کنترل میکند ،کاری که کشورهای عربای
سنی نشین نتوانستهاند به انجام برسانند)Fishman,2013,5-6( .
 -1-3اشغال عراق در سال 2003
میتوان استدالل کرد که اختشفات فرقهای اسشمی به طاور قابال تاوجهی باه ویاژه از
سال  2003به روابط ایران و اعراب آسیب رسانده است .اوی اختشفات فرقهای شیعه و سانی
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زمانی شکل گرفت که پ

از سقوط دولت سنی صدام حسین ،راه برای تجدید حیات شایعه

در عرا هموار شد .با آراز جن

عرا در  19مارس  2003و فروپاشی حزب بعث ،شایعیان

عرا توانستند قدرت اصلی را در معادالت امنیتی – سیاسی این کشور به دسات گیرناد .باا
اشغال عرا و رشد محور شیعی در آن ،ایران نفوذ قابل توجهی در عرا یافت .حضور ایاران
موجب نگرانی هایی در جهان عرب شد و همین امر سبب گشت تا کشاورهای عربای ،رفتاار
ایران را مداخله جویانه تلقی کنند .نگرانی طراحان ایران هراسی و شیعه هراسی هم از عامال
مذهبی هم از عنصر دموکراسی و نهادینه شدن آن در عرا و سرایت آن به دیگر کشاورهای
خاورمیانه ناشی میشود.
در حالی که منافر اصلی ایران در عرا ایجاد دولت شیعی در بغداد و خاروی تادریجی
آمریکا از منطقه بود ،سعودی ها به دنبال حمایت از دولت سکوالر در عارا باا حضاور قابال
توجه سنی ها و حضور طوالنی مدت آمریکا در منطقه برای خنثی کردن تجدید حیات شیعه
بودند ( .)Nuruzzaman, 2012: 2- 3در نهایت ،ترکیب جمعیتی عارا و سااختار سیاسای
طراحی شده برای عارا پا

از صادام از یاک ساو و حمایات مساتمر ایاران از نیروهاای

تحول خواه شیعه در عرا  ،موجب تشکیل اولین دولت به رهباری شایعیان در جهاان عارب
شد .این خشم کشورهای عربی را بر انگیخت چرا که آن را به منزله نفاوذ ایاران در منطقاه
عربی قلمداد میکردند.
گستر

نفوذ ایران در عرا مهم ترین نگرانی عربستان سعودی اسات .ایان کشاور در

عرصه های گوناگون نهادسازی و انتخابات عرا با جمهوری اسشمی باه رقابات پرداختاه کاه
چندان موفقیتآمیز نبوده است .)Norell,2009: 8( .وقود درگیاریهاای فرقاهای شایعه و
سنی در عرا در سال  2006روابط ایران و عربساتان را بایاباات و دو کشاور را مجادداً در
برابر یکدیگر قرار داد .عربستان سعودی از روی کار آمدن شایعیان ،آن هام از طریاق ماردم
ساالری در عرا از دو جهت ناراضی بوده است :یکی الگوی مردم ساالری عربی و دیگری باه
قدرت رسیدن اکثریت شیعی در عرا  ،که خود مایتوانسات مساائل حااد امنیتای را بارای
منطقه شیعهنشین شرقی عربستان به وجود آورد .به طور کلی از نگاه ریاض ،پیوند تهاران ا
بغداد آینده هژمونی سعودی را با چالش مواجه خواهاد کارد .اماارات متحاده عربای نیاز از
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نخستین کشورهایی بود که خطر نفوذ ایران در عرا را مطر و در جهات مقابلاه باا آن باه
بازسازی روابط با عرا روی آورد و پ

از آن مصر به این جمر پیوست .حسنی مبارک نیاز،

در آوریل  2006اعشم کرد که وفاداری شیعیان خاورمیانه به ایران بیشتر از وفاداری آنها باه
دولتهایشان است.
از نگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلای فاارس ،فروپاشای رژیام صادام در عارا ،
جمهوری اسشمی ایران را قادر به طر ادعای خود در مورد رهبری منطقه خلی فارس ساخته
و از سوی دیگر ،این امر ایران را قادر ساخته تا فرقهگرایی را در عرا تقویت کند .از ایان نگااه،
پایان یافتن سلطه سنیها بر ساختار سیاسی عرا  ،شیعیان عرب عرا و شیعیان فارس ایرانای
را به یکدیگر نزدیک کرده و این در حالی است که فرقاهگرایای قاومی در بحارین و عربساتان
سعودی نیز تقویت شده است .امری که منجر به تضعیف ملیگرایی در سطح کشورهای منطقه
خلی فارس شده است .از دید رهبران کشورهای عربی خطر ناشی از این تغییار آن اسات کاه
اعراب در درون مرزهای خود به وسیله بخشی از جمعیت که هادف نهااییشاان داشاتن حاق
تعیین سرنوشت است محاصره گردند .)Nawar, 2007) .این سطح از نگرانی زمانی قابل تأمال
میشود که از همان ابتدای شکلگیری این مسئله ،گراهام فولر در مقالهای باا عناوان "ارتبااط
حزباهلل و ایران :الگویی برای مقاومت سنتی" معتقاد باود تغییار موازناه قاوا در عارا سابب
موضرگیری برخی از کشورهای عربی شده است (.)Fuller,2006: 12
 -2-3برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران
یکی از محورهای جن

روانی دولتهای رربی علیه ایاران کاه بارای دورهای طاوالنی

بدل به کانون توجه رسانههای رربی بوده ،فعالیتهاای هساتهای جمهاوری اساشمی ایاران
است .در جریان این کوران سیاسی و تبلیغاتی ،آن ه بیش از همه توجهها را به خاود جلاب
می کرد ،نود نگاه برخی کشورهای عرب به فعالیتهای هسته ای ایران بود .از نگااه آنهاا ،باه
ویژه دولت سعودی ،ایران در تش

برای کسب قادرت هساتهای باه منظاور تسالط هرچاه

بیشتر بر منطقه بود .از طرف دیگر ،به نظر میرسد چون کشورهای عضاو شاورای همکااری
عشقهمند به داشتن انرژی هسته ای هستند و البته خود را قادر به تأمین آن در شرایط فعلی
نمیبینند در نهایت ترجیح میدهند که هیچ یک از کشورهای منطقه دارای انرژی هساتهای
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نباشند .هم نین ،اعضای شورای همکاری خلی فارس برناماه هساتهای ایاران را تهدیادی
زیست محیطی ارزیابی می کنند .اعراب بر این باورناد کاه نیروگااه اتمای بوشاهر باه دلیال
فناوری روسی ایمنی بسیار کمی دارد .بروز هر گونه خطر عمدی یا سهوی در ایان نیروگااه،
بیش از تهران ،پایتخت کشورهای عربی را تهدید میکند .وقود چند زلزله در اساتان بوشاهر
طی سال های اخیر موجب شد موجی از خبرسازی رسانهای از جانب رسانههای منطقهای در
خصوص احتمال خسارت دیدن نیروگاه بوشاهر و متعاقاب آن آلاوده شادن آبهاای خلای
فارس مطر شود که این امر موجب نگرانی اعضای شورا بیش از گذشته شد.
نه تنها بحران هستهای ،بلکه توافق و راه حل آن نیز از دالیال افازایش ایاران هراسای
اعراب به شمار میرود .این معامله به  4دلیل کلیدی از دیدگاه جهان عرب خطرنااک اسات:
 -1از نگاه آنها ،اگر در آینده تصمیم به داشتن سش هستهای گیرد ،توافاق هساتهای ماانر
دستیابی ایران به سش هستهای نیست -2 .معاملاه باا ایاران ،روناد فعلای در خاورمیاناه را
معکوس و موجب افزایش نفوذ ژئوپلتیک ایران میگردد -3 .معامله با ایران ساپاه پاساداران
انقشب اسشمی و دیگر گروههای افراطی در منطقه را تقویت مینمایاد -4 .معاملاه باا ایاران
درگیریهای فرقهای را تشدید خواهد نمود ( .)Bakeer, 2013در سطح منطقه چنین تصاور
میشد که در طول فرآیند توافق هستهای ایاالت متحده به ایران نزدیاکتار شاده اسات .در
حالی که این مسئله شرایط را برای خروی ایران از انزوای جهانی فراهم میکند ،ایان توساعه
روابط ،عربستان را نگران میکند و این ترس را تعمیق میکناد کاه نقاش رهباری خاود در
منطقه و روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن را از دست دهد.)Mansour, 2016: 2( .
 -3-3پیروزی حزباهلل لبنان در جنگ  33روزه
از زمان پیروزی انقشب اسشمی ،امام خمینی (ره) هماواره بار ضارورت دفااد از ماردم
مظلوم فلسطین تأکید داشته و آن را یک تکلیف دینی دانسته است .در واقر ،حمایت ایاران
از لبنان ،فلسطین و جنبش حماس را باید در راستای عملیاتی کردن اصول و مبانی انقاشب
اسشمی دانست .امری که برخی کشورهای عربی آن را به اشتباه دخالتهاای توساعهطلباناه
ایران تعبیر میکنند .تفو جمهوری اسشمی ایران با دو جن

لبنان در ساال  2006و رازه

 2008 -2009نهادینه شد؛ که نه تنها پیروزی بازیگران مورد حمایت تهران ،بلکاه پیاروزی
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الگوی مقاومت مورد نظر جمهوری اسشمی ایران بار الگاوی مصاالحه ماورد حمایات محاور
اعتدال عربی به رهبری مصر و عربستان سعودی نیز باه شامار مایرود ( .)Ibid, 56- 57در
این دو جن  ،ایران با تمام توان به حمایت از حزباهلل پرداخت .در نتیجه در حوزه شاامات،
ائتشف  8مارس در لبناان و حمااس در رازه ،بار ائاتشف  14ماارس و فاتح ماورد حمایات
عربستان پیشی گرفتند.)Norell,2009: 8( .
جن

 33روزه حزباهلل لبنان و رژیم صهیونیستی ( )2006موجب شد تاا حازباهلل از

یک نیروی مقاومت نظامی به بازیگری مهم و تأایرگذار در سطح منطقاه و گساتر

دامناه

نفوذ و تأایرگذاری ایران به عنوان مهام تاری و پایادارترین حاامی آن ،در تحاوالت منطقاه
خاورمیانه منجر گردید .در جریان این جن  ،ارتش و سیاستمداران صهیونیستی باه منظاور
توجیه شکست های پیاپی خود با فرافکنی اعشم نمودند کاه جمهاوری اساشمی ایاران و باه
خصوص سپاه پاسداران با حمایت نظامی و حتی حضور فیزیکی در لبناان مشاغول نبارد باا
آنها است .جن

اسرئیل علیه حزباهلل لبنان پ

از گذشت  33روز در حالی به پایان رساید

که رژیم صهیونیستی از دستیابی به اهداف مهم و اساسی که از قبل برای خود تعریف کارده
بود ناکام ماند .در عین حال ،این جن

و نتای و پیامدهای با اهمیت آن در منطقه باا ساایر

جن ها متفاوت بود به طوری که نتای این جن
ایران آاار مثبتی داشت .موقعیت منطقه ای ایران پ

در بین کشورهای منطقه بیش از همه بار
از این جن

بنا بر پیوند خاص معنوی

دیرینه با حزباهلل لبنان ارتقا یافت .تحکیم جایگاه نظامی و اطشعاتی ایران ،افازایش تواناایی
تأایرگذاری در روند صلح خاورمیانه ،تقویت جریان های اساشم گارای ماورد حمایات ایاران،
افزایش قدرت بازدارندگی ایران ،بهبود قدرت چانهزنی ایاران در معاادالت مهام منطقاهای و
تقویت جایگاه ایران در سطح منطقه از جمله نتای پیروزی حازباهلل در جنا

 33روزه باه

حساب می آید .بنا بر گفته اعراب ،رویارویی نظامی رژیام صهیونیساتی و حمااس از -2009
 2008نفوذ ایران و سوریه را تا مرز مصر افزایش داد (.)Nuruzzaman, 2012: 3
بنا بر اعتقاد رهبران عرب ،ایران با حمایت از اقدامات حزباهلل ابات رژیامهاای جهاان
عرب را هدف قرار داده است ( .)Monier, 2015: 349ابازار اصالی ایاران در افازایش نقاش
منطقهای خود ،گروه های شیعی طرفدار در منطقه به ویژه در عرا و لبنان هستند .افازایش
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نفوذ جمهوری اسشمی ایران در عرا و لبنان ،نهادهای سیاسی – امنیتی محافظاهکاار اهال
سنت منطقه را وا داشت تا نسبت به افزایش قدرت و نفوذ شیعیان و پیادایش ناوعی هاشل
شیعی اظهار نگرانی کنند )Iskander, 2011: 2( .چنین تصوری ،تصویری از گستر

حوزه

نفوذ شیعیان نه تنها در ایران و لبنان بلکه در کلیه کشورهایی که اقلیت شیعه مذهب دارند،
به وجود آورد .تا آن جا که ملک عباداهلل ،پادشااه ساابق عربساتان در مصااحبه باا روزناماه
کویتی السیاسه از روند شیعه سازی اهل سنت توسط ایران ابراز نگرانی کرد“ .فیصل الغاایز”

رئی

مرکز مجل

نمایندگان اردن نیز در کویت مدعی شد :هاشل شایعی ایاران در حاال

تبدیل شدن به ماه کامل است و خواستار اتخاذ مواضر واحد کشورهای عربی در برابر ایاران
شد( .اکبری کریم آبادی )24 :1390 ،در مجمود به نظر میرسد ادعای شاکلگیاری هاشل
شیعی از سوی اعراب بیش از هر چیز با هدف تضاعیف ایاران و گساتر

ایاران هراسای در

سطح افکار عمومی منطقه پیگیری میشود.
 -4-3جنبش بیداری اسالمی در اواخر سال 2010
نهضت بیداری اسشمی صحنه مواجهه حامیان نهضت مقاومات منطقاه ای باه رهباری
جمهوری اسشمی ایران با حامیان رویکردهای محافظه کاری سیاسای در منطقاه باا زعامات
عربستان قلمداد می شود .این رویارویی در ابتدای نهضت بیداری اسشمینمودهای خود را در
صحنه تحوالت سیاسی بحرین و ترس کشورهای عضو شورا از فرو ریختن پایههای حکومات
سنی آل خلیفه به نفر حکومت شیعی مذهب جمهوری اسشمی نشان داد .با فروکش کاردن
نسبی روند اعتراضات در بحرین و با بحرانی شدن اوضاد در سوریه نبرد و رقابات مزباور باه
این کشور تسری یافت.
بسیاری از تحلیلگران در بررسی تحوالت اخیر منطقه و بروز انقشبهای مردمی و ضاد
استبدادی در کشورهای عربی متحد ررب ،تقویت موضر جمهوری اسشمی ایران را در برابار
رقبای منطقه ای خود به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای این تحاوالت قلماداد مایکنناد.
متقی ،مدرس دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی معتقد است که نظاام سالطه باا محوریات
آمریکا و سران ریر مردمی کشورهای منطقه در تش

هستند با مطر کاردن مساائل ریار

واقعی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه کنند و با برخورد دوگانه باا
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این خیز ها ضمن کنترل و ناکارآمد نماودن حرکات عمیاق دینای – مردمای ملاتهاای
منطقه ،زمینه مصادره به مطلوب این خیز ها را به نفر خود فراهم کنند .در واقر ،رهباران
سیاسی و ساختار حکومت کشورهای عرب منطقاه نظیار مصار ،عربساتان ،بحارین ،اماارات
متحده عربی ،تداوم قدرت خود را مبتنی بار سارکوب و اقتادارگرایی قارار دادهاناد (متقای،
 .)171 :1390بنابراین ،با وقود بیداری اسشمی در منطقه تنش بین ایران و کشورهای عارب
حوزه خلی فارس تشدید شده است .تحوالت جهان عرب ضمن اینکه نقش و نفوذ منطقهای
ایران را افزایش داده به همان اندازه بر حساسیت کشورهای منطقه از اهداف حضور ایران در
این تحوالت افزوده است .به طور کلی ،در تحوالت اخیر کشورهای کویت و اردن منافر خاود
را در همراهی با محور عربستان و آمریکا یافتند و ایران را آمای اتهامات بیاساس خاود قارار
دادند .بحرین و یمن نیز که در مرکز تحوالت قارار دارناد از نفاوذ ایاران در میاان شایعیان
کشورشان در هراس هستند ( .)Nordland and kirkpatrick, 2011:8در این راستا ،پاروژه
ایران هراسی تشدید شده است و محافل رربای و صهیونیساتی تاش

دارناد خیاز هاای

مردمی در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را ناشی از دخالتهای مستقیم ایران جلوه دهند.
با وجود دخالت مستقیم کشورهای عربی در بحارین ،شاورای همکااری خلای فاارس
ایران را به دخالت در امور منطقه و نقض قوانین بینالمللی و اصول حسن همجاواری ماتهم
می کند .عربستان و امارات دو رکن اصلی شورا نقش اساسی در سرکوب قیام مردم بحارین و
متهم کردن ایران بازی میکنند .از نگاه آنان ،پیروزی شیعیان در بحرین باه معنای ناابودی
هویت واحد آنان و به معنای فروپاشی نظام پادشاهی در یکای از اعضاای شاورای همکااری
خلی فارس و تزریق دموکراسی به اجتماعی که نظامهای پادشاهی بر آن حکومت میکنناد
اساات )Roberts,2011:5( .در همااین راسااتا ،خلیفااه باان احمااد آل خلیفااه در گفتگااو بااا
خبرنگاران مصری ،اعتراضات مردمی را توطئهای از سوی ایران دانساته و شاورای همکااری
خلی فارس نیز در راستای انحراف افکار عماومی از مداخلاه نظاامی عربساتان و اماارات در
بحرین برای سرکوب مردم ،ایران را به دخالت در امور منطقه و نقاض قاوانین باینالمللای و
اصول حسن هم جواری متهم کردناد .ایان در حاالی اسات کاه در بیانیاههاای ایان شاورا،
لشکرکشی نیروهای عربستانی و اماراتی در قالب نیروهاای ساپر جزیاره در بحارین قاانونی
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دانسته شده است .از نظر دولت های شورای همکاری خلی فارس جمهاوری اساشمی ایاران
تحت لوای گفتمان شیعی به مقابله با هویت بنیادین کشورهای عضو ایان شاورا برخاساته و
موفقیت قیام مردم بحرین گام بلندی در پیروزی ایران و فروپاشی امنیات شاورای همکااری
خلی فارس به شمار میآید.
روزنامه اخبار الخلی بحرین در تاریخ  29مارس  2011در مقالهای باا عناوان "معادلاه
رقابت آمریکایی ا ایرانی خلی فارس را به کجاا خواهاد کشااند؟" اینگوناه بیاان مایکناد:
اتفاقات بحرین نشان از توطئه دارد زیرا کسی که از دخالت ایران در وضاعیت عارا پا

از

خروی ارتش آن کشور از کویت و نفوذ ایاران از طریاق بصاره و ناصاریه خبار داشاته باشاد
می تواند تشخیص دهد که بر بحرین چه گذشته است .این مقاله القا کننده این مطلب اسات
که ایران با دخالتهای خود منطقه را ناامن میکناد .روزناماه الخلای اماارات در تااریخ 16
آوریل  2011در مقالهای با عنوان "سیاسات دوگاناه ایاران" ماینویساد :ایاران در رویکارد
سیاسی خود با بحران مصدا مواجه است و دلیل آن حمایت از اعتراضات بحرین و محکاوم
نمودن اعتراضات مردمی در سوریه است .علی عبداهلل صالح نیز بارها جمهوری اسشمی را باه
دخالت در ناآرامیهای فرقهای و شیعیان زیدیه یمن به رهبری حسین بدرالدین الحاوای در
قیام سال  2004و سالهای بعد متهم میکرد .حسنی مبارک نیز شیعیان لبناان و حازباهلل
را عامل امنیتی ایران در خاورمیانه معرفی مینمود.
روزنامه الجریده کویت در  7مارس  2011در مقالهای با عنوان "آیا ایران برناده بازرگ
است؟" می نویسد" :بزرگ ترین ضربه زمانی است که نظام بحرین جاای خاود را باه دولتای
شیعه دهد ".روزنامه السیاسه کویت نیز در  4آوریل  2011در مقالهای با عنوان "ایران برای
اشغال جزایر کویتی طر ریزی کرد" مینویسد" :منابر امنیتی کشورهای خلی (فاارس) از
توطئه ایران علیه تمامی کشورهای این حوزه و نه فقاط پادشااهی بحارین پارده برداشاته و
گفتند فصل مهمی از این طر  ،متوجه کشور کویت است .اشاغال برخای جزایار کاویتی در
چارچوب دخالت دریایی ایران زیر پوشش حمایت از شیعیان بحارین ،بخشای از ایان طار
است ".به طور کلی بنابر اعتقاد اعراب نقش ایران در بحران کناونی بحارین متاأار از عامال
تاریخی یعنی تش

برای زنده کردن امپراطوری پارسی است.
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 -5-3بحران سوریه
از آنجا که سوریه به عنوان متحد استراتژیک ایران در جهان عرب محسوب مایشاود و
این کشور مهمترین عامل نفوذ ایران در منطقه و نیز به عنوان حلقه اتصال ایران با حازباهلل
و حماس بوده ،به زعم کشورهای عربی خاری کردن سوریه از حوزه نفوذ ایران تأایر بسازایی
در جابجایی معادالت قدرت در منطقه دارد .در ایان میاان اعضاای شاورای همکااری ،ایان
نگر

را دارند که سوریه به عرصه جدیدی برای درگیری اعراب و ایران تبدیل شاده اسات.

آنها معتقدند که اگر تهران ،توانایی تداوم بقای اسد را داشته باشاد باه پیاروزی اساتراتژیک
علیه کشورهای عربی دست پیدا کرده است .بنابراین آنها تش

دارند که باه بحاران ساوریه

دامن زنند و با هدف ضربه زدن به ایران به تجهیز گسترده گروههاای تروریساتی در ساوریه
پرداختهاند (.)Rousseau, 2011
با آراز ناآرامی های سوریه ،سیاست مداخله در امور داخلای ساوریه و فشاار بار دولات
دمشق در دستور کار اعراب قرار گرفت .شورای همکاری خلی فارس در بیانیههاای مختلاف
از دولت اسد به دلیل استفاده از خشونت علیه معترضان ساوری انتقااد و از مخالفاان دولات
سوریه حمایت میکند .این مداخشت از بدو بحران سوریه به عینه دیده شد که از جمله آنها
میتوان به بیانیه شورای همکاری خلی فارس در  7آگوسات  2011اشااره کارد کاه در آن
ضمن محکومیت سرکوب مردم سوریه ،بشار اسد به قبول اصشحات جدی با تضمین حقاو
مدنی و منزلت مردم سوریه فراخوانده شد .ضمن اینکه مدتی پ

از آن شش عضو شاورا در

 6فوریه  2012در بیانیهای نظام سیاسی سوریه را باه کشاتار دساتهجمعای ماتهم کارده و
سفرای خود را از دمشق فراخوانده و نمایندگان ساوریه را از پایتخات کشاورهای خودشاان
اخرای کردند .تا به امروز نیز شورای همکاری خلی فارس هم نان خواستار وارد کردن فشار
بر دولت اسد است .در حالی که به اعتقاد جمهوری اسشمی ایران تحوالت سوریه مشاروعیت
دیگر انقشب های عربی را ندارد .از نگاه ایران تحوالت سوریه با خاری از کشور مرتبط و هدف
آن مقابله با مواضر مقاومت در سوریه است .موضار ایاران در برابار بحاران داخلای ساوریه،
حمایت از دولت بشار اسد و تأکید بر حل اخاتشف داخلای از طریاق گفتگاو و بکاار گیاری
راهحل های سیاسی بوده و همواره در طول مدت اختشفات در سوریه با هار گوناه دخالات و
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برخورد نظامی در این کشور مخالفت و معتقد به تقویت دولت سوریه و مقابله با افراط گاری
در این کشور بو ده است .این موضار حماایتی ،سیاسات ایاران را در نقطاه مقابال سیاسات
دولتهای عرب منطقه به ویژه عربستان و قطر در برابر بحران سوریه قرار داده است.
سرنگونی دولت بشار اسد و دولت شیعی عرا موجب تضاعیف محاور مقاومات و گفتماان
شیعه ،انزوای جمهوری اسشمی ایران ،از دست رفاتن جبهاه ساوریه ،عادم دسترسای ایاران باه
حزباهلل و حماس ،برتری یافتن عربستان و رقبای منطقاهای ایاران در منطقاه و نهایتااً کااهش
ضریب امنیتی ایران میشود و البته به قدرت رسیدن یک دولت شیعی در بحرین و یمان موجاب
افزایش عمق استراتژیک ایران در منطقه ،تقویت گفتمان شیعی و افزایش قدرت محاور مقاومات
شده و ضریب امنیتی ایران را به شدت افزایش میدهد .به اعتقاد بسیاری جبهاه ساوریه و عارا
به محل تشقی نیروهای مقاومت به رهباری ایاران و کشاورهای محافظاهکاار عربای باه رهباری
عربستان تبدیل شده است و شکست هر یک از طرفین در این جنا

نیاابتی باه معنای برتاری

دیگری در منطقه است ( .)Goodarzi, 2013: 33بنابراین ،روند ایران هراسی ،در سالهای اخیار
با توجه به گستر

بحران نظامی در سوریه با شدت بیشتری ادامه یافته است .باه گفتاه اعاراب،

ایران برای مردم سوریه تعیین اولویت میکند و از آنها میخواهد حکومات اساتبدادی را بپذیرناد
فقط به این دلیل که اسد ،دشمن ررب و رژیم صهیونیستی است.
 -4نگرش افکار عمومی جهان عرب نسبت به جمهوری اسالمی ایران
بخش مهمی از اهداف پروژه ایران هراسی رهبران عرب را میباید در جهت تأایرگذاری
بر افکار عمومی جهان عرب در داخل به ویژه در شرایط تشدید بحرانهای کنونی منطقاهای
مورد بررسی قرار داد؛ تا آنجا که "زاگبی" در پژوهش اخیر خویش "نگاهی به ایران :ظهور و
سقوط ایران در افکار عمومی" مینویسد که از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در آمریکاا
و وقود بهار عربی ،به ویژه بحران داخلی سوریه و ادامه برنامه هستهای ایاران ،موقعیات ایان
کشور در بین افکار عمومی کشورهای عربی به شکل محسوسی افول یافته است ،باه نحاوی
که هم اکنون تنها در لبنان اکثریت افکار عمومی طرفدار ایران و سیاسات هاای ایان کشاور
هستند و در  16کشور عربی دیگر اکثریت افکار عمومی نگاهی منفی نسبت به ایران دارند.
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مطالعه دیگری که می تواند در فهم مورد نگاه جوامر عربی به جمهوری اساشمی ایاران
کمک کننده باشد ،پنجمین نظرسنجی سالیانه مرکز عربی مطالعات و بررسی سیاستهاا در
دوحه قطر ( )2016است .در این پژوهش که باه بررسای دیادگاه شاهروندان عارب دربااره
موضوعات مختلف سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...میپردازد ،به نکات مهم و قابال
توجهی به ویژه در زمینه پروژه ایران هراسی میتوان دست یافت .نظرسنجی ماذکور در 12
کشور عربی (موریتانی ،مغرب ،الجزائر ،تون  ،مصر ،سودان ،فلساطین ،لبناان ،اردن ،عارا ،
سعودی و کویت) که  90درصد جمعیت عارب را در خاود جاای دادهاناد ،صاورت گرفتاه و
مهمترین نکاتی که از آن به دست میآید به شر زیر است:
• مهمترین مشکشت و چالش هاای کشاورهای عربای باه ترتیاب :بیکااری ،نااامنی،
وضعیت بد اقتصادی ،ضعف خدمات عمومی (بهداشت ،تعلیم و تربیات ،حمال و نقال و ،)...
تورم ،فقر ،حاکمیتهای سیاسی ،فسااد ماالی و اداری ،عادم اباات سیاسای ،سیاساتهاای
اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و محاصره رزه ،آوارگان ،تقسیمات طائفاهای  /قاومی ،مداخلاه
خارجی
• منابر عمده تهدید امنیت کشورهای عربی به ترتیب:
 رژیم صهیونیستی (با  32درصد) آمریکا ( 14درصد) کشورهای عربی مجاور یا در منطقه ( 13درصد) ایران ( 10درصد)در بخش دیگری از گزار

نیز به کشورهای با بیشترین تهدید برای امنیت وطن عربی

پرداخته که این نتای حاصل شده است:
 رژیم صهیونیستی (با  41درصد) آمریکا ( 27درصد) ایران ( 10درصد) -کشورهای عربی ( 5درصد)
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• تهدید ایران برای امنیت عربی در کشورهای مختلف:
 کویت ( 40درصد) عرا ( 25درصد) سعودی ( 15درصد) اردن ( 10درصد) لبنان ( 8درصد) مصر ( 6درصد) موریتانی ( 5درصد) سودان ( 3درصد) -فلسطین و تون

و مغرب هر کدام یک درصد

• ارزیابی از تأایر سیاستهای قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای در منطقه:
ارزیابی با نگر

منفی:

  77درصد سیاستهای آمریکا  71درصد سیاستهای ایران  66درصد سیاستهای روسیه  57درصد سیاستهای فرانسهارزیابی با نگر

مثبت

  54درصد سیاستهای ترکیه را مثبت می دانند( .اساتثناء در ماورد ترکیاه در 3کشور است :تقریباً سه چهارم پرسش شوندگان در عرا  68 ،درصد در لبنان و  50درصد در
مصر ،نگاه منفی به سیاستهای آنکارا دارند).
• در موضود فلسطین و منازعه عربی – رژیم صهیونیستی  75درصد ایان موضاود را
موضود کل اعراب و نه فقاط فلساطینیهاا مایدانناد؛  86درصاد مخاالف شناساایی رژیام
صهیونیستی از سوی کشورهای عربی هستند؛ دیدگاه مثبت نسبت به موافقتنامههاای صالح
اعراب و رژیم صهیونیساتی (کماپ دیویاد 28 :درصاد ،اوسالو  26درصاد و وادی عرباه 24
درصد)
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• داعش:
  89درصد دیدگاه منفی یا تا حدودی منفیمهمترین عناصر قدرت داعش از دیدگاه شهروندان عربی به ترتیب:
 موفقیتهای نظامی ( 17درصد)، اعشن خشفت اسشمی ( 15درصد)، پایبندی به اصول اسشمی ( 14درصد)، آمادگی برای مواجهه با ررب ( 12درصد)، وعده دفاد از اتباد اهل سنت ( 11درصد)، آمادگی برای مواجهه با ایران ( 5درصد)، -جن

با گروههای مسلح دیگر ( 4درصد)،

 دشمنی با نظامهای سیاسی در سوریه و عرا ( 3درصد) حمایت خارجی از آن (یک درصد)• مهمترین دالیل پیوستن شهروندان کشاورهای عربای باه داعاش بارای جنا

در

سوریه ،عرا و لیبی:
 دالیل داخلی  40درصد (شامل دالیل اقتصادی-فقر و بیکااری  22درصاد ،مشاکشتداخلی در کشورهایشان  11درصد و دالیل اجتماعی -نابرابری اجتماعی و  7 ...درصد)،
 تبلیغات داعش و شستشوی مغزی  18درصد، دالیل دینی  17درصد، دالیل فردی (تندروی و ماجراجویی)  7درصد -جن

با طرفهای خارجی  6درصد

دیدگاه نسبت به انقشبهای عربی 13 :درصاد خیلای مثبات 28 ،درصاد تاا حادودی
مثبت 22 ،درصد تا حدودی منفی و  28درصد خیلی منفای؛ بیشاترین درصاد حمایات در
مصر با  82درصد و بیشترین درصد مخالفت در اردن با  82درصد( .المرکز العربی لألبحاث و
دراس السیاسات ) 2017 ،نتای این نظرسانجی باه وضاو تغییار موقعیات ایاران در افکاار
عمومی جهان عرب را به خوبی نشان میدهد .بهگوناهای کاه باه صاورت روشانی تصاویری
تهدیدآمیز از ایران را به نمایش گذاشته است.
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 -5آینده ایران هراسی
درباره آینده ایران هراسی ،باید در نظر داشت که عدهای حیات فکری و عملای خاود را
در ستیز با جمهوری اسشمی ایران تعریف کرده اند و منفعت آنها در پایداری و تشدید ایاران
هراسی و شیعه هراسی است .رژیم صهیونیستی ،رژیمهای سیاسی و جریانهای افراطی اهل
سنت ،بقا و دوام خود را در برجسته کردن ایران هراسی جستجو میکنند .بناابراین باه نظار
میرسد در آینده نزدیک پدیده ایران هراسی در نزد اعراب ،به ویژه دولتهاای عربای خلای
فارس تشدید خواهد شد .با این وجود آن ه حائز اهمیت است فهم جمهوری اساشمی ایاران
از پدیده ایران هراسی و چگونگی مدیریت آن در راستای کاهش آاار مخارب امنیتای اسات.
فقدان درک درستی از مسائل در حال وقود در کشورهای منطقه و عادم ارائاه راهحالهاای
مسالمتآمیز ،بیتردید ایران هراسی را در آینده افزایش خواهد داد.
بهبود رابطه ایران و اعراب و کاهش میزان ایران هراسای بایش از هار چیاز باه تغییار
معادالت در رابطه ایران و عربستان سعودی به عنوان دو کشاور مهام منطقاه خلای فاارس
وابسته است .عربستان سعودی در رأس مخالفین جمهوری اساشمی ایاران و در رأس پاروژه
ایران هراسی اعراب قارار دارد .ایان کشاور باه دلیال گساتره جغرافیاایی پهنااور ،موقعیات
ژئوپلتیک مناسب ،دارا بودن بزرگترین ذخایر نفت جهان و زرادخاناه نظاامی پیشارفته ،باه
عنوان یکی از مهمترین قدرت های حوزه خلی فارس ،به دنبال نیل به جایگاه برتر منطقهای
و رهبری جهان اسشم است .اما عربستان دارای مشکشتی است که میکوشد با طر دشمنی
مستمر با ایران حمایت سایر کشورهای عربی منطقه را به دسات آورد و بار مشاکشت خاود
سرپو

گذارد .عربستان در بحرین ،یمن و سوریه با مشکشت خاارجی دسات و پنجاه نارم

می کند و در حوزه داخلی با مشکشتی چون تهدید جادی و خطار قریابالوقاود شورشایان
افراطی داخلی ،مشکشت اقتصادی ،کاهش درآمدهای نفتی و خطر بیاباتی در روناد انتقاال
قدرت مواجه است .دخالتهای اخیر عربستان در بحران یمن برای سرکوب گروههای شایعی
نظیر انصاراهلل ،حواشی ایجاد شده در خصوص مواضار یکای از مقاماات کشاورمان پیراماون
مرگ ملک عبداهلل پادشاه عربستان در خطبههای نماز جمعه تهران ،ماجرای تعرض مأموران
سعودی به دو زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده ،حادااه مناا و متعاقاب آن تعلیاق اعازام
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حجای ایرانی و نیز اعدام رهبر معترضان شیعی عربستان یعنی شیخ نمار ،از جملاه مساائلی
است که روابط ایران و عربستان را به عنوان باازیگر اصالی شاورای همکااری خلای فاارس
تحتالشعاد قرار داده است .اعدام شیخ نمر با تظاهرات در مناطق شیعهنشین ررب و جناوب
آسایا مواجاه شااد .در ایاران حملاه معترضااان باه سافارت عربسااتان ساعودی در تهااران و
کنسولگری این کشور در مشهد به قطر رابطه دیپلماتیک با دو کشور منجار شاده و پا

از

عربستان ،بحرین نیز اعشم به قطر رابطه رسمی با ایران نمود .سودان و امارات هم به سرعت
این رویه را دنبال نمودند ( .)Henderson, 2016: 1مجموعه این شرایط نشان مایدهاد ،در
آینده نزدیک منطقه شاهد تشدید جن

سرد میان ریاض و تهران خواهد بود .خطر ایران در

شرایط کنونی میتواند بهانهای را فراهم آورد تا دولتهای حاشیه خلی فارس چند صاباحی
معترضین داخلی خود را مهار کنند اما این پایان کار نیست.
 -6راهکارهایی برای مقابله با پروژه ایران هراسی
با توجه به پی یدگی مسئله ایران هراسی و تبعات منفی و زیانبار آن بارای جمهاوری
اسااشمی ایااران محورهااای زی ار بااه عنااوان سیاسااتهااا و راهبردهااای پیشاانهادی باارای
سیاستگذاران جمهوری اسشمی ایران ارائه میشوند:
 نگاهی به اقدامات ایران ستیزانه اعراب نشان میدهد اقدامات این کشورها علیه ایراندارای نوعی هماهنگی و انسجام آشکار است .بارها مشاهده شده که طر یک ادعای واهی از
سوی یکی از کشورهای عربی علیه ایران بشفاصله موضرگیاری و حمایات ساایر کشاورهای
عربی از این ادعا را به همراه داشته است .به طاور کلای ،شاکلی از همااهنگی و انساجام در
روندهای ایران ستیزانه اعراب را می توان باه خاوبی مشااهده نماود؛ از بیانیاههاای شاورای
همکاری ،اتحادیه عرب و اتحادیه بین المجال

کشورهای عربی گرفته تا بیانیهها و تهدیدات

و خط و نشانهای سایر حکومتهای عرب علیه ایران .رهبری مقابله جویی اعراب با ایران به
دست هر کشور یا نهاد عربی که باشد به نظر میرسد اعراب یا حداقل کشورهای اصلی سنی
عربی در این نکته به توافق رسیدهاند که هماهنگی آنها علیه ایران در قالب اقادامات جمعای
می تواند برای آنها مشروعیت ساز بوده و تأایرگذاری بیشتری در راستای رسیدن باه اهاداف
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مورد نظر آنها داشته باشد .جمهوری اسشمی ایران باید تش
علیه ایران را از بین برده تا بتواند از حلقه تن

کند تا ایان اتفاا نظار اعاراب

ایران هراسی خاری شود.

 پی یدگی تحوالت منطقه از یکسو و تش های پنهاان بارای اخاتشفافکنای میاانکشورهای مسلمان از سوی دیگر ،ضرورت توجه دستگاه دیپلماسی کشور باه توساعه رواباط
کشورمان با همسایگان را دو چندان کرده است .ارائه تصویری صحیح از پیدایش ،آرمانهاا و
نیز منطق انقشب اسشمی مهمترین پیامی است که بایاد در دیپلماسای فرهنگای جمهاوری
اسشمی به صورت مستمر به مردمان دیگر کشورها انتقال یابد.
 -ایران باید تش

بیشتری در ارائه تصویری روشن از اهداف خود در منطقاه از طریاق

رسانه ها داشته باشد .به هر میزان که ایاران بتواناد سااختارهای باین االذهاانی کشاورهای
منطقه را تغییر داده و تعریفی صلح طلبانهتر و دوستانهتر از اهداف اصیل و اساسی جمهوری
اسشمی ایران ارائه نماید امکان کاهش ایران هراسی وجود داشاته در نتیجاه ،ایجااد الگاوی
امنیتی پایدار در منطقه دست یافتنیتر میگردد.
 دیپلماسی فرهنگی و طراحی برنامههای فرهنگی ،آموزشی و رسانهای یکی از بهترینابزارها برای مقابله با ایران هراسی اسات .باا تعریاف سااز و کارهاای رساانهای و تبلیغااتی،
جمهوری اسشمیخواهد توانست فضای تن

را بشکند و به فضای وسیرتری در جامعاه وارد

شود و مانر از آن شود که اینگونه تبلیغات ایران هراسی بر افکار عمومی جامعه جهانی تاأایر
بگذارد .طبیعی است ادامه پروسه ایران هراسی موجب میشود ایران نتواند با مانور بیشاتری
در منطقه و جهان حضور پیدا کند .تولید و انتشار متون به زبان عربی در حوزههای مختلاف
از جمله جامعهشناسی ،سیاست ،تاریخ و  ...و ترجمه و نشر متون فاخر ایران یکی از راههاای
تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور است.
 اعتمادآفرینی با کشاورهای منطقاه برپایاه تفاهماات ،پیماانهاا و موافقتناماههاایمنطقهای میتواند در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسشمی ایران قرار گیرد.
 پیگیری تشکیل مجمر گفتگوهای منطقه ای برای ایجاد یک درک مشترک از اهدافکشورهای منطقه.
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 الزم است جمهوری اسشمی ایاران اساتراتژی منطقاه ای خاود مبنای بار تادافعی وصلحطلب بودن را مکرراً اعشم نماید .با توجه به اینکه تأکید تعصاب گوناه بار هویات عربای
شکلدهنده منافر همه کشورهای عربی منطقه است ایران باید به دور از به چالش طلبیادن
هویت مشترک آنها روی نقاط مشترک ارز های اسشمی و فرهنگی تأکید نماید.
 فراهم کردن امکان سرمایهگذاری مطمئن و پایدار برای تجار کشورهای منطقه خلیفارس و جلب نظر سرمایهگذاران عرب برای سارمایهگاذاری در صانایر کشاور مایتواناد در
ایجاد تحول در نگر

کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اساشمی ایاران مطلاوب باشاد.

سطح پایین تجارت و ادرام اقتصادی و عدم وجود همکاری اقتصادی بین ایران و همساایگان
عرب خلی فارس مانر هرگونه ابتکار و خشقیت قوی برای حل و فصل درگیریهاا اسات .در
صورت عدم وجود ارتباط گسترده اقتصادی در روابط میان کشاورهای حاوزه خلای فاارس
درگیری به احتمال زیاد باقی خواهد ماند .همکاری اقتصادی باه عناوان راهای بارای حال و
فصل درگیریها نقش حداقلی در روابط اعراب و ایران ایفا نموده است .ایان در حاالی اسات
که منطقه خلی فارس یکی از مناطق با رشد ساریر در جهاان اسات و دارای فرصاتهاای
فو العاده ای برای توسعه همکاری اقتصادی و ایجاد شبکهای قوی از وابستگی متقابل اسات.
حااوزههااایی کااه وابسااتگی متقاباال ماایتوانااد در آن ریشااهدار شااود عبارتنااد از :تجااارت و
گردشگری ،توساعه امکاناات بنادرگاههاا ،سارمایهگاذاری مشاترک در صانایر پتروشایمی،
همکاری در حوزه حمل و نقل هوایی ،سرمایه گذاری فنی و ماالی در بخاش نفات و گااز در
سراسر منطقه خلی فارس)Nuruzzaman, 2012: 7( .
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