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وزه خلیج فارسحدفاعی، اقتصادي، امنیتی، مسائل ژئوپولیتیکی

2دکتر حسین احمدي، 1بابک ارسیا

چکیده 
مورد بررسی انرژي و ژئوپولیتیکی منطقه خلیج فارس را، اقتصادي، در این پژوهش سعی شده مسایل امنیتی

از نابع عظیم انرژي و تنگه هرمزبه طور کلی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به علت وجود م. قرار دهیم
طی ، که همیشه از لحاظ امنیت و اقتصادي دچار مشکل بوده است، مناطق استراتژیک جهان هستند

اما در این ، مایهپی در پی در این منطقه بودهايجنگي گذشته یعنی بعد از انقالب اسالمی ما شاهد هاسال
مورد و اقتصاد و امنیت کشورهاي حوزه خلیج فارس رامقاله سعی شده که مسائل مربوط به ژئوپولیتیک

، بخش است که در بخش اول آن به تعریف مفاهیم مهم ژئوپولیتیکهفتاین مقاله شامل ، بررسی قرار دهیم
هژمونیک ، گرایانهواقعبخش دوم به چهارچوب نظري که از الگوهاي ، پردازیممیو امنیت جغرافیاي سیاسی

بخش سوم را به ژئوپولیتیک خلیج فارس و . مایهاستفاده شده است پرداختنهجویامشارکتو امنیت 
که هرکدام به ، کمربندشکننده، قدرت دریایی، ریملند، رتلندهاي که در این رابطه است از جملههانظریه

ک در بخش چهارم ژئوپولیتی، کنیممیجایگاه منحصر به فرد خاورمیانه و خلیج فارس اشاره دارند اشاره 
دهیم و بخش پنجم اقتصاد و انرژي از جمله گاز و نفت میکشورهاي حوزه خلیج فارس را مورد بررسی قرار 

در بخش هفتم ، اختصاص دارد به مسائل امنیتی حوزه خلج فارسبخش ششم، دهیممیرا مورد بررسی قرار 
در پایان هم م ایهدبه شوراي همکاري خلیج فارس وچگونگی تامین امنیت حوزه خلیج فارس اشاره کر

. دهیممیپیشنهادهایی ارایه گیري ونتیجه

. ایران، خلیج فارس، نفت، جغرافیاي سیاسی، ژئوپولیتیک، امنیتهاي کلیدي: واژه

مقدمه 
حوزه «ي سیاسی در چهارچوب هادر این دیدگاه پدیده. در ژئوپولیتیک واحد مطالعه منطقه است

به دلیل ، عربی- این منطقه ژئوپولیتیکی ایرانی، خلیج فارس.شوندمیآن بررسی » جغرافیایی
همواره توجه کشورهاي مجاور و ، حساسیت جغرافیایی و در برداشتن ذخایر عظیم نفت و گاز

منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و . همچنین جهان را به خود معطوف داشته است

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهینویسنده مسئول، -1
دکتري علوم سیاسی از دانشگاه کراالي هند-2
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. شودهم و حساس جهان از قرن گذشته محسوب میژئواستراتژیک خود یکی از مناطق بسیار م
ترتیبات امنیتی در . باشدانرژي و امنیت دو موضوع کلیدي و استراتژیک در این منطقه می

از آنجا که . اي قرار داشته استالمللی و منطقهفارس از دیرباز مورد توجه بازیگران بینخلیج
هر ، شودفارس محسوب میر عرصه امنیت خلیججمهوري اسالمی ایران یکی از مهمترین بازیگران د

در این پژوهش به . اي دارداي که در این زمینه طراحی و تدوین شود براي ایران اهمیت ویژهبرنامه
کنیم که نقش ایران در امنیت منطقه خلیج میدنبال جوابی صحیح براي سوالی است که مطرح 

م چنین است که ایران به عنوان ایهمطرح کردهم که در این رابطهايهفارس چگونه است؟ و فرض
. کندمیکشوري که بیشترین مرز آبی را با خلیج فارس دارد نقش امنیتی بسزایی ایجاد 

تعریف مفاهیم بخش اول:
ژئوپولیتیک

در سطح جهان بر اساس امکاناتی که محیط هاقدرتعبارت است از مطالعه روابط "ژئوپولیتیک"
، مجتهدزادهتوان از محیط جغرافیایی گرفت(میو یا امکاناتی که گذاردمییار جغرافیایی در اخت

سوئدي که دنباله رو راتزل دانجغرافی، این واژه براي اولین بار توسط رودلف کیلن. )1379:23
عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل تأثیر«تعبیر او از این واژه . ابداع شد1899بود در سال 

.)9: 1372،بود(عزتی
جغرافیاي سیاسی

. پردازیممید و زیادي از جغرافیاي سیاسی وجود دارد که به چند مورد از آنها دتعاریف متع
ي سیاسی است و به اختصاصات فضایی هادرگیر تحلیل فضایی پدیدهاساساًجغرافیاي سیاسی 

ي هابنديتقسیمبه جغرافیاي سیاسی.)1386:9، بلیک، فرایند سیاسی توجه دارد(داریسیدل
اگر سطح زمین مانند پوسته صاف توپ . پردازدمیسیاسی فضاي قابل وصول به یک گروه خاص 

. وجود نداشتالمللبینیکنواخت بود موضوعاتی از قبیل جغرافیاي سیاسی و روابط پنگپینگ
یایی سیاسی جغراف. پردازدمیي سیاسی در صحنه جغرافیایی هابنديتقسیمجغرافیاي سیاسی به 

منطقه و ، حرکت و روابط میان مرکز و پیرامون، حکومت و سرزمین، مفاهیم چون(کشور و مرز
.)32: 1380، مجتهدزادهکند(میدولت) را بررسی 

امنیت
عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت ، »امنیت«ي لغات از هاتعریف فرهنگ

و داشتن ، آزادي از اضطراب و بیمناکی، : رهایی از تردیدهمچنین عبارت است از» امنیت«. شدن
مسائلی است که ةدر زمر، یالمللبینملی یا ، امنیت خواه فردي. اعتماد و اطمینان موجه و مستند
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، در مفهومی به کار گرفته شده است که به صلح، امنیت به صورت وسیع. انسان با آن مواجه است
کند که فرد و یا گروهی از مردم احساس آزادي از میشرایطی اشاره سالمتی و دیگر ، اعتماد، آزادي
از سوي .)43: 1383، خطر یا تهدیدات ناشی از داخل یا خارج داشته باشند(ربیعی، ترس، نگرانی

آید که دیگر چونان دوران جنگ میذهنی به شمار -ي ماديهااز مؤلفهمتأثرايهامنیت پدید، دیگر
.)1381:59، آرلیتل، در ذیل مالحظات نظامی تعریف نمود(مکین اليتوان آن رامین، سرد

چارچوب نظريبخش دوم:
گیري مفاهیم امنیتی شاهد دگردیسی چشم، هاي اخیر و به ویژه پس از پایان جنگ سرددر دهه

سپتامبر شروع شد و در نتیجه سیاست یک11ي اخیر با حادثه هاسالتحوالت . شده است
اشغال عراق ترتیبات ، از سوي دیگر. المللی جنبه امنیتی یافتنه آمریکا فضاي بینگرایاجانبه

باعث ، گیري عراق جدیدسقوط صدام حسین و شکل. امنیتی جهانی را دچار تغییرات اساسی نمود
. اي خواهد شدتحول بیشتردر معادالت منطقه خلیج فارس و ترتیبات جدید امنیتی منطقه

هایی را براي ترتیبات امنیتی خلیج ن با توجه به شرایط این منطقه نظریهمتفکرین و اندیشمندا
تواند قابل اجرا نفوذ میي ذيهاقدرتها هر کدام با توجه به اهداف این نظریه. اندفارس ارائه کرده

از . اکنون منطقه مهم خلیج فارس نیازمند داشتن یک الگوي جدید ترتیبات امنیتی استهم. باشد
المللی بیشتر مطرح هاي امنیتی سه نظریه و الگو را که امروزه در مورد امنیت بینرچوبمیان چا
. به اختصار معرفی خواهیم کرد، هستند

رقابتی یا الگوي سنتی؛ گرایانهواقعسیاست -
الگوي هژمونیک؛-
. جویانهالگوي امنیت مشارکت-

رقابتی گرایانهواقعالف ـ الگوي سیاست 
اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده ، بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامی استوار استاین الگو 

در این الگو ترکیبی چند . هاي امنیتی سایر بازیگران نیستمنافع ملی و نگرانی، انگاشتن حاکمیت
قطبی از کشورهایی وجود دارد که داراي روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که 

در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده است و به طور . ر طول زمان ممکن است تغییر کندد
در مورد همه کشورها سطوح . شودکلی هیچ کشوري به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمی

به همه کشورها در هر تقریباًمختلفی از منافع مشترك یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترك 
رسد به نظر می، به طور کلی. دهد که براساس شرایط روز با یکدیگر متحد شوندازه میمنطقه اج
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شیوه موازنه قواي سنتی یا همان الگوي سیاست واقع گرایانه رقابتی براي مدیریت مسائل امنیتی 
در شرایط زیر نتیجه بهتري بدهد:

هاي مشابهی از رو تعریفها و منافع مشترکی هستند و از این کشورها تا حدي داراي ارزش-
امنیت و ثبات ملی دارند؛

ها نظم کشورها به طرف مقابل خود اطمینان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصی از ارزش-
زنند؛موجود را برهم نمی

گذارند؛کشورها به موجودیت مختار و مستقل دیگر بازیگران احترام می-
و داخلی نقش کانونی کشورهاي مستقل به عنوان بازیگر هاي فراملیها و ایدئولوژيوجود جنبش-

کند؛اصلی را نفی نمی
بینی و در طول زمان ثابت است و همین هاي سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیشاولویت-

. شودامر باعث اعتمادسازي می
الگوي هژمونیک- ب 

نیک است که بر اساس غلبه منافع اي الگوي هژموالگوي دوم براي ایجاد چارچوب امنیتی منطقه
اي دیگر و کاربرد عملیاتی ابزارهاي نظامی و اقتصادي براي اعمال یک مجموعه از کشورها بر دسته
صف دوستان و دشمنان کامالً مشخص و از ، براساس این الگو. شودسیاست بازدارندگی طراحی می

این دیدگاه یادآور دوران . “برماستهر که با ما نیست”، به عبارت دیگر. شودیکدیگر تفکیک می
هاي سنتی براي دوستان امنیت دسته مرکانتیلیسم قرون هجدهم و نوزدهم است که در آن اتحادیه

آوري به هاي فنالمللی و پیشرفتکنترل مالی بین، هاي دریاییجمعی را در چارچوب حفاظت از راه
. کردشمنان دریغ میآورد و این امتیازات را به طور کلی از دارمغان می

اي نیز به کار گرفته شده است و این الگو در دوران اخیر در مورد مقابله با گسترش تسلیحات هسته
این الگو شامل جلوگیري از . در آن رویکردي اجماعی براي مقابله با کشورهاي غیردوست وجود دارد

تسلیحات هدایت شونده ، عیجلوگیري از دسترسی آنها به تسلیحات کشتار جم، آوريانتقال فن
دستانه و همچنین در این الگو شیوه دفاعی متکی بر حمالت پیش. شوددقیق و حتی متعارف می

. دستانه استبازدارندگی و حمالت پیش، اقدامات واکنشی یا به عبارت دیگر پدافند کامل
الگوي امنیت مشارکتی- ج 

د و تفکر اصلی و مرکزي حاکم بر آن عبارت از این الملل داراین الگو نگاه متفاوتی به سیاست بین
توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص است که همه کشورها می

تنها دوستان و ، در این رژیم امنیتی. کنندهاي نظامی براي خویش تامین محدودکردن توانایی
فرض براین است که دشمنان همان جویانهشارکتمبلکه از دیدگاه امنیت ، یابندمتحدان حضور نمی
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رغم وجود پذیرند و این کار علیهاي فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان میمحدودیت
هاي قانونی و همچنین فرض براین است که این محدودیت. اعتمادي متقابل امري شدنی استبی

هاي امنیتی نه از طریق سلطه در این الگو تضمین. فنی امتیازات متقابلی را نیز در برخواهد داشت
به ، هایی که هدف آنها کسب سلطه بررقیبان استبلکه برعکس از راه غیرقابل قبول کردن گزینش

اي به منزله امنیت به طور فزاینده، جویانهدر رویکرد امنیت مشارکت، به طور خالصه. آیدوجود می
متحد و ، این رویکرد کشورها را به دوست. سیم نیستشود که قابل تقملک مشاعی تعریف می

اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوي است و همه شرکا خواستار امنیت ، کنددشمن تقسیم نمی
.)4- 1385:3، واعظی(متقابل هستند

ربط مورد توان با توجه به شرایط منطقه خلیج فارس و بازیگران ذيهریک از الگوهاي فوق را می
ترین ها تحلیل کرد و در نهایت قابل قبولی قرار داد و کارآیی آنها را با توجه به این دیدگاهبررس

. فارس پیشنهاد نمودالگو را براي ترتیبات امنیتی آتی خلیج

ي آن هاژئوپولیتیک خلیج فارس و نظریهبخش سوم: 
ساس امکاناتی که محیط در سطح جهان بر اهاقدرتعبارت است از مطالعه روابط "ژئوپولیتیک"

، مجتهدزادهتوان از محیط جغرافیایی گرفت(میو یا امکاناتی که گذاردمیجغرافیایی در اختیار 
سوئدي که دنباله رو راتزل دانجغرافی، این واژه براي اولین بار توسط رودلف کیلن. )1379:23

ل محیط جغرافیایی در سیاست ملل عوامتأثیر« تعبیر او از این واژه . ابداع شد1899بود در سال 
.)9: 1372،بود(عزتی

در واقع . واژه دیگري که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ژئوپولیتیک دارد واژه جغرافیاي سیاسی است
جغرافیاي سیاسی و ژئوپولیتیک دو گرایش از یک موضوع هستند که به تعامالت میان قدرت 

ند سیاست و جغرافیا در درون مرزهاي یک کشور پیو. پردازندمیسیاسی و محیط جغرافیایی 
مفاهیمی . موضوع جغرافیاي سیاسی است در حالی که ژئوپولیتیک نگاهی فراملی و جهانی است

هویت و ناسیونالیسم) از مفاهیم محوري و مطرح در ، ملیت، مرز و بوم، حکومت، مانند(کشور
. جغرافیایی سیاسی هستند

قطعی و جبري جغرافیا در امور تاریخی و سیاسی تأثیرمختلف بیانگر رویکرد ژئوپولیتیک با درجات 
گروهی معتقند ژئوپولیتیک رابطه جغرافیاي طبیعی و انسانی بر .)116: 1385، شفایی، است(نورائی

بین ايهدیگر نیز ژئوپولیتیک را رابطايهعد. دهدمیسیاست داخلی و خارجی مورد توجه قرار 
برخی دیگر ژئوپولیتیک را رابطه بین اوضاع . دانندمیو سیاست یک کشور عوامل جغرافیاي طبیعی
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دانند و معتقدند مطالعه آثار و نتایجی است که عوامل میجغرافیایی و سیاست خارجی کشورها 
.)17: 1384، دانند(الهیمیجغرافیایی طبیعی و سیاسی یک کشور 

. ر میان شبه جزیره عربستان و ایران قرار داردخلیج فارس(خلیج پارس) در امتداد در یاي عمان و د
فشار ، شناسیي گذشته زمینهاخلیج فارس بازمانده گودال بزرگی است که در دوران

سبب ایجاد ، هاي فالت ایران و پایداري فالت عربستان در برابر این واکنش هایتکتونیکیفشانآتش
طبق . م الیام به این نام معروف بوده استخلیج فارس از قدی. و توسعه پهنا و ژرفاي آن شده است

که در موقع حفر کانال سوئز از داریوش به دست آمده این ايهکتیببه ویژهمدارك به دست آمده 
مورخان و محققان خارجی دنیاي قدیم از آن جمله . خلیج به نام دریاي پارس خوانده شده است

ابن ، بیرونی، ققان اسالمی نظیر مسعوديحمرومی و نیز، رلیوس. ك، استرابلن، نئارخوس، هرودوت
ي خود از آن به نام خلیج فارس یا دریاي هانوشتهناصر خسرو در آثار و، مستوفی، موقوسی، حوقل

تحت عنوان وضعیت حقوقی ايهمقال، ملی مطالعات خلیج فارساند(سایت مرکزپارس یاد کرده
.اهللا پورطالب)روح، گانهجزایر سه

نویسان و طور که تاریخخلیج فارس پیوسته بخش پراهمیتی از جهان بوده و هماننگارش تاریخ 
خلیج فارس نقش . این دریا پدید آمدهايآبگویند تمدن بشر در نزدیکی میبه ما شناسانباستان

این نقش از هنگام گسترش قدرت . را به عنوان شاه راه بازرگانی از روزگاران باستان آغاز کردخود
رومیان و ساسانیان اهمیت ، پارتیان، مقدونیان، یونانیان، ي بزرگ مانند هخامنشیانهاوريامپراط

که تشکیالت غرب حاکمیت خود را براساس منطقه گستراند خلیج فارس میهنگا. بیشتري یافت
پیرامون آن مرتبط بازرگانی و ارتباطات تجدید کرد و مرکز این تشکیالت وۀنقش خود را در زمین

خلیج ۀي اروپایی در منطقهاقدرتي سیاسی استراتژي یک هابه هنگام گسترش رقابت.ساخت
پر اهمیت در زنجیر استراتژي آنان ۀفارس به عنوان یک شاه راه بازرگانی و مهم به عنوان یک حلق

از نظر طبیعی خلیج فارس دریایی هاللی شکل است .)1381:11، مورد توجه قرار گرفت(گلوردي
خلیج فارس داراي حدود هزار کیلومتر . مان و اقیانوس هند ارتباط داردعشرق بادریاي که از طرف

هزار کیلومتر مربع و عرض 226سطح آن حدود . طول و بین دویست تا سیصد کیلومتر عرض است
30درجه و 24خلیج فارس در عرض جغرافیایی . کیلومتر است60آن در قسمت تنگه هرمز حدود 

و آب. دقیقه واقع شده است30درجه و 56جه تا در48جه و طول جغرافیایی در30ا دقیقه ت
بوده و دماي آن در هنگام زمستان معتدل و در تابستان استوایینیمههواي این ناحیه خشک و 

در هزار است40تا 37میانگین درجه شوري آب نیز در آن بین . باشدمیبسیار گرم و شرجی 
توان چنین میي مربوط به ژئوپولیتیک خلیج فارس را هاا نظریهام.)1381:12، (گلوردي

. نظریه کمربند شکننده، نظریه قدرت دریایی، نظریه ریملند، نظریه هارتلند. کردبنديتقسیم
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نظریه تئوري هارتلند
واقع بین آلمان و سیبري مرکزي را اروآسیابر اساس تئوري هارتلند هرکس منابع انسانی و فیزیکی 

سر ، انگلیسیدانجغرافیاین تئوري توسط . تواند جهان را کنترل کندمیاختیار داشته باشد در 
، منتشر شد(الهی1919و سپس در کتاب وي در سال 1904در سال ايهدر مقالهالفورد مکیندر

به شناخت و آن را میآسیا و آفریقا را به عنوان جزیره جهانی ، ي اروپاهامکیندر قاره. )20: 1384
اساس تز معروف مکیندر این بود که حوضه داخلی .)12: 1382، همین نام معرفی کرد(عزتی

مکیندر متذکر شد که این منطقه محوري توسط یک . اروآسیا منطقه محوري سیاست جهان است
.)36: 1386، بلیک، شود که خاورمیانه در آن جاي دارد(درایسدلمیحاشیه هاللی شکل محاصره 

ري ریملند نظریه تئو
نظریه تئوري سرزمین ، برخوردار استايهنظریه دیگري که در مباحث ژئوپولیتیک از اهمیت ویژ

، اروپاايهي حاشیهاسرزمیناین تئوري به . باشدمیاز نیکالس اسپایکمن» ریملند«ايهحاشی
ت ایاالت و همچون کلیدهاي امنی. دهدمیآسیاي جنوبی و خاور دور اهمیت بسیار ، خاورمیانه

به نظر این دانشمند تسلط بر هر یک از این مناطق احاطه بر جهان ، کندمیمتحده آمریکا تلقی 
دلیل اهمیت دادن .)117: 1385، شفایی، آورد(نوراییمیجدید را به صورت یک امکان در 

امکان از این جهت بود که به اعتقاد وي این منطقه ، اسپایکمن به ریملند در مقایسه با هارتلند
سهولت همچنین بیشترین منابع نیروي انسانی و. کندمیرا بهتر فراهم بحريوترکیب قدرت بري 

.)18: 1382، ارتباطات در این بخش در جهان وجود دارد(عزتی

نظریه قدرت دریایی 
آمریکایی نظریه دیگري که در مباحث ژئوپولیتیک حایز اهمیت است نظریه آلفرد تایر ماهان

مورد » نیروي دریایی را به عنوان کلید قدرت جهانی«این افسر نیروي دریایی آمریکا . باشدمی
ي جهان را از هم هاسرزمیندریاهاي جهان بیش از آنکه «به نظر آلفرد ماهان . قرار داده استتأکید

از آنها ي ماوراي بحار و دفاع هاامپراطوريبنابر این تشکیل » دهندمیجدا کند آنها را به هم پیوند 
بر اینکه دریاهاي تأکیدماهان با .)118: 1385، شفایی، به قدرت تسلط بر دریا بستگی دارد(نورایی

معتقد بود که تسخیر و دفاع از مستعمرات یک ، کند و نه جدامیرا به هم متصل هاجهان خشکی
.)23: 1384، به توانه کنترل دریا بستگی دارد(الهیامپراطوري
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د شکننده نظریه کمربن
را مطرح کرد که منطقه خاورمیانه در آن جاي » کمربندهاي شکننده«نظریه . کوهن. بی. اس
بر اساس این نظریه خاورمیانه میان دو قدرت بري(شوروي ) و بحري(آمریکا ) قرار دارد و . گیردمی

جدلی از کوهن یک طرح کمتر. )28: 1388، شود(ولدانیمیلذا در زیر فشار این دو قدرت خورد 
بخشی از لیبی را سودان و، مناطق ژئواستراتژیک جهان ارائه داد که در آن خاورمیانه همراه با مصر

در یک منطقه وسیع «کند میکوهن نظریه کمربند شکننده را بدین صورت تعریف . گرفتمیدر بر 
ي بزرگ هاقدرتیی در حال کشمکش که بین منافع متضاد هادولتبا موقعیت استراتژیک توسط 

.)37: 1386، بلیک، گیرکرده است(درایسدل
.دارندايهبه منطقه خاورمیانه وخلیج فارس توجه ویژهابینیم تمام این نظریهمیچنانچه 

ژئوپولیتیک کشورهاي حوزه خلیج فارس 
عربستان

قرار که در جنوب باختري آسیا، این شبه جزیره. عربستان بخش بزرگی از شبه جزیره حجاز است
سوزان به خشک و، عربستان سرزمین بلند. کیلومتر مربه مساحت دارد2240000قریب ، گرفته
ي شنی با بادهاي خشک و دائم در سطح آن در حرکت هستند و این سرزمین هاآید و تلمیشمار 

ق به مناطهاعربستان از لحاظ ناهمواري. گیردمیدر معرض بادهاي موسمی دریایی قرار ، به ندرت
.)93: 1378، شود(عزتیمیزیر تقسیم 

از لحاظ پوشش نباتی و. در باختر خاك این کشور قرار دارند» العسیر«و » حجاز«منطقه –1
در این منطقه قرار دارند » جیزان«و » جده«بنادر . استهابخشاز سایر تربسیار غنی

و ايهوجود ارتفاعات صخردر خاور منطقه حجاز و العسیر قرار گرفته و » نجد«منطقه –2
هسته ، از لحاظ انسانی و اجتماعی، ي آن است این منطقه در گذشتههاهاي شنی از ویژگیبیابان

. زایی براي دولت مرکزي بوده استمخالف
مهمترین . را به خود اختصاص داده استايهقلمرو کویرها و صحاري وسعت قابل مالحظ-3

صحراي اخیر . »ربع الخالی«و صحراي » نفوذ«صحراي »الرهناء«کویرهاي این بخش عبارتند از : 
. هزار کیلومتر مربع دارد560بزرگترین صحاري عربستان است و وسعتی معادل

امکانات و شرایط اصوالًباید به این نکته اشاره کنیم که ، پیش از تحلیل ژئوپولیتیکی عربستان
برخی در جهت تضعیف ت تقویت آن کشور وجغرافیایی هر کشور به نحوي است که برخی در جه

. کنندمیآن کشور عمل 
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در کشور عربستان نیز همانند سایر . شوندمیاین عوامل به دودسته اصلی داخلی و خارجی تقسیم 
. اسن عوامل را باید مورد توجه قرار داد، واحدهاي جهان
، نفوذ عربستان دارندوقدرتبریمثبتتأثیرکه ، بر قدرت: ازجمله عوامل داخلیمؤثرعوامل داخلی 

. توان به موارد ذیل اشاره کردمی
اسالم و حرمین شریفین: ظهور اسالم در این مکان جغرافیایی و وجود حرمین شریفین این –1

نفر مسلمان از سراسر جهان به این هامیلیونساالنه . کشور را به عنوان قطب اسالم در آورده است
تواند میاین کشور ، وه بر درآمدهاي سرشاري که همواره در حال افزایش هستندآیند و عالمیمکان 

، به هر شکل که بخواهد، از این بزرگترین عوامل ژئوپولیتیکی به عنوان یک منبع تمام نشدنی
ي هاموقعیت، از طرفداري جهان اسالمگیريبهرهاین کشور توانسته است با . نمایدبرداريبهره

.)97: 1378، براي خود کسب کند( عزتیايهی و منطقالمللبینممتازي در صحنه
میلیون بشکه 12نفت و قدرت عظیم اقتصادي و نظامی ناشی از آن: قدرت تولید نفت تا قریب –2

توزیع و ، تولید، گذاري نفت و به طور کلیبه این کشور این امکان را داده است که در قیمت، در روز
بخشی از درآمدهاي نفتی خود را صرف خرید تسلیحات نظامی ا کند ومصرف آن نقش خاصی ایف

.)97: 1378، قدرت نظامی خود را افزایش داده است( عزتی، سانبدیننماید و 
فرهنگی با دیگر اعراب: این کشور از این طریق توانسته است با این پیوندها و اشتراکات قومی و-3

.)97: 1378، ورهاي منطقه نفوذ کند(عزتیاز وحدت دینی براحتی در کشگیريبهره
خلیج فارس و -مهم جهانراهآبموقعیت ممتاز ژئوپولیتیکی: قرار گرفتن عربستان در میان دو -4
، راهآبدسترسی به این دو . موقعیت ژئوپولیتیکی خاصی به این کشور بخشیده است-یاي سرخدر

.)69: 1384، زادهمتقیاهم ساخته است(امکان رزمایش استراتژیکی زیادي براي این کشور فر
قدرت: از عوامل خارجی که به عنوان یک پشتوانه فراملی در جهت تحکیم برمؤثرعوامل خارجی 

وابستگی جهان غرب به نفت و بازار توانمی، افزایش قدرت عربستان نقش دارندثبات و امنیت و
در میان کشورهاي ، موقعیت ژئوپولیتیکی خودکه عربستان به علت ايهبه گون، عربستان را نام برد

زیرا این کشور داراي وسعت زیاد و مرز طوالنی با، اولویت نخست را براي آمریکا دارد، خلیج فارس
صاحب ، درمیان کشورهاي عربی حتی مسلمان داراي اهمیت سیاسی بوده. خلیج فارس است

نان است که از خاك آن عملیات موقعیت جغرافیایی آن چ، مخازن عظیم نفت است و سرانجام
نظامی علیه سایر کشورهاي شبه جزیره عربستان و منطقه به آسانی ممکن است و سواحل آن در 

، سازد(الهیمیدریاي سرخ امکان صدور نفت را به عنوان جایگزینی براي خلیج فارس امکان پذیر 
1384 :282(.
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عراق 
این کشور در . ز هشت کشور حاشیه خلیج فارس استیکی ا، کیلومتر072/437کشور عراق با وسعت 

، کویت، اردن هاشمی، سوریه، ترکیه، بخش جنوبی غربی آسیا و در همسایگی کشورهاي ایران
نقش مهمی در بین کشورهاي حوزه خلیج ، ي خاص جغرافیاییهاعربستان قرار دارد و به علت ویژگی

س أضوع را باید در عوامل متغیر ژئوپولیتکی و در رمو، درتحلیل ژئوپولیتیکی عراق. کندمیفارس ایفا 
عراق از بافت جمعیتی متنوع و ناهمگونی برخوردار . آن ترکیب جمعیت این کشور جست و جو کرد

انگلستان جهان عرب را تقسیم کرد و کشور عراق از به هم پیوستن ، پس از جنگ جهانی اول. است
منیت انوع عناصري ماهوي جمعیت عراق تنها از نظر ت. عثمانی تشکیل شدامپراطورياستان از 18

ی نیز همواره نگرانی المللبینو ايهامنیت منطقشناسیآسیببلکه از منظر ، نبودهسازمشکلداخلی 
.)17: 1383، ي این واحد ملی و همسایگانش را در پی داشته است(پژوهش و تحقیقهاحکومت

به لحاظ جغرافیایی از عمق ، در خلیج فارس داردهمچنین عراق به دلیل موقعیت نامطلوبی که
کیلومتر است55طول سواحل این کشور در خلیج فارس قریب . استراتژیک مناسبی برخوردار نیست

آب این مناطق ، عالوه بر این. که نسبت به دیگر کشورهاي این منطقه کمترین ساحل را داراست
. آوردمیرانی و حمل و نقل فراهم نرا براي کشتیموقعیت مطلوبی ، بسیار کم عمق است و بنابراین

ذخایر فراوان نفتی دارد و پس از عربستان و ایران ، این کشور نیز همانند دیگر کشورهاي منطقه
این کشور همچنین به دلیل موقعیت .)110: 1378، آید(عزتیمیسومین کشور غنی جهان به شمار 

تقریباًع ارضی به خاك کشورهاي همسایه خود داشته و استراتژیکی نامطلوبی که دارد همواره مطام
.)111: 1378، باتمامی همسایگان خود اختالفات ارضی داشته است(عزتی

عمان 
بخش شمالی و جنوبی است که بخش متشکل از دو، کیلومتر000/300عمان با وسعتی قریب 
این . دهدمیمان تشکیل و بخش جنوبی آن را سرزمین اصلی ع» المسندم«شمالی را شبه جزیره 

شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده و به صورت یک شرق و جنوبالیهنشین در منتهیکشور سلطان
به .)1: 1374، و دریاي عرب قرار گرفته است(یگانه» ربع الخالی«در حد فاصل بین ، کمربند سالی

ت و میزان بارندگی در این کشور جزو مناطق گرمسیري اس، دلیل قرار گرفتن در منطقه حاره
در تحلیل ژئوپولیتیکی عمان باید . ولی در ارتفاعات قابل مالحظه است، سواحل آن بسیار ناچیز

به . داراي ارزش استراتژیک است، گفت : این کشور به دلیل قرار گرفتن در گذرگاه استراتژیک هرمز
نرژي این حوزه از جمله نفت از منافع ا، دلیل آنکه این کشور در منطقه خلیج فارس قرار گرفته

اروپا قرار - و کاالهاي تبدیلی آسیاي حمل و نقل انرژيهاراهآبدر مسیر ، از سوي دیگر. استمتأثر
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ي بزرگ از جمله هاقدرتمورد توجه اهداف استراتژي ، دارد وداري نقش ارتباطی است و از این نظر
ي جنوبی تنگه هاو کرانه» المسندم«ه همچنین عالوه بر شبه جزیر. ایاالت متحده آمریکا است

وجود . افزایدمیموقعیت ویژه این کشور در غرب اقیانوس هند بر اهمیت استراتژیک آن ، هرمز
یی براي عملیات آبی هاکه از لحاظ نظامی در حکم سرپل» موریا» «کوریا» «مصیره«جزایري مانند 

.)101: 1378، کند(عزتیمیموقعیت حساس این کشور را چند برابر ، و خاکی هستند
که دارد از عوامل انسانی و طبیعی مناطق اطراف ايهفضاي جغرافیایی عمان به دلیل موقعیت ویژ

است و سه قدرت متأثراز حوزه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان ، در درجه اول، استمتأثرخود 
دفاعی و فرهنگی ، امنیتی، صادياقت، ایران و پاکستان از لحاظ سیاسی، از جمله عربستانايهمنطق

اقتصاد این کشور نیز همانند .)102: 1378، دهند(عزتیمیخود قرار الشعاعتحتاین کشور را 
مس ، میزان قابل توجهی از گاز، به نفت وابسته است و افزون بر ذخایر نفت، دیگر کشورهاي منطقه

، سنگ مرمر، ي معادن زغال سنگهمچنین عمان دارا، شودمیو سنگ کرومیت در این کشور یافت 
.)37: 1374، سنگ گچ و سنگ آهک است(یگانه

بحرین 
از لحاظ میزان بارش . جزیره است35متشکل از ، کیلومتر مربع716بحرین با وسعتی قریب به 

، جویی در مصرف آنلزوم صرفهکم آبی ومسأله، شود و از این رومیکشوري خشک محسوب ، ساالنه
زارهاي و شنهاارتفاع بودن بحرین و مجاورت آن با بیابانکم. قه حائز اهمیت استبراي این منط

.)5: 1376، ايهافجموجب وزش بادهاي موسمی در این سرزمین شده است(سیف، عربستان
باید گفت: موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن این کشور در قلب ، در تحلیل ژئوپولیتیکی بحرین

اگر چه بحرین از نظر جمعیت . ه آن جایگاه استراتژیک خاصی بخشیده استب، منطقه خلیج فارس
ولی نزدیکی آن با سواحل ایران و اکتشاف ، ترین کشور حاشیه خلیج فارس استکوچک، و وسعت

ي آب شیرین از دیر باز بر اهمیت موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی هاچاهاي نفت و وجود چشمه
.)22: 1376، ياهافجآن افزوده است(سیف

م هدر گذشته صید مروارید مهمترین عامل رونق اقتصادي بحرین بود که با کشف نفت از اهمیت آن
ي نفتی کشورهاي این حوزه را در هاین ذخیرهترکم، اما با توجه به وسعت محدود این کشور. کاسته شد

. اي نفت در صنایع جایگزین کندکوشد گاز را به جمیاختیار دارد و به دلیل کمبود ذخاییر نفتی دولت 
.)104: 1384، زادهپس از نفت و گاز صنعت آلمینیوم از اهمیت خاصی در بحرین برخوردار است(متقی
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قطر 
نفر یکی از 1450000کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 437/11کشور قطر با وسعتی قریب به

عیت جغرافیایی اهمیت ژئوپولیتیکی کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس است که به دلیل موق
ي جنوبی هابخش. مرز مشترك داردبا امارات عربی متحده و عمان، این کشور از شرق. خاصی دارد

در غرب نیز با کشور کوچک . عربستان هم مرز استي غربی آن با کشورهابخشیی از هاو قسمت
. ین فاصله را با آن داراستتربحرین همسایه است و نزدیک

موقعیت جغرافیایی این کشور و قرار گرفتن آن در قلب منطقه خلیج فارس و همسایگی با 
به لحاظ ، کشف نفت و برخورداري از منابع عظیم گاز، کشورهاي مهم منطقه و از سوي دیگر

اهمیت منابع ، در هر حالولی،استراتژیکی آفریده استةبراي قطر موقعیت ویژ، اقتصادي و سیاسی
که قطر ايهبه گون، کندمیاین نقصان را تا حدي جبران ، یژه منابع سرشار گاز طبیعیطبیعی به و

.)98: 1384، زادهمتقیپس از روسیه و ایران بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را به عهده دارد(
ده گرچه این ارتباط با امارات عربی متح. آمیز استرابطه قطر با دیگر امیرنشینان منطقه مسالمت

ي هاهماهنگی با سیاست، گرایی عربیاین کشور به دلیل قوم، ولی در هرحال، چندان وسیع نیست
اشتراك با کشورهاي عربی منطقه داراي وجه، ناشی از تهدیدات خارجی و داخلیغربی و ترس

که عامل مهمی در راه ایجاد روابط دوستانه با کشورهاي منطقه به شمار .)87: 1374، است(علوي
و بحرین در راه تحکیم ، عربستان، رود و به رغم اختالفات ارضی با کشورهاي همچون اماراتیم

. داردمیروابط با کشورهاي عرب و مسلمان گام بر 

کویت 
نفر جزو کشورهاي کوچک 3400000کیلومتر مربع و جمعیت 817/17کشور کویت با مساحت 

، ایران، مرزي با کشورهاي بزرگ منطقه همچونهمموقعیت جغرافیایی کویت و . شودمیبنديطبقه
کویت در ین مشکل مبتال بهترترین و مهمعراق شکل بقا و امنیت را به صورت بزرگ، عربستان

آب و هوایی گرم ، درجه طول شرقی48و 46درجه عرض و 30و 8قرار گرفتن بین . آورده است
. براي این کشور به ارمغان آورده است

ذخایر نفتی این . یکی از بزرگترین کشورهاي تولید کننده نفت جهان است، ود وسعت کمکویت با وج
شود که بیش ازسه برابر ذخایر نفتی ایاالت متحده آمریکا میهفتاد میلیارد بشکه تخمین زده ، کشور

در تحلیل موقعیت ژئوپولیتیکی .)17: 1375، و ده درصد کل ذخایر نفتی جهان است(فیلی رودباري
چراکه . ي برخوردار استپذیرآسیباز موقعیت ، باید گفت: این کشور به دلیل وسعت کم، یتکو

تواند به راحتی آن را میپراکندگی جمعیت و مراکز صنعتی براي این کشور فراهم نیست و دشمن 
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داشتن همسایگان ، از سوي دیگر. گونه که عراق در جنگ دوم خلیج فارس چنین کردآن، تصرف کند
به آید ومیعربستان همواره نوعی تهدید براي این کشور به شمار ، عراق، تی همچون ایرانپرقدر

.)41: 1375، کویت فاقد عمق استراتژیکی مطلوب است(فیلی رودباري، همین دلیل

امارات عربی متحده 
26تا22بین عرض جغرافیایی ، کیلومتر مربع600/83کشور امارات عربی متحده با مساحتی قریب 

دقیقه طول شرقی واقع شده است و بخشی از منطقه خلیج 30درجه و 56تا 51دقیقه و 30درجه و 
عربستان در جنوب و غرب قطر در ، آید که با کشورهاي عمان در شمال شرقیمیفارس به شمار 

، مانعج، القرینام، شارجه، دوبی، ابوظبی«این کشوراز هفت امیرنشین . غربی مرز مشترك داردشمال
ي ابوظبی و دبی اهمیت بیشتري هاامیرنشین، تشکیل شده است که از میان آنها» الخیمهرأس، فجیره
در نشینشیخین نه ترنیرومند، ین و از لحاظ نظامیترابوظبی وسیع.)90-89: 1384، زادهمتقیدارند(

برحسب درآمد ، رودمیحاشیه پایینی خلیج فارس است و مهمترین عضو امارات عربی متحده به شمار 
مقام منحصر به فرد آن ، ي جهان است و ثروت ابوظبی به تنهاییهادولتین ترثروتمندابوظبی، سرانه

. )86: 1357، کند(مظفريمیرا در حکومت فدرال توجیه 
این . امارات عربی متحده است که به لحاظ تجاري و جمعیت اهمیت داردنشینشیخدوبی دومین 

شهر بندري و پر رونق ، ین شهر امارات و از بعد تجاريترجمعیتبه جمعیتی پراز جنامیرنشین
حاکمان این کشور با توسل به بازرگانی و سیاست تجارت . آیدمیامارات و منطقه آزاد تجاري به شمار 

را به یکی امیرنشیناین ، به رغم درآمدهاي اندك حاصل از فروش نفت و وسعت و مساحت کم، آزاد
بسیار ، به لحاظ امکانات شهري و مدنیتهانشینشیخدیگر . اندین مناطق تبدیل نمودهترونقاز پر ر

مهمترین صنایع این کشور پاالیش نفت و سیمان بوده و ، هستندنشینشیخاز این دو ترعقب افتاده
.)90: 1384، زادهمتقیعمل کرده است(ترموفقهاامیرنشینابوظبی از دیگر ، در زمینه تولید نفت

مسائل اقتصادي و انرژي خلیج فارس 
حدود دو سوم ذخائر اثبات شده نفت و یک سوم ذخائر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهاي 

تقاضاي مستمر براي نفت خلیج فارس به فراوانی آن و به رشد اقتصاد جهانی . خلیج فارس قرار دارد
، اروپا و آسیا در دهه آینده استمرار یابد، شمالیاگر رشد مداوم اقتصادي در آمریکاي. بستگی دارد

افزایش تقاضاي آسیا به ویژه کشورهاي . جهان با افزایش سریع تقاضا براي انرژي روبرو خواهد شد
چین و هند به نفت خلیج فارس یکی از تحوالتی است که در آینده آثار ژئوپولیتیکی و اقتصادي نیز 

ي بلوك شرق سابق بتوانند در مدیریت و نظم بخشی به در صورتی که کشورها. خواهد داشت
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مزیتی که در . تر از پیش افزایش خواهد یافتتقاضاي انرژي حتی سریع، اقتصاد خود موفق شوند
هاي کمتر در مقایسه استخراج با هزینه، فراوانی نفت و گاز، خصوص انرژي این منطقه وجود دارد

فتن در کنار مسیرهاي کارآمد و توسعه یافته حمل و نقل بامخازن نفت در مناطق دیگر و قرار گر
.)187- 190: 1383، هارکاوي، باشد(کمپجهت دسترسی به بازارهاي مختلف می

متغیر ثبات در خلیج فارس و استمرار عرضه مطمئن انرژي در اقتصاد جهانی نقشی غیرقابل انکار 
شود که زه خلیج فارس تولید میمیلیون بشکه نفت در روز توسط کشورهاي حو23حدود . دارد

میلیون بشکه نفت در 15- 5/15بین تقریباً. دهددرصد از کل نفت جهان را تشکیل می27تقریباً
به راهآبشود که این خود سبب شده است تا این مایلی هرمز به خارج حمل می34هر روز از تنگه 

2025انرژي برآورد کرده است که تا سال اداره اطالعات. اي مهم در اقتصاد جهان تبدیل شودنقطه
یعنی بیش از دو برابر ، میلیون بشکه نفت در روز صادر خواهند کرد4/36کشورهاي خلیج فارس 

اقتصادهاي در حال توسعه به ویژه . شودمیلیون بشکه در روز می17شان که بالغ بر صادرات کنونی
وابستگی . )13: 1385، ابسته خواهند شد(راسلدر آسیا طی دو دهه آتی به انرژي در خلیج فارس و

ها به ویژه در ها و ناامنیجهان صنعتی به انرژي خلیج فارس در شرایطی است که برخی از بحران
هاي سیاسی تواند نظامها که در آینده میعراق وجود دارد و احتمال برخی از اعتراضات و جنبش

مشغولی و توجه به این منطقه و اهمیت آن ر دلپذیر نماید ببعضی از کشورهاي کوچک را آسیب
. افزوده است

است که با توجه به این مسائل برداريبهرهچاه نفت در دست 700در بستر خلیج پارس بیش از 
یی مانند بازدهی باالي هانفت خلیج پارس از ویژگی. نامندمیخلیج پارس را انبار نفت جهان 

ولید ارزان بودن هزینه حمل و نقل کیفیت باالي نفت خام امکان پائین بودن هزینه ت، نفتهايچاه
. نفت برخوردار استهايچاهکشف ذخایر جدید و باال بودن ذخایر 

رود و تنگه هرمز کلید میاست که بازوي اقیانوس هند به شمار ايهخلیج پارس دریاي نیمه بست
البو کرك دریادار . داردايهگاه ویژتنگه هرمز در نظریات ژئوپولیتیکی جای. شودمیآن محسوب 

پرتغالی به اقیانوس هند و خلیج پارس معتقد بود که هر دولتی بر سه تنگه باب المندب رمهاج
هرمز و ماالکا تسلط داشته باشد بر جهان مسلط خواهد بود این نظریه تا امروز همچنان معتبر 

. تاقتصاد تمام کشورهاي این منطقه به نفت وابسته اس. است
تمام کشورهاي خلیج پارس از نظر صادرات و واردات کاال و صدور نفت خود به تنگه هرمز تقریباً

احداث . شودمیدرصد از نفت خلیج پارس از طریق خط لوله صادر 20تنها حدود . وابستگی دارند
. ی استي سنگینی را در بر دارد بلکه تابع مالحظات سیاسی و امنیتهاخطوط لوله نه تنها هزینه
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ي حاکم بر ثروت عظیمی هادولتي عرب در خلیج فارس آنست که هامهمترین جنبه حکومت
ي موروثی منطقه هارژیم، جمعیت این کشورها به طور نسبی کم و محدود است. دارنددسترسی

ندارند و یا اینکه در آمدهاي مالیاتی رقم مهمی در توجه چندانی به اخذ مالیات از شهروندان خود 
ي عرب منطقه درآمدهاي مالیاتی رقم مهمی در هادولت. دهدمیي مذکور تشکیل نهادولتبودجه 
ي هاگذاريسرمایهاین درآمدها ممکن است ناشی از فروش گاز طبیعی و یا . ي خود دارندهابودجه

و به عبارت دیگر هااین کشورها تحت مالکیت حکومتمنابع نفت. باشدحکومت در خارج از کشور
پاالیش و صدور نفت به صورت انتزاعی، تولید، استخراج، ي حاکم است و عملیات اکتشافهاخاندان

وري نفت تحت نسلط عمالًه عمده روند ب. گیردمیي اقتصادي کشور صورت هابخشوخارج از سایر 
اتباع . گیردمییروي کار و متخصصان بیگانه صورت ي خارجی و عوامل ایشان یعنی نهاکمپانی

کارکنان حکومت محسوب عمالًکنند میکشورهاي عرب حوزه خلیج فارس که در بخش نفت کار 
میلیالرد بشکه کل ذخایر اثبات شده نفت در 1003همچنین از .)254: 1385، شوند(امامیمی

یی مانند هابر آن خلیج فارس از ویژگیعالوه . بشکه آن در خلیج فارس استمیلیارد663جهان 
کیفیت باالي ، ارزان بودن هزینه حمل و نقل، پایین بودن هزینه تولید، نفتهايچاهبازدهی باالي 

نفت برخوردار است در هر چاه هايچاهامکان کشف ذخایر جدید و باالبودن میزان ذخایر ، نفت خام
در حالی که این . میلیون تن نفت وجود داردهزارتن تا یک25نفت در منطقه خلیج فارس بین 

ي هاکوششي اخیر هاسالهر چند در . تن است600هزار تن و در آمریکا 20در ونزوئال حدود رقم
یی هافراوانی در جهت جایگزین کردن نفت با دیگر منابع انرژي صورت گرفته و در مواردي موفقیت

بلکه با توجه ، ش حیاتی و حساس نفت کاسته نشدهنیز به دست آمده اما به هیچ وجه از اهمیت نق
ي آن به عنوان ماده اولیه در صنایع رو به گسترش هاتنوع فراورده، به افزایش نیازهاي جهانی

. به اهمیت آن افزوده شده است، پنروشیمی
درصد بیشتر از مصرف کل انرژي در 75حدود 2020طبق براورد مصرف کل ساالنه انرژي در دنیا 

گذاريسرمایه) اقدام براي 2020ي(ها) یکی از برنامه121: 1388، خواهد بود(ولدانی1990سال
. ي مشترك پنروشیمی و صنعت گاز صبیعی در عمان استهاطرحبراي بخش دولتی و خصوصی در 

مداخله و شرکت عمان در کنسرسیوم دو میلیالرد دالري خط لوله خزر یکی از اقدامات محسوب 
مه دیگر عمان برقراري مناسبات اقتصادي گسترده با کشورهاي ساحلی اقیانوس هند برنا. شودمی

ي مشترك اقتصادي با کشورهاي نظیر هاطرحي اخیر آن بود که هاسالسیاست عمان در . است
.)281- 280: 1385، به مرحله اجرا درآورد(امامی، مالزي، اندونزي، آفریقاي جنوبی، استرالیا، هند
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یتی خلیج فارس مسائل امن
میلیارد بشکه ذخیره نفتی دارد که 565حدوداً، مایل مربع29500با مساحتی حدود خلیج فارس

نفتی شناخته شده در جهان را تشکیل ايهمیلیارد بشک5/896درصد از کل ذخایر63
ي اصلی تولیدکنندگانهاامنیت در خلیج فارس یکی از دغدغه.)3: 1380، مجتهدزادهدهد(می

این ایران بود که ، در واقع. بزرگ آن در سراسر جهان بوده و هستکنندگانمصرفنفت و ايهمنطق
براي امنیت ايهخواستار ترتیبات منطق، پس از خروج نیروهاي استعماري بریتانیایی از منطقه

.)5: 1380، مجتهدزادهخلیج فارس شد(
مسألۀ، خلیج فارسۀي بزرگ غربی در منطقهاقدرتین نگرانی کشورهاي منطقه و ترتاکنون عمده

، نظم سنتی را، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، پس از جنگ جهانی دوم. بوده است» امنیت«
آمریکا با اجراي ، هابا خروج انگلیسی، 1971در سال . همچنان حفظ نمود، که از پیش ایجاد کرده بود

اما در . نظام امنیتی منطقه را شکل داد، کسوننیةدر قالب آموز» دو ستونی«سیاست معروف 
این نظام را از بین بردند؛ تا اینکه در ، جریاناتی که در منطقه رخ دادند، هفتادۀي پایانی دههاسال

: 1370، ارفعنعیمی(، »شوراي همکاري خلیج فارس«یک نظام امنیتی جدید به نام ، 1980ۀاوایل ده
. ناتوانی آن نیز به اثبات رسید، عراق به کویتۀکه با حملجنوبی به وجود آمدۀ) در حاشی45

در » امنیت«مفهوم ، 1990ۀو نظام جهانی دو قطبی در آغاز ده» ورشو«در پی فروپاشی پیمان 
گمان ، »امنیت«در رابطه با مفهوم . غیرقابل تصور دگرگون شدايهخلیج فارس به گونۀمنطق

سرزمینی در درون ةي فزایندهاکشمکشةا به نگرانی دربارتهدید اتحاد شوروي(سابق) جاي خود ر
که ، کندمیبیگانگان را در منطقه توجیه ةاین دگرگونی حضور نظامی ادامه یابند. منطقه داده است

در برابر این تهدیدات جدید . شودمیاز منابع ناامنی در خلیج فارس محسوب ، خودۀآن نیز به نوب
فراگیر با ايهاندیشند و آن اتحاد منطقمیايهناپذیر منطقراه حل اجتنابناظران آگاه به، ايهمنطق

. خلیج فارس و در تعامل با نیروهاي خارجی حاضر در منطقه استايهي کرانهاقدرتۀشرکت هم
خطرات یا تهدیدات ، هاارزش، گردندمیدر تمام تعاریف امنیت مشاهده که تقریباً، عناصر اصلی

به رهیافت امنیت جمعی در میان احتماالً، ي عمومی و هم تهدیدهاي عمومیهازشارهم. هستند
. گردندمیکشورهاي مستقل منجر 

سپس تغییرات مهمی که پس . متداول گردیدشدیداًابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا » امنیت«ةواژ
رایی بیشتري پیدا موجب شدند این مفهوم کا، پدید آمدالمللبیناز جنگ جهانی دوم در سیاست 

را » امنیت«اصطالح ، دهدمیامنیت ارائه مسألۀکه رهیافت مفهومی وسیعی از ، بوزانباري. کند
کتاب باري بوزان منبع معروفی براي اغلب مباحث مربوط به . کندمییک مفهوم توسعه نیافته تلقی 

پنج دلیل براي ، خودوي در کتاب .)1378:15، است(بوزانالمللبیندر روابط » امنیت«بحث 
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به نظر . دهد که چرا مفهوم امنیت مورد غفلت واقع شده استمیارائه » امنیت«مفهوم ماندگیعقب
ین ترمهم، المللبیندر مجموعه روابط . کافی نیست، »امنیت ملی«ۀتأکید صرف بر مقول، وي

موضوعات خود باشند که تهدید نسبت بهمنشاءتوانند میخود هادولتاما ، نهادها کشورها هستند
مفهومی است در معرض » امنیت«، بنابراین. شوندمیتوجیه » امنیت«اغلب تحت عنوان 

را با توجه » امنیت«پردازان سیاسی سازان و نظریهسیاستاصوالًبه دلیل آنکه . ي مختلفهابرداشت
که ، محققان همبرخی از. نوعی وحدت نظر نامناسب رایج گشته است، کنندمیقدرت ملی تعریف 

، به عبارت دیگر. ي مبتنی بر قدرت گردیده اندهااسیر بحث، امنیت پرداخته اندۀبیشتر به مقول
جایگاه امنیت . کند که گوینده قصد دارد آن را تعبیر کندمیهمان معنا و مفهومی را پیدا » امنیت«

را به اثبات رسانده است این اصل، به عنوان یک ارزش سیاسی بحث انگیز و استعمال نامناسب آن
در عبارت » امنیت«، در نتیجه. که باید درباره اش تحقیقات دانشگاهی ژرف و عمیقی به عمل آید

. کندمیاز شأن و منزلت کنونی آن پیدا ترو عمیقترمفهومی واضح، باري بوزان
ولفرز امنیت را به آرنولد، براي تحلیل این مفهوم(پیش از بوزان)، هاین تالشتردر یکی از کامل

سیاست ةعنوان یک نشان و نماد مبهم توصیف نمود و به وجود نیروهاي بالقوه مبهم و استفاد
تواند پیامدهاي سیاسی مهمی در پی داشته باشد؛ میپس ابهام مفهومی . مداران از آن اشاره کرد

طبق . د استفاده قرارگیردتواند براي توجیه اقدامات استثنایی مورمیزیرا رجوع به ملزومات امنیت 
و ، کندمیي کسب شده را مشخص هافقدان تهدید در برابر ارزش، امنیت در معناي عینی، نظر وي

. نمایدمیرا معین هافقدان ترس و وحشت از حمله به ارزش، در معناي ذهنی
استواري و ، یکه از یک سو به معناي ایمن، هااین دو وجهی بودن مفهوم امنیت در تعاریف لغت نامه

به معناي عدم اضطراب از ، و از سوي دیگر، اطمینان از عدم شکست، قابلیت اعتماد، نفوذ ناپذیري
وجود ندارد » امنیت«تعریف واحد و مطلقی از ، از این رو. منعکس است، تشویش و خطر اشاره دارد

.)1383:357، خانیعبدالهنسبی است(ذاتاًو این واژه داراي یک مفهوم 
با در نظر گرفتن ، وجود دارد» امنیت«تعریف ةبا توجه به اختالف مفهومی بسیاري که دربارپس
یعنی آزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط » امنیت«توان دریافت که می، مواردۀهم

. ین تعریفی است که تقریبا جامع تمام تعاریف نیز هستتراین کامل. دیگران

امنیتمسألۀارس و شوراي همکاري خلیج ف
قطر و کویت) در ، عمان، عربستان، بحرین، عربیةخلیج فارس(امارات متحدةشش کشور عربی حوز

» شوراي همکاري خلیج فارس«میالدي ایجاد شورایی را در بین خودشان با عنوان 1981ماه می 
ه جز عربستان این شش کشور ب.)54: 1370، بدون حضور ایران و عراق اعالم کردند(نعیمی ارفع
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عدم ، از این رو. هفتاد قرن بیستم میالدي به استقالل رسیدندۀو اوایل ده60و 50ي هاطی دهه
استقالل پیش از این و وابستگی امنیتی و اقتصادي این کشورها به خارج از منطقه یکی از عوامل 

جهت تشکیل یک در، خودۀآمد و طبیعی است که هر یک به نوبمیمشترك این کشورها به شمار 
.)117: 1383، اتحادیه براي حفظ منافع مشترك اقداماتی صورت داده باشد(لی نورجی

شود: مقطع میروابط جمهوري اسالمی ایران با شوراي همکاري خلیج فارس به دو مقطع تقسیم 
.)1370:77، جنگ تحمیلی و دوران پس از جنگ تحمیلی( نعیمی ارفع

ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی قریب هشت» مکاري خلیج فارسشوراي ه«مقطع جنگ تحمیلی: 
. ) توسط عراق و زمینگیر شدن نیروهاي آن کشور در خاك ایران تأسیس شد1980سپتامبر 22(

کشورهاي عرب جنوب خلیج فارس از همان آغاز جنگ در جهت راه کار آمریکا در قبال جمهوري 
جلوگیري از بالندگی آن در منطقه قرار داشتند و اسالمی ایران مبتنی بر مهار انقالب اسالمی و

توان به تشریح موضع عمومی می، با این مقدمه. قیمتی را در اختیار عراق قرار دادندي ذيهاکمک
و در خصوص جمهوري اسالمی ایران شورا در قبال جنگ تحمیلی و شناخت استراتژي آن در قبال 

. جنگ پرداخت
در طول جنگ همواره از اینکه ایران یا عراق به ، ش به سمت عراقي فاحهاشورا با وجود گرایش

قوا بین ایران و عراق بر هم ۀعنوان یک قدرت مطلق در خلیج فارس از جنگ بیرون بیاید و موازن
این ، از این رو. بیم داشت، یک قدرت واحد درآیدۀمنطقه تحت تأثیر سلط، بخورد و در نتیجه

. نمایدمیضعیف ، روزي کامل عراق بودکه شورا خواستار پی، احتمال
رغم توان راه کار شوراي همکاري در قبال جنگ را این گونه بیان کرد: شورا علیمی، به طور خالصه

تالش داشت با نگه داشتن مخاصمات در سطحی قابل قبول از کشانده شدن ، داري از عراقجانب
خشنودي پنهانی در برخی از ، در همان حال. آتش جنگ به شش کشور دیگر جلوگیري کند

کشورهاي شورا وجود داشت مبنی بر اینکه جنگ مادام که به کشورهاي همسایه تعمیم نیافته 
جنگ تحمیلی بهترین فرصت را در اختیار عربستان قرار داد تا با تضعیف دو رقیب . ادامه یابد، است

رین استفاده را از جنگ ببرد(اچ با تأسیس شوراي همکاري بدون ایران و عراق بیشت، خود در منطقه
.)1381:24، کورد سمن

الشعاعتحتي زیادي که روابط ایران و شوراي همکاري را در طول جنگ هانشیبو پس از فراز 
، از این به بعد. سازمان ملل را پذیرفت598ۀایران قطع نام، ش. هـ1367در سال ، خود قرار داد

. ایران و عراق به یک توازن نسبی رسیدمواضع ظاهري شوراي همکاري در خصوص 
ادعاي ارضی الشعاعتحتروابط ایران و شوراي همکاري ، مقطع پس از جنگ تحمیلی: در این دوران
اولین اجالس سران شورا پس از طرح 1371در سال . امارات علیه جمهوري اسالمی قرار گرفت
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که اوج ادعاهاي مربوط به جزایر نیز در آنجا ادعاهاي واهی امارات بر سر جزایر ایرانی برگزار گردید 
جمهوري اسالمی ایران .)1992در ابوظبی ، پایانی شورا در سیزدهمین اجالس سرانۀمطرح شد(بیانی

روابط دوستانه با ۀهمواره با اعتقاد راسخ به اصول پایدار رعایت حسن همجواري و برقراري و توسع
حیاتی ۀي مخالفان ثبات و امنیت پایدار در منطقهاتوطئهاثر ساختن به منظور بی، همسایگان خود

زدایی ي اخیر کوشیده است با پیروي از سیاست صبر و خویشتن داري و تنشهاسالدر ، خلیج فارس
بندي حسن نیت خود را براي حل و فصل اختالفات نشان دهد و با تأکید بر پاي، و اعتمادسازي

، آمیزالفات از طریق مذاکرات و گفت و گوهاي مسالمتمابین و حل اختخویش به تفاهمات فی
. ثبات و امنیت در منطقه متوجه نمایدۀکشورهاي منطقه را به منافع حیاتی شان در سای

» امنیت«ي اخیر شاهد تحول و دگرگونی عظیمی در معنا و مفهوم هاسالبا توجه به اینکه در 
شامل بعد نظامی و که صرفاً، داردايهتردیک مفهوم کلی و گس» امنیت«هم اکنون . مایهبود

، اجتماعی، اعم از اقتصادي، بلکه معنا و مفهوم آن بسیاري از ابعاد زندگی ما، شودمیتسلیحاتی ن
. گرددمیرا نیز شامل ، سیاسی

توان برقرار میخلیج فارس را نیز تنها با ابزارهاي نظامی نۀامنیت همه جانب، زمانیۀدر این بره
کشورهاي ۀکشورها را برانگیزد و همۀکارهاي خاصی است تا همکاري همولکه نیازمند سازب. کرد

مگر با تشریک مساعی و همکاري همه ، شودمیو این مهم حاصل ن. منطقه را در آن شرکت دهد
ا .ا.ج، در این زمینه. تک تک کشورهاي منطقه و پرهیز از هر گونه اختالف و دودستگیۀجانب
انگیزه و محرك اصلی ايهی و منطقالمللبیني هاچالش. ش کلیدي و مهمی ایفا کندتواند نقمی

. شروعی براساس شناخت منافع متقابل کشورها در منطقه هستندۀدستیابی به نقط
این امر مستلزم یک نظام . زندمیدور » امنیت جمعی«امنیت منطقه حول ایجاد ، از سوي دیگر

یکدیگر را ، راهبردهاي امنیتی تمام کشورها یکپارچه گردیدهامنیتی مشترك است که در آن 
بهترین راه . ایجاد این نظام نیازمند توافق بر سر گروهی از اقدامات مشترك است. تکمیل نمایند

خلیج ۀبراي تبدیل منطق. نیل به چنین هدفی اقدامات اعتمادسازانه در جهت ایجاد اعتماد است
و این نیاز اساسی ، نیت شودباید حسن نیت جایگزین سوء، صلح و امنیتۀفارس به یک منطق

. رودمیامروزي در این منطقه به شمار 

گیري و پیشنهاداتنتیجه
توجه قرار داد که خلـیج فـارس از دیـر بـاز همیشـه      گیري کلی باید این مورد را مورددر یک نتیجه

ي هـا قـدرت ، ابتدایی حضور اسـتعمار ي هاسالطوري که ه ي بیگانه بوده است بهاقدرتمورد توجه 
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بینیم کـه همیشـه از ایـن    میفرانسه و در پایان هم آمریکا را ، بریتانیا، هلند، بزرگی همچون پرتغال
.  اندمنطقه از جهان به عنوان یک منبع در آمد مناسب استفاده کرده

ايهست؟ و فرضیبا توجه به سوال مطرح شده که نقش ایران در امنیت منطقه خلیج فارس چگونه ا
م چنین است که ایران به عنوان کشوري که بیشترین مرز آبی را ایههم که در این رابطه مطرح کرد

ايهو ایران به عنوان یک قدرت منطق. کندمیبا خلیج فارس دارد نقش امنیتی بسزایی ایجاد 
. تواند نقش بسزایی در امنیت این منطقه استراتژیک جهان ایفا کندمی
م هم ایهي اخیر شاهد تحول و دگرگونی عظیم در معنا و مفهوم امنیت بودهاسالوجه به اینکه در با ت

شود بلکه معنا و میشامل بعد نظامی و تسلیحاتی نصرفاًکه، داردايهاکنون یک مفهوم کلی و گسترد
. گرددمیل سیاسی را نیز شام، اجتماعی، اعم از اقتصادي، آن بسیاري از ابعاد زندگی ماممفهو

:پیشنهادهایی که براي مسائل امنیتی و دفاعی منطقه خلیج فارس باید ارائه داد این چنین است
عضویت ایران و عراق در شوراي همکاري خلیج فارس به دلیل اینکه این شورا از شش کشور -1

ن منطقه تواند نقش بسزایی در ایمیعراق جنوبی حوزه خلیج فارس تشکیل شده و پیوستن ایران و
. داشته باشد

ي منظم و دقیقی را در منطقه خلیج هاو مانورهانظامی و امنیتی باید به طور مداوم رزمایشاز لحاظ- 2
.فارس به انجام رساند تا قدرت نظامی ایران را به کشورهاي جهان و حوزه خلیج فارس نشان دهیم

زیرا تا به حال ، تصحیح شودباید روابط و مرزهاي کشورهاي حوزه خلیج فارس به طور مرتب-3
توان به مرزهاي میاز جمله این مرزها . این مرزها همیشه این منطقه را دچار بحران کرده است

.گانه اشاره نمودایران و امارات بر سر جزایر سه، عراق و کویت، عراقایران و
قرار دارند باید در نظر با توجه به اینکه نفت و گاز از اهمیت بسیار باالیی در اقتصاد این منطقه-4

.داشت که این منابع انرژي را به درستی مصرف کنیم تا در آینده با اشکال روبرو نشویم
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