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اي در خلیج فارسگیري سازه منطقهبررسی عدم شکل

1احمد بخشی

چکیده
به ها و مناطق مختلف جغرافیاییبراي تأمین نیازها و اهداف گروهايبا پایان جنگ سرد، همگرایی منطقه

در عرصه عمل، شمار هاي اصلی سیاست و اقتصاد جهانی، در کنار جهانی شدن تبدیل شد.از مشخصهیکی
اي شکل گرفتند. در این دوره، قدرت اقتصادي به عنصر مهم هاي اقتصادي منطقهل توجهی از سازمانقاب

المللی تبدیل شده و کشورها از طریق دیپلماسی در عرصه بینمیدهنده قدرت سیاسی و حتی نظاتشکیل
للی براي کسب نفوذ المها و امکانات اقتصادي در صحنه بینگیري از فرصتاقتصادي در تالش براي بهره

رغم تجارب به نسبت موفق بهباشند.اي و در نهایت منافع مجموعه میسیاسی، امنیت ملی و منطقه
و زیر خاورمیانهو حتی افریقا؛آسیاي جنوب شرقیاي در اغلب مناطق جهان ازجمله اروپا وهمگرایی منطقه

و این موضوع که امنیت شودب میاین خصوص محسوبه عنوان یک استثناء درمجموعه خلیج فارس
آورد و جغرافیاي اي از بطن همکاریهاي اقتصادي، فنی، تجاري و رابطه فرهنگی و دینی سر بر میمنطقه

دسته جمعی باشد، در خلیج فارس تحقق نیافته به صورتاي کند که امنیت منطقهایجاب میمنطقه نیز
یکی از و همترین مناطق ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکخلیج فارس یکی از ماست. این در حالی است که 

ی به خود گرفته است به طوري کهالمللبینکه بعد ین مناطق جهان از نظر وجود ذخایر انرژي استترغنی
است. اگر گذارتأثیراین منطقهامنیت ی به نحوي بر المللبیناي و منطقههاي سیاسیتحول در عرصهنوعهر 

ي آن به کار بسته و پیشنهاد الگوهاي امنیتی را برا،ي منطقه متناسب با نوع تحوالتچه بعضی کشورها
این تحقیق درصدد است با روش تحلیلی و اند اما تاکنون به دلیل وارداتی بودن الگوها موفق نبوده استداده

اي بپردازد و در هطقگیري یک سازه مناي به بررسی دالیل عدم شکلو با استفاده از منابع کتابخانهتفسیري
هاي از دست رفته، اشاره و به ارائه راهکارهایی براي تشکیل این سازه فراگیر در منطقه خلیج پایان به فرصت
فارس بپردازد.

.هاي اقتصادي، همگرایی و واگراییاي، همکاريخلیج فارس، امنیت منطقهکلیدي:هاي هواژ

Bakhshi@Birjand.ac.irاستادیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند،-1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مجموعه مقاالت نهمین همایش ملی خلیج فارس  128

مقدمه
محور ارتباط بین اروپا، .)12:1368کیلومتر مربع(الهی، 232000خلیج فارس با وسعتی حدود 
در منطقه خاورمیانه، به عنوان شرقی است و از نظر استراتژیک،آفریقا، آسیاي جنوبی و جنوب

سیستم ارتباطی را که دریاي مدیترانهمهمترین مرکز ارتباطی میان سه قاره است و بخشی از یک
پیوندد تشکیل اقیانوس اطلس را به هم میکبیر ودریاي سرخ، اقیانوس هند،اقیانوسو

خلیج فارس و تنگه هرمز، کشورهاي حاشیه خود را با ). از طرف دیگر20: 1384نیا، دهد(حافظمی
امر باعث شده به صورت یک منطقه عملیاتی، در کند، که ایناقیانوس هند مرتبط می

ین، تردر کنار این عوامل شاید مهم. )144: 1366گیرد(عزتی، هاي نظامی، مورد توجه قراراستراتژي
اهمیت آن که نقش پررنگی را در صد سال گذشته به آن بخشیده است، وجود منابع غنی نفت و 

اي در سرنوشت اقتصادمخزن نفتی جهان، نقش تعیین کنندهمهمترین باشد زیرا به عنوان میگاز 
اختیار از ذخایر اثبات شده نفت جهان را درمیلیارد بشکه750بر اساس آمار، حدود جهان دارد،

فارس دهد. خلیج% از کل ذخایر شناخته شدة نفت در جهان را تشکیل می65این رقم حدود دارد.
طبیعی % مجموع ذخایر گاز 30تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی، یا به عبارتی 256همچنین 

المللی بخشیده ، به خلیج فارس ماهیتی بینعواملشناخته شدة جهان را داراست. در نتیجه این
و و ژئواکونومی تبدیل کرده محور معادالت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیکاست، موضوعی که آن را به 

و هر نوع بحران این منطقه در حال رقابت هستندبراي بسط سلطه خود برايهاي فرامنطقهقدرت
گذار ه باشد و یا بالعکس بر فرایند تحوالت در منطقه اثرالمللی داشتات بینتأثیرتواند در منطقه می

ترین بحرانیباشد)می(که خلیج فارس زیرمجموعه آن در نیمه دوم قرن بیستم، خاورمیانهباشد.
هاي متعدد آن مانند مشروعیت رسد بحرانمینظره منطقه جهان در حال توسعه بوده است. ب

... این منطقه را همچنان بحرانی و در حال هاي خارجی و، دخالتسیاسی، حدود مرزها، بحران آب
در فاصله بحران از شصت و سه بحران جهان35مجموعاً طبق یک بررسی .کندگذار حفظ می

این در این منطقه رخ داده است. این واقعیت با این نگرش جهانی درباره1985تا1929هاي سال
کنند.میقاعده تلقییک را تقریباٌ به عنوان ن منطقهمنطبق است که خشونت فراینده در ایمنطقه 

المللی براي توسعه توان در زمره مناطقی دانست که همواره رقابت بازیگران بینخلیج فارس را می
این وارد16نفوذ و قدرت آنان را به همراه داشته است. از زمانی که نیروهاي اروپایی در اوایل قرن 

این مقطع اي را دگرگون کردند. تا قبل ازعادله قدرت و امنیت منطقهحوزه جغرافیایی شدند، م
شد، در حالی که با ظهور استعمار در اي انجام میسازي از راه نقش بازیگران منطقهزمانی، قدرت

بنابراین .)1391(پوستین چی،اي هستیماي شدن تدریجی بازیگران منطقهمنطقه، شاهد حاشیه
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این موضوع را المللی قرار داشته است.آور بینتحت تأثیر نیروهاي الزاماي هموارهامنیت منطقه
.اي دانستهاي منطقهتوان به عنوان یکی از عوامل بنیادین ناپایداري در محیطمی

ژئوپلیتیک خلیج فارس،، خود را از شرق کانال سوئز خارج کردانگلستان نیروي نظامیپس از آنکه 
. با ورود آمریکا به این منطقه وامنیتی مواجه شدخالءودي یافت و با هاي عمیق و مشهدگرگونی

نیکسون رئیس جمهور وقت خلیج فارس ناشی از جنگ ویتنام،براي کنترل مدیریتعدم توانایی
آمریکا، دکترین امنیتی منطقه را به نوعی طرح کرد که طبق آن متحدان آمریکا خود بایستی 

اي، رهبري او دید ایجاد چنین اتحادیه منطقهرند. شاه ایران نیز که میامنیت منطقه را در دست بگی
اي در را به عنوان قدرت مسلط تثبیت خواهد کرد، پیشنهادي براي تشکیل یک اتحادیه منطقه

خلیج فارس با شرکت همه کشورهاي منطقه، ارائه داد و استدالل وي نیز این بود که هریک از 
از ترتیبات امنیتی کنار گذاشته شوند، آن ترتیبات کامل نخواهد بود و فارس کشورهاي کرانه خلیج

رو به عاملی براي تحریک و علتی براي ناامنی تبدیل خواهد شد. این طرح با مخالفت عربستان روبه
فارس نیز با هاي خلیجدانست و سایر امیرنشینمیرا، حتمیشد، زیرا این کشور تسلط ایران 

طرح مخالف و طرفدار یک سیستم همکاري نگریستند. عراق نیز با اینمیلی به آن میبی
طوري که هریک از قواي کشورهاي منطقه بتوانند تا پذیر بود؛ بهو انعطافرسمینیمهنظامی
ها در ادامه، سعودي.)41: 1378مجتهد زاده،اي استقالل عمل خویش را حفظ نمایند(اندازه

فارس و بدون شرکت ایران اتحادیه امنیتی میان کشورهاي جنوب خلیجبالفاصله پیشنهاد ایجاد یک
پس از آن، .)52: 1378حیدري عبدي،و عراق را مطرح کردند که با مخالفت ایران روبرو شد(

اي را با هدف منزوي ساختن عراق و مشارکت ایران و عربستان به آمریکا، یک سیاست دو پایه
فارس بسته به آمریکا، مورد اجرا گذاشت. در این طرح، امنیت خلیجعنوان دو کشور برتر منطقه و وا

شد. اما ایران ها برقرار میتوسط دو دولت مهم منطقه یعنی ایران و عربستان و همکاري امیرنشین
کیلومترمرز 2500بیشتر، عضویت در پیمان سنتو و دارا بودن به علت داشتن قدرت و توان نظامی

و خرید رو با توجه به میل نظامیمیت بیشتري برخوردار بود. از اینمشترك با شوروي از اه
گیري این دوران، شاهد شکلدر.ارم منطقه شدهاي پیچیده و مدرن، ایران تبدیل به ژاندسالح

بودیم.در حوزه جغرافیایی خلیج فارس » امنیت دست نشانده«
معادله قدرت در دوران جدید و در .ت دادخود را از دسکارکرد این طرح با پیروزي انقالب اسالمی

اي تغییر یافت. براي کنترل نیروهاي مقاومت و پیامدهاي حاصل از آن،هاي امنیت منطقهحوزه
ایران در هاياستفاده کرد که به مفهوم چگونگی تعدیل سیاست» ايموازنه منطقه«آمریکا از الگوي 

و »نیروهاي واکنش سریع«ایجاد زمینه براياي خلیج فارس بود. به موازات آن، نظم منطقه
(پوستین چی،در خلیج فارس فراهم شد»نیروي فرماندهی مرکزي آمریکا«همچنین سازماندهی 
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هراسی و نگاه ضد براي منطقه نیز با تهدیدات تصوري و برداشتی تحت عنوان ایران)1391
کارکردهاي اقتصادي نیز در نظر براي آن مقاومت، شوراي همکاري خلیج فارس را تشکیل دادند و

، حاکی از غلبه )1981این شورا(سال اي در زمان تشکیلتحوالت منطقهفضاي جهانی وگرفتند اما
هاي امنیتی و تالش کشورهاي حوزه جنوبی خلیج فارس براي کاهش مؤلفهاهداف و

عراق به کویت . یک دهه بعد ناکارآمدي این سیستم در حملههاي امنیتی خود بودپذیريآسیب
نیز ناتوان از حل موضوعات امنیتی گردید و به تدریج نقش عوامل 6+2و حتی طرح مشخص شد

سپتامبر، آمریکا تالش 11در دوران بعد از حادثه خارجی را در منطقه پررنگ کرد به طوري که 
، ندهی کندسازما»امنیت هژمونیک«ايکرد تا امنیت خلیج فارس را از راه کنترل مستقیم منطقه

الگوهایی این تحقیق ضمن معتقد است که موضوعی که خود باعث تشدید ناامنی در منطقه گردید.
هاي در کنترل حوزه» امنیت هژمونیک«و » نشاندهامنیت دست«، »حضور نظامی«همانند

اي نطقههمگرایی محل راو راهایجاد کندتواند نتایج مؤثري راژئوپلیتیکی همانند خلیج فارس، نمی
، امنیت به هم پیوسته، امنیت مشارکت جویانه و...ايایجاد مجموعه امنیت منطقههایی مانندبا ایده

گردد که نتیجه ان عالوه بر میدر سطوح مختلف ايههاي فراگیر منطقداند که منجر به سازهمی
امنیت، توسعه و پیشرفت منطقه را به همراه دارد.

ايهمگرایی منطقه
از نظریاتی است که از سوي کارکردگرایان و نوکارکردگرایانی چون میترانی اي یکیرایی منطقههمگ

اجتماعی، اي تجویز گردید که بر حسب درجه انسجامهاي منطقههاس براي گسترش همکاريو
حد و به عنوان راهبرديگردداقتصادي، یکپارچگی سیاسی و انسجام سازمانی تجزیه و تحلیل می

ها با تعامالت ملت-شود که ضمن پیوند دولتناسیونالیسم و جهانی شدن محسوب میفاصل
ایدئولوژیک، پرهیز از اي، آنها را به پذیرش هنجارهاي مشترك از قبیل تساهل و تسامحفرامنطقه

اختالفات قومی، نژادي و فرهنگی، دوري جستن از تفکرات ناسیونالیستی افراطی، مشارکت در 
روابط اقتصادي، گرایی عامل تقویتمنطقهتوان گفت کهمی.داردمیاي وامنطقهگیريتصمیم

هاي ها از طریق وارد شدن در اتحادیهشود. دولتالمللی در عرصه جهانی محسوب میتجاري و بین
توان رقابت و آورنداقتصادي و تجاري، تا حد زیادي بستر تعادل و همکاري بین خود را به وجود می

د تا کشورها بتوانند با قابلیت و ظرفیت بهتر در ندهرت تولید ملی را بیش از پیش افزایش میو قد
تواند آفریننده بسترهاي الزم براي گرایی میایفاي نقش کنند. بنابراین منطقهسطح جهانی

.هاي فیزیکی باشدزیرساخت
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یا واحدهاي سیاسی مجزا از ها فرایندي است که دولتکه، همگرایی ه عمل باید گفتلاما در مرح
مشترکشان صرف نظر اعمال آن جهت دستیابی به اهدافداوطلبانه از بخشی از اقتدار خود وهم،

زا و این است که از عوامل اختالفبرکنند. در همگرائی تالشکرده و از یک قدرت برتر تبعیت می
جغرافیایی و حتی حاکمیت مطلق منافع ملی، مرزهاي هاي ناسیونالیستی، پایبندي بهزمینه

اهداف جمعی و مشترك، کاسته شود و از طریق گسترش همکاریهاي کشورهاي یک منطقه، به نفع
صلح و توسعه،جادایاقتصادي و تجاري، عقیدتی و فرهنگی و حتی سیاسی بهفنی و تکنیکی،

کمک کند.منطقهآرامش در

ثر در همگراییؤعوامل م
موقعیت جغرافیایی

است. منظور از ايیک نظام منطقهگیريشکلین متغیر اثرگذار در تروقعیت جغرافیائی مهمم
با یکدیگر نیست بلکه عناصر موقعیت جغرافیایی تنها گستردگی یک منطقه و همسایگی چند کشور

این میان مطرح است و متغیر ها نیز دردریاچهها وگوناگون مانند مرزها، آب و هوا، رودخانه
گیريشکلمشترك یا متضاد براي کشورهاي منطقه پدید آورد که به تواند منافعافیایی میجغر

کند. اي کمک مییک نظام منطقه
ایدئولوژیک و امنیتیعوامل گوناگون سیاسی،

هاي تضاد در میان دولتباشند و تشابه یااین عوامل در پیدایش یک هویت پویاي سیاسی اثرگذار می
هاي دموکراتیک در کنند. دولتفراهم میايرا براي پدید آمدن یک نظام منطقهیک منطقه زمینه

اي اهمیت نظام منطقهگیريشکلاین مسئله در همسویی دارند وهاي اقتدارگرا با یکدیگربرابر دولت
هاي که امنیت را به معناي به خطر نیفتادن ارزش"لیپمن"همچنین بر پایه تعریف .بسیار دارد

منطقه تهدید شود زمینه هايها از سوي برخی از دولتاین ارزشداند، چنانچهیک ملت میحیاتی
ت.جاد موازنه اسایتالش براياید که به تعبیريبندي در منطقه پدید میبراي قطب

فرهنگی- پیوندهاي تاریخی
اي هاي منطقهظامنهاي تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، قومی، زبانی، مذهبی و نژادي در پیدایشپیوند

ساز تواند زمینهمنطقه به یکدیگر مینقش اساسی دارد. همچنین نیازهاي اقتصادي کشورهاي یک
اي باشد. یک نظام منطقه
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باشدمیالزامات و شرایط خاصیداراي اي همگرایی منطقه
نافعگرایی، احساس برابر بودن میکی از شرایط الزم براي نیل به منطقه:منافعبرابري

بیش از اي آنهاکنند که یاران منطقهاین فرآیند است. اگر کنشگران احساس میناشی از
.نخواهند کردرا منفی ارزیابی کرده و از آن استقبالبرند همگرائیآنها نفع می

هاي داوطلب بر یک مبناي بندي گروهگرایی، شکلنبود کثرت: گراییپذیرش کثرت
ایدئولوژیک بین رهبران براي گرداند. وجود پیوندهايمیبسیار مشکل اي رامنطقه

.ایدئولوژیک فائق آمدهايتوان بر شکافسودمند است و به سختی میهمگرایی
یکی از الزامات مورد نیاز براي ورود: اقتصادي- تحقق همگرائی بر ساختار سیاسیتأثیر

ی بر ساختارهاي سیاسی و تأثیري است که همگرائاي جدیدکشورها به ترتیبات منطقه
بنابراین هرچه توانایی کشورها براي تطبیق خود با شرایط گذارد. پساقتصادي آنها می

خواهد شد.ترتحقق همگرائی آسان،بیشتر باشددیگر شرکایشان
آمیز یکی از شرایط الزم براي نیل موفقیتو مشروعیت:سازيدمکراسی،پلورالیسم داخلی

هاي منطقه است. بسیاري از کشورها تکثر در داخل دولتاي پذیرشبه همگرایی منطقه
اي را در داخل حل فرقهاند تعارضات طبقاتی، منازعات قومینتوانستهرغم آنکه هنوزبه

انداند. کشورهایی که هنوز نتوانستهشمول دل بستهبه همبستگی فراملی و جهانکنند،
به توانند در عرصه جهانیکنند چگونه میگرایی را در محیط محدودتر ملی حلکثرت

.همگرائی روي آورند
توان به توسعه اقتصادي و ادغام اي داراي فواید متعدد است که میگرایی یا همگرایی منطقهمنطقه

مزایاي تجاري، اصالحات ساختاري سیاسی و اقتصادي،مندي ازتدریجی در اقتصاد جهانی، بهره
دریافت و توزیع ابزار هماهنگی،زنی،قدرت چانهسیاسی، افزایشامنیتشدن،محافظت و بیمه

هاي امنیتی رویکرد ). در مجموع جلوه1384:110اطالعات و ایفاي نقش تریبونی اشاره کرد(آرچر، 
).125-1383:126توان جاي داد(عبداله خانی، اي را به چند محور میهمگرایی منطقه

ایجاد ثبات دهد و امکانگرایانه را کاهش میهاي ملیابفروملی الته-هاي فراملیهمکاري
سازي تواند زمینههاي مالیم میدهد. شروع همکاري با زمینهو امنیت را افزایش می

امنیتی باشد. -مناسبی براي بهره برداري سیاسی
اي تواند به عنوان یک عامل بازدارنده درون و بیرون منطقهاي میهاي منطقههمکاري

هاي درونی و تواند ناامنیاین عامل مینماید و به تناسب میزان ثبات و میزان ادغام،عمل
بیرونی را مدیریت نماید. 
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دهاي باشند و به مرور بنیاسازي میهاي امنیتاي داراي درون مایههمگرایی منطقه
نمایند.ریزي میاي را پیامنیتی درون منطقه

ایجاد منطقه تجارت آزاد یا گرایی فرایندي است که از طریقکه، منطقهگرایی باید گفت در تعریف منطقه
شود در واقع سازي یا تسهیل تجارت در سطح منطقه آغاز میها به منظور آزاداتحادیه گمرکی بین دولت

گرایی یکی از اشکال کلید آزادسازي تجاري است که در مراحل پیشرفته از همکاري توسعه منطقه
گرایی شود. منطقهگرایی سیاسی و امنیتی منتج میهاي اقتصادي و پولی و پس به همريتجاري به همکا

هاي هاي موجود یا بحرانآمیز براي بحرانبه عنوان یک مکانیزم باز دارنده، منجر به ارائه راه حل صلح
تی براي گرایی را حاین نوع منطقهشود. در حقیقتاحتمالی بین اعضا شده و موجب تحکیم صلح می

.)123: 1388سازد(موسوي، مذاکرات سازنده متقابل بین اعضا فراهم می
) و 1980گرایی قدیم(پیش از دهه گرایی بر اساس تجربه تاریخی در قالب منطقهمنطقه
گرایی پس از جنگ شود. نخستین موج منطقه) مطرح می1990گرایی نوین(به ویژه پس از منطقه

منجر شد که شاخصۀ اصلی آن 1957گیري جامعه اقتصادي اروپا در شکلجهانی دوم در اروپا، به 
تر داخلی را جایگزین هاي حمایتی، تولیدکنندگان گرانگرایی بود؛ بدین معنا که با سیاستدرون

گرا بود در گرایی تمرکزاین رویکرد که همان منطقهنمود. تولیدکنندگان ارزان بیرون از منطقه می
گوس براي آفریقا، پایگاه قدرتمندي یافت. اما تغییرات اخیر اقتصاد همچون طرح الجهان سوم نیز، 

گرایی نوین تعامل بین گرایی نوین شده است. نظریه منطقهالمللی موجب اهمیت منطقهسیاسی بین
اي را مورد بررسی قرار هاي اقتصادي منطقهروند جهانی شدن و تالش براي یکپارچه کردن نظام

گرایی به گرایی منطقهگرایی، مخالفان معتقدند که شکلدر کنار موافقان فرایند منطقهدهد. می
هاي تجاري است و موجب تقسیم اقتصاد گرایی و درگیريها و فشارهاي حمایتدلیل رشد سیاست

سازد. برخی، از جمله هاي تجاري رقیب شده، تنش بین آنها را تشدید میجهانی به بلوك
دانند و جوزف ناي نیز با وجود اعتقاد گرایی را تهدیدي علیه جهانی شدن میطقهمن"جاهاگواتی"

داند. مخالفان شدن میگرایی، آن را مانع گسترش فناوري و جهانیگرایی به کثرتبه گذر از منطقه
ها و گرایی و پذیرش نرمها را براي چندجانبهگرایی تعهدات دولتهمچنین معتقدند که منطقه

هانی کاهش داده، موجب نابرابري در آزاد سازي اقتصادي در درون منطقه نسبت به بیرون قواعد ج
اما .کندمیگردد و در کل خسارات کالنی براي مسیر طبیعی تجارت آزاد فراهم میاز منطقه 

:دانندمیگرایی را شامل موارد زیر موافقان؛ نکات مثبت منطقه
پوشاند؛ ته و در حال توسعه را میفاصلۀ سنتی بین کشورهاي توسعه یاف
کند؛ ایجاد میفرهنگ اجتماعی الزم براي ورود به عرصه تعامالت جهانی را در کشورها
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زنی یابند بلکه قدرت چانهنه تنها کشورهاي کوچک، قدرت عرض اندام در منطقه را می
دهد؛ مناطق را در مذاکرات چندجانبه و جهانی افزایش می

این امر رت درون منطقه در قیاس با تجارت بین مناطق بیشتر است اماگرچه حجم تجا
اي ضرورتاً به معناي وخیم شدن تجارت جهانی نیست چرا که تجارت درون منطقه

شوند؛ شود بلکه هر دو از افزایش تجارت منتفع میاي نمیجایگزین تجارت بین منطقه
نتیجۀ آن منجر به افزایش تجارت و گرایی جدید بیشتر بر پایه بازار استچون منطقه

شود. گذاري فرامرزي میسرمایه
 تر است گرایی همان جهانی شدن در مقیاسی کوچکاین نگرش، منطقهدر حقیقت در

.)128- 129زیرا منطقه داراي محدودیت جغرافیایی است(همان: 
ادي بین کشورها است. ایجاد همگرایی اقتصثیرگذار بر روابط تجاري وأهمجواري یکی از عوامل ت

این نوع شوند، اثر بنديهاي موثر، بویژه همجوار تقسیمچنانچه کشورها در قالب زیر بلوك
دهد. در چند شدت تشابه اقتصادي براي تشکیل یک بلوك متمرکز را افزایش میبندي،بلوك
اقتصاد جهانی به ي اخیر، دور جدیدي از یکپارچگی در اقتصاد جهانی آغاز شده است و روند دهه

اي هاي منطقهجا که همکاريرود. از آنسوي وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها به یکدیگر پیش می
کنندگان در آن با رسد که شرکتتري نسبت به اقتصاد جهانی است، به نظر میداراي ابعاد کوچک

نیز به اینک کشورهاي در حال توسعهمشکالت اقتصادي و تجاري کمتري مواجه باشند. 
این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکالت جهانی حفظ کرده، آورند تا ازگرایی روي میمنطقه

هاي نسبی و اي حل و فصل کنند و نهایتاً مزیتمسائل تجاري و اقتصادي را در مقیاس منطقه
ترجیحی و هاي رقابتی خود را افزایش دهند. بنابراین، کشورها به دنبال استفاده از موافقتنامه

هاي ناشی از هاي اقتصادي هستند تا بتوانند از منافع ناشی از یکپارچگی تجاري، صرفهاتحادیه
.)50: 1385مقیاس و انتقال تکنولوژي بهره جویند(پیراسته، 

اي فراگیر از حقوق هاي منطقهگرایی و اتحادیهتوانند در قالب منطقهشورهاي خلیج فارس میک
یکردهاي متفاوت با اولویت در قالب ایجاد یک سازه ژئوپلیتکی(با روخویش حفاظت کرده و

. اما امنیت اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خویش را تضمین کنندهاي اقتصادي) فعالیت
ریشه بی باشد.میتحقق این ایده با مشکالتی مواجه است که به گفته بسیاري از محققان ساختاري 

توان در سه سطح کلی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:ایی در منطقه را میثباتی و عوامل مؤثر واگر
المللدر سطح نظام بیناي:فرامنطقهج)روند تعامالت کشورهاي منطقهمنطقه اي:ب)داخلیالف)
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داخلی
توان عمدتاً ناشی از ساختارهاي ناهمگون اقتصادي، سیاسی و اجتماعی جوامع که بی ثباتی را می

خصه ویژه آن عدم خویشتنداري، مداخله در امور داخلی یکدیگر و رفتار توأم با تجاوز است، مش
توان به بررسی هر یک از موارد مطرح شده پرداخت:هاي زیر میطور فهرست وار با شاخصهه بدانست.

فقدان توسعه سیاسی-1
ساختارها و نهادهاي سیاسی متنوععدم وجودالف)
انفکاك ساختارها و نهادهاي سیاسی حکومتیعدم استقالل و ب)

فقدان توسعه اقتصادي-2
عدم تنوع در منابع درآمدي(اقتصاد عمدتاً تک محصولی)الف)
دوگانگی اقتصاديب)
ضعف تکنولوژیکج)
کشورهاي عرب شیخ نشین منطقه)در مورد وابستگی به نیروي کار خارجی(د)
فقدان انسجام و یکپارچگی ملی-3

هاي ساختاريفکاشالف)
شکافهاي تاریخیب)

ايمنطقه
شود:اي واگرایی به شرح زیر مطرح میاي فهرست وار عوامل منطقهبه گونه

تداوم اختالفات ارضی و مرزي بین کشورهاي منطقه
تعارضات ایدئولوژیک و فرهنگی

و پر اصطکاك موازنه قدرت در منطقهساختار شکننده
یت منطقه ايفراگیر نبودن ترتیبات امن

گونه تحوالت داخلی یک کشور بر کشورهاي دیگر منطقهثباتی داخلی و تأثیر اینبی

ايفرامنطقه
توان در سه مؤلفه عنوان یک کل را میه الملل در قبال منطقه خلیج فارس بگیري نظام بینسمت

صه نمود:خالءزیر 
حمایت از حکومتهاي سنتی منطقه 

گیري قدرتهاي رقیب.تصمیمحفظ منطقه خارج از عرصه 
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یا اقتصادي) میان سواحلهرگونه عنصر مکمل یا وحدت امنیتی(نظامیگیري شکلجلوگیري از 
بر مبناي مصلحت مشترك امنیتیبر مبناي دین مشترك و یاگانه(شرقی، غربی و شمالی)سه

).53: 13قاسمی،(
شده است:بنديبندي دیگر عوامل واگرا به صورت زیر تقسیمدر تقسیم

الف: موانع سیاسی
تفاوت در ساختار سیاسی کشورهاي منطقه
سطح نابرابر قدرت کشورهاي منطقه
ناسیونالیسم
ثباتی سیاسی کشورهاي منطقهبی

موانع اقتصادي- ب 
عدم تشابه اقتصاد سیاسی کشورهاي منطقه
مکمل نبودن اقتصاد کشورهاي منطقه
هاي ارتباطیضعف زیرساخت

نع اجتماعی، فرهنگیموا- ج 
و زبانیهاي مذهبی، قومیتفاوت
هاي ارتباطی ضعیف و التقاط فرهنگیشبکه

عوامل و موانع ساختاري- د
اختالفات سرزمینی
هاي امنیتی کشورهاي منطقهنگرش

شود:برخی از عوامل فوق توضیح داده میذیل در 
یکیو پلیتئسرزمینی و بهره مندي از موقعیت ژنا همگونی -1

کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات متحده و عمان تشکیل عراق،واحد سیاسی ایران،8منطقه از 
کشور قطر، بحرین، امارات 5شده است این در حالی است در این بین کشور ایران به تنهایی از 

یک رغم قرار گرفتن در متحده، عمان و کویت بزرگتر است. از طرف دیگر تمام بازیگران علی
.باشندبرداري بر خوردار نمیموقعیت جغرافیایی مشترك از توان مساوي براي بهره

ساختار نا متجانس سیاسی- 2
در ضلع شمالی منطقه نظام جمهوري اسالمی، در ضلع غربی نظام بعثی سوسیال ناسیونالیست(زمان 

باشندکه اهی حاکم میهاي پادشدر ضلع جنوبی منطقه سیستمو اکنون رژیم حال گذار، وحزب بعث)
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شود عالوه بر این بسیاري از این کشورها بحران این تمایزات باعث تفاوت در تعریف منافع ملی می
اقتصادي، ساختار سیاسی هنوز چندان - باشند زیرا به علت تغییر در ساختار اجتماعیمشروعیت می

.باشندعنی انتخابات نمیمتحول نشده است و حتی این رژیمها داراي اصول اولیه دمو کراسی ی
جمعیت- 3

تفاوت جمعیت نیز باعث سوء برداشت واحد سیاسی کم جمعیت نسبت به واحد پرجمعیت شود به 
درصد جمعیت کشورهاي خلیج فارس است. 60برابر یا حدود 5/1طور مثال جمعیت ایران

جوامع نامتجانس-4
انی و مذهبی متفاوت تشکیل شده است مانند و زبهاي قومیترکیب جمعیتی تمام کشورها از گروه

یا ترکیب بومیان و غیربومیان، به طور مثال در یا شیعه و سنی ووترکمنکرد، ترك،عرب،فارس،
: 1381، فرقطر تعداد بومیان از خارجیان مقیم کمتر است(ابراهیمیکشور کویت، امارات متحده و3

همچنین پراکندگی شیعیان و کند،را تقویت مییا میزان جمعیت نیز حس عدم اعتماد) و110
از لحاظ "باشد. کننده تفکر عرب و عجم میفارس در شمال، عرب و سنی در جنوب به نوعی تقویت

و مذهبی است....هاي نژادي، قومیگر نمادي از تفرقهوسعت و ساخت جمعیتی خلیج فارس، جلوه
هاي متحدالمرکز مردم و وابط نوسان دار بین حلقهتوان در قالب رمی19تاریخ منطقه را از قرن 

هاي سیاسی ها و نهاددولتها توصیف کرد... بنابراین نیروهاي داخلی و خارجی بر تحول هویت
پذیري سفانه آسیبأمت.)98: 1382، زادهگذارند(روشندل و سیفثیر میأموجود در منطقه ت

گرایی این کشور کشورها علیه ایران و اصولالتهابات جدي در این هاي سنتی حاشیه جنوبرژیم
ها به بحران هویت در منطقه منجر شده است.ایجاد کرد به طور کلی این تفاوت

ایران، عمان و یمن از هايها کامالً متفاوت است. کشورقدمت دولت، هااز حیث تاریخ تأسیس دولت
اي و جهانی همراه با ایران داراي سابقه اقتدار دولت منطقهقدمت تاریخی بر خوردار هستند و

اي از مقاطع استمرار تاریخی است. عراق و عربستان با وجود داشتن سوابق گسسته دولت در پاره
هاي منطقه نیز از شوند. سایر دولتمحسوب میسال90هایی جدید با عمري حدود تاریخی، دولت
این منطقه؛ ردار هستند. از حیث سابقه استمرار، ضلع شمالسال بر خو50تا 40عمر متوسط 

هاي منطقه، پیش گاه تحت سیطره استمعار قرار نگرفت. در حالی که دیگر کشورایران هیچیعنی
اند. از نظر واکنش نسبت به قدرتهاي جهانی چه در دوران جنگ سرد و این اغلب مستعمره بودهاز

ایران و عراق در دوران جنگ سرد به مثابه .متفاوت بوده استها چه در زمان حاضر واکنش کشور
ها عمدتاً در اند و بقیه کشوراي آمریکا و شوروي منعکس کننده رقابت جهانی بودهدو عامل منطقه

این بااین زمینه حادث شد.دریراتی یتغاند. اما پس از جنگ سرد،طیف همگرا با غرب قرار داشته
هاي متراکم در نوع، ساختار و ماهیت هاي استراتژیک و شکافگیريهتسابقه متفاوت در ج
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هاي خارجی و نظام سیاسی کامالً متفاوت بوده و از همین هاي سیاسی، استعمار روابط با قدرتنظام
گذاري شده است. رو، فرهنگ سیاسی متمایز و متفاوت در منطقه پایه

گردیتولیدمشترك و عدم وابستگی اقتصادي به یک-5
درصد درامد 50باشند ذخایري که بیش از کشورهاي این منطقه از وجود ذخایر نفتی برخور دار می

.باشندملی آنها را تشکیل میدهد و خریداران آن نیز کشورهاي خارج از منطقه می
تعارضات ایدیولوژیک- 6

المسلمین ان و اخواناین منطقه داراي ایدیولوژي متضاد ازجنبش ضد وضع موجود مانند انقالب ایر
و یا به عبارت دیگر بازیگران باشدمیهاي سلفیه و محافظه کار مانند وهابیون و...تا جنبش

اند. اي به دو دسته انقالبی و حفظ وضع موجود تقسیم شدهمنطقه
اختالفات سرزمینی-7

دي از این اختالف سرزمینی وجود دارد که بر سر تعدا23کشور ساحلی در حدود 8در میان 
هاي منطقه این رقابت بیشتر ملموس اختالفات منازعه رخ داده است وبا تغییر در ساختار قدرت

جنگ تمام 3اي ما شاهد شود به طور مثال پس از انقالب ایران و بر هم خوردن نظم منطقهمی
غرب ائتالفجنگ–3جنگ عراق و کویت - 2جنگ ایران و عراق -1عیار در این منطقه بودیم 

شود که جانبداري برخی کشورهاي میتراین اختالفات مرزي و سرزمینی زمانی برجستهعلیه عراق. 
هاي دیگر مطرح باشد. نمونه بارز این امر اختالفات ایران اي از یکی از طرفاي و یا فرامنطقهمنطقه

-امنی واحدهاي منطقهناگانه است. بنابراین احساس تهدید وو امارات متحده عربی بر سر جزایر سه

.)115: 1383فر،اي از یکدیگر یکی از مهمترین موانع همگرایی میان آنهاست(ابراهیمی
اندازهاي فیزیکی و ها و چشمبندي مرزها در منطقه با ویژگیباید به این امر توجه داشت که تقسیم

ر علل این منازعات ذکر چهار عامل را د"درایزیل و بلیک"انسانی منطقه نا همخوانی شدیدي دارد.
منازعات موقعیتی مانند تعیین محل دقیق مرز-1کنند: می
منازعات مربوط به قلمرو مانند ادعاي دو یا چند کشور بر سر یک ناحیه -2
منازعات کارکردي مانند ادعا بر سر اقوام هم نوع ساکن در کشور دیگر-3
ف بر سر منابع و معادن دیگر کشورها از قبیل منازعات مربوط به منابع فرامرزي مانند اختال-4

.)60: 1382نفت و گاز(روشندل و سیف زاده،
ساختار نامتوازن قدرت در منطقه- 8

قدرت ایران، 3سازي در منطقه ساختار نامتوازن قدرت است، رقابت بین یکی از دالیل دیگر بحران
باعث شده است، این در حالی است عراق و عربستان بر سر رهبري منطقه خصومت و منازعاتی را 

باشد، در نتیجه رقابت این قدرت را دارا نمی3هاي پیرامونی توان رقابت با این که سایر واحد
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باشند که این روند پس از اي میو یا قدرت فرا منطقهناچار به توسل به یکی از این قدرتهاکشورها
یش بیشتري دارد اما در همین حال بعضی از گراايمنطقهسمت قدرت فراه حمله عراق به کویت ب

نمایند به طور مثال هم اکنون قطر اي استفاده میهاي منطقهکشورها با توسل به یکی از این قدرت
گیري در مقابل امارات متحده با بهرهنسبت به عربستان سعودي دارد .ایذاییاز روابط با ایران توان 

باشد.یران بر خوردار میاز عربستان از این توان در مقابل ا
فقدان درك مشترك از امنیت منطقه- 9

کشورهاي منطقه خلیج فارس در زمینه منبع تهدید خارجی و تعریف امنیت و به طور کلی شرایط 
کنند. اختالف میان خارجی خود اتفاق نظر ندارند و در نتیجه سیاست امنیتی متفاوتی را اتخاذ می

برداشت کشورهاي عربی منطقه از ایران و عراق به عنوان منابع ناامنی و اعراب و ایرانیان و همچنین 
خارج نگه داشتن این دو کشور از ترتیبات امنیتی منطقه، داللت بر فقدان درك مشترك از امنیت 

اي داراي چهار شرط منطقه دارد. در حالی که تحقق رژیم امنیتی در یک جامعه همگرایی منطقه
اي، استقالل یک رژیم امنیتی، وجود هاي منطقهز: همگون بودن واحدمهم است که عبارتند ا

وابستگی متقابل میان اعضاء، توزیع قدت و مشارکت کلیه کشورها در ساختار امنیتی منطقه. در 
.)385: 1383ها دچار ناکارکردي است(سلمانی پورلک،حالی که حوزه خلیج فارس در این زمینه

سمعماي امنیت در خلیج فار-10
ت سیاسی، خالءمداء قدرت وجود داشته باشد، زمینه براي افزایشخالءهاي ژئوپلیتیکی که محیطدر

سازي توان شرایط موجود در امنیتمیایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر،و امنیتی کشورهانظامی
اي و بازیگران هبینانه کشورهاي منطقطلبی نزدیکنفعهایی ازاي خلیج فارس را براساس جلوهمنطقه

گیرد. به عبارت به گونه سازمان یافته شکل نمیاین شرایط، طراحی رفتار امنیتیدر.دانستالمللیبین
موقعیت خود را از راه تثبیت جایگاه امنیتی خود و مقابله با سایر کنند تادیگر هر بازیگر تالش می

یا ايسترش قدرت یک بازیگر منطقهسازماندهی کند. هرگاه فرایندهایی در راستاي گبازیگران
ایران شود. موقعیتفراهم میالمللی فراهم شود، در آن شرایط، زمینه براي واکنش سایر بازیگرانبین

.بیانگر چنین وضعیتی است1980و عراق در اواخر دهه 1970در اواخر دهه 

جویانهنبود ساز و کارهاي همکاري- 11
موقعیت د ساز و کارهاي نهادمندي است که زمینه ارتقاياي نیازمنهرگونه همکاري منطقه

اي بر اساس منطقهمشارکتی کشورهاي منطقه را به وجود آورد. به طور کلی هرگونه همکاري
هاي طور کلی، تداوم اختالفبهشود. میایجادهایی از مشارکت سازمان یافته و نهادینه شدهجلوه

هاي بزرگ و آفرینی قدرتموازات نقشمنطقه، بههویتی، سرزمینی و ساختاري کشورهاي 
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اي مانع از به موقعیت هژمونیک در حوزه منطقههمچنین تالش برخی از بازیگران براي نیل
.جویانه خواهد شدهمکاريگیري فرایندهايشکل

ايحضور نیروهاي فرامنطقه- 12
المللی اي و بینمنطقهمعادله قدرتهاي تکرار شونده در گرایی به عنوان یکی از سنتچه موازنهاگر

گرایی در حوزه خلیج فارس موازنهدهد که هیچ گاهشود. اما تجربه تاریخی نشان میمحسوب می
این حوزه جغرافیایی بر اساس اي درامنیت منطقهاهمیت و مطلوبیت الزم را نداشته است. الگوي

و همچنین ثبات هژمونیک بوده است. امپراطوريگیري المللی، شکلبینحضور مستقیم نیروهاي
وجود داشته هایی از موازنه و تعادلاي نیز نشانههاي محدودي از تاریخ امنیت منطقهدوراندر

.داشته استشوندهاست، اما موازنه، ماهیتی ناپایدار، تغییریابنده و دگرگون
مل همگرا متکی بود و از این اي به عواتوان براي ایجاد یک سازه منطقهمیدر کنار عوامل واگرا، 

طریق به نتایجی دست یافت:
وابستگی .3مردم منطقهاسالم به عنوان دین رسمی.2ین منبع درآمدترنفت به عنوان اصلی. 1

سهیم بودن .5جمعیت رو به افزایش کشورهاي منطقه.4داري غرباقتصادي آنها به سیستم سرمایه
وجود .7اشتراك آنها به عنوان کشورهایی در حال رشد.6ستکشورهاي منطقه در خطرات محیط زی

.)50: 1381،فرهاي مختلف جهت همکاري(ابراهیمیوجود زمینه.8دشمن مشترکی به نام اسرائیل
تهدیدات بالقوه براي امنیت ملی کشورهاي منطقه، رفع اختالفات مرزي و در کنار این عوامل؛ 

ج فارس، مبارزه مشترك با تروریسم و جرائم سازمان یافته هاي خلیارضی، تأمین امنیت در آب
ایجاد امنیت روانی، اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی، هاي بحران در منطقه،فراملی، وجود کانون

مخدر، تبادل اطالعات و تجربیات حفاظت از منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی، مبارزه با مواد
و اطالعاتی هاي نظامیهاي دریایی، کاهش هزینهها و ناامنیبا دزديایجاد هماهنگی مبارزه امنیتی،

هاي سازمان یافته و ترددهاي غیرمجاز اتباع کشورهاي ثالث، ثبات و دفاعی، مبارزه با مهاجرت
هاي هاي پلیسی، ممانعت از درگیريسیاسی و امنیتی و اجتماعی و حتی زیست محیطی، همکاري

ی، مبارزه با المللبینهاي مشترك و گران و قاچاقچیان در آبلخالءه ابعدي، عملیات هم زمان علی
ها هاي موجود، و دهقاچاق انسان و سالح، تدوین استراتژي امنیتی منطقه خلیج فارس و رفع بحران

ایجاد و تحقق سازمان همکاري عنصر و عوامل دیگر منطبق بر تأمین اهداف اساسی، بستر
باشد.ي حاشیه خلیج فارس میاي در بین کشورهامنطقه
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ايهایجاد سازه منطقهايراه
اي از واحدها که فرایندهاي مجموعه«کند: گونه تعریف مییناااي ربوزان مجموعه امنیتی منطقه

ها اي با یکدیگر مرتبط است که مسائل امنیتی آنها به گونهاصلی امنیت، عدم امنیت و یا هر دو آن
این که حل و فصل تواند جدا از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد یایبه صورت منطقی نم

امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاري عالوه بر در این برداشت.)55: 1388(بوزان و ویور،»شود
هاي اجتماعی، اقتصادي و که شامل نگرانیهاي سنتی نظامیگسترش تعریف امنیت فراسوي دغدغه

این رویکرد بیش از آن کند.عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تالش میشود، براي محیط می
اي مطرح کند، فرآیندي هاي امنیت منطقهایجاد نظامها را پیرامون چگونگیکه یک مجموعه از فرمول

باشد و هاي سیاست سازان دولت در مورد امنیت میگرایشتدریجی است که درصدد شکل دادن به
کند. رویکرد یاد شده بیش ارائه میراي تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامیهایی ببدیل

از رویارویی به مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهانکاري به شفافیت، بیش از تنبیه 
.)295: 1380کند(اسنایدر، گرایی بر وابستگی متقابل تأکید میبه ممانعت و بیش از یکجانبه

این اي با رویکرد قدرت محور دردهد که ثبات و امنیت منطقهیخ سیاسی خلیج فارس نشان میتار
اي قابل قبولی در حوزه جغرافیایی دوام چندانی نداشته است. به عبارت دیگر، هیچ گونه نظم منطقه

شود، نظم ایجاد میحوزه امنیتی خلیج فارس وجود نداشته است. هر گاه روندهاي سیاسی جدید
ایده همگرایی و تحققشود.این موضوع به مخاطره استراتژیک منجر میاي دچار ریزش شده ومنطقه

ها و هاي تهدیدزا، قابلیتها، کانونشناسایی فرصتفارس مستلزماي در حوزه خلیجهمکاري منطقه
ظن نخبگان ونعت از سوءها و مماجلوگیري از واگرایی و نزدیک کردن دیدگاهاي وهاي منطقهظرفیت

خواهد شد، دولتمردان و سیاستمداران کشورهاي منطقه به یکدیگر در قالب چنین همکاري محقق
مولد، عوامل، موانع و امنیتی خوداین حالت کشورهاي منطقه ضمن درك نیاز یکدیگر به زندگی دردر

امنیتی خلیج فارس در دهه اخیر ساختار. رسانندحداقل میهاي موجب افتراق و واگرایی را بهگسست
نامید. این ساختار باید به"توازن مبتنی بر تعامل حداقلی"توان می-با توجه به وارداتی بودن- را

کشورهاي ساحلی خلیج تبدیل شود و به تدریج تمامی"توازن مبتنی بر تعامل حداکثري"الگوي 
باشد که از امنیت خلیج فارس میدل تأمین بومیاین مفارس را در تعاملی سازنده گرد هم آورد. مبناي

این تواند به تحکیم پیوندها و تأمین امنیت پایدار در کارهاي اقتصادي و تجاري میوطریق ساز
، کشورهاي منطقه براساس الگوي مشارکتی، »توازن مبتنی بر تعامل حداکثري«منطقه منجر گردد. در

توانند در راستاي اهداف امنیتی اي میهاي فرامنطقهتنقش تعیین کننده و کانونی دارند و قدر
.)1388کشورهاي منطقه مشارکت سازنده داشته باشند(واعظی،
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اي و توازن مبتنی برتعامل حداکثري مالحظات زیر باید مد نظر قرار گیرد:در راستاي تحقق سازه منطقه
ر شرایطی به یک الگوي کشورهاي منطقه د؛ در منطقهبا توجه به عوامل واگرا و همگرا

اي و تعامل سازنده خواهند رسید که دید و منافع مشترك داشته باشند و همکاري منطقه
هاي خود مبادرت به همکاري اي هر یک از بازیگران براساس توانمنديدر امنیت منطقه

امنیتی نمایند. ورود عناصر مداخله گر و ناهمگون به سیستم منطقه تداوم مناقشات را در
زدایی پی خواهد داشت. ترتیبات امنیتی جامع در منطقه خلیج فارس، اگر بر مبناي تنش

و حرکت در مسیر تقویت اعتماد شکل بگیرد و دفاع از صلح و امنیت خلیج فارس در 
این منطقه و همکاري درجه نخست در حوزه مسئولیت و از جمله وظایف کشورهاي

تازه در خلیج فارس پدید خواهد آمد که از حقیقی همسایگان قرار گیرد، مناسبات 
این منطقه حمایت، و در درگیري و جنگ جلوگیري و از منافع مشروع همه کشورهاي

هاي خارجی جلوگیري کند. نظام امنیتی خواهی و سلطه طلبی قدرتعین حال از باج
سبی تواند جایگزین مناکشورهاي ساحلی، میجمعی با خواست منطقه و با شرکت تمامی

هاي امنیتی از جمله نظام امنیتی آمریکا در منطقه باشد و چارچوبی را فراهم براي نظام
وسیله آن امنیت به عنوان یک عامل غیرقابل تفکیک در میان کشورهاي ه آورد که بمی
.گیرد و بدین صورت به امنیت غیرقابل تفکیکی دست یابندربط شکل میذي

سازنده خواهند اي و تعاملالگوي همکاري منطقهکشورهاي منطقه در شرایطی به یک
هریک از بازیگران ايرسید که دید و منافع مشترك داشته باشند و در امنیت منطقه

گر و ورود عناصر مداخله. هاي خود مبادرت به همکاري امنیتی نمایندبراساس توانمندي
. ترتیبات امنیتی خواهد داشتناهمگون به سیستم منطقه، تداوم مناقشات را در پی

زدایی و حرکت در مسیر تقویت اعتماد تنشفارس، اگر بر مبنايجامع در منطقه خلیج
فارس در درجه نخست در حوزه مسئولیت و از خلیجشکل بگیرد و دفاع از صلح و امنیت

و همکاري حقیقی همسایگان قرار گیرد، مناسبات این منطقهجمله وظایف کشورهاي
خواهد آمد که از درگیري و جنگ جلوگیري و از منافع فارس پدیدیجاي در خلتازه

هاي خارجی جلوگیريطلبی قدرتمنطقه حمایت و از سلطهاینمشروع همه کشورهاي
تواند کشورهاي منطقه، میجمعی با خواست و با شرکت تمامیکند. نظام امنیتیمی

عنوان یک عامل غیرقابل تفکیک در وسیله آن امنیت به آورد که بهچارچوبی را فراهم
.عضو تلقی گرددمیان کشورهاي

پایدار منطقه و ژئوپلیتیک نیاز دارد. به هاي نظامیاي به یک سلسله گامایجاد یک موازنه
ها رفع شوند؛ زیرا، در غیراین صورت، برخی نسبت به عبارت دیگر، باید برخی از چالش
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براي .آورندروي میسرانجام، به رفتارهاي تهاجمیمانند و وضع موجود ناراضی باقی می
ایجاد یک سیستم امنیتی پایدار در منطقه خلیج فارس که بتواند بار کمتري را بر دوش 

گرایی شود، باید در ساختارهاي سیاسی، قدرتهاي خارجی بگذارد و مانع از گسترش افراط
بگیرد.اقتصادي، اجتماعی و دفاعی منطقه اصالحاتی اساسی صورت 

گیري ترتیبات امنیتی، دخالت کشورهاي بیگانه هاي اصلی در روند شکلیکی از آسیب
میي افراطی اسالهادر بحث انرژي و حرکتبراي اطمینان از حفظ منافع خود، خصوصاً

یتی، بحث است، لذا مناسب است در روند مذاکرات دو یا چندجانبه بر سر ترتیبات امن
ش براي ایجاد اعتماد بر سر آن نیز مورد توجه قرار بگیرد و از امنیت صدور انرژي و تال

گیري این ترتیبات و تضمین این که در این طریق نظر مساعد کشورهاي دیگر براي شکل
این شرایط خللی به امنیت صدور انرژي وارد نخواهد شد جلب شود. 

واند به آزادسازي تهاي دمکراتیک میسوي نظاممنطقه به(غیر دمکرات)تحول کشورهاي
دولت بر امور اقتصادي، آزادي عمل بخش خصوصی، ارتباط تر شدن کنترلاقتصادي، کم

کشورها و برقراري نهادهاي مبتنی بر همکاري بین کشورهاي منطقه و همکاري با دیگر
توجه به این فرض که با.کندگرایی در منطقه کمک میعوامل به هممنجر شود. این

خلیج کشورهاي منطقهکنند، تحولتر با یکدیگر جنگ میتیک کمکشورهاي دمکرا
یک گام پیشرفت به سوي شدن دمکراسی،هاي دمکراتیک و نهادینهفارس به سوي نظام

.ها شودگرایی بیشتر و رفع تنشهمتواند باعثگرایی است و تثبیت این نظام میهم
ن حال یکی از عوامل اساسی در اي درعیجمعی منطقهه هاي امنیتی دستفقدان همکاري

که به تعبیر موسسه مطالعات شودسوق دادن منطقه به سوي میلیتاریسم دانسته می
هاي شدن خاورمیانه از سالح شده است. رقابت قدرتموجب خفه، الملللح بینص

، این منطقه را هر اي پایی در منطقه حساس خلیج فارساي براي پیدا کردن جفرامنطقه
کرده است.نظامیچه بیشتر

 در سطح ،از آنها» تهدیدآمیز«و تعریف نقش بعضی از بازیگران » استثناء کردن«مفهوم
گردد.میاعتمادي و خود موجب بیمنطقه قابل پذیرش نیست

باشد. امنیت منطقه را باید منطقه خلیج فارس مانند هر منطقه دیگري نیازمند امنیت می
گرایی به عنوان راه حلی براي همکاري و نزدیکی در خود منطقه جستجو نمود و هم

کشورها و ثبات بیشتر آنها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. دراین برهه زمانی، امنیت 
همه جانبه خلیج فارس را نیز تنها با ابزارهاي نظامی نمی توان برقرار کرد، بلکه نیازمند 

رانگیزد و همه کشورهاي منطقه کارهاي خاصی است تا همکاري همه کشورها را بوساز

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مجموعه مقاالت نهمین همایش ملی خلیج فارس  144

شود، مگر با تشریک مساعی و همکاري همه را در آن شرکت دهد و این مهم حاصل نمی
دستگی.تک کشورهاي منطقه و پرهیز از هرگونه اختالف و دوجانبه تک

شاید نیاز اساسی در این برهه براي ها، شروع کردتوان از حداقلمیگرایی را اصل منطقه
رغم غیرمکمل بودن اقتصاد منطقه) است. کشورهاي ایجادسازه اقتصادي(علیخلیج فارس

پذیري خود را به بایست آسیبمیاین منطقه همانند بسیاري از کشورهاي در حال توسعه،
اي را به عنوان یک ابزار عمده پیشرفت گرایی منطقهحداقل رسانده و در نتیجه، هم

شان یعنی توسعه و رفاه هاي اصلیپاسخی به دغدغهاقتصادي در نظر بگیرند و از طریق آن
استفاده نمایند."توانمندسازي"اي فراگیر به مثابه اصلو امنیت بیابند و از سازه منطقه

دهه گذشته ایران در منطقه خلیج از پیشنهاد قطر که تا حدودي به سیاست سهتوان می
اي براي هاي منطقههمکاريفارس شباهت دارد(فارغ از نیت خوانی) در جهت تقویت

و از فراتر از اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس استقبال کردايهاي منطقساخت سازه
بهره برد.ن به عنوان گام نخست بومی کردن امنیت منطقهآ

دسته جمعی سیستم اي وامنیت حوزه خلیج فارس باید منطقهآنچه که مبرهن است
این حوزة از گفتمان تا گفتمان امنیتی در کشورهاي این اقدام الزم استباشد براي

تغییر یابد. گفتمانی که لزوم ان درك مشترك از یکدیگر و سلبی به گفتمان ایجابی
االذهانی) است.برداشت یکسان از منافع و تهدیدات مشترك(درك بین

گیرينتیجه
به عنوان هان، خلیج فارسجاي در اغلب مناطق گرایی منطقهرغم تجارب به نسبت موفق همبه

و ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک. این در حالی است کهشوداین خصوص محسوب مییک استثناء در
ی بخشیده است. این تحقیق در صدد پاسخ به چرایی، المللبینژئواکونومی این منطقه به آن بعد 

در ناشی از تعارضات ساختاريبرآمده و دالیل ان را ايهسازه فراگیر منطقگیريشکلعدم تحقق و 
ی ارزیابی کرده است که برخی از آنها ناشی از فقدان توسعه المللبینو ايهسه سطح داخلی، منطق

تعارضات ، تداوم اختالفات ارضی و مرزي بین کشورهاي منطقهسیاسی،اقتصادي، انسجام ملی،
فراگیر نبودن ، در منطقهو پر اصطکاك موازنه قدرت ساختار شکننده، ایدئولوژیک و فرهنگی
ها و تصورات نادرست کشورهاي ، برداشتايه، دخالت قدرتهاي فرامنطقايترتیبات امنیت منطقه

له که تحت عنوان معماي أراه برون رفت از این مسمنطقه از یکدیگر، وارداتی بودن امنیت و... است.
هایی مانند ایجاد اي با ایدهههمگرایی منطقامنیت در خلیج فارس امده است، تکیه بر نظریات

باشد که منجر به میسته، امنیت مشارکت جویانه و...اي، امنیت به هم پیومجموعه امنیت منطقه
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توسعه و گردد که نتیجه آن عالوه بر امنیت؛میدر سطوح مختلف اي اي فراگیر منطقهسازه
شود تا عوامل میکیدأي مشترك تهابر همکاريدر این راهکار،پیشرفت منطقه را به همراه دارد

بندي به منافع ملی، مرزهاي جغرافیایی و حتی حاکمیت هاي ناسیونالیستی، پايزا و زمینهاختالف
مطلق کشورهاي یک منطقه کمرنگ شود و به نفع اهداف دسته جمعی و مشترك مورد استفاده 

یر یابد. گفتمانی که لزوم ان تغیو گفتمان حاکم از گفتمان سلبی به گفتمان ایجابیقرار گیرد
االذهانی) است درك مشترك از یکدیگر و برداشت یکسان از منافع و تهدیدات مشترك(درك بین

سازي امنیت در منطقه خواهد بود.که نتیجه آن اعتماد و بومی
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