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353روند و الگوهاي امنیت در خلیج فارس

خلیج فارسدر امنیتيهاالگوروند و

1خوجینمیابراهیمحمدتقی

چکیده
قدیم به جدیـد  ی آن در گذار تاریخ امنیتدر خلیج فارس و تبیین روند الگوهاي امنیتاین مقاله به بررسی روند 

هاقدرتسوي ابرو کنترل این منطقه ازامنیتمدیریتی به کار رفته براي امنیتي الگوهاي هاویژگی.پردازدمی
تـأمین خلـیج فـارس در   اهمیتدالیل بررسیدورة معاصر مورد بحث این مقاله است.در در هر عصري به ویژه 

ایـن حضـور  ی و نتایج برآمده از امنیتو ترتیبات آن در ايهمنطقاو فرايهي منطقهاقدرتحضور صلح جهانی و
یامنیتـ يهـا طـرح کهدهدمینشانمنطقهدرامنیتفعلیوقبلیالگوهايبررسی.شودمیمقاله ارائه طیدر 

طـی در شده اسـت. منجرفارسخلیجدرگستردهنظامیمستقیمرویاروییبهنهایتاًخورده که شکستموجود
و مهندسـی یـک سـازة   رخ داده اسـت  منطقـه، دررژیمتغییرو چندبزرگ،جنگسهدهه، چند انقالب،چهار
. استماندهباقیمهمچالشیکبه عنوانهمچنانفارسخلیجبرايیامنیت

گیـرد و در  میی موجود صورت امنیتي هاي سازههاقوتو هاي الزم در بررسی ضعفهادر این مقاله استدالل
بـا رویکـرد   مـدلی عملگرایانـه  و جهـانی، ايهي موجود منطقـ هاواقعیتوهانیازبهتوجهبا هابررسیفرایند 
ی ژئوپلیتیک امنیتسازةمعماريمهندسی وبرايايهي فرامنطقهاقدرتبدون مداخلۀ بعاًطیانه و گرامنطقه

تـأمین براي المنافعمشتركهزینه و پرسود و ي کمهاکه داراي ویژگیگرددمیخلیج فارس طرح و پیشنهاد
هۀ استراتژیک مهم ي اعراب پیرامون این آبراهابا در نظر گرفتن ویژگیکهباشدخلیج فارسمدتبلندامنیت
قرار ي جنوبی خلیج فارس و یا عراقهاي کرانههانشینشیخاعم از ،کشورهاي منطقهاین مورد رضایت ایرانی

بـه  توجـه ی منطقه و دیگر نقاط جهان، بـا  امنیتپیشین ترتیبات تجربیاتي مشارکتی، برپایۀ گیرد. این الگو
شـود و  مـی بنـا  و جهـانی ايهمنطقمدتمنافع بلندأمینتبا مصالح تفاهم براي هاي قدیمی و نوظهورمتغیر
و با اعمال نکات مهـم و حیـاتی   ايهي فرامنطقهاقدرتي هاحساسیتباید بدون برانگیختگی باالیی از طبعاً

برخوردار باشد. یالمللبینصلح تأمینپذیرش جهانی و قابلیت، از جهانیامنیتلوازم 

.یالمللبین، صلحنیتامفارس، خلیجکلیدي: هايهواژ

مرکـز پژوهشـکدة درمهمـان پژوهشـگر نـور، پیـام دانشـگاه مـدرس ان؛تهردانشگاهسیاسیعلومدکتريدانشجوي-1
ebrahimikhojin@yahoo.comوزارت، خاورمیانۀاستراتژیکمطالعات
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مقدمه
پیش از اکتشاف نفت در یک دورة حتیژئوپلیتیکی باالیی، اهمیتباايهخلیج فارس همواره منطق

درايفرامنطقهوايمنطقهکشورهايدغدغهترینعمدهبرخوردار بوده است.اهمیتطوالنی از این 
منطقـۀ  وپلیتیـک خلـیج فـارس در دل   ژئ.اسـت بـوده امنیـت مسألۀهموارهفارس،خلیجآبیپهنۀ

درهمـواره وداشـته یالمللـ بـین امنیتانرژي و ساختارتأمیندرمهمیجایگاهونقش،خاورمیانه
برخـوردار ژئواکونـومیکی وژئواسـتراتژیکی ژئوپلیتیکی،اهمیتازخود،نشیبوفرازپرتاریخطول
درون سیسـتم  يهـا زیرسیسـتم ازیکـی انعنوبهفارسخلیجمنطقۀ.باشدمیو همچنان نیزبوده

باشــدمــیي بــی همتــایی هــاخاورمیانــه در نظــر گرفتــه شــود کــه هنـوز داراي ویژگــی ايهمنطقـ 
(Barzegar & Agharebparast, 2012: 9).

بوده هاخلیج فارس شاهد چندین انقالب، کودتاهاي پی در پی، چندین جنگ اساسی، و تغییر رژیم
اعم از غربـی و شـرقی بـه    ايهي فرامنطقهاقدرتی و المللبیند هم بازیگران در همۀ این مواراست.

در ادامۀ این روند، خلیج فارس، برآمدن .اندهطور مستقیم یا غیرمستقیم، منافع خود را پیگیري کرد
یی نظیر طالبان و القاعده را در منطقه در کمتر از دو دهـه  هاي جهان و جنبشهاین رژیمتررادیکال

ي عربی به سواحل جنوبی خلـیج فـارس رسـیده    هاو امروزه نیز دامنۀ امواج انقالبد بوده استشاه
امنیـت بیشـتر بـه   توجهکه لزوم را به ویژه در بحرین گرفته استهانشینشیخاست و دامن برخی 

شود.میمنطقه را یادآور 
زبـان، هماننـد هـویتی يهامؤلفهلحاظنواحی جنوبی ژئوپلیتیک خلیج فارس ازساحلیکشورهاي

از هنجارهاي مشابهی برخـوردار اسـت،   سیاسیاقتصادي و نظاممذهب، و نیز ساختارنژاد،،قومیت
ي هـا اسالمی، بازهم تفـاوت هویتدر ساحل شمالی، با وجود برخورداري از در نقطۀ مقابل، ایراناما

پـیش و پـس از   ز این رو تاکنون،و هنجارهاي دگرسازي شده با آنها دارد؛ اهویتیاز لحاظ ايهعمد
تهدیـدات ارضی،ومرزياختالفاتشاهدمقابلدرنبوده وايهمنطقهمگراییاخیر، شاهدتحوالت
.مایهبودعربیغیر-عربیوعربیدرونيهادامنهباجنگيگیرشکلومتقابل

درخارجینظامیاينیروهحضوروجدیدعراقظهورمنطقه،ایندراخیرهايسالتحوالتپیدر
ي عربـی، هاهاي واگرایانۀ جدید همانند انقالبمتغیرآن، با ثابت ماندن عوامل پیشین و افزوده شدن 

ي واگرایی میان ایران و کشورهاي شوراي خلیج هااست و شکافشدهافزودهترتیباتایناهمیتبر
گفتگوهـاي وهـا همـایش اخیـر هايسالدرکهايگونهفارس رو به تعمیق و افزوده شدن دارد. به

وگردیـده برپـا آنازخـارج یـا ومنطقـه داخـل درچـه متعـددي ) Security dialogue(امنیتی
.استشدهگذاشتهبحثبهفارسخلیجدریامنیتترتیباتچگونگی
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تحـوالت درمؤثرعواملفارس،خلیجامنیتیترتیباتدرتحوالتسیربررسیبهنوشتار ابتداایندر
توجهبامنطقهآیندهبرايراهکارهایینهایتدروپرداختخواهیمنفوذذيبازیگراننقشوطقهمن
.دادخواهیمارائهآناستراتژیکیتمایالتوایرانجایگاهبه

در آني هر عصرهاقدرتخلیج فارس و حضور ابر.1
شـده  مـی ي خلیج فـارس هاروانۀ آبجهانین قدرتتربزرگمعموالً، بشریتتاریخ بیشتر اعصاردر

پیـدا  تسلطو هرگاه بر خلیج فارس تا از این راه به منابع قدرت دسترسی بیشتري داشته باشداست
توانمندي از این منطقـه رانـده   ايهآورد، مگر آنکه با قدرت منطقمیکرد، قدرتش دوام بیشتري می
غافـل از ایـن موضـوع از    يهـا قـدرت شد و میی محسوب المللبینخلیج فارس منبع قدرت شد.می

ي جهـان، محـروم   هـا تمـدن تـرین  میبر بخشی از جهان بـه ویـژه مشـرق زمـین وارث قـدی     تسلط
در قرون سلطۀ خود سعی در تـالش بـراي   هاییآمریکاو هاها، انگلیسی، هلنديهاپرتغالیماندند.می

خـود را  تسـلط همـۀ جهـان   تا از این راه بر اندهکافی به این منطقۀ استراتژیک داشتتسلطداشتن 
داشتن نیروي دریایی قوي از ملزومات سلطه بر خلیج فارس بود.حفظ کنند.ترآسان

مختلفادواردرقدرتعمدةـ منابع1دول ج
قدرتعمدةمنابعکشور پیشتازدوره

ازمتشـکل يهـا ارتـش اسـتعماري، تجـارت طـال، شمشاسپانیاشانزدهمقرن
پادشاهیيهاسلسلهمیانپیوندهايسربازان مزدور،

دریایینیرويسرمایه،بازارهايتجارت،پرتغالهلند وهفدهمقرن

ارتشدولتی،دستگاهروستایی،مناطقصنعتجمعیت،فرانسههجدهمقرن

انگلیسنوزدهمقرن
(بریتانیا)

نیـروي اعتبـار، ومـالی امـور سیاسـی، همبستگیصنعت،
دفاعاي(سهولتجزیرهعیتموقلیبرالی،دریایی، هنجارهاي

سرزمین)از

بیستمقرن
ایاالت

متحدة 
آمریکا

، فنـی وعلمـی يهـا حوزهدرپیشتازيملی،اقتصادبزرگی
هـاي رژیـم ،هـا ائـتالف ونظـامی نیروهايجهانی،فرهنگ
فراملیارتباطاتبرايمرکزیتی،المللبینلیبرالی 

وبیستقرن
؟یکم

و ...، ايههسـت اطالعـات، از جملـه هـا آوريعلم و انواع فن
اقتصادهاي،مدتبلند يهاآوريفنگذاري علمی و سرمایه
درهـا آوريفـن ازکیفیـت، اسـتفاده  اطالعـات بـر مبتنـی 

نرم)اجتماعی(قدرتواقتصاديسیاسی،مختلفهايبخش
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و ساسـانیان و  ، اشـکانیان  هخامنشـیان ي ایرانیهادودمانابرقدرت شدنحتیدور از نظر نیست که 
را به دلیل دسترسی آسان به خلیج فارس و داشتن نیروي دریـایی قـوي   یونانی مقدونیانسلطۀنیز 

داریـوش ازکـه ايکتیبهسومبنددراقیانوس آرام دانست. ي دریاي مدیترانه و هابر آبتسلطبراي 
امـر . کـردم تسـخیر راصـر م،پـارس از. امپارسیمن: «استآمدهچنیناندیافتهسوئزکانالدراول

بـدان پارسدرکهدریاییتااست،جاريمصردرکه) نیلیعنی(رودپیازبکنندراکانالاینکردم
.»بودمنةارادکهچنان،شدندروانههاکشتیوکردمامرکهچنانشده؛کندهکانالاینروند

ایرانـی ملوانانوداشتقراریرانانفوذتحتفارسخلیججزایروسواحلتمامهخامنشیانزماندر
آنبـزرگ کشـورهاي کلیـه کههخامنشیمقتدردولتحمایتباآنسرتاسردرخودهايکشتیبا

بـود هنـد دراولداریـوش کـه زمـانی . بودندمشغولسیاحتوسیربهبود،درآوردهپايازرازمان
هـا بـا ایـن سـفینه   تـا کردمأموررایونانی،دریانورد،»اسکیالس«وساختییهاکشتی) م.ق512(

.نمایدبررسیوتحقیقمکران(عمان)دریايوفارسخلیجدربارة
جزایـر وبنـادر طریـق ازتوانستودربرداشتمهمیجغرافیاییاکتشافاتایرانبرايمأموریتاین

تتجـار بـه آفریقـا وچـین هندوسـتان، عربسـتان، جملهازدوردست،هايسرزمینبافارسخلیج
چنینفارس،خلیجبرهاپرتغالیتسلطدورانتاایران،کهکردادعاتوانمیزیاداحتمالبه. پردازند
.)1387فروردینبیات،(استداشتهمنطقهدرنفوذيووضعیت

هاانگلیسیوهاهلنديتاهاحضور پرتغالیاز . 1.1
وشـمال سواحلازبخشیتصرفهکمیالدي،1506سالدرهاپرتغالیطرفازهرمزجزیرةاشغال
قـرن تاکهگشتفارسخلیجدراستعماريهايرقابتسرآغازداشت،دنبالبهرافارسخلیججنوب
.)1377،(طلوعییافتپایانسال115ازپسجزایراینبرآنانسلطۀ.استیافتهادامهبیستم

بـا  اتحـاد گردد که بـا بسـتن   میردر خلیج فارس به عهد شاه عباس صفوي بهاآغاز حضور انگلیسی
ین فرستادگان دولت انگلیس)، درصدد برآمد با کمک آنـان، بـا بیـرون رانـدن     اولآنان(برادران شرلی 

گذاري شـده بـود و همچنـین از    از بندر ایرانی تحت اشغالشان که به نام بندر گمرون، نامهاپرتغالی
دولـت اقتـدار علـت بـه ،هازمان، انگلیسیآنزجزیرة قشم، خلیج فارس را از بیگانگان پاك نماید. ا

خـاطر بـه ایـران تضـعیف وقاجاریـه زمـان دروداشـتند اشتغالتجارتکاربهفقطمرکزي ایران
برخـی نظـامی اشـغال جهـت آمدهپیشفرصتازانگلستانکهاستروسیهباساله13ي هاجنگ

.کرداستفادهبودند،ایراننفوذتحتکهفارسخلیجمناطق
منتقـل جاآنبهجاسکازهاانگلیسیودادقرارفارسخلیجتجارتیبندررابندرعباس،عباسشاه

درسـرانجام ،نیافتنـد توفیقوبگیرندپسرا»هرمزجزیرة«کوشیدندبارهاکههاپرتغالیاما. شدند
. دپوشـیدن چشـم خـود متصـرفات کلیـه ازوکردنـد صـلح عبـاس شاهباقمريهجري1034سال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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درتـا -کندنظرصرفاسپانیاوپرتغاليهادولتبادوستیازنبودمایلکهآنجاییازهمعباسشاه
مروایـد صـید بـه بحـرین درداداجـازه هـا پرتغالیبه-نماندتنهاهایانگلیسبادشمنیبروزصورت
ایـن درکلیطوربه. کنندبنادارالتجارهوقلعهخودبرايبندرلنگهشرقیشمالدروشوندمشغول

ماننداروپاییمختلفممالکاقتصاديوتجارتیهايفعالیتمیدانفارسخلیججزایروبنادرموقع
.)1387فروردینبیات،(بودشدههاپرتغالیوهافرانسويها،نديلهها،انگلیس
بـه تنهـا آنهـا . تندنداشآنجزایروبنادروفارسخلیجبهتوجهیچندانهرمزوقایعازقبلهاهلندي

فرونـد چندهرمز،جنگدرداشتند،رقابتهاپرتغالیباشرقیهندجزایروهندوستاندرکهعلتاین
بـه هلنـد شـرقی هندشرکتبعد،بهتاریخاینازولی،فرستادندهاانگلیسوهاایرانیکمکبهکشتی
فـارس خلـیج درهـا یانگلیسـ ايبرکهنکشیدطولیوشدواردفارسخلیجسیاستۀصحندرتدریج
هجـري 1036سـال درکهجاییتاشدافزودهنفوذشوقدرتبرروزبهروزوگردیدخطرناکیرقیب
کرد.جلبابریشمتجارتگرفتناختیاردربرايرااولعباسشاهموافقت.) م1626(قمري

وهـا رويزیـاده ازاسعبـ شـاه نارضـایتی ازاسـتفاده بـا هـا هلنـدي مـیالدي، هفدهمقرنطولدر
تـا فـارس خلـیج درممتازيموقعیتکردهنفوذدرباربهایران،داخلیاموردرهاانگلیسیتخالءمدا

بـراي شـدند ناچـار جهـان، درهلنـد موقعیـت تضعیفباولی. آوردنددستبههجدهمقرناواسط
.)1377،(طلوعیکنندوداعفارسخلیجازهمیشه

خلیج فارس دربریتانیاسلطۀ.2.1
هـا ییبریتانیـا بـراي و سپسدر قرن شانزدهم در خلیج فارسهاو هلنديهاپرتغالیۀسلطةدوردر

تحت عنوان مبارزه با دزدي دریایی و تجارت برده که عمدتاً توسط اعـراب سـاکن   ايههاي اولیبهانه
کـه مـیالدي مهجـده قـرن طول، وجود داشت. درگرفتي جنوبی خلیج فارس صورت میهاکرانه

فارسخلیجدرایراننفوذوقدرتبود،ایراندرزندخانکریمحکومتونادرشاهسلطنتبامصادف
بهمسقط،اماماحمد،ابنسلطانسیدخان،کریممرگازپسقرن،ایناواخردریافت؛ ولیافزایش
نوزدهمقرن. نمودفتصرراهرمزوقشمجزایروبندرعباسوکردلشگرکشیایرانجنوبیسواحل
که با سوء استفاده از شـرایط ضـعف حـاکم بـر     استفارسخلیجبرانگلیسسلطۀقرننیزمیالدي

نقشـی  هـا در جنـگ ایـران و روس  هـا گیرد؛ بـه ویـژه کـه انگلیسـی    میایران در دورة قاجار صورت 
به ویژه ترکمنچاي کننده بر جنگ اعمال نموده و در قراردادهاي ننگین گلستان وی و کنترلمدیریت

ماجرا را به ضرر تاریخی و جبران ناشدنی ایران رقم زده است و وساطت سفیر انگلیس سرگوراوزلی، 
در مرزهاي شرقی و جنـوبی ایـران و   فرصتی تازه در اختیار دولت انگلیس براي تاخت و تاز و سلطه

ي ایرانی گذاشته است.هاسرزمینتصرف
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جنگـی کشـتی چندداد،رخقاجارمحمدشاهسلطنتزماندرکه)1838(اولحملۀدرهاانگلیسی
ناصـرالدین سـلطنت اوائـل درکـه ،1856سالنوامبردرحملهیندومدروکردندفارسخلیجوارد
درانگلیسیسربازانگرفتصورتهراتتسخیربرايایراننظامیعملیاتبامقابلهعنوانبهوشاه

تصـرف رااهـواز کـارون واروندرود طریقازدیگرسويازرفتند،یشپبرازجانتاشدهپیادهبوشهر
بدینشودورحملهبندرعباسبهتاکردندتحریکهمراعمانومسقطحاکمهمچنینآنان. کردند
تقاضايسومناپلئونازوفرستادپاریسبهراغفاريالملکامینروي ناتوانیازشاهناصرالدینسان

.)1377،طلوعینمود(گريمیانجی
قـرارداد موجـب بـه گرفـت، صـورت انگلـیس وایرانبینفرانسهوساطتباکهمذاکراتینتیجۀدر

بـه سـال بیسـت مدتبهراچابهاروبندرعباسانگلیس،نیروهايخروجازاءدرایراندولتپاریس،
ایـن بـه . کنـد دریافـت االجارهمالتومانهزارشانزدهسالهربرايتنهاونمایدواگذارمسقطامام

دسـت ازعمالًهمفارسخلیجبنادراموراختیاروشدمنتزعایرانازهمیشهبرايافغانستانترتیب
رسـمی قـرارداد یـک وشـدند مسـلط بحـرین بـر هـا انگلیسـی بعـد سالچهار. گردیدخارجایران
تحـت نیـز فارسلیجخجنوبیسواحلسرتاسرتدریجبه. کردندامضابحرینشیخباالحمایگیتحت
بـراي اختصاصـی دریايیکبهعمالًفارسخلیجنوزدهمقرنپایاندروگرفتقرارانگلیسسلطۀ
گردید.تبدیلهاانگلیسیتجارتورانیکشتی
بـا ونظـامی وسیاسـی دیدگاهاز19و18قرندربریتانیااستعمارتوسعۀسیاستدرفارسخلیج
چرخـه وکاالهافروشوتجارتبااقتصاديداشتنوهندوستانرزهايمازحفاظتمسألۀبهتوجه

بـه خـود کاالهـاي انبوهصادراتباشرقی،هندکمپانیکهآنچنان. بودفراواناهمیتحائزبازرگانی،
)66: 1370(امین،. یافتمیدستهنگفتیسودبهفارسخلیجمنطقۀ

رافـارس خلـیج کـه رسـید حـد بـدان تاگلستانانسیاسیونظامیاقتصادي،تسلطمیزانونفوذ
درمنطقـه بـر خـود کامـل سـلطۀ راهدرانگلسـتان .)1388:36نامیدند(رواسانی، انگلیسیدریاي

اسـتفاده »کـن حکومـت وبینـداز تفرقـه «سیاسـت ازاقدامات،سایرضمن،19قرنآخريهاسال
و. شـد مـی آنهـا بیشـتر هرچـه تضعیفثباع،هانشینشیخبینمرزياختالفاتتشدیدباوکردمی

دبی،قطر،بحرین،يهانشینشیختوانست،انگلستانمرحلهایندر.کردمیمتشنجرامنطقهاوضاع
،19قـرن دومنیمـه طـی درسپس.درآوردخودسلطۀزیربهرا... وعمانمسقط،ابوظبی،شارجه،

جهـت دربیشـتري کوشـش فـارس، خلیجيهانشینشیخدرخودموقعیتتثبیتازبعدانگلستان
انتـزاع وهـا دولـت ایـن بهمتعدديهاجنگتحمیلباوآوردعملبهعثمانیوایراندولتتضعیف

گسـترش کشـور دوایندربیشترچههرراخودنفوذوسلطهتوانستآنها،ازمختلفيهاسرزمین
.دهد(طاهري بن چناري)
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یج فارسکالسیک و نوین خلاهمیت. دالیل 3.1
ایـن درمسـتقل نیمـه هـاي سـرزمین پیـدایش سپسوایراندرنفتکشفدنبالبهفارسخلیج

.یافتژئوپولیتیکینظراززیاديبسیاراهمیتمنطقه
فـارس خلیجمنطقۀبه)ايهي فرامنطقهاقدرتانگلستان(و همچنین سایر زیادتوجهدلیلمورددر

:کردذکرتوانمیرادالیلی
اقتصادياهمیت. 1.3.1

فـارس خلیج. اندهداشتفعالیتجهانمختلفنواحیازگذشته، بازرگانانيهازمانازمنطقهایندر
مانندهاانگلیسی. بوداروپاوعثمانیبههندوچینجزیرةشبهوچیناز هند،کاالتجارتراهسردر

. شـدند واردنظـامی ناوگـان بـا نـد بودشنیدهرامنطقهایننهایتبیثروتوصفکههااروپائیسایر
تضـعیف ازبعـد ودادنـد شکسـت راهلنـد وپرتغـال مثـل اروپاییاستعمارگريهادولتسایرابتدا

.دادندگسترشوغنیثروتمندمنطقهاینبرراخودسلطهمنطقه،بزرگيهادولت
ايه. سلطۀ منطق2.3.1
کنترلجهتدرفارسخلیجازاستفادهزمانی،مقطعآندرفارسخلیجبهانگلیسعالقۀدیگردلیل

ازودهندگسترشفارسخلیجدرراخودنفوذاروپاییيهاقدرتکهبودندنگرانآنها. بودهندوستان
افـزایش بـا عثمـانی وایـران مثلمنطقهبزرگيهادولتاینکه،هموببرندیورشهندوستانبهآنجا

دادمـی زیادياهمیتفارسخلیجحفظبهانگلستانلذا. کننددتهدیهنددرراانگلستانمنافعقدرت
.داردنگاهضعیفهمچنانرامنطقهاینکشورهايتاداشتسعیافکنیتفرقهسیاستباو

نفت .3.3.1
نفتاستخراجوکشفآنوشدافزودهنیزدیگرارزشیکفارسخلیجاهمیتبه20قرناوایلدر
شـد کشفنفتنیزفارسخلیجدیگرکشورهايدرتدریجبهسپسود،بو1908سالدرایراندر

.(طاهري بن چناري)
سیسـتم ازراخـود جنگیيهاکشتیمحرکۀقوةکهگرفتتصمیم1913سالدرانگلستاندولت
ومـانور قـدرت هـم ویابـد کاهشیشهاهزینههمتاکندتبدیلسوزنفتموتورهايبهسوزذغال

این تصمیم، برآمده از پیشنهاد چرچیل بود کـه در آن هنگـام فرمانـدهی    . برودالباهاکشتیسرعت
غیـر درچـون یافت،افزایشایراننفتاهمیتتصمیمایندار بود. بانیروي دریایی بریتانیا را عهده

سـلطۀ فکـر بـه لذا. بخردنفت... ومکزیکوآمریکاجملهازکشورهاسایرازبودمجبوراین صورت
.افتادخودجنگیيهاکشتیسوختمطمئنمنبععنوانبهایراننفتبرکامل
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بریتانیا. استراتژي خروج 4.1
هژمـون عنـوان بـه بریتانیـا رافـارس خلـیج یامنیتترتیباتبیستم،قرناوایلونوزدهمقرنطول

وارسفـ خلـیج درانگلـیس ناوگـان گسـترده حضـور . کـرد میتعیینداريسرمایهنظاماستعمارگر
واولحـرف فـارس، خلـیج درتابودشدهباعثعربیکشورهايازبسیاريدادنقرارالحمایهتحت
.)1391بزند( کریمی، لندنراآخر
عربـی هايسرزمینکهچرافراگرفتراخاورمیانهتمامتقریباًبریتانیانفوذجهانی،اولجنگازپس
جهـانی دومجنگاماگرفتندقراربریتانیاوفرانسهقیمومیتتحتعثمانی،وريامپراطازشدهجدا

هژمـونی ادعـاي نتوانـد دیگرکهآوردانگلستانسربربالییچنانآلمانارتشرحمانهبیحمالتو
.)1391است( کریمی، سربرنیاوردهابرقدرتیکعنوانبهدیگرهمامروزتاوکند
سـفید، کتـاب انتشـار بابریتانیادفاعوزارتز،سوئکانالبحرانخاتمۀازپسو1956سالبهاردر

کرداعالماروپاوکشوراطرافدرراانگلیسنظامیقوايمجددتمرکزوکشوردرسربازگیريپایان
.)229: 1375(براون، 

ازنیروهایمـان تـر سـریع هرچـه تخلیۀصدددرما: «گفتعواممجلسدرویلسون،1968ژانویهدر
درفـارس خلیجتخلیۀدرسعیهمچنین،ما. رسدمیپایانبه1971سالدرکههستیمدورشرق
.)Long, 1978: 70(»داریمراتاریخهمان

. گـذارد بنیـان سـوئز شـرق راهبـرد بهموسومآسیا،قارةدررالندننوینسیاستویلسون،سخنان
سـوئز کانـال شـرق هاينسرزمیازبریتانیانظامینیروهاينشینیعقبوتخلیهراهبرد،ایناساس

درمصـیره جزیـرة عمـان، دریـاي وفـارس خلیجشاملانگلیس،خارجیسیاستدیدگاهازکهبود
.)438: 1349بود(جناب، کنگهنگوبرونئیمالزي،مالدیو،جزایرسنگاپور،عمان،
حـذف گاپورسـن تـا آراماقیـانوس حـوزه درنیـز بریتانیـا نظـامی هايپایگاهازايپارهترتیب،بدین

.)1363:221شد(دلدم،
حـاوي متحدهایاالتپیشینجمهوررییسنیکسون،ریچاردکتابخانهدرشدهمنتشرمحرمانۀاسناد
تصـمیم اززیـادي بسـیار نگرانـی ییآمریکـا مقامـات دهـد مـی نشـان کهاستیادداشتیوتلگرام

) 1971(شـده تعیـین تـاریخ ردفـارس خلـیج وسـوئز کانالشرقمنطقهازخروجبرايهاانگلیسی
اسـاس بـر .دانستندمیایرانشاهرااقداماینبرايبریتانیااصراراصلیدلیلحالعیندروداشتند
جدیـد دولـت مقامـات بـا راايویـژه مذاکراتنیکسوندولتتابودشدهباعثهانگرانیایناسناد،
.)1389دهد(رضایی، انجامطقهمندرمداومحضورجهتآنهاکردنمتقاعدبرايبریتانیا

در ایـن منطقـه تمایـل پیـدا کـرد. بـا       جـدي جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده نیز بـه حضـور   ۀ پس از خاتم
از شرق سوئز، آمریکا رفته رفته کوشید تا جاي خـالی ایـن کشـور را در    1968نشینی انگلستان در سال عقب
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ام، آمریکا را واداشت که با اتخـاذ سیاسـت موسـوم بـه     منطقه خلیج فارس پر کند، اما درگیري در جنگ ویتن
اي خود یعنـی ایـران و عربسـتان سـعودي در دهـه      با اتکا بر دو قدرت و متحد منطقه» ستونیدو«سیاست 

.(Pollack, July, August 2003)، توازن امنیتی را در خلیج فارس برقرار نماید1970
شـوروي در  ةشد و تحرکات فزاینـد روي محسوب میدر شرایطی بود که عراق دوست اتحاد شواین

مواجه کرده بود. جديانرژي را با خطرات امنیت، ظفارشاخ آفریقا، یمن جنوبی و 

گذار به عصر جدید.2
تحـوالت ، به عنوان ابرقدرت برآمده از دل آمریکامتحدةاز خلیج فارس، ایاالت هابا خروج بریتانیایی

یا کنتـرل  مدیریتنوین خلیج فارس پی برده در صدد اهمیت، به مدوجهانی، به ویژه جنگ جهانی 
آید.میمنطقه بر 

حدود سی سال بعـد، بـه  وانزواگراییاستراتژيازآمریکامتحدهایاالتخروجودومجهانیجنگپایانبا
و تـاکنون اقدام به ورود به خلیج فارس کـرد  کشورفارس، اینخلیجازانگلستاننیروهايخروجباتدریج

کیسـینجر،  - ، در راستاي دکترین نیکسـون 1970در دهۀ .استداشتهايهویژنگاهفارسخلیجحوزةبه
خلـیج فـارس، و اجتنـاب از    امنیتاش براي حفاظت از محلیمتحدانبرتکیهواشنگتن تصمیم گرفت با

.(Fain, 2008:113-114)ی خلیج فارس شودامنیتمداخلۀ مستقیم وارد عرصۀ 
يامپراطـور فروپاشـی بهکمکضمنستون،دوسیاستونیکسوندکتریناجرايبامتحدهتایاال

پـاکس جانشـین راییآمریکـا صـلح وتـوازن قـدرت یاناآمریکاپاکسبود،آنخواستارکهبریتانیا
حفظبابیشترچپاولوگريسلطهتشدیددورانبرايآغازيکهساختمنفوروبریتانیکاي قدیمی

الهـی، ؛33: 1369برژینسـکی، ؛63: 1371بود(نیکسـون، منطقـه وابستهرهبراندستبهوظواهر
1370 :101(.
خطـوط کنتـرل وامنیـت مسـئول راخـود آنهـا بودند،حاکمفارسخلیحدرهاانگلیسیکهزمانی

رام.) منطقـه 1971خورشـیدي( 1350سـال درهـا انگلیسیکهاینازبعد. دانستندمیکشتیرانی
امنیـت حفـظ مسـئول راخـود مرتـب طـور بهآنهاوگرفتندراآنهاجايهاییآمریکاکردند،ركت

منـاطق تـرین مینظـا ازیکـی فارسخلیجگفتبتوانشاید. خواندندمیفارسخلیجدرکشتیرانی
هـم ودارنـد زیـادي نسـبی نظـامی قـدرت فارسخلیجۀحاشیکشورهايهمکهچرااست؛جهان
خلـیج درامنیـت بـراي رامشخصـی فرمانـدهی ونظامیساختارفارسخلیجدرنیجهايهاقدرت
.)1390(عالیی، خرداداندهکردفراهمخوددیدگاهبامنطبقفارس

المللـی بـین وجهانیجديابعاددارايونیستايمنطقهتنهاايمقولهفارسخلیجامنیتواقعدر
دهـد مـی نشانراخودتأثیرنفتبازارهايدربالفاصلهدهد،رخفارسخلیجدرکهاتفاقیهر. است
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ترتیبـات تـا اسـت شـده باعـث عینیواقعیاتاین.سازدمیمتأثرراصنعتیکشورهاينتیجه،درو
مهـم غرببلوكصنعتیکشورهايامنیتبرايبلکهمنطقهامنیتبرايتنهانهفارسخلیجیامنیت
نفـوذ تحـت آن،درنفـت کشـف ابتـداي همانازفارسلیجخیامنیتترتیباتبنابراین،. کندجلوه

.)1391است(کریمی، بودهغربیکشورهايمستمر
شـدت بهراآمریکابود،منطقهایندرشورويتوسعهنفوذسدکهفارسخلیجازبریتانیانیروهايخروج

نکـردن ریـک تحدرهـا قـدرت ابرتـالش وزدایـی تـنش دورهتوافقـات براساس. ساختروبرومشکلبا
نفـوذ احتمـال وقدرتخالءانگلیسی،نیروهايخروج- 1: بودروبروعمدهمعضلدوباآمریکایکدیگر،
.انگلیسجايبهآمریکانیروهايمستقیمساختنجانشیندرناتوانی- 2شوروي؛

سـوئز، کانـال شـرق ازخـود نیروهـاي تخلیـه برمبنیانگلستاناعالمبام1968/ش1347سالدر
بـود، تـدارکاتی اسکورتهايکشتیواندازموشکناوشکندوشاملکهدریایی،ناوگانیکرويشو
ازوسـتک، والديدرخـود يهـا پایگـاه بـه بازگشتازقبلناوگان،اینکهفرستادهندازبازدیدبه

یـک جـز بـه تاریخ،آنازکهکنندمیبیانمطلعمنابع. کردبازدیدسومالیوعراقپاکستان،بنادر
اقیانوسمنطقهدرشورويدریایینیرويکشتییکحداقلروزهرم،1969/ش1348سالدرروز
درهـا قدرتابربینتسلیحاتیمسابقهاحتمالوبحرانتشدیدمعنیبهامراینوداشتهحضورهند

.)108،107: 1370است(الهی، بودهمنطقه
یج فارسخلامنیتکنندة تأمینین کشور تردر جستجوي مهم.1.2

کند؟تأمینرا در آینده فارسخلیجامنیتبایدکدام کشور
غرب،آمریکامتحدهایاالتدرگذارانسیاستذهندرژرفنگرانییکازبرخاستهبزرگالؤساین

ي الزم ژئوپلیتیکی، هامؤلفهکشوري که از . باشدمیفارسخلیجحوزةکشورهايالبتهوژاپن،اروپا،
سرزمینی و استعدادهاي الزم دیگر -یجمعیتتوان پیشینۀ تاریخی، جغرافیایی، -میااستراتژیک نظ

برآید، کدام کشور است؟امنیتتأمینبراي 
ازمتعـددي يهاپایتختدرالزاماتوهاضرورتدركازعمیقحسباکهاستاینسوالاینواقعیت
امنیـت تـأمین قـدرت دارنـدة وضـامن وانعنـ بهایرانحدچهتاکهدهدمینشانشدهمطرحجهان
.(Ramazani, Spring 1979)شدمیتلقی1979اسالمی در سال انقالبوقوعازقبلفارسخلیج

داننـد، مـی منطقـه مطلـق فرمانـده راخـود کههاییآمریکابرعالوهفارسخلیجدرحاضرحالدر
جنگـی يهـا کشتییاودارندثابتجنگیکشتییامنطقهایندرنیزاروپاییکشورهايازبسیاري

هـا ییآمریکـا کـرد، حملـه ایرانبهصدامکهزمانیازمشخصطوربه. هستندتردددرحالدائمکه
درمنطقـه درآمریکـا استراتژيبابرنامه،اینکهدیدند،تداركراجدیديبرنامهفارسخلیجبراي
.)1390بود(عالیی، خردادمتفاوتشاهژیمرزمان
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امنیتتأمینبراي رین گزینۀ محتومترب. ایران، 1.1.2
اسـتراتژي ایـن واقـع درولیبود،"ستونیدوسیاست"راهبرددنبالبهيهایلفاظباآمریکااگرچه
فـارس خلیجۀمنطقبرايرا"پلیس"نقشکهبودایرانبریمتکاولۀدرجدرخودمتحده،ایاالت
Ramazani, Spring)دادمیانجام 1979).

ایران وزن بسیار بیشتري طبعاًگرفت که میبر دوش ایران و عربستان قرار آمریکاسیاست دوستونی 
بـه  آمریکـا برخـورداري از همکـاري اسـتراتژیک بـا     قابلیـت کرد. ایـران بـا   میتحملرا از عربستان 

ات پیشـرفتۀ  در منطقه تبدیل شـد و فـروش تجهیـز   آمریکاین شریک راهبردي ترین و اصلیترمهم
-فروش آنها به کشورهاي اروپـایی ممنوعیتبا وجود -آمریکامتحدةنظامی به ایران از سوي ایاالت 

ي کمونیسـتی و  هـا دولـت گرا اعـم از  باشد. از این رو، کشورهاي چپمدعافرض و گواه این تواندمی
را به شاه ایـران،  » فارسرم خلیج ژاندا«در منطقه، عنوان آمریکادلیل حفظ منافع هسوسیالیستی، ب

قب داده بودند.ل
خریـداري محصـوالتی غـرب، وآمریکاطرفازمدرنفوقهاياسلحهبهایرانآلودشتابتجهیزدر

چیفتنيهاتانکمثالعنوانبهبود،طراحیمرحلهدرهنوزونرسیدهتولیدخطبهبسیاريکهشد
بیشـتر نیـز آنسازندهکشوريهاتانکتعدادازحتیشد،دادهتحویلایرانبهکهانگلستانساخت

شـش یاپنجماههرزمانهمشد،دادهتحولایرانبه1974درکهF14پیشرفتههواپیمايیابود،
وتولیـد مرحلهبههنوزجنگندهاینوشدمیدادهآمریکاهواییودریایینیرويبهنیزآنازفروند

انقـالب هـاي ریشـه کـدي، ؛28: 1356بود( طباطبائی،نرسیدهخودکاملقابلیتوبازدهیامتحان
.)246: 1369اسالمی،

. بـود ایراننظامیقدرتازاستفادهفارس،خلیجامنیتایجادبرايآمریکابرنامۀپهلوي،رژیمزماندر
بـه رافـارس خلـیج امنیـت بـود، شـده ایجـاد ایراندرکهنظامیتوانازاستفادهباهاییآمریکایعنی

درکنـیم، توجـه ایـران هـوایی ودریـایی نیـروي تشـکیل بهاگر. کردندمیتأمینغیرمستقیمصورت
،بودشدهبینیپیشایرانهواییودریایینیرويبرايکهساختاري،بعدبه1350سالازکهیابیممی

همـواره کهدادتوضیحباید. گرفتشکلفارسخلیجدرکشتیرانیخطوطامنیتمأموریتبهتوجهبا
وشـد محسـوب دوماولویـت عراقتهدیدبعدبهسالاینازاماکرد،میمحسوبتهدیدراعراقایران،

.)1390خردادشد(عالیی،تبدیلایراناولاولویتبهفارسخلیجدرامنیتتأمینمأموریت
خلـیج ۀحاشـی در1357تـا 1350يهـا سـال بینایرانهواییيهاپایگاهینترمهممثالعنوانبه

وشـیراز امیدیـه، نـارك، کُبنـدرعباس، بوشـهر، يهاپایگاهمأموریتیعنی. استشدهاحداثفارس
.)1390شد(عالیی، خردادتنظیمفارسخلیجةحوزبهتوجهبااصفهان
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اولموریـت أمکـه شـود مسـتقر امیدیهپایگاهدرهمF16هواپیمايفروند300کهبوداینبرقرار
احـداث بـود قـرار کناركدرمنطقههواییپایگاهینتربزرگ. بودشدهریزيبرنامهراستاایندرآنها
،شـد احـداث مربـع کیلومتر100وسعتبهزمینیدرپایگاهاینوگرفتصورتاقداماینکهشود
درنیـت امۀدغدغـ باوصورتاینبهایرانهوایینیروهايبنابراین. نشدمنتقلآنجابههواپیماولی

.)1390گرفت(عالیی، خردادشکلفارسخلیج
هـم 1357تا1350يهاسالبینکهکنیممیمشاهدهشود،دقتنیزایراندریایینیرويبهوقتی

آنازپیش. استعماندریايسمتبههرمزۀتنگسمتازدریایینیرويسازماندهیهموساختار
1350سـال ازولـی بودبوشهروخرمشهربندردرثألمفارسخلیجداخلدردریایینیرويتمرکز

چابهـار دردیگـري عظـیم پایگاهبودقرارنیزبعدو،شداحداثبندرعباسدرعظیمیپایگاهبعدبه
ایـران دریـایی نیـروي بـه بـود قرارکهناوهاییاین،کناردر. نگرفتصورتکاراینکهشوداحداث

انجـام عملیـات فارسخلیجۀ منطقوایرانساحلیيهاآبازفراتربتوانندکهبودناوهاییبپیوندند،
درآمریکـا ناوگـان ازجنـاحی ایـران، دریایینیرويکهبوداینبرقرارهاییآمریکاتعبیربهودهند

ازفارسخلیجامنیتمسألۀبنابراین. دهدانجاممنطقهایندرراآنهاموریتأموباشدهنداقیانوس
حضورمنطقهایندررواینازواستبودهآمریکامسألۀکرد،تركرامنطقهایننگلیساکهزمانی
.)1390کرد(عالیی، خردادپیدانظامی
یحیاتانرژي قیمتبهخلیج فارسامنیتحفظ و آمریکا. 2.1.2

کـه رودمـی شـمار بـه جهـان ژئوپلتیکوژئواکونومیکحساسمناطقازیکیفارسخلیجمنطقۀ
دروفعلـی شـرایط در.اسـت شـده افـزوده آناهمیتبرمنطقهایندرنفتکشفازپسصباالخ
خاورمیانـه نفتـی منـابع دارند،حکایتجهاننقاطسایرنفتیمنابعرفتنتحلیلازآمارهاکهحالی
گـذاري سرمایهشایانواعتمادقابلآیندهسال40حدودبرايهمچنانکههستندنفتیمنابعتنها

صورتفارسخلیجمبداءازجهاننفتدریایینقلوحملازدرصد35حدوددر. رسندمینظربه
پـذیر تحقـق منطقـه، ایـن نفتـی منابعبرتسلطبدونامروز،جهاندرهژمونیکخصلتوگیردمی

.)1391(کریمی، نیست
فـارس خلـیج منیـت اواقعدر. است»امنیتمقولۀ«ها،مقولهترینمهمازیکیاي،منطقهچنیندر

خلـیج درکهاتفاقیهر. استالمللیبینوجهانیجديابعاددارايونیستايمنطقهتنهاايمقوله
صنعتیکشورهاينتیجه،درودهدمینشانراخودتأثیرنفتبازارهايدربالفاصلهدهد،رخفارس

.سازدمیثرأمترا
سیاسـی نظـام بـا ارتباطدراستراتژیکمقیاسدرآنگوناگونابعاددرهمآنامنیتتأمینمسألۀ

يهـا قدرتهدفینتراساسیوینتربزرگهمیشهنیازاینواستژئوپولیتیکیمناطقوالمللبین
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کـرده پیـدا مفهوماینکهتحوالتیبهتوجهبایکموبیستقرندراینکهبه ویژهاست،بودهجهانی
درکـه معنـی اینبهاست،جهانیمقیاسبلکهنیسترحمطايهمنطقوملیيهاجنبهدیگراست

حیـاتی ارزشآنهـا برايمناطقیکشوروظایفشرحترسادهعبارتبهیاآنهاژئوپولیتیکاستراتژي
همـین رويبپوشانند،عملجامۀراخوداستراتژیکاهدافبتوانندآنهادرنظارتونفوذباکهدارد
بیـان صـراحت بـا کـه آمریکـا ملـی امنیتاستراتژيآخرینساسابرحاضرحالدرکهاستاصل

حـال اسـت. فارسخلیجحوزةامنیتتأمینگرودرآمریکامتحدهایاالتملیامنیتاست،گردیده
چیست؟استراتژیکهدفهمیننهائیهدفکهآیدمیپیشسئوالاین

انـرژي، امنیـت تـأمین سـخ داد:  پابایـد ي اقتصادي به موضوع بنگـریم]، ها[اگر از دید استراتژیست
کـه استاینواقعیتآنوسازدمیآشناحقایقاینباراماسادهخیلیارقامواعدادبهگذرانگاهی

درصـد دوفقـط داشتنبامتحدهایاالت. نیستآمریکادرانرژيتقاضايوعرضهبینايهرابطهیچ
جهانیتقاضايکند،میمصرفراجهاننفتمحصولکلازدرصدپنجوبیستجهان،نفتیذخایر
افـزایش بشـکه میلیـون 120بـه روزدربشـکه میلیون77کنونیمیزانازآیندهسال20درنفت
(Cordsman, April 1999).است)آمریکاوچیندرافزایشمیزانباالترین(یابدمی

اسـتراتژي تـدوین درکهواداشترامطالعاتیمراکزوهااستراتژیستکهاستآیندهازترسهمین
آمریکـا انـرژي استراتژیکاهدافکهشدباعثمسائلهمینونکننددرنگ2025سالبرايانرژي

درفـارس خلـیج وژئواکونـومی اهدافباجدیدژئواستراتژیکقلمروهايتدوینبرايشدچارچوبی
دهـۀ اواخـر ازمـا کـه حـوالتی تهمـه اینکهگفتتوانمیقدرتباگرفت،قرارقلمروهااینرأس

بـا کـه اسـت انـرژي اسـتراتژي ازسـناریوهایی عموماًبینیممیفارسحوزةخلیجدرتاکنون1990
حرکـت یـک اجـراي آمریکـا، ژئواسـتراتژیک نهـائی هدف. استاجراحالدریمتنوعيهاتاکتیک

.(Cordsman, April 1999)اورآسیابرتسلطبرايآتالنتیکوپاسفیکطریقازاستگازانبري
بلکه،منطقهامنیتبرايتنهانه،فارسخلیجیامنیتترتیباتتااستشدهباعثعینیواقعیاتاین

ازفـارس خلیجیامنیتترتیباتبنابراین،. کندجلوهمهمغرببلوكصنعتیکشورهايامنیتبراي
.ستابودهغربیکشورهايمستمرنفوذتحتآن،درنفتکشفابتدايهمان
نفـت محصـول کـل ازدرصـد پنجوبیستجهان،نفتیذخایردرصددوفقطداشتنبامتحدهایاالت
دربشـکه میلیون77کنونیمیزانازآیندهسال20درنفتجهانیتقاضاي. کندمیمصرفراجهان

زمراکـ وهـا اسـتراتژي کـه اسـت آینـده ازتـرس همـین . یابـد میافزایشبشکهمیلیون120بهروز
مسـائل همـین ونکننـد درنـگ 2025سـال برايانرژياستراتژيتدویندرکهواداشترامطالعاتی

ژئواسـتراتژیک هـاي قلمروتدوینجهتشدچارچوبیآمریکاانرژياستراتژیکاهدافکهگردیدباعث
.(Buzan, 2004)گرفتقرارهاقلمرواینرأسدرفارسخلیجوژئواکونومیاهدافباجدید
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خطـر مـورد درراايگسـترده مـوج آمریکـا عمـومی ودولتـی مراکز،21قرنآغازینهايسالدر
اتخـاذ خواسـتار وانداختنـد راهبـه فـارس خلـیج منطقـۀ کشـورهاي نفـت بهکشوراینوابستگی
وارداتاگرچه. شدندوابستگیاینازناشیخطراتازجلوگیريبرايبلندمدتودقیقهايسیاست

تشـکیل راجهـان ازکشورایننفتوارداتکلدرصد 2/11تنهافارسخلیجمنطقهازآمریکانفت
وعمیـق پیونـدهاي ودارداسـتراتژیک روابـط منطقـه کشـورهاي اکثـر بامتحدهایاالتودهدمی

آمـده عملبهىهابررسیاما،)547: 1386آمده است(یزدان فام، وجودبهآنهابینناپذیريگسست
داشـت خواهدعهدهبهجهانانرژىتأمیندرترىمهمنقشآیندهدرفارسکه خلیجدهدمىنشان

خواهـد افـزایش فارسخلیجمنطقۀنفتبهآمریکاوغربصنعتىکشورهاىوابستگىآن،تبعبهو
مصـرف در مقابـل، وکـاهش تـدریج بـه متحـده ایاالت ذخایروشمالدریاىنفتىمنابعزیرایافت؛
.)1391مهر3یافت(عظیم زاده،خواهدفزایشاآنانانرژى

و همچنین در خـود  در این میان، نظر دیگري وجود دارد که با کشف منابع عظیم انرژي در آالسکا، 
به انرژي خلـیج فـارس کـاهش خواهـد یافـت.      ، آمریکامتحدةمیزان وابستگی ایاالت، آمریکاایاالت 
بـه  آمریکای و ویژة امنیتتوجهی، امکان کم شدن در صورت اثبات چنین گمان و پنداشتحتیالبته 

یی و اروپـا اسـت، زیـرا بـراي کشـورهاي     واقعیتاین منطقه دست کم در چندین دهۀ آینده، دور از 
کشوري چون اسرائیل، امنیتهم چنین آسیایی، انتقال انرژي ار خلیج فارس مقرون به صرفه است.

ی امنیتاولویت، همانند ایپک در آمریکاهیونیستی در نفوذ صي ذيهابه وجود گروهتوجههمچنان با 
خلـیج فـارس   امنیـت کشور اسرائیل وابسـته و در گـروي   امنیتست. بدیهی است کهآمریکادولت 
ي ژئوپلیتیکی دیگـر  هامؤلفهپیدایش یک منبع رقیب انرژي براي خلیج فارس، به دالیل حتیاست. 

خلیج فارس نخواهد کاست.اهمیتاز
خلیج فارسامنیتیی براي آمریکاراتژي . است2.2

گفتهبیستمقرندر،المللبینروابطدررئالیسمپردازاننظریهمشهورتریناز»نیبوررینهولد«آنچه
کسینجرازاستراتژیکرفتاراست،شدهمسلطاروپاتمامبرشود،مسلطخاورمیانهبرکههرکهبود
ةنویسـند پلیتـر، ماریوسقولنقلهمچنین.کندمیتفسیررارامسفلدوبوشزمانتابرژینسکیتا

ایـن ییآمریکـا اسـتراتژي ادراكاینکـه بـر مبنیبلشویکیانقالبرهبرلنین،والدیمیرازفرانسوي
يهـا بنـدي تقـدم درجغرافیـایی يهـا پدیدهنقش،گذردمی) مراکش(مغربازپاریس،راهکهاست

وپـذیرترین آسـیب کـه اسـت اورآسیااطرافجزایرشبهجایگاهنآوشودمیپدیدارژئواستراتژیک
.فارسخلیجمحوریتبااستخاورمیانهۀمنطقهمینآنینترشکننده

کهجدیدخاورمیانهساختاربازسازيدرآمریکااستراتژيفهمخاورمیانهدرمتحدهتایاالاستراتژي
ییآمریکـا ژئوپلیتیکدركوشناختطریقازتنهاگیردمیصورتآنهژمونیاستراتژيضمندر
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درگذشته،وکنونیوضعیتبینارتباطجهتدرتالشوتاریخیمختلفيهادوراندرخاورمیانه،
کـه مفهـوم ایـن بـه . استپذیرامکانعربیکشورهايمنطقهدربزرگيهادولتاستراتژيزمینه
تهدیدرامتحدهایاالتکهجهانییاايهمنطققدرتهیچاینکهآنوداشتهثابتموضعیکآمریکا
قـدرت يگیـر شکلکهاستمعتقدهمچنانمتحدهایاالتوباشدنداشتهوجودیانشودایجادکند،
خاورمیانـه نفـت وموقعیـت بـر سـیطره بـا همراهآیندهدراروپا،اتحادیهحتیروسیه،وچینملی

.)20: 1386صبوري، (بودخواهد
حـوزه درکنـون تـا 1990ۀدهـ اواخـر ازماکهتحوالتیهمهاینکهض کردفرتوانمیدیدتربی

درمتنـوعی هـاي تاکتیـک بـا کهاستانرژياستراتژيازسناریوهاییعموماًبینیممیفارسخلیج
بـه فـارس خلـیج منطقـۀ درخودخاصاستراتژياساسبرواشنگتنراستاایندر. استاجراحال
:رودمیپیش
کشورهايمردمبامستقیمرابطۀبرقراريدنبالبهاستراتژيایندرکهافزارينرمتژياسترا-الف

. داردقرارسوریهوایرانکشوردوآنرأسدرواستبحثموردمنطقه
امنیـت واندیشدمیکهآنچههرباداندمیملزمراخودآمریکاآندرکهپیشگیرانهاستراتژي-ب

نیازمندمناسب،زماندراقدام. نمایدمقابلهشرطیوقیدهیچبدوناندازد،میخطربهراواشنگتن
ودستانهپیشحملهنخست،ضربه. استرقیبکشورهاىهاىانگیزهومقاصدوخوددقیقشناخت

فکـرى مشـغله هـا، جنـگ پیدایشزمانازونشینندهمزمانوسرعتمولفهباگیرانه،پیشحمله
اسـت شـده بیـان اینگونـه اسـتراتژي ایـن در.انـد بـوده گیرنـدگان تصـمیم وانفرماندهزمامداران،

Der)»استخوبتهاجمدفاعبهترین«که Derian, 1995: 369).
ةدوریکبراياستراتژيهمیناهدافز اآمریکاخارجیسیاستمحورواقعدرانرژي،استراتژي-ج

جهـانی انـرژي استراتژیککانونبراملکتسلطونفوذآنازهدفکهدهدمیتشکیلمدتمیان
کـه شـد متـذکر بایدرابطهایندر. داردقرارژئواکونومیکقلمرواینکانوندرفارسخلیجواست

رسـد مینظربهینهمچن. استعراقنقشکردنبرجستهواوپکتضعیفآمریکاتاکتیکمهمترین
بیشـتر توجـه ایـن وگرفـت خواهـد قـرار اشنگتنومهريکمموردآیندهدرترکیهوعربستانکه

National)شدخواهدایرانمتوجه Seurity, Sep. 2003).
کیسینجر-دکترین نیکسون.1.2.2
قـدرت گیرياوجوفارسخلیجوخاورمیانهدربریتانیاقدرتافولهايسال1971تا1945هايسال

سـال درییآمریکـا ناویکعرشۀبروزولتروسعوديپادشاهدیدار. استمنطقهایندرمتحدهایاالت
ییآمریکـا هـاي شـرکت اختیاردرسعوديعربستاندرنفتاستخراجواکتشافکهحالیدرو1945
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اسـاس وداردادامـه هـم امـروز بـه تـا کـه انجامیدواشنگتنوریاضبینراهبردياتحادیکبهبود،
.)1391کریمی، (شودمیمحسوبارسفخلیجايمنطقهزیرسیستمدرمتحدهایاالتهژمونی
حـوزة اهمیـت دربـارة 1971مارس26درگزارشىطىآمریکا،وقتۀامورخارجوزیرراجرز،ویلیام
نفـت شـدة شـناخته ذخـایر دوسومحدودایرانوعراقعربستان،جزیرهشبه«:گویدمىفارسخلیج
کشـورهاى بـراى اقتصـادى وسیاسىمناسبشرایطدرنفتاینازاستفاده. باشندمىداراراجهان
.»اسـت اهمیـت کمـال داراىژاپـن وغربىاروپاىکشورهاىسایروآتالنتیکاتحادیۀدرمامتحد
از دنیـا راهبـردى ومهـم منـاطق گر،مداخلهکشوریکعنوانبهآمریکامتحدةایاالتاستبدیهى
ثقـل مرکـز رامنطقـه ایـن ودانـد مـى خـود حیـات ونفـوذ منطقـۀ رافـارس خلـیج منطقۀجمله

.  کندمىدنبالمنطقهایندررامهمىراهبردهاىودانستهخودىهااستراتژي
مشـارکت بـر مبتنـی کـه نیکسـون، دکتـرین برايراجديآزمایشمیداننخستینقدرت،خالءء
.آوردپدیدبود،ايمنطقهيهاهمکاريوجمعی
کاراساسرانکتهدوفارسخلیجدرقدرتخالءمسألۀمورددرجهانی،اوضاعدركباآمریکادولت

عنـوان بـه مستقیممداخلۀدرناتوانی-2غرب؛جهانمنافعافتادنمخاطرهبهاحتمال-1: دادقرار
خـروج هـاي زمزمـه شـروع بـا ،آمریکـا اسـاس ایـن بر. نیکسوناستراتژيبراساسجانشیننیروي

وقـت مـدیرکل ش،1346/م1968در . ورزیدتأکیداينطقهمهايهمکاريواستفادهبر،هاانگلیسی
کنفرانسـی درآمریکـا امورخارجـه وزارتجنوبیآسیايدردورخاورقسمتعربی،جزیرةشبهادارة

ازبعـد توانسـت خواهنـد وبایـد محلـی رهبران: «گفتبود،شدهتشکیلخاورمیانهدرخصوصکه
بـراي باشـد قـادر کـه هرکاريهمچنانآمریکایرند،بگراآنانجايانگلستان،تاریخینقشخاتمه
مسـائل درآمریکـا بـراي ايویـژه نقـش گونـه هیچازتواننمیلیکنداد،خواهدانجامآنهابهکمک
.)96: 1370(الهی، »کردصحبتفارسخلیج

وششمبیست/ش1347آذرماهتاریخدر،آمریکاۀامورخارجوزارتوقتمعاونسیسکو،ژوزفهمچنین
مسـائل بـه اشـاره ضـمن ،آمریکـا سـنا مجلـس ۀبودجـ فرعـی هـاي کمیتهازیکیدرم1968نوامبر
منطقـه ثبـات وپیشـرفت تـأمین جهـت بایدفارسخلیجدرواقعکشورهاي: «کرداظهارفارس،خلیج

.)96: 1370( الهی، »کنندفصلوحلخودرانشدهفیصلهاختالفاتوکردههمکاري
درغـرب منـافع ازدفـاع بـراي نـدارد، قصـد آمریکـا : «دادتوضـیح کنگـره بـراي سیسکوهمچنین

ازدفاعبرايمنطقهکشورهايبهکهاستگرفتهتصمیملیکنشود،انگلستانجانشینفارس،خلیج
.)1: 1351مرداد18(روزنامۀ آیندگان، »نمایدکمکخود

یـا سـتون دوسیاسـت بـا فـارس خلـیج منطقـه برراخودبازتابنیکسوندکترین،مقدماتاینبا
دوعنـوان بـه سـعودي عربسـتان وایـران يهادولتسیاست،اینبراساس. دادنشاندوقلوسیاست

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


369روند و الگوهاي امنیت در خلیج فارس

منطقـه درراقـدرت خـالء پرکـردن وحراسـت وظیفـه متحـده، ایـاالت هـاي برنامـه اصلیستون
.)264: 1371(نیکسون، شدنددارعهدهفارسخلیج
تـأمین وسیلهوابزارعنوانبهراآنانکشور،دواینبهنظامیواقتصادييهاکمکاعطايباآمریکا
.باشدداشتهمستقیمحضوربهاحتیاجیخودآنکهبدونکرد،میتقویتمنطقهکلدرامنیت

مسـائل ازیکیفارس،خلیجکرانهکشورهايدراصالحاتایجادواقتصاديرشد: «گویدمینیکسون
تـالش بـا توانندمیایرانوعربستانکشوردوواستمنطقهآرامشومنیتااستقرارحفظدرمهم

.)44: 1356(طباطبائی،»کنندتقویت] فارس[خلیجدرراآرامشخودمتعهدانه
همکـاري -1: کـرد تعیـین فـارس خلـیج منطقـه برايرازیرچهارگانهسیاستپسآنازنیکسون
بهآمریکادریایینیروينظامیحضور-2منطقه؛ثباتهايپایهعنوانبهعربستانوایرانبانزدیک
دردیپلماتیـک يهـا فعالیتافزایش-3خاورمیانه؛فرماندهیواحدازکشتیسهحددراندكمقدار

منطقـه کوچـک کشورهايتوجهازکاستن-4کشورها؛آنبهتکنولوژيهايکمکتوسعهومنطقه
.)117: 1371نیا،(حافظآناننیتیامنیازهايتأمینجهتدرانگلستانبه

در،آمریکـــاۀامورخارجـــوزیـــرسیســـکو،جـــوزفســـتون،دوسیاســـتبراســـاسهمچنـــین
مداخلـه -1: اسـت زیـر قـرار بهمنطقهایندرماخارجیسیاستةعمداصول: گفت1972سپتامبر
-3رفت؛پیشـ وصـلح بـراي ايمنطقهيهاهمکاريتشویق-2؛هاملتدیگرداخلیاموردرنکردن
طلبـی توسـعه بـا مبـارزه -4بپذیرنـد؛ خـود راامنیتیوظیفهاینکهبرايدوستکشورهايتشویق
.(Long, 1978: 139)تکنولوژيوخدماتیاکاالتبادلتشویق-5مسکو؛

دیـدگاه ازبیشـتر دوم،ۀدرجـ درعربسـتان بـه وبـود، ایـران اول،انتخـاب عمده،ستوندوبیناز
مانـدگی عقـب وجمعیـت کمیعلتبهعربستان. شدمیتوجهامنیتی،هايبرنامهلیماکنندهتأمین

توانسـت نمـی نفـت ازناشـی ثروتوجودبامستحکم،سیاسیوادارييهاسازمانفقدانوصنعتی
.)406: 1362(فونتن،باشدژاندارم

يهـا آبازجخـار درسـعودي عربسـتان دریـایی نیـروي : «گویـد میموردایندرنیزسیسکوژزف
.)1369:140کالرك،(»نداردچندانیرزمیودفاعیقابلیتخودساحلی

مطـرح خـوبی بـه سـتون دوسیاسـت درراعربسـتان دومۀدرججایگاهعلتترینمهمنیکسوناما
برابردربساچهکهاستآنبیمزیراروند،میشماربهمرموزيمتحدهاسعوديهرحالبه: «سازدمی

.)1366:200گریزبگ،و(دالژ»کنندنشینیعقبعربافراطیيهاحکومت
همکاريبهنسبترااعراباینکهبرعالوهنیکسونسیاستدرعربستانحضورتفاصیل،اینتمامبا
يهادولتمنافعوایرانمنافعکهبودهفرضیاینمتضمنساخت،میبینخوشوراضیطرحاینبا

.داردسازگاريومطابقتیکدیگربارسفاخلیججنوبیکرانهعرب
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دارعهـده رامنطقهپلیسیوژاندارمیوظیفهنیکسون،دکترینعمدهواولستونعنوانبهایراناما
بودنـد نمـوده اعـالم 1967نـوامبر امسـی /1346آذرماهنوزدهمتاریخدرکهایران،دولتمردان. شد

بـه بودنـد، دادهخاتمهراایرانبهآمریکاکمکهاينامهبروندارند،آمریکايهاکمکبهنیازيدیگر
ژانویـه بیسـتم / 1347مـاه ديامسـی تاریخدرشاه. پذیرفتندراوظیفهآنبسیارعالقهباوسرعت
بـزرگ يهـا قدرتبرايجاییفارسخلیجدر: «کرداظهارییآمریکامجلهیکبامصاحبهدر1967
راآنجايکندسعیبزرگیقدرتهیچخواهیمنمی،]فارس[لیجخازبریتانیاخروجازپسنیست،
.)1371:352(کرباسچی،»کندمیغروراحساسآمریکايهاکمکیافتنپایانازایرانوبگیرد

: ازعبارتندفارسخلیجدرآمریکاحیاتیمنافعواهدافکلیطوربه
.  باشدشتهنداوجودمنطقهدرنفتانتقالراهسرايهعمدمانع.1
.  نیابددستجمعیکشتارهايسالحبهمنطقهدرکشوريهیچ.2
.  نیایدوجودبهفارسخلیجدرباشدآمریکارقیبکهايهمنطقهژمونهیچ.3
منطقه؛عربکشورهايباخوبرابطۀحفظ.4
...ودموکراسیبشر،اساسیحقوقلحاظازمنطقهکشورهاياوضاعبهبود.5
:کندمیتهدیدفارسخلیجمنطقهدرراآمریکامنافععمده،چالش4رچوبچاایندر
جمعیکشتارهايسالحتولید.1
.  عراقوایرانمسائلبهتوجهباخصوصاًفارسخلیجژئوپولتیک.2
خاورمیانهنفتبهدسترسی.3
.تروریسم.4
:ازعبارتندکهاستاستواراسىاسرکنسهبرفارسخلیجمنطقۀدرآمریکاراهبرداساساینبر
و حمایتآمریکاویژهبهوغربجهانبهآنتزریقتداومتضمینىهاراهونفتىمنابعازحمایت. 1
آن؛ثابتتا حدىوپایینىهاقیمتاز
فـروش بـراى همچنـین وآمریکـایى خـدمات وکاالهـا براىمصرفبازارعنوانبهمنطقهحفظ. 2

منطقه؛سطحردآمریکایىتسلیحات
طرفـدار عربىکشورهاىامنیتوثباتتضمینهمچنینمنطقه،درآمریکاپیمانانهمازحمایت. 3
.منطقهسطحدرآمریکاپشتیبانو
هـاي رژیـم تقویـت ازجلـوگیري وآمریکـا قـدرت تثبیتفارس،خلیجايمنطقهامنیتترتیبات. 4

کشور؛اینبامعارض
وداخلیتهدیداتبابرخورددرآمریکاايمنطقهمتحدانآیندةرادیکال،ییگرااسالمبارویارویی. 5

.)1391مهر 15زاده، (عظیماسرائیل؛ومتحدهایاالتباهاآنرابطهنوعوخارجی
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حدود یـک سـال و چنـد مـاه پـس از      1980ژانویه23درآمریکارئیس جمهور اسبق کارترجیمی
روشـن کـامالً راخودمـان موضـع بگذاریـد «گوید:میآمریکا چنین انقالب اسالمی ایران در کنگرة

خلـیج منطقـه آوردندرکنترلتحتمنظوربهخارجیقدرتهروسیلهبهکوششیهرگونه: کنیم
بـا ايهحملـ چنـین وشـده محسـوب آمریکـا متحـده ایاالتحیاتیمنافعبهحملهمنزلۀبهفارس

».شدخواهددفعنظامیوينیرجملهازوالزموسایلازاستفاده
با وقوع انقالب اسالمیآمریکایامنیت. تغییر راهبرد2.2.2
دوسـتونی دکتـرین منطقـه، درآمریکـا امنیتـی ستوندوازیکیبرافکندنباایران،اسالمیانقالب

همچنـان سـعودي عربسـتان وآمریکاراهبردياتحادوجود،اینبا. برداشتمیانازهمرانیکسون
.ماندخودجايبر

برايبعدييهادههدر1970طول دهۀدرسعوديعربستانوایران"ستوندو"برتکیهواشنگتن با
ش ایـ همنطقـ امنیتاز جمله سیاست ؛دیگري دست زدمختلفيهاروشخلیج فارس بهامنیتتأمین

وعراق"دوگانهمهار"دنبالبه1990سپس در دهۀ و،متمایل شدبه سوي عراق 1980طول دهۀدر
سـه حـال بهتامتحدهایاالتنتیجه،دروکرد،مینکارخوبیبههاروشاینازکدامهیچ. برآمدایران

و1991سـال درعراقو،1988- 1987درایران- ايهمنطقتهدیداتبرابردرگذشتهسال16دربار
.(Pollack, July, August 2003)استمستقیم دست زدهمداخلۀبه2002بهار

اصـلی حامیعنوانبهایراننقشازدرستیدرك،1973سالدراسرائیلواعرابجنگازقبلتا
تـالش رو،ایناز. شدمیدنبالآمریکاتوسطمیلیبیباایدهاینونداشتوجودفارسخلیجامنیت
1971سـال دریتانیابرتوسطآنتركواسطۀبهفارسخلیجدرقدرتخالءکردنپربرايآمریکا

منطقـۀ جملـه ازسـوئز شـرق "ازنیروهایشخروجبرايخودتاریخیتصمیمازايهنتیجعنوانبه
.(Ramazani, Spring 1979)شدتقویتفارسخلیج
مسـلط اصـلی کشورعنوانبهومنطقهدرنظامیقدرتینترقويوینترپرجمعیتعنوانبهایران

بازارهـاي بـه بایدنفتجهانیتجارتازدرصد57حدودآن،طریقازهکهرمز،استراتژیکتنگۀبر
امنیتـی مشکلفوريحلبرايامنیتمسئولیتانجامبهمایلپیشهامدت، از شودمنتقلجهانی
دروازةنزدیکـی درکوچـک کشورهايدیگروعربیاماراتازفدراسیونیایجادسپسوفارسخلیج

.(Ramazani, Spring 1979)ستابودهفارسخلیجبهورودي
عربسـتان اسـتثناي بهفارسخلیجعربکشورهاياعظمبخشکهاستضرورينکتهاینیادآوري
عضوکشورهايۀجرگبهپیشینقرنمیالدي1970ۀدهو1960ۀدهدومنیمهدریمنوسعودي
نیـز شـاه رژیمةدورردایرانسیاست. آوردنددستبهراخوداستقاللودرآمدهمتحدمللسازمان

مآبانـه قـیم نگـاهی همـواره فارس،خلیججنوبیحاشیهکوچککشورهايوضعیتاینازآگاهیبا
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داشتايمنطقهۀجنبکهعملیهرانجامبرايکشورهااینرهبرانازبرخیکهآنجاتا. استداشته
.)1387شهریور 2بودند(موسوي، ایرانباهماهنگیازناگزیر

رظهـو 1973سالجنگازپسجهانیاقتصاديقدرتیکعنوانبهسعوديعربستانکههنگامی
خلیجدرآمریکاسیاست"اصلیو ستونرکن"عنوانبهکهرسیدمینظربهکوتاهزمانیبرايکرد،

.(Ramazani, Spring 1979)استشدهگرفتهنظردرفارس
بـه عربسـتان دادناولویـت بـراي گیـري تصمیمدرتضاديدچارکارتردولترسیدمینظربهویژهبه

قـدرت بـه توجهبامالیبااليقدرتخاطربهسعوديعربستاندادناولویتاینکهویژهبهاست،ایران
فاقـد سـعودي عربسـتان خشـکید. گذشـته هماندرایدهاینحال،اینبا. استتضاددرایراننظامی

وبـود فارسخلیجمنطقهدریامنیتبزرگنقشداشتنوبازیگريبرايالزمنظامیقدرتوجمعیت
.(Ramazani, Spring 1979)نداشتنقشیچنینانجامبهتمایلیریاضصورت،هردر

ي هاي بعدي، استراتژيهابا صرفنظر کردن از عربستان سعودي، در دههنهایتاًآمریکادر هر صورت، 
مهـار ایـران   تـا  1970یشتر به ستون ایران در دهـۀ  مختلفی از دوستونی ایران و عربستان با تکیۀ ب

ایـران در  عـراق و "دوگانـۀ مهار"دنبالسپس بهو1980توسط عراق و حفظ توازن جنگ در دهۀ 
، بهانـۀ الزم را بـراي   2001سـپتامبر 11، از حـوادث  21برآمد. تا اینکه با ورود به قـرن  1990دهۀ 

در عـراق و منطقـه بـه    صـدام تاتوري افسارگسـیختۀ  به خلیج فارس و براندازي دیکدوملشگرکشی 
دست آورد.

21قرن و آغاز20دهۀ آخر قرن درآمریکای امنیت. راهبرد 3.2.2
بـه راعمـده تغییرسهسردجنگدورانژئواستراتژیکقلمرودورفتگیفرودرهماستمسلمآنچه
:ازعبارتندکهآوردهوجود

بــازيژئوپــولیتیکیمحــیطدرتغییــر.3،بــازيقواعــددرییــرتغ.2،بــازیگرانحــوزهدرتغییــر.1
(Solingen Etel, July 1995: 115).

دورهبـري بـه بحـري وبـري ژئواسـتراتژیک قلمرودوهمانواقعدرکهبازیگرانةحوزبارابطهدر
جهـان وکـرده پیـدا تداخلعمالًقلمرودواینامروزهبود،) متحدهایاالتوشوروي(جهانیقدرت
جدیـدي ادبیـات ازواسـت گردیدهتحولوتغییردچارهمبازيقواعدبالنتیجهاست،شدهشمول

ازپـس داشـت، قرارچندجانبهودوستانهيهاجنبهبربیشتربازيقواعدبارابطهدرگیرند،میبهره
جـایگزین گرایـی یکجانبهوگرفتهخودبهبیشترينظامیۀجنباوالًبازيقواعدسپتامبر11ۀواقع

مناطقدرهمآناست،ژئوپولیتیکیمحیطدرتغییراینازترمهمولی. استشدهگراییچندجانبه
اسـت ایـن اهمیـت حائزۀنکت). Broader Mddle East(گستردهۀخاورمیانهمچونحساسبسیار

زرگبـ ۀخاورمیانـ بحـث دیگـر امـروزه اسـت داشـته سیاسـی ۀجنببیشترکهخاصیدالیلبهکه
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)Greater Mddle East (ۀخاورمیانةواژبلکهاستبحثمورداستراتژیکمطالعاتمراکزدرکمتر
اسـتراتژیک، يهـا دگرگونیاینپیامدهايبهبردنپیبرايلذاگیرد،میقراراستفادهموردگسترده

جهـان پـولیتیکی ژئوبنـدي تقـدم بـا رابطـه درراآمریکامتحدهایاالتژئواستراتژیکاهدافبایدما
قـرار تحلیـل وتجزیـه موردرافارسخلیجژئواستراتژيهابنديطبقهآنبهنگرشباسپس. بدانیم

. بپردازیماهدافاینقبالدرایرانژئوپولیتیکاستراتژيبهنهایتدروداده
بـاالترین دروکنـد مـی توجـه جلـب اورآسـیا قارةابرآمریکا،متحدهایاالتژئواستراتژيبهاولنگاه

ۀصـحن بـازیگران برايراشطرنجۀصفحنقشواقعدروسازدمیمطرحراخودژئواستراتژیکسطح
.)1384عزتی و بیات، (کندمیبازيسردصلحدوراندریالمللبین

راسـناریوهایی 80دهـه دربرژینسـکی (Bregegnsk, 1986)بـازي طـرح کتابکهاستجالب
,Bregegnsk)اورآسـیا بـراي ژئواسـتراتژي عنـوان تحـت دیگـرش ابکتدرکهبودکردهمطرح

ۀواقعـ ازبعدکهبودنمودهتشریحخوبیبهرادیگرانباعملنحوهوبازياینيهاتاکتیک(1992
کـه شـد معلـوم آمریکـا متحـده ایـاالت ةشـد تجدیدنظريهااستراتژيشدنمطرحباسپتامبر11

دراسـت، شـده تـدوین آمریکـا جدیدژئواستراتژيمحوربرعمدتاًهااستراتژيایناهدافچارچوب
اولاولویـت واقعدرگستردهخاورمیانهسردجنگازپسجهانژئواستراتژیکقلمروهايبهنگرش

شـمال وشـرق درمرزهـایش کـه ژئواسـتراتژیک قلمروایندروداردآمریکامتحدهایاالتبرايرا
تـا شمالدروشرقدررا) کراچیبندرتا(پاکستانوافغانستاناقعودریافته،گسترشایرانکشور

سـومالی واتیوپیسودان،مصر،غربیمرزهايتاغربدروبرگرفتهدرراقزاقستانشمالیمرزهاي
قـرار ژئواستراتژیکقلمرواینمرکزومحورعنوانبهایرانکشورودهدمیپوششراالمندببابتا

به ویـژه جهاناستراتژیکمعادالتدرراخودفارسخلیجژئواستراتژیکجایگاهکهاینجاستدارد،
یامنیتـ سیاسـی، مسائلتحلیلوتجزیهدراگرسازد،میمطرحجهانآیندهقدرتپنجبارابطهدر

نکنـیم، نگـاه ژئواکونومییاوژئواستراتژيمفهومدریچهازرامسائلیعنیباشیمنداشتهماکرودید
نوشتارایندرکهاستعلتهمینبه؛استغیرممکنبسیار،منطقیحلراهیکبهرسیدنکانام

.(عزّتی)شودپرداختهمحلیوايهمنطقمعضالتحلبهجهانیمقیاسدرشودمیسعی
واقعیـات یـی بـا در نظـر گـرفتن     گرامنطقـه یـی نیسـت، بلکـه    گرامنطقـه این گفتار به مفهوم نفـی  

را دارد.ايهقژئواکونومیک جهانی، توان حل مسائل منطایوژئواستراتژیک
آزاديعملیـات درنظـامی پیـروزي حسین وصدامانگلیس در جنگ علیه وآمریکاحضور گستردة 

خلیجامنیتبرايپایدارچارچوبیکایجادبرايتالشدر راستايمتحدهایاالتبرايراراه، عراق
ازییآمریکـا نیروهـاي اتفـاق بـه قریـب اکثریـت خـروج باوشبدولتواقع،در. هموار نمودفارس

مـورد دربیشـتر حرکتاینرسدمینظربهچندهر،کار کرداینانجامبهشروعسعوديعربستان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


همایش ملی خلیج فارسنهمینمجموعه مقاالت  374

.یـک فصـل جدیـد   کـردن بـاز در منطقـه باشـد تـا   آمریکادخالتازقدیمیيهافصلشدنبسته
(Pollack, July, August 2003)

ازايهگسـترد نظـر تجدیـد ،هـا ییآمریکـا شکست خورده و عـراق باختـه بـه    حسینمصدابا رفتن
خلیجدرسر راه یامنیتمشکالتازبرخیکهچرا،شدالزممنطقهقبالدرمتحدهایاالتاستراتژي

کمترچالش و دغدغۀ بیشتر ازشنه شدکشیدچالشبه احتمالي مستعد، هادر برخی زمینهفارس
.(Pollack, July, August 2003)وجود دارد

مثال، واکنش بهعنوانبهمعتقد است کهآمریکاجان پوالك از کارشناسان ارشد وزارت امورخارجۀ 
بـا  بـود و آسـان 1980در دهـۀ فـارس خلـیج نقل دروحملنسبت بهدریایی ایراننیرويتهدید

نظـر  موردتأثیرروي هوایی، بهو پشتیبانی نیمتحدهایاالتدریایی و هواییعملیات مشترك نیروي
تحت کنترلعراقسويازیزمینهوایی وتهدیداگردر آن زمانمشابه،طوربهرسید.میو محدود

آنواقـع دربـود و آنبـردن بـین ازبـراي بیشتريتالشبهنیازنهایتدرگرفت، میصورت صدام
.(Pollack, July, August 2003)بودننظامیسادهنسبتاًمشکلیکحدازبیش

ی منطقهامنیتي هاپیمان.3
بـه ايمنطقهامنیتتیباتترتحققمقابلدردالیلیبههرکدامفارسخلیججنوبیحوزةکشورهاي

ایـن ۀهمۀریشکهدهندمینشانخودازییهامقاومتمی دهد،قرارنظرمدراآنایرانکهشکلی
.استايمنطقهرقبايازیکیگرفتنقدرتازترسهامخالفت

وایرانمیانرابطۀبهبودجهتدرنهاماشد،دگرگونمنطقه وضعیتایران،اسالمیانقالبازپس
درجانبـه همهنگرانیجهتدربلکهشاه،دورةدرایرانمآبانهقیمنقشزدودنوفارسخلیجاعراب
ایـران غیرمسـئول يهاتشخصیبرخیناپختهشعارهايازبسیاري. ایرانايمنطقهيهاهدفمورد

نگرانـی ایـن بهفارسخلیجعربمنطقۀدرویژهبهایرانپیرامونیمحیطبهانقالبصدورمورددر
ازحمایـت عنوانتحتکشورهاایناسالمگراييهاسازمانبرخیازایرانرسمیحمایت. زددامن

واردفـارس خلیجعربکشورهايمرکزييهادولتوایرانروابطاسالمیبخشآزادييهاجنبش
اسالمگرايهاجناحسعودي،عربستاندرالعربجزیرهاسالمیسازمان.شدآمیزمخاطرهوجدیدفاز
ایـن روابـط کـردن نـاآرام درمهمـی نقـش کشـورها ایـن دراسالمگرايهاجناحدیگروبحریندر

داشـتند دفتـر تهـران دررسـمی صـورت بـه هـا سازماناینازتعدادي. کردندایفاایرانباکشورها
.)1387شهریور2موسوي،(

ي هـا ي عربی منطقه را بـه سـوي پیمـان   هادولتایران هراسی برآمده از این شرایط، عالوه بر اینکه 
دستبرايهادولتتالشفارس،خلیجدرطوالنیومتوالیجنگدودهد، وقوعمیسوق ايهمنطق
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علیـه غـرب منفـی يهـا گیـري موضـع عـراق، بـر اکمحـ سیاسیمسائلمختلف،يهاسالحبهیابی
نیروهـاي حضـور منطقـه کشـورهاي شـود کـه  مـی باعـث  ایـران، ايهسـته آمیزصلحيهافعالیت

دهند.ترجیحراايفرامنطقه
جانبهچنديهاپیمان.1.3

فارسخلیجهمکاريشوراي.1.1.3
لـدول التعـاون مجلـس : عربـی بـه ) (CCASG(خلـیج {فـارس}  عربکشورهايهمکاريشوراي
التعـاون مجلـس : عربـی به) (GCC(خلیج{فارس}همکاريشورايکوتاهنامباکه،)العربیهالخلیج

کشـورهاي وفـارس خلیجپیرامونکشورهايشاملايتجاريبلوكشود،میخواندههم)الخلیجی
شـورا ایـن . کنندمیپیگیريرامشترکیاجتماعیوتجارياهدافآناعضايکهاستمنطقهعرب

اسـالمی انقـالب خطـر راآنکشـورها ایـن کهچهآنبامقابلههدفباومیالدي1981می25در
70و60هـاي دهـه بـه منطقهدرتجمعیایجادبرايتالشسابقۀواقع،در.شدتشکیلنامیدند،می

ـ "مسـقط "در1976سالدرمنطقهکشورهايخارجۀوزرايکنفرانسدرگردد؛برمی ایجـاد رايب
ایـران، میـان منفـی هايرقابتجملهازمختلفدالیلبهاماشد،تشکیلجمعیدستهسیستمیک

نتیجـه بـه همگـون تجمعـی ایجادبرايهاتالشمنطقه،ژاندارمريوسیادتبرايعربستانوعراق
شده،رذککشورششعراقوایرانجنگازپسماه8، یعنی1981می25درسرانجامامانرسید،

کردند(قاسـمی اعـالم را"{فارس}خلیجکشورهايعربهمکاريشوراي"به عنوانشوراییایجاد
.)159و1378:3نراقی،

.)(Mohsin, April 2009بود2010سالتامشتركپولیواحدبهرسیدنعضوکشورهاياهدافجملهاز
. بـود عـراق وایرانجنگکرد،میترغیبشورااینتشکیلبرايراعربیکشور6همهازبیشکهچیزي
يهـا طلبـی جـاه شـروع منزلهبهجنگایندرکشوردواینازکدامهرپیروزيکهاندیشیدندمیاعراب

.دانستندمیخودامنیتحفظبرايتضمینیراشوراایننتیجهدربودخواهدآنها
وایـران اسـالمی انقـالب قبـال دراآمریکـ توسـط شـده اتخاذتدابیرازبخشیبهشورااینتشکیل

بـراي سیسـتم ایـن امـا شـد، میمربوطنیز) کشوراینبهشورويحمله(افغانستاناوضاعهمچنین
خودبارامنطقهبزرگکشوردوحضورسیستماینچراکهنبود؛کارامنطقهدرامنیتکردنبرقرار

کـه بـود نـاقص جمعـی دسـته همکـاري مـدل یکفارسخلیجهمکاريشوراي. نداشتهمراهبه
.دارندوداشتهزیاديبسیارنفوذآندرآمریکامانندخارجیيهاقدرتحالدرعین
6+2پیمان.2.1.3
بـه میالدي90ۀدهدرفارسخلیججنگپایانازپسوآمریکاجانبازکهبوداقدامی6+2پیمان
درفعـال نظـامی نیـروي تشکیلبهناظرپیماناین. شدپیگیريدمشقدرنشستیبرگزاريدنبال
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تجـاوز باشدنروروبههنگامفارسخلیجهمکاريشورايعضوکشورهايازدفاعمنظوربهمنطقه
.بودخارجی

بـراي تضمینیعربستانخاكدرسوريومصرينیروهاياستقراردمشق،نشستیامنیتطرحدر
همکاريشوراياعضايسويازمربوطهيهاهزینهپرداختباالبتهوفارسخلیجکشورهايامنیت
6سـوي ازمالیواقتصادييهاکمکبرنامهریزيطرحبرهمچنینپیماناین. بودشدهبینیپیش
. داشتتأکیدمصروسوریهعربکشور2بهفارسحوزهعربکشور

خـارج دورازعمالًالبتهکهبودمنطقهاینبرايسیستمیبرونیافتهسازمانامنیتتجربهیکاین
.نداردکاراییحاضرحالدروشده

فارسخلیجهمکاريشورايطریقازمنطقهدرناتونفوذ. 3.1.3
ازراویژه پیشینشو در واقع کارخودوجوديۀفلسفناتوشوروي،کمونیستینظامفروپاشیازپس

دیگـر طـرف از. اشـت ندوجـود دیگرکهبود،شورويبادشمنیآنهدفینتراصلیزیراداد،دست
بـا سـرد جنگاثردرآمدهوجودبهفرصتازاستفادهباکهدادندمیترجیحنیزناتواروپاییاعضاي
.کنندجلوگیريقطبیتکفضاييگیرشکلازاروپاواحدارتشتشکیل

دوارویالمللـ بـین معـادالت درآننقشافزایشهدفباناتوگسترشفکربهراآمریکاوضعیتاین
کـه بـود ایـن دنبالبهتربیشآمریکاراستاایندر. انداختپیماناینذیلدرجدیداعضايکردن

گیـري تصـمیم نظامدرکهکندعضوراکشورهاییاًثانیودهدگسترشراناتوۀدامنوکارکردهااوالً
.نکنندایجادچالشسازمان
همکـاري طرحبهکهبودندفارسخلیجهمکاريشورايعضوکشور4اماراتوبحرینقطر،کویت،

شـد، مطرحپیماناینباهمکاريمنظوربهدوستکشورهايجذببرايناتوسويازکهاستانبول
.شدنددعوت
ونـاتو درکشـورها ایـن عضویتسنجیدنیکی: کردندمیدنبالراهدفدودعوتاینازناتوسران

کمتـر درکهايهمکاريفارس؛خلیجهمکاريورايشباتربیشهمکاريبرايسازيزمینهدیگري
یامنیتـ يهاهمکاريبرايطرفیننشستایندروشدمنجرریاضدرمهمنشستیکبهماه2از
.)1389کیهان، روزنامۀ (رسیدندتوافقاتیبهخاورمیانهدر

دوجانبهيها. پیمان2.3
بحرینوآمریکا.1.2.3

ایـاالت پـنجم ناوگـان مجـدد اسـتقرار زمینـه ،1991کتبـر ا28رددفاعیهمکاريپیمانانعقادبا
علیـه هـوایی جنگـی يهـا مأموریـت انجـام امکـان .شـد فـراهم بحـرین در1995ژوئندرمتحده
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متحـد جایگـاه کسـب وآمریکـا دریـایی نیـروي پرسنل4700حضوربحرین،ازعراقوافغانستان
.استکشور2مشتركپیمانابعادگردیاز2002درسالمتحدهایاالتناتويغیرعضو

کویت-آمریکا.2.2.3
10بـراي 2001سـال درآنتجدیـد و1991سـال درمتحدهایاالتباساله10دفاعیپیمانانعقاد
دالريمیلیـون 170هزینهو1998دسامبردرمشتركضربتنیرويفرماندهیمقرافتتاحدیگر،سال

ازبخشـی کشـور ایـن درآمریکـا نظـامی نیروي90000استقراروکویتهواییپایگاه2ارتقايجهت
دیگـر از2004سـال درمتحـده ایـاالت نـاتوي عضـو غیـر متحدجایگاهکسب. استپیماناینابعاد

.کندمیتسهیلراکشوراینبهتسلیحاتفروشوانتقالامکانکهاستکشور2توافقيهاویژگی
قطر-آمریکا. 3.2.3
درالعدیـد هـوایی پایگـاه درهـوایی عملیاتمرکزساختو1992ژوئن23دردفاعیانپیمانعقاد
آمریکـا هوایینیرويپرسنلهزار6حضوربامتحدهایاالتمرکزيفرماندهیمیزبانیو2003سال

.استکشوریامنیتتوافقاتازبخشیقطردر
امارات-آمریکا. 4.2.3
درآمریکـا نظـامی پرسـنل 1800حضورو1994جوالي25دردهمتحایاالتبادفاعیپیمانانعقاد

دوتوافقاتازبخشینظامیمتعددتجهیزاتخریدبرايکالنقراردادهايانعقادباهمراهکشوراین
.استکشور
عربستان-آمریکا.5.2.3
رسـمی پیمـان تـاکنون عربسـتان درداخلـی مخالفتهـاي ازنگرانیدلیلبهعربستانوآمریکااگرچه
عملیـات واحـدهاي نظامی،تدارکاتیوآموزشیيهاموافقتنامهانعقادضمناما،اندهنکردمنعقددفاعی

يهـا جنـگ درریـاض جنـوب درسـلطان شاهزادههواییپایگاهدرهواییمرکزازمتحدهایاالتویژه
ازییهـا بخـش ی،نظـام کـالن خریـدهاي وآوردهعمـل بهايهگسترداستفادهمنطقهدرآمریکااخیر

.)1389(کیهان، استشدهافشاتاکنونکهاستعربستانوآمریکابیندوجانبهتوافقات

ییگرامنطقهبه سوي .4
یـک ازکـه شـود مـی گفتهسیاسی،جمعیهویتبه،)Regionalism(گراییناحیهیامنطقهاصطالح

یـی گرامنطقـه . گیـرد مـی رچشـمه سکشور،واستانشهرستان،وشهرازپهناورترمحدودة جغرافیایی
يهـا همکـاري يگیـر شـکل اسـت، یالمللـ بـین ۀیافتـ سازمانوايهموسسنهادي،عملکردیکچون

قـوانین ازراخودمشروعیتکهگیردمیصورتنهادهاییوتشکیالتایجادطریقازآنیافتۀسازمان
دیگـر، عبـارتی بـه . انـد هوردآدسـت بـه ) ايهمنطقـ (دولتـی بـین مراجـع درشـده تـدوین مقرراتو
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ازیـک هـر دولتومجلسپارلمان،دربعداًمقرراتیوقوانینشکلدرکهدولتیبینيهانامهموافقت
ی،المللـ بینهمکارييگیرشکلبرايکارقانونمبنايحکمدررسید،خواهدملیتصویببهکشورها

دانند که در آن احسـاس بـا   میو شناختی هویتیي هابنابراین مناطق را پدیده. گیردمیقرارايهمنطق
یـی،  گرامنطقـه و منافع مشترك دارنـد و  هابه یکدیگر و سهیم بودن در ارزشتعلقهم بودن، احساس 

هـا و مبادلـه هـا است که در اثر ارتباط(Regionness)و مستلزم احساس نوعی منطقه بودگیمتضمن
.(Adler & Barnett, 1998: 31)آیدبین افراد مختلف در سطح منطقه به وجود 

استپایدارنوعازسیستمیدرونجمعیدستهامنیتالگوياستقرارخواهانایراناسالمیجمهوري
:  داندمیالزمآنتحققبرايراشرطپیشدوو
باشد؛خارجینیروهايحضوربدونوبومیبایستیالگواین-1
بـودن خارج. باشندداشتهفعالحضورومشارکتآنقتحقدرمنطقهکشورهايتمامیبایستی-2

میـان درزیراشودمیارزیابیايمنطقهامنیتنظامشدنناکارآمدموجبسیستماینازکشوریک
البته. شودمیتبدیلايمنطقهدرثباتبرقراريبرايمعضلیبهسیستمازخارجقدرتهمانمدت
سیسـتم ایـن اولقـدرت بـه شـدن تبـدیل دنبالبهعربستانمانندنیزایرانکهاستذکربهالزم
. استیامنیت
بـه اسـتراتژیک ریـزان برنامـه تـوجهی بـی بایـد رافارسخلیجدرامنیتیابهامتداومدالیلازیکی

مـورد دربـازیگران امنیتـی ادراکـات اگـر . دانسـت چندجانبهرویکردبامتوازنامنیتيهاضرورت
تلقـی امنیتـی تهدیـد عنـوان بهرایکدیگرمنطقهکشورهايوباشدمتفاوتیکدیگرباسازيامنیت
انسـجام وقـوي امنیتینهادهاياستقراربرايمؤثريریزيبرنامهگونههیچکهاستطبیعینمایند،
ضـعیف ايمنطقـه وداخلـی سطحدرکشورهاسیاسیانسجامکهزمانی. شدنخواهدایجادسیاسی

نیایـد، وجودبهاستراتژیکروابطتنظیمبرايايیافتهسازمانومؤثرادهاينهدیگرسويازوباشد
ايمنطقهواجتماعیسیاسینیروهايباگراییجدالطریقازراسازيامنیتآنانکهاستطبیعی
.)1385کرد(متّقی، خواهندپیگیري

سـرد جنـگ دورانبـه مربـوط که-رئالیستیامنیتالگوهايتاداردتالش) Ken booth(بوثکن
وي. دهدمیهئاراانتقاديمکتبچارچوبدرراامنیتازجدیديتعریفولی. کندبازخوانیراـبود
چنـدانی قابلیتکهآورندمیروينظامیامنیتبهشرایطیدرصرفاًکشورهاکهاستاعتقاداینبه

رفتـار طراحـی وظیفـۀ کهسیاسیرهبراناگر. ندارندساختاريدرونیتهدیداتسازيبرطرفبراي
واجتمـاعی عـدالت ایجـاد فقـر، بـردن بـین ازمنزلـۀ بـه راامنیتهستند،دارعهدهرااستراتژیک

. داشـت خواهندکمتريتوجهآمیزمنازعهالگوهايبهکهاستطبیعیبدانند،آرامشحداکثرسازي
کشورهانتیجهدرودیدهگرمحسوبداخلیتهدیدازبخشیرهاییمفهومبهامنیتشرایط،ایندر
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راالزمهـاي شوند که زمینهمتوسلفرآیندهاییبهوضعیتیچنینتحققبرايتاشدخواهندناچار
.)1385آورد(متّقی، فراهممتوازنآفرینیاعتمادبراي
قـوا برتـوازن تأکیـد کـه اسـت ایـن عربدرجهانوآمریکادرخصوصبهغربدرجهانغالبنگاه

وایرانبینقواتوازنسنتیشکل،دیدگاهایناز. استفارسدرخلیجامنیتوثباتحفظمتضمن
خصـوص بهخارجیبازیگرانمنافعآورد،میامنیتمنطقهعربکشورهايبراياینکهضمنعراق،
هـم بهوبعثیرژیمسقوطباهمزمانکهمعتقدندتفکرطرزاینطرفداران. کردمیتأمینراآمریکا
بـه وایراننقشکردنمتعادلبرايقوااز توازنجدیدينوعتثبیتایران،نفعبهقواازنتوریختن

بـازتعریف درناکـامی ازبعـد متحـده ایاالترانقشیچنین. استضروريمنطقهامنیتتأمینتبع
. نمایـد ایفـاء مسـتقیم طوربهخودتاکردهسعیجدید،قوايتوازنیکقالبدرجدیدعراقنقش
خـود جدیـد، قـواي توازنقالبدرایراننقشرساندنحداقلبهبرايآمریکامستمرتالشاقباًمتع

درسالعراقبحرانآغازازترتیببدین. استشدهفارسدرخلیجیامنیتجدیدمعمايبروزموجب
بـوده فـارس خلـیج درحـوزة "جدیديهانقشتثبیت"برايآمریکاووقفۀ ایرانبیمبارزه،2003
بـراي همزمـان کشور بـوده اینملیمنافعتأمینوامنیتافزایشآمریکابرايکهآنچهیعنی. است
.استشدهمیتلقیملیمنافعبرايضرروامنیتکاهشایران

همگرایی. در جستجوي1.4
آیـد کـه ریشـۀ    مـی ي شوراي همکاري خلـیج فـارس چنـین بر   هاسیاستگذاريمتعددبررسی موارد 

آن بـا محافظـه   ايهدرجـ 180در نوعی بدبینی نسبت به ایران انقالبـی و تفـاوت   مشترك همۀ آنها
یانـه بـا ایـران    گرامنطقهمشترك به عالوة عدم اجماع بر منافع مشترك هویتی و فقدان وهابکاري 

کند. همچنین اختالفات درونی اعضاي شورا متفاوت میباشد که منطق منطقه بودگی را تضعیف می
باشـد و هنـوز چنـدان رقابـت     میا ایران و از جنس اختالفات خانوادگی یا رقابت درونی از اختالف ب

یانـه،  گرامنطقـه انگـاري  بیرونی تقویت نشده است. با در نظر گرفتن شواهدي تاریخی، با منطق سازه
ي هـا که به رویش علـف -توان دریافت که این بدبینی و فقدان منطق گفتگوي سازنده و هدفمندمی
ايهریشه در خاك ناآگاهی و لجاجت با منطـق قبیلـ  -ساز مطلق انجامیده استغیریتگفتمان هرز

تـوان بـا اصـالح برداشـت     مـی اماعلف هرز در بیابان نعمتی است، حتیدوانیده است. اگرچه رویش 
مشترك، به تقویت منطـق منطقـه بـودگی    هویتنسبت به تهدیدات مشترك، سرنوشت مشترك و 

نافع منطقه، یاري رسانید.متأمینبراي 
تـوان گفـت   می، شیخوخیتو ايهمنطقه با منطق قبیلسنتیي رهبران هاگیريتصمیماز مجموعۀ 

ی با دیدگاه والتـز، همخـوانی و انطبـاق بیشـتري دارد، زیـرا      امنیتکه دیدگاه آنان، در مورد ترتیبات 
هدف، به جاي اینکه سود مطلـق و  ي کشورهابه در نظر گرفتن درك نگرانیتوجهاعضاي شورا، بی 
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شود، در نظـر  میي عاید آنها تردر دامنۀ گستردهايهیانه را که از همکاري منطقگرامنطقهمدتبلند
باشند و در عین حـال در  میمدتو کوتاه بگیرند، صرفأ به دنبال تصمیم سازي براي منافع زودگذر

و ملـی شور و دولت خود در شراکت با منافع ذهن و منطق فردي و جمعی حاضر به تعریف منافع ک
ي هـا سـنت ي نفت و اتکابه تغییر شرایط منطقه و جهان، به توجه. آنان بی اندههنوز نشدايهمنطق
.)116: 1384سنجند(مشیرزاده، می، سودها را در ظرف زمانی کوتاه ايهقبیل

، برداشـت  1979المی ایـران در سـال   انگاري، پیش از انقالب اسـ یانۀ سازهگرامنطقهبر اساس قواعد 
ایران و عربستان سعودي در مورد محیط بیرونی یکسان بود و نوعی احساس منطقه بودگی مشترك 

اسالمی حرکت کردند. مـثأل شـاه   اتحادکردند، دو کشور به سمت نوعی آگاهی از میرا با هم تجربه 
گی با جنبش فلسطین پاسخ مثبـت  تحت فشار کشورهاي عربی و مخالفت فزایندة داخلی به همبست

ي عـرب در  هـا داد و شاه فیصل نیز بر نماد وحدت اسالمی امت به عنوان ابزاري بـراي جـذب تـوده   
نقطـۀ  .)28: 1388داشـت(ادیب مقـدم،   تأکیدگرایی عرب ملیمقابل نفوذ برداشت بعثی و ناصري 

نیـز  مـدت افع منطقـه را در بلند داشت و منمیاشتراکی که هر دو سوي معادلۀ منطقه را راضی نگه 
یانه، در صورت رضایت رهبـران عـرب بـراي نشسـتن     گرامنطقهکرد. اکنون با همان قواعد میتأمین

جهـان  سـنی ، در جهت رهبري دو بال شیعه و مدتبا برنامۀ بلند مدونگرد میز مذاکرة هدفمند و 
منـافع  تـأمین بلند در راسـتاي  نسبتاًییهاتوان گاممی، ايهي فرامنطقهاقدرتاسالم، بدون دخالت 

منطقه برداشت.
یانهگرامنطقهی امنیتالگوي پیمان . 2.4
آهنـگ بـا امریکـا متحـده ایـاالت وایرانمیانروابطبحرانکهزمانیتاگفتتوانمیکالمیکدر

باقیعاملاینازمتأثرفارسخلیجعربکشورهايوایرانروابطبهمربوطاوضاعداردادامهکنونی
سـران اجـالس درنـژاد احمـدي محمـود آقـاي مشارکتشکلدرحتیایرانتالشوماندخواهد

ایـن بـه ويسـخاوتمندانۀ وپیشـنهادي بستۀارائهوفارسخلیجهمکاريشورايعضوکشورهاي
کشـورهاي درطـرف دواتباعبهتملکحقاعطايطرف،دواتباعبرايروادیدلغوقبیلازکشورها
پیشـنهادهاي بـه کـه دیگـر پیشـنهاد چنـد وايمنطقـه همکـاري سـازمان یکتشکیلویکدیگر

ۀنکتـ کنـد، ایجـاد ایـران باکشورهااینروابطتوضعیدرگشایشینتوانستشد،معروفگانهیازده
پیشـنهادهاي بررسـی بهحتیهیچ کدامجمعیصورتبهنهوفرديصورتبهنهآنهااینکهجالب
عاملکهدهدمینشاناین. نکردندمبادرتزمینهایندررسمیپاسخاعطايوایرانورجمهرئیس

عـرب کشـورهاي میـان روابطبهبودپذیرشازامریکامتحدهایاالتمشخصطوربهوايفرامنطقه
.)1387شهریور2موسوي،(کندمیجلوگیريایرانبافارسخلیج
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ی منطقه، بـراي  امنیتي منطقۀ خلیج فارس و آرایش جدید هادولتی امنیتي هابه نارضایتیتوجهبا 
ي دور که به دور تسلسل ناپایداري انجامیده اسـت و بـا   هاي موجود باقی مانده از سالهارفع نگرانی

از قبـل نمـوده اسـت، نیـاز بـه مـدلی مطلـوب و        تري جدید، منطقه را گرفتارهاافزوده شدن نگرانی
ي گذشته های، باید شکستامنیتنوع آرایش باشد. هرمیمنطقه یامنیتالگویی جامع براي معماري

ی امنیتـ شرایط استراتژیکی را که امروزه در منطقه حاکم شـده اسـت در نظـر بگیـرد. چـارچوب      و
امنیـت ی مشترك، که ریشه در مدل امنیتمشترك، باید همۀ بازیگران درگیر را دربرگیرد. چارچوب 

ی مربوط به هر بازیگر در برابر دیگر امنیتدربارة موضع فرضیاتاز ايهجمعی دارد، بر اساس مجموع
امنیـت جمعی، تعریف وسـیعی دارد. تعریـف عمـومی از    امنیتبازیگران بنا نهاده شده است. الگوي 

نیسـت. در ایـن   اصـلی تمرکـز در آن نظـام، نظامیيهاتالشگردد کهمیی برامنیتجمعی به نظام 
باشـد. بـه   میی امنیتبه توسعۀ ساختاریست که یک دیدگاه مثبت و جامع الگو، تمرکز و نوجه اصلی

حـل منظوربهمندعالقهاحزابشاملمناسباقداماتبهجمعی دستیابیامنیتعبارت دیگر، مدل 
خـود بـه کـار بـردن عملکـرد      نوبـۀ بـه خشونت برگرداند وبهراآنهااینکهازقبلخصومت،فصلو

جمعی، برآوردن این هدف اسـت کـه در چـارچوب ایـن الگـو،      امنیتدة الگوي باشد. ایمیآمیزصلح
ي نظـامی را در ایـن   هانسبی بیشتري دست خواهند یافت تا رقابتامنیتي منطقه به هادولتهمۀ 

& Barzegar)بـراي کسـب سـلطه در منطقـه.    طریـق تـالش  ازنـه چـارچوب محـدود کننـد و   

Agharebparast, 2012: 19-20; Kraig, 2003: 8)
ايهبـالقو دشـمنان توانندمیکهايهمنطقرقبايکهشودمیفرضچنینیامنیتدر چنین معماري

را بـا  تهـاجمی و قـانونی  يهـا محدودیتمتقابل، همانتوجهقابلاعتماديبیوجودرغمباشند، به
ايهکشـورهاي منطقـ  کنند. در این چارچوب الگویی، منابع مالی و انسـانی  قبولي دوستانههارفتار

ي نظامی دوطرفه بـا  هاعمدتأ براي توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادي به کار خواهند رفت و نه براي ائتالف 
ــدرت ــاق ــ ه ــارجی فرامنطق ــورش.  ايهي خ ــیس ضدش ــاي پل ــراي نیروه ــا ب & Barzegar)ی

Agharebparast, 2012: 20; Kraig, 2003: 139)
ماننـد آنبـا مـرتبط مفـاهیم ویالمللـ بـین روابـط سنتییگرایواقعي هادیدگاهدر واقع، با کاهش

فضـاي ،ملیامنیترساندنحداکثربهصفر، از طریقجمعحاصلبابازيیاگدا وهمسایۀسیاست
و چـارچوب  گراییواقعکند. تفاوت اصلی میان مکتب میجمعی باز امنیتالگوهايبرايبیشتري را

ي هـا روي تهدیدات اقتصادي و نظامی متمرکز است(و ائتالفی براولجمعی در این است که امنیت
سـت و بـر  هایش بـر تفـاهم  اتکـا ی به جاي آن عوامـل،  دومبراي کسب قدرت)، در حالی که موقتی

& Barzegar)حقـوقی اسـتوار اسـت.    يهـا نامـه موافقـت تأییدواساسی،اقداماتاعتمادسازي و

Agharebparast, 2012: 20, Ikenberry, 2001: 46-47)
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بیشتر تمایل دارند که در بازي هادولتبر اساس دستاوردهاي متقابل است. مشترك، ضرورتاًامنیت
ی براي یـک دورة  امنیتبا حاصل جمع مثبت بازي کنند تا در بازي با حاصل صفر. اگر یک چارچوب 

یگران قـرار گیـرد  زمانی مورد توافق قرار گیرد، این چارچوب باید مورد حمایت و پشتیبانی همۀ بـاز 
(Barzegar & Agharebparast, 2012: 20, Ikenberry, 2001: 52-69).

ی باید مورد رضایت همۀ بازیگران باشد تا امنیتبنابراین دستاوردهاي به دست آمده از یک چارچوب 
اعتماد و ایمنی را براي منطقه فراهم کند.

گیرينتیجهوبنديجمع
ي هـا قـدرت در گـذار تـاریخ بـا حضـور     فارسخلیجدرامنیتالگوهايوبه بررسی روندمقاله،این

تبیـین درصـدد پرداخت و از این رهگـذر  با بازي قدرتمندترین بازیگران صحنۀ جهانیايهفرامنطق
شـناخت برايتالشدررو،اینازوبرآمدفارس خلیجیانۀگرامنطقههمگراییامنیتالگويوروند
وپیشـین شـرایط دركمنظوربههامتغیربیشترشناساییوايهفرامنطقوايهمنطقبازیگرانبهتر

.برآمدمنطقهموجود
فارس بوده است که هم این حضور و هـم  خلیجنوینوکالسیکاهمیتبه دالیلهاقدرتحضور ابر

قیمـت بـه فارسخلیجامنیتحفظدرصددآمریکامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اهمیتدالیل 
که ایـن کشـور تنهـا ایـران     هست حیاتی است و براي این کار نیاز به یک کشور حائز شرایط يانرژ

نـدارد . همـین   ايهعالقـ ايهي منطقـ هاقدرتجمهوري اسالمی ایران به حضور و دخالت امااست. 
کیسـینجر، ایـران و عربسـتان را همـواره در     -چالش است. سیاست دوسـتونی نیکسـون  حلنکته م

و تعادل منطقه نیاز داشت که ستون اصلی با انقالب اسالمی ایران فروریخت. موازنۀ قوا 
ي هاي بعدي، استراتژيهابا صرفنظر کردن از عربستان سعودي، در دههنهایتاًآمریکادر هر صورت، 

تـا مهـار ایـران    1970مختلفی از دوستونی ایران و عربستان با تکیۀ بیشتر به ستون ایران در دهـۀ  
ایـران در  عـراق و "دوگانـۀ مهار"دنبالسپس بهو1980اق و حفظ توازن جنگ در دهۀ توسط عر

، بهانـۀ الزم را بـراي   2001سـپتامبر 11، از حـوادث  21برآمد. تا اینکه با ورود به قـرن  1990دهۀ 
در عـراق و منطقـه بـه    صـدام به خلیج فارس و براندازي دیکتاتوري افسارگسـیختۀ  دوملشگرکشی 
دست آورد.

شـامل خـود خـاص اسـتراتژي اسـاس بـر واشـنگتن انـرژي وپیشگیرانهافزاري،نرميهااستراتژي
متحـده . ایاالترودمیپیشبهفارسخلیجمنطقۀدرانرژيوپیشگیرانهافزاري،نرميهااستراتژي

راجهـان نفـت محصـول کـل ازدرصـد پـنج وبیسـت جهان،نفتیذخایردرصددوفقطداشتنبا
بـه روزدربشکهمیلیون77کنونیمیزانازآیندهسال20درنفتجهانیتقاضاي. کندمیمصرف
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رامطالعـاتی مراکـز وهااستراتژيکهاستآیندهازترسهمین. یابدمیافزایشبشکهمیلیون120
گردیـد باعـث مسائلهمینونکننددرنگ2025سالبرايانرژياستراتژيتدویندرکهواداشت

بـا جدیـد ژئواسـتراتژیک هـاي قلمروتدوینجهتشدچارچوبیآمریکاانرژياستراتژیکدافاهکه
.گرفتقرارهاقلمرواینرأسدرفارسخلیجوژئواکونومیاهداف
سیاسـی نظـام بـا ارتباطدراستراتژیکمقیاسدرآنگوناگونابعاددرهمآنامنیتتأمینمسألۀ

يهـا قدرتهدفینتراساسیوینتربزرگهمیشهنیازاینواستژئوپولیتیکیمناطقوالمللبین
کـرده پیـدا مفهوماینکهتحوالتیبهتوجهبایکموبیستقرندراینکهبه ویژهاست،بودهجهانی

درکـه معنـی اینبهاست،جهانیمقیاسبلکهنیستمطرحايهمنطقوملیيهاجنبهدیگراست
حیـاتی ارزشآنهـا برايمناطقیکشوروظایفشرحترسادهعبارتبهایآنهاژئوپولیتیکاستراتژي

همـین رويبپوشانند،عملجامۀراخوداستراتژیکاهدافبتوانندآنهادرنظارتونفوذباکهدارد
بیـان صـراحت بـا کـه آمریکـا ملـی امنیتاستراتژيآخریناساسبرحاضرحالدرکهاستاصل

است.فارسخلیجحوزةامنیتتأمینگرودرآمریکامتحدهیاالتاملیامنیتاست،گردیده
یی یافتـه اسـت و آنچـه آشـکار     هاویژگی21قرن و آغاز20در دهۀ آخر قرن آمریکای امنیتراهبرد 

بـه راعمـده تغییـر سـه سرد است کهجنگدورانژئواستراتژیکقلمرودورفتگیفرواست، درهم
عبارتند از:کهآوردهوجود

بازي ژئوپولیتیکیمحیطدرتغییر.3بازي،قواعددرتغییر.2بازیگران،حوزهدرتغییر.1
دورهبـري بـه بحـري وبـري ژئواسـتراتژیک قلمرودوهمانواقعدرکهبازیگرانحوزةبارابطهدر

نجهـا وکـرده پیـدا تـداخل عمالًقلمرودواینامروزهبود،) متحدهایاالتوشوروي(جهانیقدرت
جدیـدي ادبیـات ازواسـت گردیدهتحولوتغییردچارهمبازيقواعدبالنتیجهاست،شدهشمول

ازپـس داشـت، قرارچندجانبهودوستانهيهاجنبهبربیشتربازيقواعدبارابطهدرگیرند،میبهره
جـایگزین ایـی گریکجانبـه وگرفتهخودبهبیشترينظامیجنبۀاوالًبازيقواعدسپتامبر11واقعۀ

مناطقدرآن هماست،ژئوپولیتیکیمحیطدرتغییراینازترمهمولی. استشدهگراییچندجانبه
گسترده.خاورمیانۀهمچونحساسبسیار

فـارس خلـیج عـرب يهـا دولـت ازایـران ايهمنطقواگراییهمگرایی ويهازمینهراستا،همیندر
ی امنیتـ معمـاري طـرح   بـراي همگرایـی، بـراي مشتركنقاطبرشمردنباوگردیدتحلیلوتجزیه

یانـه، منطقـۀ خلـیج   گرامنطقـه این نوشتار با رویکرد . آمدعملبهتالشسنتیگراییواقعجایگزین 
داند که در آن احساس با هـم بـودن،   میو شناختی هویتیي هافارس را همانند سایر مناطق، پدیده

و متضمنیی، گرامنطقهو منافع مشترك دارند و هاارزشبه یکدیگر و سهیم بودن در تعلقاحساس 
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بین افـراد  هاو مبادلههااست که در اثر ارتباط(Regionness)مستلزم احساس نوعی منطقه بودگی
مختلف در سطح منطقه به وجود آید.

يهـا طرحناکامیمعاصرش،تاریخدرمنطقهکشورهايسیاسیویامنیتآرایشبررسیباادامه،در
وایـران درانقـالب وقوعبایامنیتبحراناینکهرسیداثباتبهتاکنونفارسخلیجمنطقۀیامنیت
ي عـرب هـا دولـت یی گرامنطقهفرادالیلجملهازکهاستشدهتشدیدعربیيهاانقالبوقوعاخیراً
.  رودمیشماربهفارسخلیج
تضـاد وسیاسـی ومـذهبی يهـا زمینـه درعربسـتان وایرانسردجنگآن،دالیلوهراسیایران
بـراي خطـر احتمـال افـزایش ومنطقـه یجمعیتـ بافـت وفـارس خلیجژئوپلیتیکبستردرمنافع
فـارس خلـیج عربـی يهـا دولتوایرانمیانراهاتنشعربی،يهاانقالبوقوعبامنطقهيهادولت
بـراي بـار تأسـف ايهمسـابق وعـادت صـورت بهکهنظامیتسلیحاتخریدبااليآمار. استافزوده

اسـت، درآمدهايهفرامنطقبازیگرانبرايسودآورتجارتیوفارسخلیجهمکاريشورايکشورهاي
شـده ايهفرامنطقيهاقدرتاستفادةسوءوهمبهمنطقهکشورهاياعتمادعدموبدبینیازحاکی
سقوطوواگراییروند،اینمۀاداصورتدرونیستمنطقهامنیتسودبههممدتبلنددرکهاست

عـالوه بـر اینکـه ایـران     .شـد خواهدمنطقهعایدتنهاهمباززیانشکهداردپیدررامنطقهامنیت
دهد، میسوق ايهي منطقهاي عربی منطقه را به سوي پیمانهادولتهراسی برآمده از این شرایط، 

يهـا حسـال بـه یـابی دسـت بـراي هاتدولتالشفارس،خلیجدرطوالنیومتوالیجنگدووقوع
آمیـز صـلح يهـا فعالیـت علیهغربمنفیيهاگیريموضععراق،برحاکمسیاسیمسائلمختلف،

دهند.ترجیحراايفرامنطقهنیروهايحضورمنطقهکشورهايشود کهمیباعث ایران،ايهسته
يهـا دورهیامنیتيهاطرحآمدکارچنداننهيهاموقعیتازگسستورونداینکردنمتوقفبراي

نیازمنـد یی پـیش رفتـیم و در ایـن راه،   گرامنطقهدر جستجوي همگرایی برآمدیم و به سوي قبلی،
در،یانـه گرامنطقـه قواعـد بااکنون. باشیممیمنطقهیامنیتمعماريومهندسیبرايجامعطرحی
در،مـدت بلندبرنامۀبامدونوهدفمندمذاکرةمیزگردنشستنبرايعربرهبرانرضایتصورت
تـوان مـی ،ايهفرامنطقـ يهـا قـدرت دخالتبدوناسالم،جهانسنیوشیعهبالدورهبريجهت

. برداشتمنطقهمنافعتأمینراستايدربلندنسبتاًییهاگام
استپایدارنوعازسیستمیدرونجمعیدستهامنیتالگوياستقرارخواهانایراناسالمیجمهوري

:  داندمیالزمآنتحققبرايراشرطپیشدوو
باشد؛خارجینیروهايحضوربدونوبومیبایستیالگواین-1
بـودن خارج. باشندداشتهفعالحضورومشارکتآنتحققدرمنطقهکشورهايتمامیبایستی-2

میـان درزیراودشمیارزیابیايمنطقهامنیتنظامشدنناکارآمدموجبسیستماینازکشوریک
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البته. شودمیتبدیلايمنطقهدرثباتبرقراريبرايمعضلیبهسیستمازخارجقدرتهمانمدت
سیسـتم ایـن اولقـدرت بـه شـدن تبـدیل دنبالبهعربستانمانندنیزایرانکهاستذکربهالزم
. استیامنیت

سـوي دودرفـارس خلـیج همکـاري شـوراي وایرانمیانهمگراییبالقوةيهازمینهکردنبالفعل
بـراي جـامع طرحـی بهخودکاراینکهکندمیتقویترامنطقهثباتفارس،خلیجیامنیتمعادلۀ
نیـز وداردنیـز منطقهکشورهايجوامعدرونبهنگاهبامنطقهیامنیتمعماريومهندسیارزیابی

رونـد تقویـت بـراي یشـنهادي پمـدل . اسـت کارآمـد بسـیار منطقـه یامنیتيهاطرحکارآمديدر
راکشوريهابودجهپلیسی،ونظامیيهاهزینهازکاستنباکهاستجمعیامنیتطرحهمگرایی،

هـدف اینبرآوردنجمعی،امنیتالگويایدة. بردمیکاربهاقتصاديواجتماعیرفاهيهازمینهدر
یافـت خواهنددستبیشترينسبیامنیتبهمنطقهيهادولتهمۀالگو،اینچارچوبدرکهاست

درسـلطه کسـب بـراي تـالش طریـق ازنهوکنندمحدودچارچوبایندررانظامیيهارقابتتا
کـه داردهمـراه بهرایامنیتحاشیۀ،هادولتبرايی،امنیتيهاسیاستدرروشتغییراین. منطقه

میـان دوجانبهيهاهمکاريدامۀاوشدنگرفتهجديصورتدرودهدمیکاهشراهاانقالبخطر
همـراه بـه راامنیـت هـم منطقه،يهادولتمیانچندجانبهوفارسخلیجهمکاريشورايوایران

بینانـه، واقـع نگـاه درفـارس، خلـیج حـوزة پادشـاهی يهانظام. راواقعیدموکراسیهموآوردمی
صـورت، ایـن غیـر در. ندارنـد یشـان هاپادشـاهی شـدن مشروطهودموکراسیجزايهچارسرانجام
بـازیگران دخالـت وانقـالب خطـر ومنطقـه یامنیتثباتیبیممکن و محتمل،رویدادینترطبیعی
.استفارس،خلیجدرايهفرامنطق
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