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روابط ایران و کشورهاي حوزه خلیج فارس
"امنیتی"در پرتو نظریات 

3معصومه میرزایی، 2دکتر احمد جانسیز، 1پورمهرداد عله

	چکیده 	
اي بوده، اما با بروز المللی و منطقهز دیرباز مورد توجه بازیگران بینترتیبات امنیتی خلیج فارس ا

امی خارجی، بر اهمیت این ترتیبات افزوده شده است. مسئله ي اخیر و حضور نیروهاي نظهاتحوالت سال
یی از هاقابل تأمل اینکه کشورهاي منطقه نسبت به یکدیگر در فضاي ادراك متضادي قرار دارند و با نشانه

روبرو هستند که همین امر نوعی معضل امنیتی را بر فضاي منطقه حاکم کرده است و شاهد عدم اطمینان،
باشد. اما سؤالی که نگارندگان با روش تسلیحاتی توسط کشورهاي منطقه میاي کالنخریدهاین امر،
اند، این است که با توجه به اشتراکات قومی، مذهبی و ی در پی پاسخ به چرایی آن برآمدهتحلیل- توصیفی

هش ي این پژوهافرهنگی چرا فضاي حاکم بر روابط میان کشورهاي منطقه امنیت محور شده است؟ یافته
11به این ترتیب که آمریکا پس از رسد.تر به نظر میخارجی بسیار پررنگنشان می دهد که نقش عامل

اي و بنا به اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک و همچنین منافع امبر به عنوان بازیگري فرامجموعهسپت
تریوت فضاي امنیتی حاکم بر متعددي که در منطقه دارد با اقداماتی نظیر استقرار سامانه دفاع موشکی پا

منطقه خلیج فارس را وارد فاز جدیدي کرده است.

امنیت، ایران، خلیج فارس، آمریکا، واگرایی.:واژگان کلیدي
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مقدمه
الملل از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده، که از دیر باز در عرصه روابط بینیکی از مباحثی

یابیم قدري عمیق بنگریم به خوبی در میدستیابی به آن است. اگرمقوله صلح و امنیت و چگونگی
ي آن، مختص به منطقه خاصی از جهان نیست. بدین توضیح که مناطق هاکه مقوله امنیت و چالش

ه بسیار مهم و حیاتی هستند. مختلف جهان (از اروپا گرفته تا شاخ آفریقا) به نوعی درگیر این مسئل
ي مقابله با آن هاتوجه داشت این است که نوع نگاه به چالش امنیت و راه کاراي که باید بدان نکته

ي امنیتی حاکم بر آن منطقه هاهر منطقه منبعث از برداشت بازیگران درگیر و ماهیت چالشدر
بازیگران درصدد )ها(برداشت بازیگران و ماهیت چالش، به نحوي که براساس این دو عاملباشدمی

آیند. از جمله مناطقی که طی چند دهه گذشته درگیر میبرقراري امنیت خود بر و هارفع چالش
ي امنیتی بوده، منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس است. بررسی ترتیبات امنیتی هاچالش

ترین نقطه استراتژیک که منطقه مذکور به عنوان کانونیخلیج فارس از آن جهت اهمیت دارد
اي المللی و منطقهراهبردي مورد توجه بازیگران بینقتصادي، امنیتی وجهان، همواره به لحاظ ا

بوده است.
یی هامسئله قابل تأمل در مورد منطقه خلیج فارس اینکه، طی سالیان اخیر براساس مؤلفه

(آمریکا)، تالش کشورها چون؛ موقعیت ژئواستراتژیک منطقه، حضور نیروهاي خارجی در منطقه
ي کالن تسلیحاتی در جهت هااي و به تبع آن خریدي منطقههارقابت قدرتاي شدن و براي هسته

به حداکثر رساندن قدرت خود و مقابله با خطرات احتمالی، این منطقه با معضل امنیتی مواجه 
ي جدي روبرو هاباشد با چالشمیترین مسائل منطقه مذکور شده، و امنیت را که یکی از کلیدي

کرده است.
ي صلح و امنیت میان جمهوري هابه دنبال آن است که با نگاهی اجمالی به چالشمقاله حاضر 

اسالمی ایران و کشورهاي حوزه خلیج فارس، به این پرسش پاسخ دهد که چرا با وجود اشتراکات 
قومی، مذهبی و فرهنگی میان کشورهاي حوزه خلیج فارس، روابط میان این کشورها امنیت محور 

امالت این منطقه حساس، در پرتو چه نظریاتی قابل تبیین است؟ براي پاسخ شده است و اینکه تع
شود سپس میبه پرسش اصلی پژوهش، ابتدا به مباحث نظري پیرامون نظریات امنیتی پرداخته 

گیرند که در این راستا میبازیگران ذي نفوذ در ترتیبات امنیتی خلیج فارس مورد بررسی قرار 
ري که با برخورداري از توان اي و کشوایران به عنوان قدرت منطقهمیبررسی رفتار جمهوري اسال

ترین عامل خارجی موثر اي باعث وحشت کشورهاي منطقه شده است و آمریکا به عنوان مهمهسته
در منطقه حائز اهمیت است و در آخر سیاست کشورهاي حوزه خلیج فارس که با خرید گسترده 

دهیم. را مورد بررسی و واکاوي قرار میاندمنطقه شدهدنتسلیحات منجر به امنیت محور ش
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به رسد.میتر به نظر د که نقش عامل خارجی بسیار پررنگدهمیي این پژوهش نشان هایافته
اي و بنا به اهمیت ژئوپلتیک امبر به عنوان بازیگري فرامجموعهسپت11این ترتیب که آمریکا پس از 

افع متعددي که در منطقه دارد با اقداماتی نظیر استقرار سامانه دفاع و ژئواستراتژیک و همچنین من
موشکی پاتریوت فضاي امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس را وارد فاز جدیدي کرده است.

پیشینه تحقیق
الملل در قرن حاضر بشمار عرصه روابط بیناز آنجایی که مقوله امنیت یکی از مباحث مهم در

خلیج فارس هم به نوعی درگیر مسائل امنیتی است طی یک دهه گذشته منابع رود و منطقه می
ر شده است که هریک به طریقی متعددي به صورت کتاب و مقاله در جامعه علمی ایران منتش

خلیج فارس مورد را در منطقه استراتژیکاي از زوایاي پنهان این مقوله بسیار کاربرديگوشه
اند با نگاه خاص خود روابط یک از نویسندگان سعی کردهن راستا هردر ایاند.بررسی قرار داده

حاکم بر منطقه را تبیین کنند، به عنوان مثال مژگان قربانی استقرار سامانه دفاع موشکی توسط 
دهد. میآمریکا در منطقه خلیج فارس و تاثیر آن را بر امنیت جمهوري اسالمی مورد بررسی قرار 

پردازد. یا در میواعظی به تاثیرات انقالب اسالمی در منطقه خلیج فارس در موردي دیگر محمود 
صالحی در چهارچوب مفهوم امنیتی کردن از منظر مکتب کپنهاگ هدف واثري دیگر محسنی

دهد. روحی دهبنه نیز از میاي ایران مورد واکاوي قرار ي هستههاآمریکا را از امنیتی کردن فعالیت
پردازد و بیان میگارانه به بررسی روابط ایران و کشورهاي شوراي همکاري منظر نظریات سازه ان

ترین علت واگرایانه میان طرفین نبود هنجارهاي مشترك در میان کشورهاي منطقه کند که مهممی
است.

اي نو به ترتیبات امنیتی اند از زاویهد نگارندگان مقاله حاضر سعی کردهبا توجه به این موار
به چرایی این موضوع برآیند که از میان عواملی که در ج فارس بپردازند و درصدد پاسخمنطقه خلی

گیرد کدام عامل بیشترین تأثیر را بر واگرایی جمهوري اسالمی ایران و میادامه مورد اشاره قرار 
کشورهاي حوزه خلیج فارس به رهبري عربستان سعودي دارد.

تعریف مفاهیم
)Persian Gulf(خلیج فارس

در واقع عبارت از "دریاي پارس"به لحاظ جغرافیایی خلیج فارس یا به نام تاریخی و دیرینه آن 
یک خلیج یا پیش رفتگی وسیع آب در خشکی در بخش جنوب غربی قاره آسیا و شبه جزیره 
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عربستان و جنوب فالت ایران است. این خلیج در واقع شاخه شمال غربی اقیانوس هند است که به 
درجه 24دریاي عمان به اقیانوس هند مرتبط شده است. خلیج فارس در جنوب ایران بین واسطه

از نصف النهار دقیقه طول شرقی 25درجه 56درجه و 48دقیقه عرض شمالی و 30درجه و 30و 
).192: 1393، (جالینوسی و همکارانگرینویچ قرار دارد

فارس به لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی، باید توجه داشت که منطقه حساس و استراتژیک خلیج
ترین دین جهان، یعنی اسالم) از یکی و ژئوکالچري (مرکز ظهور بزرگژئواستراتژیکی، ژئواکونوم

براي نقش آفرینی ترین محركاهمیت بسیار باالیی برخوردار است که همین امر به نوبه خود مهم
شد. در رابطه با موقعیت ممتاز خلیج فارس بامیاي در منطقه مذکور اي و فرامنطقهبازیگران منطقه

کند. همچنین وجود منابع میاینکه، این منطقه نقش مهمی را در ارتباطات تجارت دریایی ایفا 
ي هاترین و متمرکزترین ذخایر و میدانچندان نموده است. غنیسرشار انرژي اهمیت منطقه را دو

یعی ذخایر نفتی، منطقه داراي ذخایر غنی گاز طبنفتی جهان در این منطقه قرار دارد، جداي از این
).193: 1393، الینوسی و همکاران( در مراتب باالي جهانی است

با توجه به مواردي که در رابطه با منطقه حساس و ممتاز خلیج فارس ذکر شد باید خاطر نشان 
ون یکی از مناطق کرد که این منطقه راهبردي به دلیل موقعیت برتر خود، همواره از جهات گوناگ

ي بزرگ بوده است، زیرا دستیابی به این منطقه راهبري سهم بسیار زیادي در هامورد توجه قدرت
خواهد داشت.هاافزایش قدرت ابرقدرت

الزم به توضیح است که در منطقه خلیج فارس با توجه به اهمیت بسیار باالیی که دارد بازیگران 
یک با توجه به مقدورات و محذوراتشان در این منطقه کلیدي متعدد و متنوعی حضور دارند که هر

کنند. در یک تقسیم بندي کلی بازیگران حاضر در این منطقه میو حساس اهداف خاصی را دنبال 
اي جاي داد که در این راستا اي و فرامجموعهتوان در دو دسته بازیگران مجموعهمیراهبردي را 

اي و جمهوري اسالمی ایران و شوراي همکاري ازیگر فرامجموعهترین بایاالت متحده آمریکا مهم
اي که روند. نکتهمیاي بشمار ترین بازیگران مجموعهخلیج فارس به رهبري عربستان سعودي مهم

اي از قدرت جهانی و بازیگري فرامجموعهباید بدان توجه داشت این است که آمریکا به عنوان یک
تلفی از قبیل اجراي دکترین نیکسون و سیاست دو ستونی، حمله عراق دیرباز و بنا بر موضوعات مخ

به ایران، حمله عراق به کویت و فروپاشی شوروي در منطقه حضور داشته و به نقش آفرینی 
پرداخته است. اما از آنجایی که محدوده زمانی مورد مطالعه قرار گرفته در مقاله حاضر پس از 

، آمریکا به این نتیجه رسید که 2001که پس از حادثه سال سپتامبر است باید گفت11حوادث 
باید در منطقه خلیج فارس حضور بیشتري یابد و به تبع این حضور، مقامات آمریکایی به تدوین 

الگوي جدید امنیتی در منطقه براساس استراتژي جهانی خود پرداختند.
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)Security(امنیت
کا متداول گردید و سپس تغییرات مهمی که پس از واژه امنیت ابتدا در ادبیات سیاسی آمری

موجب شد این مفهوم کارایی بیشتري پیدا کند. در جنگ دوم جهانی در عرصه سیاست پدید آمد،
ترین تعریف، مفهوم امنیت شده است که در جامعي مختلف تعاریف کامال متفاوتی ازهافرهنگ

از خطر محافظت شدن. البته باید توجه که مفهوم امنیت عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا
آید و اینکه دیگر چونان دوران جنگ میذهنی به شمار - ي ماديهاامنیت پدیده اي متأثر از مولفه

).3: 1389توان آن را ذیل مالحظات نظامی تعریف کرد.(پور طالب، میسرد ن

)Powerقدرت(
ی خود، تعاریف گوناگونی از قدرت ارائه پژوهشگران سیاسی با توجه به ایدئولوژي و جهان بین

داند که در آن بازیگري دیگر، میداده اند. به عنوان مثال، رابرت دال، قدرت را رابطه میان بازیگرانی 
دادند. اما در تعریفی میدارد که در غیر این صورت آن عمل را انجام نمیبازیگران را به عملی وا 

شتن مفهوم سیاسی از قدرت، آن را توانایی براي کنترل رفتار لستی با در نظر داهاکلی، کی، جی،
).98: 1390کند(سمیعی اصفهانی و امیر بیک، میتعریف هادیگر دولت

)Regional Power(ايقدرت منطقه
اي، مفهومی است که بعد از پایان نظام دو قطبی مطرح شد. در نظام سلسله قدرت منطقه

اي بازیگرانی هستند که جایگاه و کارکردشان حائز اهمیت فراوانی ي منطقههامراتب جهانی، قدرت
ه کار پژوهشی ارزشمندي بوزان و ویور دست مایاي راي منطقههااست. موضوع سلسله مراتب قدرت

اي مطرح کردند، بین قالب نظریه مجموعه امنیتی منطقهاند. آنها در این بحث که درقرار داده
کنند و در این عرصه اثر گذاري مییی که در سطح جهانی عمل هارتي بزرگ و ابر قدهاقدرت

اي که نفوذ آنها ممکن است در منطقه خود زیاد باشد، اما در سطح جهانی ي منطقههادارند و قدرت
اي ممکن است داراي ي منطقههاشود. از نظر آنها قدرتمیگیرند، تمایز قائل میمورد توجه قرار ن

ي هاافزاري قدرت چندان مناسبی نباشند، اما به لحاظ اصالت تاریخی، سنتمنابع مادي و سخت 
وضعیت مساعدي دارند(سمیعی اصفهانی و امیر بیک، هاریشه دار و موقعیت جغرافیایی این قدرت

1390 :99.(
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Securityمعضل امنیتی( Intricate(

کند که معضل امنیتی میداند، مطرح میرا امنیت هاوالتس ضمن آنکه هدف اساسی دولت
نسبت به نیات یکدیگر اطمینان و اعتماد ندارند و براي هاشرایطی است که به موجب آن دولت

شوند و این مسئله یک دور باطل از خرید تسلیحات را ایجاد میکسب امنیت هرچه بیشتر مسلح 
یت بیشتر مسلح کنند براي کسب امنمیهمواره احساس نا امنی هاکند. از آنجایی که دولتمی
: 1378، شوند. با این وجود احساس امنیت کمتر مساوي است با خرید تسلیحات بیشتر(احمدیانمی

105(.

فوذ در ترتیبات امنیتی خلیج فارسبازیگران ذي ن
جمهوري اسالمی ایران- 1

اي امنیتی در آن برد و سازهمیخلیج فارس یکی از مناطقی است که از مشکالت امنیتی رنج 
وجود ندارد که در برگیرنده تمام کشورهاي منطقه باشد. بر این اساس هردولتی محیط امنیتی خود 

کند تا براي مقابله با آن میدر عرصه جهانی و منطقه اي تعریف کرده و تهدیدات را شناسایی را
نطقه خلیج ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی ممیریزي کند. در این میان جمهوري اسالبرنامه

فارس، داراي نقش و تأثیر محوري در مالحظات امنیتی منطقه است. این در حالی است که 
ي هاموقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن و نیز گسترش حوزه نفوذ در منطقه خاورمیانه نگرانی

).228: 1391داودي،ومحمدياي را از آینده نقش ایران در منطقه به وجود آورده است(ملکعمده
موضوع مهمی که باید مدنظر داشت این است که ایران همواره به طور تاریخی و در دوران قبل 

نوبی برتر بوده،که این و بعد از انقالب به لحاظ قدرت از همسایگان خود به ویژه همسایگان ج
ست. توضیح یی را براي کشورهاي حوزه خلیج فارس به همراه داشته اهایابی ایران) نگرانیامر(قدرت

ي امنیتی منطقه در راستاي تأمین منافع هااینکه، ایران در دوران پیش از انقالب یکی از ستون
شد و در الگوي سیاست واقع بینانه رقابتی و یا سیاست هژمونیک مبتنی میجهان غرب محسوب 

چنین روابطی ي نظامی، در کنار کشورهاي غربی و به ویژه آمریکا قرار گرفت، که وجود هابر اتحاد
اختالفات این کشور با کشورهاي کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس و عربستان را کمرنگ 

اي اش ي منطقهها). اما پس از انقالب اسالمی، ایران در سیاست32: 1385کرد(واعظی، می
تغییراتی را ایجاد کرد، به نحوي که وابستگی به غرب را کنار گذاشت و به سیاست نه شرقی و نه 

).9: 1389، ربی روي آورد و با هرگونه دخالت خارجی در منطقه مخالفت ورزید(پورطالبغ
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سپتامبر و 11در رابطه با جمهوري اسالمی ایران و ترتیبات امنیتی خلیج فارس اینکه، حادثه 
ز وقایعی که پس از آن روي داد باعث تغییر در نظم منطقه شد و به تبع این موضوع هریک ا

اي درصدد برقراري نظم مورد نظر خود برآمدند. نکته قابل توجه اي و فرامنطقهمنطقهبازیگران 
دام حسین) سپتامبر رخ داد (حمله آمریکا به عراق و سقوط ص11اینکه، تغییراتی که پس از حادثه 

اي ایران به طور نسبی افزایش یابد، که این امر چندان خوشایند موجب شد که قدرت منطقه
وزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودي و امارات متحده عربی نبود. از جمله عواملی کشورهاي ح

توان مسئله هسته میکه موجبات نگرانی رهبران شوراي همکاري خلیج فارس را فراهم آورده بود 
ي نظامی و موشکی و نیز مداخله ایران در امور داخلی کشورهاي هااي ایران، افزایش توانمندي

توان چنین گفت که پس از حادثه یازده سپتامبر عمده میاشاره کرد. با این تفاسیر منطقه را 
ي هسته اي هانگرانی کشورهاي منطقه ترس از قدرت یابی ایران و دستیابی این کشور به پیشرفت

بوده است.
ي کشمکش بر سر هاالزم به ذکر است که جمهوري اسالمی همواره به طور سنتی یکی از پایه

ي ایران به عنوان هااي، عمل و عکس العملده و هست و اینکه در مسائل منطقهدر منطقه بوقدرت 
اي بوده است. اي و حتی فرامنطقههمواره مورد توجه کشورهاي منطقهاي و تاثیرگذارقدرتی منطقه

به توانمیاي در مورد امنیت خلیج فارس را دگاه ایران به عنوان قدرتی منطقهبا این اوصاف دی
شرح ذیل بیان کرد:

تواند امنیت را براي میاي بدون حضور جمهوري اسالمی ایران نهر نوع پیمان امنیت منطقه-1
منطقه به همراه داشته باشد.

اي براي تأمین ي فرامنطقههاي منطقه ایجاد شود و حضور قدرتهاامنیت باید توسط دولت-2
ها تأمین کننده امنیت نیست، بلکه از یک طرف با مداخله امنیت لزومی ندارد، زیرا حضور آنها نه تن

خطرناك است و از طرف دیگر هاي دعوت کننده براي این دولتهادر امور داخلی دولت یا دولت
شود و امنیت را در بعد میي رادیکال هاي مخالف، حضور بیگانگان و گروههاموجب رشد گروه

ي هاکشاند، و همچنین قدرتمیاي به چالش سطح منطقهداخلی کشور دعوت کننده و در
اي را در قالب کنند و منافع منطقهمیاي در چارچوب منافع اقتصادي و سیاسی خود عمل فرامنطقه

امنی را براي این حوزه استراتژیک به بار دشان حل خواهند کرد که چه بسا نامنافع خو
).10: 1389خواهندآورد(پورطالب، 
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ان و امنیت محور شدن منطقهاي ایرپرونده هسته
المللی بوده است. موقعیت گذشته در کانون مسئله امنیت بینمنطقه خلیج فارس از چند دهه

اي در این حوزه و مناقشات و ي فرامنطقههاژئواستراتژیک، منابع عظیم انرژي، رقابت قدرت
وده است. اما طی سالیان اي در خلیج فارس باي اصلی امنیت منطقهاي از مؤلفهي منطقههابحران

تواند شکل بندي قدرت را در این منطقه در طول میاخیر مؤلفه جدیدي مطرح شده است که 
ي منطقه اي را وارد مرحله نوینی سازد.هاي آتی تحت تاثیر خود قرار دهد و رقابتهاو دهههاسال

آمیز یا بعاد صلحتواند امیاي شدن است که فه تالش کشورهاي منطقه براي هستهاین مؤل
ي هااي در منطقه خلیج فارس، با برجسته شدن فعالیتي هستههانظامی داشته باشد. سیاست

به تکنولوژي چرخه کامل و موفقیت آن در دستیابی 2003و 2002ي هااي ایران در سالهسته
حوزه با واکنش سایر کشورهاي هااي به خود گرفت که این سیاستاي، شکل تازهسوخت هسته

خلیج فارس همراه بوده است. کشورهاي عضوشوراي همکاري خلیج فارس در اثر فرافکنی و 
اي ایران روي به همگرایی با یکدیگر آورند و کشورهاي غربی در مورد توان هستهتبلیغات منفی

همواره سعی کردند بعد امنیتی شوراي همکاري خلیج فارس را بین خود تقویت کنند. بر این اساس 
اي، به دستیابی ایران به انرژي هستهورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس، در واکنشکش

). موضوع قابل 30: 1389، وضع غرب نزدیک کردند(دوست محمدي و همکارانموضع خود را با م
ي هاتأمل اینکه، آمریکا براي مقابله با سیادت ایران در منطقه روي به امنیتی نشان دادن فعالیت

رب به اي ایران آورده است، البته باید توجه داشت که امنیتی کردن ایران توسط غهستهصلح آمیز
اي نیست و در گذشته هم علیه ایران بکار برده شده است. اما با سرکردگی آمریکا موضوع تازه

اي ایران به اوج خود رسید. بنابراین آمریکا همواره سعی کرده که به ي هستههامطرح شدن فعالیت
و کشورهاي حوزه خلیج اي براي امنیت منطقهطقه چنین القا کند که ایران هستهورهاي منکش

فارس بسیار خطرناك خواهد بود.
اما سؤال مهمی که در این بخش باید بدان پاسخ گفت این است که هدف آمریکا از امنیتی 

چیست؟هاي هسته اي ایران و به انزوا کشاندن این فعالیتهاکردن فعالیت
در پاسخ باید گفت که آمریکا در منطقه خلیج فارس داراي منافع متعددي است و به همین 

کند. با این حال به زعم میدلیل اهداف خاصی را براي دستیابی به اهدافش در منطقه دنبال 
تواند آمریکا را در منطقه میمقامات آمریکایی، جمهوري اسالمی ایران به عنوان قدرتی منطقه اي 

ت دستیابی به اهداف مدنظرش با چالش مواجهه کند، بنابراین آمریکا در راستاي دستیابی در جه
به اهدافش در منطقه خلیج فارس، با توجه به ترس ناشی از افزایش قدرت ایران در منطقه و حضور 

ي هسته اي ایران، سعی در تهدید جلوههابه عنوان رقیب در منطقه خاورمیانه، با تاکید بر فعالیت
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دادن ایران دارد، به خصوص اینکه ایران از قدرت باالیی در منطقه برخوردار است و به عنوان یکی از 
ي مجموعه امنیتی خاورمیانه هاي منطقه خواهان حضور فعال در تصمیم گیريهاقدرت

).614: 1390است(محسنی و صالحی، 
توان میح آمیز هسته اي ایران را ي صلهابنابراین عمده دلیل آمریکا براي امنیتی کردن فعالیت

اینگونه تعریف کرد:
ترین دالیل امنیتی کردن ایران از سوي آمریکا، یکی از مهم:تهدید جایگاه آمریکا در منطقه-1

ترس این کشور از به چالش کشیده شدن هژمونی آن از سوي کشورهایی است که آمریکا آنها را 
تواند میا جمهوري اسالمی ایران دولت سرکشی است که داند. از دید آمریکمیي سرکش هادولت

این خطر را براي هژمونی آمریکا در منطقه ایجاد کند و آمریکا در این زمینه هرکشوري را که به هر 
نحوي معارض منافع خود بداند با استفاده از کنش کالمی خود که شامل تهدید جلوه دادن بازیگر 

کشاند.میانزوا مذکور است محدود کرده و سپس به 
اساس مفروض آمریکا، در صورت موفقیت جمهوري اسالمی ایران، آمریکا نفوذ خود را در بر-2

ي عضو مجموعه هامنطقه تا حدود زیادي از دست خواهد داد زیرا ایران هم، مانند سایر کشور
از توان امنیتی خاورمیانه منافعی در منطقه دارد که در صورت دستیابی به فناوري هسته اي 

شود، منافعی که در بسیاري موارد با منافع آمریکا در میباالتري براي تأمین منافع خود برخوردار 
تضاد خواهد بود و بازي با حاصل جمع جبري صفر را براي طرفین در پی خواهد داشت( محسنی و 

).626- 27: 1390صالحی، 
د، باشمیموقعیت ذاتی این کشور بنابراین یکی از اهداف جمهوري اسالمی ایران که ناشی از

باشد. این هدف که به وضوح یکی از میي مختلف هااي در عرصهدستیابی به جایگاه برتر منطقه
باشد به طور جدي از میانداز بیست ساله کشور ي با اهمیت مطرح شده در سند چشمهاشاخصه

ست آن تعیین شده شود و به عنوان اولویت نخمیسوي جمهوري اسالمی ایران پیگیري 
).98: 1390است(سمیعی و امیربیک، 

انداز) و برتري استراتژیک، ژئوپلتیک، ان با توجه با این مورد (سند چشمبنابراین رهبران ایر
اقتصادي و علمی در منطقه، به دنبال ایجاد ترتیبات امنیتی مدنظر خود برآمدند که این امر 

با این حال منطقه خلیج فارس به سمت مسائل امنیتی خوشایند آمریکا و کشورهاي منطقه نبود. 
توان میسوق پیدا کرد و این منطقه حساس دچار معضل امنیتی شد. با توجه به موارد فوق الذکر 

چنین برداشت کرد که، فضاي رقابت در زمینه مسائل نظامی و امنیتی عامل اصلی در واگرایی ایران 
و کشورهاي حوزه خلیج فارس بوده است.
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ایاالت متحده آمریکا-2
بستر آن را اینگونه آید که هفتمین فرهنگ جدید دانشگاهی وي برتري جویی از برتري میواژه
ي تحول قدرت، طبق نظریه». ژه یک کشور بر دیگرينفوذ و اقتدار غالب،به وی«کند:میتعریف 

متحده را چالشی از بین آید که برتري ایاالتمیترین شرایط سیاست جهان، زمانی پدید خطرناك
متحده باقی بمانند و برد. تداوم برتري نیازمند این است که متحدان و همراهان سیاست ایاالتمی

اي از رهبري است که براي حفظ جویی عمدتا نوع ویژهایند. برتريسازي پرهیز نماز بی ثبات
یی مبتنی بر دو مقدمه است: المللی مورد نیاز است. منطق برتري جوي بینهاکارکرد موثر نظام

المللی هم در حوزه اقتصادي و هم در ي موثر بینهاابتدا رفاه؛ آمریکا نیازمند ایجاد و حفظ نظام
ي است؛ به گونه اي هاچنین نظام» موتور محرك«دوم، رهبري ایاالت متحده . حوزه سیاسی است

ی نظمی خواهند شد.دچار بالمللیبیني هاکه اگر رهبري آمریکا کاهش یابد نظام
المللی اساسی است و سه نکته این ي بینهارهبري ایاالت متحده براي کارکرد موثر نظام

المللی به طور ي بینهاسازد: نخست، رهبري امري ضروري است. نظاممیحقیقت را آشکار 
یی از کشورها هاآورند. دوم، هیچ کشور دیگري یا گروهمیخودجوش سازگاري موثر پدید ن

توانند رهبري دسته جمعی مینالمللیبیني هاتوانند رهبري را بر عهده بگیرند. سوم، نهادمین
تواند رهبري را بر میایجاد کنند. بنابراین اگر رهبري امري ضروري است و هیچ کشور دیگري ن

).40- 41-45: 1387است. (کاالهان، » ملزم به راهبري « ایاالت متحده عهده گیرد پس
که 1939جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم 1914هنجار جهان از سال به به اوضاع نابا توج

پیامدها و خسارات جبران ناپذیر بر جایی گذاشت، و بعد از آن آغاز جنگ سرد که یک رقابت به 
یی در جهت نشان دادن اقتدار خود و هامثابه یک بازي فکري بین آمریکا و شوروي، سیاست

تعیین هدف یا در جهت تأمین منافع اقتصادي، نظامی، سیاسی، فرهنگی وصیی در خصهاسیاست
خود استوار کرده بودند. پس از شکست شوروي، آمریکا به عنوان ابر قدرت جهانی و مغز متفکر این 

باشد و در جهت ارضایترجیحات خود هر میرخدادهاي بزرگ به دنبال تأمین اهداف و منابع خود 
دهد و اما از دیر باز خلیج میباشد را مد نظر قرار منفعتي آمریکا داراينقطه از جهان که برا

داشته است و آن به خاطر موقعیت و هژمونی حساس از ي آمریکاهافارس اولویت اول در سیاست
رساند.میلحاظ ژئوپلیتک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک این منطقه که خودنمایی آمریکا را به اوج 

عتراف به جایگاه برتر جهانی خلیج فارس در سیاست آمریکا سخنان آیزونهاور ي اوج انقطه
باشد که با اشاره مستقیم به وابستگی شدید اروپا میمیالدي 50رییس جمهور وقت آمریکا در دهه 

و آمریکا به انرژي خلیج فارس به سخنان روشن بیان کرد که سقوط خلیج فارس به معناي سقوط 
نفت خلیج فارس براي اروپا پیوسته اهمیت بیشتري پیدا کرده است. « باشد یماروپا و آمریکا 
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در وضعیت ي آن آمریکا نیزنفت، متالشی خواهد شد و در نتیجهاقتصاد اروپا در صورت قطع 

فارس به مثابه تسلط بر قلب دنیا از این رو تسلط بر خلیج». د گرفتبسیار دشواري قرار خواه
استراتژیک موجب گردیده است چشم طمع بسیاري از کشورهاي بزرگ باشد، همین موقعیتمی

).184: 1393، و همکارانمعطوف گردد (جالینوسیدنیا به خلیج فارس و مهد تمدن ایرانیان
سپتامبر فصل جدیدي هم در سیاست خارجی آمریکا و هم در خلیج فارس را ایجاد 11حادثه 

زه براي آمریکا چنین اهمیتی نداشته است، بوش پسر در کرد. فصل جدیدي که هیچ گاه به این اندا
کرد که عبارتند از:میپنج هدف و استراتژي را تعقیب حوزه خلیج فارس

ي جهان.هاتأمین جریان صدور آزاد نفت به بازار-1
ي بروز نا امنی هاي دوست و تقویت رابطه با آنها و جلوگیري از زمینههاتأمین امنیت رژیم-2

قه.در منط
دولت ایران و عراق به هاي کشتار جمعی که از نظر آمریکاییهاجلوگیري از گسترش سالح-3

طور پیاپی براي دست یابی به آنها تالش کرده اند.
تقویت روند اصالحات و دموکراسی در کشورهاي منطقه.-4
).216: 1390مبارزه با تروریسم ( متین، -5

به بعد در پی تحوالتی چون به قدرت رسیدن جمهوري 2000توضیح مطلب اینکه، از سال 
سپتامبر، اشغال نظامی افغانستان و به دنبال آن عراق تحت عنوان 11خواهان در آمریکا، حادثه 

آن از جمله ي سرکش، شرایط جدیدي را در حوزه خاورمیانه و مناطق استراتژیکهامقابله با دولت
هاي نظامی در عراق توسط آمریکا خیلی ساده لوحانه است نیروخلیج فارس ایجاد کرد. با استقرار

اگر بپذیرم هدف دولت بوش از حمله به عراق صرفا نابودي و خلع سالحهاي کشتار جمعی باشد 
باشد و از دیدگاه قانون بین الملل میزیرا عراق مانند دیگر کشورها داراي استقالل و تمامیت ارضی 

. ی خود و استفاده از هر گونه سالح باز دارنده را دارا استحق تملک و نگهداري از تمامیت ارض
ي نفتی هاتوان گفت: یکی از دالیل اصلی حمله آمریکا به عراق دست یابی به چاهمیبنابراین 

ي هسته اي بهانه اي براي انجام این مهم بوده است. و از آنچه گفته شد بر هااین کشور بوده و سالح
جهانی شدن حضور نیروهاي اصلی تنش زا در منطقه خلیج فارس در عصر آید که یکی از عواملمی

و هااي و خصوصا سیاست یک جانبه گرایی آمریکا است که باعث به وجود آمدن بحرانفرامنطقه
). 131: 1388تهدیدات بسیاري براي کشورهاي منطقه گردیده است(ملک علی پور و تقوي، 

قیم و گسترده در خلیج فارس درصدد تأمین امنیت در راستاي بنابراین آمریکا با حضور نظامی مست
ز ). و این باعث شد نظم گذشته در منطقه فروریخته و هریک ا16: 1391منافع خود بر آمد(قربانی، 

اي در صدد برقراري نظم موجود مورد نظر خود بر آیند. و در این اي و فرا منطقهبازیگران منطقه
ت ایران در منطقه خلیج فارس بودیم. از این رو برخی از رهبران مقطع شاهد افزایش نسبی قدر
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شوراي همکاري خلیج فارس به ویژه عربستان سعودي و امارات متحده عربی از این مسئله نگران 
کنند که به کاهش قدرت جمهوري اسالمی ایران منجر میهستند و از هر نوع اقدامی استقبال 

). اما آمریکا از یک سو پس از پیروزي انقالب اسالمی 232- 33: 1391شود(ملک محمدي و داودي،
ي مختلف علیه ایران انواع گوناگونی از راهبردها را براي کنترل ایران در هاایران در تدوین سیاست

یی که از دخالت در امور داخلی گرفته تا حمایت از هامنطقه خلیج فارس به کار برده است. برنامه
ي گسترده تحریم علیه نظام ج.ا.ایران و های و منطقه اي، اتخاذ برنامهي اپوزیسون داخلهاگروه

براندازي آن و از سوي دیگر با فروش تسلیحات و جنگ افزارهاي نظامی خود به کشورهاي عربی 
منطقه خلیج فارس همواره نقشی دو گانه در تأمین امنیت خلیج فارس بازي نموده است(ملک علی 

) به همکاري با 2012). در سند راهبرد دفاعی آمریکا (منتشره در سال 131: 1388ور و تقوي، پ
اي ایران تأکید شده ي هستههاي تواناییفارس به منظور جلوگیري از توسعهکشورهاي حوزه خلیج

ي دفاعی موشکی در عرصه ي دفاعی موشکی به عنوان یک سامانهاست. به این ترتیب، برپایی سپر
توان حاکی از طرح کلی ایاالت متحده براي مقابله با تهدیدهاي بالقوه ي ناشی از میجهانی را 

بر این باورند که توان موشکی هادشمنان موجود و احتمالی این کشور تلقی نمود. آمریکایی
ع دشمنان آنها روز به روز در حال افزایش است و از این رو تالشی جدي در مسیر برپایی هرچه سری

).19: 1391تر سامانه ي دفاع موشکی انجام دهند(قربانی،
یان آمریکا و ي دفاعی دو جانبه مهاي مربوط به همکاريهانامهکه در این راستا موافقت

ي خلیج فارس به امضا رسید.کشورهاي غربی کرانه
ورهاي اي را براي تقویت توان دفاع موشکی کشیکا در دوران بوش سیاست سه جانبهدولت آمر

ي دفاع هامنطقه در برابر تهدیدهاي موشکی در اولویت قرار داد که شامل تالش براي فروش سامانه
موشکی پیشرفته به کشورهاي عربی، گسترش توان دفاع هواي ناوهاي آمریکا مستقر در خلیج 
فارس و همچنین ایجاد سامانه ي دفاعی مشترك در رژیم صهیونیستی و یکی از کشورهاي عربی

باشد. به دنبال موافقت کویت، قطر، بحرین و امارات، دولت آمریکا تصمیم گرفت سامانه ي دفاع یم
موشک 60سکوي پرتاب، 2رادار، 4موشکی پاتریوت خود را در این کشورها مستقر کند. بنابراین 

خته شد پاتریوت به کویت فروخته شد. سامانه ي بسیار پیشرفته دفاع هوایی تاد نیز به امارات فرو
). و حضور ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، نزدیکی جغرافیایی بحرین با ایران و 16: 1391(قربانی، 

مطیع بودن حاکمان سنی این کشور، منجر به روابط بسیار نزدیک آمریکا با بحرین شده است و 
و هر گونه رود میهمواره نظام حاکم در بحرین یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه به شمار 

طوري تحت تاثیر قرار دهند (آدمی و تواند منافع آمریکا و متحدانش را به میتغییري در این ناحیه 
). در واقع تقویت کشورهاي حوزه ي خلیج فارس با هدف تکمیل کردن سپر 148: 1391، همکاران
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لیج فارس با ي دفاعی کشورهاي حوزه ي خهاشود. هدف این است که سامانهمیضد موشکی انجام 
همدیگر پیوسته شوند و این سامانه با سامانه ي دفاعی ضد موشکی در ترکیه و رژیم صهیونیستی 

).17: 1391پیوند خورده و در نهایت یک سپر دفاع موشکی قوي را به وجود آورد (قربانی، 
نبه و چند جاالمللیبینو سیاست خارجی وي که بیشتر به همکاري با روي کار آمدن اوباما

توان به صلح اسراییل و فلسطین، توجه به مسایل و مشکالت خاورمیانه، میگرایی تاکید داشت، 
حضور نظامی در عراق، تاکید بیشتر بر قدرت نرم و تعدیل سپر دفاع موشکی در اروپا پایان دادن به

توان اشاره کرد.می
رد تا توان دفاعی کشورهاي اوباما افزون بر ایجاد سپر دفاعی موشکی ناتو در ترکیه تالش ک

ها از زمان دولت بوش آغاز شد و در حوزه خلیج فارس را تقویت نمایند. البته شروع این تالش
دوران اوباما ادامه پیدا کرد. اتحاد راهبردي واشنگتن با کشورهاي عربی همسایه ایران حرکتی 

ا و اعراب، حلقه تصمیم سازي شود و این نخستین بار است که آمریکمینظامی و باز دارنده تلقی 
به هااي که آمریکایید. از زمان تشکیل این شورا بهانهمشترك در قالب اتحاد راهبردي تشکیل دادن

کردند تهدید توان نظامی ایران بوده است. در واقع آمریکا از این میطور دائم براي اعراب مطرح 
گذارد میابط کشورهاي منطقه با ایران تاثیر کند. به عبارتی هم بر رومیموضوع استفاده ي دوگانه 

قابل تأمل در مسئله).16-17: 1391کند (قربانی، میو هم از این ابزار، استفاده تبلیغاتی و روانی 
این مورد که به طور کلی جمع بندي گردیده اند این است که آمریکا با استقرار سامانه دفاعی خود 

هراسی در اذهان عمومی، تصاحب و کنترل انرژي یعنی دسترسی به گونه اي، به دنبال ایجاد ایران
، ایجاد بازار آزاد تجاري و کنترل و فروش تسلیحات المللیبینبه نفت ارزان،کنترل نظام مالی 

ترین هدف آمریکا تثبیت و حضور خود در باشد. و اما مهممینظامی و دفاعی و جلب اعتماد اعراب 
باشد.میمونی و حساس منطقه خلیج فارس منطقه با توجه به موقعیت هژ

شوراي همکاري خلیج فارس- 3
شوراي همکاري خلیج فارس مرکب از شش کشور عربی تولید کننده نفت شبه جزیره عربستان 

باشد. در رابطه با چگونگی شکل می(عربستان سعودي، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و عمان) 
در ایران میبا پیروزي انقالب اسال1970کار منطقه در دهه گیري شورا اینکه، حکام محافظه

احساس خطر و نا امنی کردند و بیم آن داشتند که در آینده امواج انقالب اسالمی به کشورهاي آنها 
یشان را فراهم آورد. از این رو هاسرایت کرده و موجبات دگرگونی بنیادي و حتی براندازي حکومت

ج فارس در صدد برآمدند که ایران را به عنوان کشوري چالش گر در کشورهاي حوزه جنوبی خلی
منطقه معرفی کنند که الزم است کشورهاي عرب منطقه با همکاري و همراهی یکدیگر به مقابله با 
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آن بپردازند و مانع از آن شوند که جمهوري اسالمی بتواند اهداف و مقاصد خود را در منطقه که 
ست را اجرایی کند. از این رو کشورهاي عرب محافظه کار حوزه جنوبی صدور انقالب یکی از آنها

خلیج فارس تصمیم به تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس گرفتند. 
اکید یی است که ابتدا در تشکیل آن بر همکاري اقتصادي تهاشوراي همکاري یکی از سازمان

اري خلیج فارس بوده است زیرا اي زمینه اصلی تشکیل شوراي همکشد، در حالی که امنیت منطقه
ي جهانی و اهداف ضدامپریالیستی در منطقه استراتژیک خلیج فارس هاانقالب اسالمی با آرمان

ي مسلط جهان در زمان خود باعث هاالگوي جدیدي را به وجود آورد و با به چالش کشیدن قدرت
ور و پی شود(طالعیدستخوش تغییر و تحول اساسايالگوي توزیع قدرت جهانی و منطقهشد

). به لحاظ تاریخی روابط میان ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج 190: 1391صبوري، 
ي فراوانی همراه بوده است، به نحوي که در برخی ادوار بنا به تحوالتهافارس با فراز و نشیب

به خود گرفت و در الملل روابط میان آنها جنبه همگرایانه داخلی کشورها یا شرایط نظام بین
ي متعددي نیز نتیجه عکس داشته، و روابط دو طرف خصیصه واگرایانه به خود گرفته است. هادوره

به عنوان مثال با آغاز دوره ریاست جمهوري محمد خاتمی فصل جدیدي از روابط میان ایران و 
در 1376سال اعراب به ویژه عربستان رقم خورد. برگزاري کنفرانس سران کشورهاي اسالمی در

شمی رفسنجانی و محمد خاتمی به هاایران و حضور ولیعهد عربستان در آن و متعاقب آن سفر
).81: 1391عربستان نقاط عطفی در روابط دو طرف پس از انقالب انجامید( ازغندي و آقاعلیخانی، 

روابط ي جنگ تحمیلی و دولت نهم و دهم را باید دوره جنگ سرد وهااما در مقابل، دوره
). موضوع 81: 1391دهبنه، ورها با جمهوري اسالمی تلقی کرد(پرتنش و حتی خصمانه این کش

ي ایجاد شده هایی ایجاد شد که تنشهاقابل تأمل اینکه، با روي کار آمدن دولت یازدهم امیدواري
ز ی پس ادر روابط میان جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي عضو شورا بهبود یابد، زیرا دولت روحان

اش را بر بهبود روابط با همسایگان به خصوص کشورهاي روز کار آمدن کلیات سیاست خارجی
اي و عمیق بودن سطح یلی چون کارشکنی عوامل فرامنطقهحوزه خلیج فارس قرار داد اما بنا به دال

موارد اختالفات، دولت یازدهم هم نتوانست در این زمینه توفیق چندانی کسب کند و به تبع این 
تی ترین رکن شوراي همکاري خلیج فارس یعنی عربستان سعودي در پی موضوعارابطه ایران با مهم

اي چون بحران عراق و سوریه به باالترین حد تضاد و پایین چون مسئله حجاج و مسائل منطقه
ترین سطح روابط رسید.
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روابط ایران و کشورهاي شوراي ترین عوامل موثر بربنابراین با توجه به مباحث مطرح شده مهم
توان به شرح ذیل نام برد:میهمکاري خلیج فارس را 

ذهنیت تاریخی و دیدگاه ادراکی بدبینانه که در طول تاریخ بر روابط میان ایران و اعراب -1
تاثیرگذار بوده است.

به عنوان شک و عدم اطمینان حاصل از انقالب اسالمی و مسئله صدور انقالب و آنچه از آن -2
عامل تغییر و تهدید کننده نظم یاد شده است.

ي بزرگ پیوند خورده هاویژگی ژئوپلتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس که به امنیت قدرت-3
).235: 1391است(ملک محمدي و داودي، 

همانطور که قبال هم اشاره شد روابط ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس به 
ان سعودي تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که برخی از این عوامل به نوبه خود رهبري عربست

ي ایجاد تنش، عدم اطمینان و واگرایی را در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس هازمینه
دستیابی به یابی جمهوري اسالمی در پیتوان قدرتمیترین عوامل فراهم آورده است. ازجمله مهم

اش را نام برد که منجر به میاي و متعاقب آن دستاوردهاي موشکی و نظامیز هستهانرژي صلح آ
رد دیگر، دخالت بازیگر ي تهدید آمیز از سوي کشورهاي عرب منطقه شده است. و در موهابرداشت

ي خود در منطقه توانست در این منطقه هااي به نام آمریکاست که با اعمال سیاستفرامجموعه
نقش آفرینی بپردازد.حساس و مهم به

اي ازیک طرف می ایران به فناوري صلح آمیزهستهتوضیح مطلب اینکه، دستیابی جمهوري اسال
یی را براي حکام محافظه کار منطقه بوجود آورد و از طرف دیگر به عنوان دستاویزي براي هانگرانی

ت منفی خود نوعی ایران تا از آن طریق با القائاکشورهاي غربی به سرکردگی آمریکا قرار گرفت
هراسی را بر فضاي منطقه حاکم کند تا به تبع آن بتواند به دخالت در این منطقه پرداخته و 

و اهداف خود را دنبال کند.هاسیاست
ماحصل چنین اقداماتی، امنیتی شدن روابط کشورهاي منطقه و عدم اطمینان کشورها به 

ي نظامی ایران با هر هدفی که باشد از های، فعالیتغیرخود بوده است. در چارچوب نظریات امنیت
شود. بدین صورت که کشورهاي خاورمیانه میي مختلفی تعبیر هاسوي بازیگران مختلف به هدف

با توجه به سابقه رقابت یا خصومتی که با ایران داشته و دارند هرگونه فعالیت نظامی از سوي ایران 
-این اساس اصل را بر تهدید آمیز بودن فعالیت نظامیرکنند. بمیرا تهدیدي براي خود تلقی 

دفاعی ایران قرار داده اند. گرچه موضع جمهوري اسالمی ایران در این زمینه کامال شفاف و روشن 
صلح و و بارها به صراحت اعالم کرده است که اصل در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایرانبوده

جنگ یک استثناست. توضیح مطلب اینکه، قانون اساسی اي بوده وو منطقهالمللیبینثبات 
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دارد: سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران میخود عنوان 152جمهوري اسالمی در اصل 
کند میبراساس روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. اصل چهاردهم نیز تصریح 

بت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه که دولت جمهوري اسالمی و مسلمانان موظف هستند نس
و قسط و عدل اسالمی عمل کنند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. جمهوري اسالمی ایران با 
توجه به اصول عدم مداخله در امور داخلی کشورها و اصل همزیستی مسالمت آمیز نه تنها از 

د خودداري کرده است بلکه همواره شومیهرگونه عمل نظامی که منجر به ایجاد تنش در منطقه 
صالحی و صلح وثبات منطقه است گام بردارد(تالش دارد به عنوان بازیگري که در صدد ایجاد 

). 58-60: 1392محسنی، 
بنابراین گرچه جمهوري اسالمی موضع خود را در این رابطه صریح و روشن اعالم کرده است اما 

دهند و بر اساس توهم میهارات از خودشان نشان نکشورهاي عرب منطقه هیچ توجهی به این اظ
کنند که خروجی چنین میي آمریکا اقدام به خرید تسلیحات نظامی کرده و هاتهدید و فرافکنی

برداشت توهم آمیزي این بوده که طی سالیان اخیر منطقه خلیج فارس به انبار بزرگی از سالح 
توان این چنین برداشت کرد که کشورهاي میه پیشرفته تبدیل شده است. بنابراین در این رابط

اي ك رسیده اند که پیشبرد توان هستهمنطقه در رابطه با توان نظامی و هسته اي ایران به این در
ي اصلی قدرت ملی آن کشور بوده و نتایج کوتاه مدت وبلند مدت آن هاایران به عنوان یکی از مؤلفه

). در این راستا کشورهاي حوزه 44: 1389، همکارانودوست محمديتوان نادیده گرفت(میرا ن
جنوبی خلیج فارس بهترین راه مقابله با قدرت گرفتن ایران در منطقه را خرید تسلیحات نظامی و

دانند، زیرا معتقدند دستاوردهاي دفاعی ایران که روز به روز در میاي رابطه با کشورهاي فرا منطقه
کند و به تبع این موارد میبلندپروازانه و جاه طلبانه اي را دنبال حال توسعه و افزایش است اهداف 

جمهوري اسالمی ایران درصدد ایجاد نوعی هژمونی و برتري نظامی در منطقه است که کشورهاي 
عرب منطقه در قالب شوراي همکاري خلیج فارس باید به هرنحوي که شده نوعی موازنه تهدید را 

در منطقه برقرار کنند.
ه طور کلی یکی از کارهاي کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس در راستاي مقابله پس ب

با سیادت ایران در منطقه، ایجاد ائتالف با کشورهاي غربی و به طور خاص آمریکا بوده است. نکته 
قابل تأمل اینکه، حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس موضوع جدیدي نیست. آمریکا در طول تاریخ 

میت منطقه خلیج فارس به خوبی واقف بوده و همواره به هر نحوي سعی کرده در این منطقه به اه
دخالت کند و نظراتش را در این منطقه استراتژیک اعمال کند. گرچه طی سالیان اخیر درپی 

ي دولت باراك اوباما دخالت کمتري از سوي آمریکا در خاورمیانه و به طور خاص منطقه هاسیاست
صورت گرفته است اما بدین معنا نیست که مقامات آمریکایی از این منطقه مهم و خلیج فارس
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یابیم که ایاالت میحساس چشم پوشی کرده اند زیرا اگر قدري واقع نگر باشیم به خوبی در 

متحده اهمیت این منطقه استراتژیک و سرشار از انرژي مرغوب را به خوبی درك کرده و به هیچ 
کند.میی نوجه از آن چشم پوش

در رابطه با کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس و آمریکا باید گفت که پس از حادثه 
تر شده ه خلیج فارس به نحو ملموسی پررنگسپتامبر نحوه و گستره دخالت آمریکا در منطق11

اي به نطقه رد پاي این بازیگر فرامنطقهاست به نحوي که پس از این حادثه در ترتیبات امنیتی م
خورد.میخوبی به چشم 

ترین موضوعی است که در قرن اخیر بر ترتیبات امنیتی منطقه خلیج سپتامبر مهم11حادثه 
فارس و نحوه رفتار کشورهاي منطقه موثر بوده است. حادثه مذکور و وقایعی که پس از آن به وقوع 

آمریکا به وجود آورد که به ي میلیتاریستی از سوي هاپیوست زمینه الزم را براي اجراي سیاست
ي نظامی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان سیر صعودي به هاتبع این موضوع، هزینه

و اقداماتی که هاخود گرفت. توضیح اینکه، آمریکا پس از حادثه یازده سپتامبر از طریق فضاسازي
به عنوان بزرگ ترین فروشنده ي بسیاري را به فروش برساند و خود راهاانجام داد توانست سالح

ي نظامی صنعتی آمریکا بیش از پیش هاتسلیحات در جهان مطرح کند و در این راستا مجتمع
تسلیحاتشان را به بازار مصرف عرضه کردند و در قبل آن درآمدهاي هنگفتی نیز کسب کردند. اما 

ي میلیتاریستی هایاستنکته مهمی که در این بین باید مدنظر داشت این است که در راستاي س
آمریکا در قرن حاضر، کشورهاي خاورمیانه و به طورخاص کشورهاي عرب منطقه خلیج فارس به 

ترین خریداران تسلیحات ترین و اصلیش نفت در زمره بزرگي باالي ناشی از فروهادلیل درآمد
و حمله آمریکا به 2003رویه تسلیحات تا سال گرفتند. با این حال روند خرید بیعرضه شده قرار 

ي هااي خریدیل سقوط صدام و نبود تهدید منطقهعراق ادامه داشت اما از این تاریخ به بعد به دل
به 2006تسلیحاتی توسط کشورهاي حوزه خلیج فارس تا حدودي کاهش نسبی یافت. اما از سال 

ي غربی در جهت اي کشورهاآمیز هستهبی به فناوري صلحدستیابعد در پی تالش ایران براي 
مخالفت با ایران فضایی را ایجاد کردند که منجر به هراس کشورهاي منطقه شد که نتیجه این امر 

تشدید مجدد خرید تسلیحات از سوي کشورهاي عرب منطقه بود.
در رابطه با خریدهاي تسلیحاتی نکته قابل توجه اینکه، کشورهاي عرب عضو شورا بدون در 

اي ایران، خود رقابت تسلیحاتی در خصوص ماهیت نظامی برنامه هستهی اختیار داشتن سند موثق
).170: 1393اول و عشرت آباد،اند(صادقیت نظامی در منطقه به راه انداختهشدیدي را با خرید ادوا

به بعد عمده دلیل خریدهاي کالن تسلیحاتی توسط حکام 2006پس به طور کلی از سال 
ایران هراسی قابل بررسی است. شاهد مثال موضوع مطرح شده محافظه کار منطقه ذیل پروژه 

ي خود اعالم کرده هااست که در گزارش)Sipriگزارش موسسه بین الملی مطالعات صلح استکهلم(
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در رده پانزدهمین وارد کننده بزرگ تسلیحات در 2003تا 1999ي هااست: امارات در فاصله سال
امارات پس از چین و هند به سومین خریدار بزرگ 2008جهان قرار داشت، با این حال در سال

).240: 1391و صبوري، ورات در دنیا تبدیل شده است(طالعی پتسلیح
به طور کلی با بررسی روابط خارجی جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري 

ا رفتار کشورهاي گیري این شورزمان شکلتوان به این جمع بندي رسید که ازمیخلیج فارس 
ی بر فرهنگ رقابتی بوده است و اینکه در برخی ادوار بنا به نعضو این سازمان در قبال ایران مبت

مقدورات و محذورات کشورها روابط میان ایران و کشورهاي عضو شورا بین دوستی و دشمنی در 
وبی خلیج فارس ي اخیر کشورهاي حاشیه جنهانوسان بوده است. آنچه مسلم است اینکه، در دهه

امنیتی گسترده و خرید تسلیحات گسترده از کشورهاي غربی و به -اقدام به عقد قراردادهاي نظامی
اي ایران و ایجاد توازن و یابی منطقهمر در واکنش به قدرتاند که این اطور خاص آمریکا کرده

تعادل منطقه اي صورت گرفته است. 
آغازي بر تسلیحاتی شدن کشورهاي حوزه جنوبی خلیج سپتامبر سر11باید دانست که حادثه 

رود، زیرا با وقوع حادثه مذکور و در پی وقایع صورت گرفته پس از میفارس در قرن حاضر بشمار 
اي و افزایش توان نظامی) دستیابی به فناوري صلح آمیز هستهتالش جمهوري اسالمی براي ن(آ

القا کند که ایران در پی افزایش قدرت خود در آمریکا سعی کرد به کشورهاي منطقه این چنین
توان چنین گفت که میمنطقه است و باید به مقابله با این برتري جویی پرداخت. در این راستا 

تر در منطقه با اهمیت کسب منافع اقتصادي و حضور گستردهعمده هدف آمریکا فروش تسلیحات و 
ه است.خلیج فارس بود که تا حدود زیادي هم موفق بود

گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت که معماي امنیت معضل ثابتی است میمطابق آنچه در این نوشتار اشاره شد 

که طی سالیان اخیر منطقه مهم و استراتژیک خلیج فارس را تحت تاثیر خود قرار داده است. در 
ان به عنوان یکی اي جمهوري اسالمی ایرن منطقه حساس، بررسی سیاست منطقهرابطه با امنیت ای

ترین بازیگران منطقه، کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس به رهبري عربستان و از مهم
اي که به طور سنتی در این منطقه حضور داشته و به دخالت مریکا به عنوان بازیگر فرامجموعهآ

پرداخته از اهمیت باالیی برخوردار است.
اي و سپتامبر برخی مسائل منطقه11ادث ژه پس از حوتوضیح اینکه: طی سالیان اخیر، به وی

اي رخ داده که به نوبه خود زمینه تنش و تخاصم را بین جمهوري اسالمی و کشورهاي فرامنطقه
ی ایران به فناوري صلح حوزه جنوبی خلیج به وجود آورده که در این بین دستیابی جمهوري اسالم
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اعتمادي، رقابت، مقابل تهدیدات احتمالی زمینه بیاش دراي و باال بردن توان دفاعیآمیز هسته
ثباتی را در منطقه فراهم آورده است.بحران و بی

با توجه به این مسائل دیدگاه کشورهاي عضو شورا در رابطه با ترتیبات امنیتی منطقه بدین 
راستاي ترتیب بوده که براساس احساس خطري که از قدرت جمهوري اسالمی در منطقه دارند در

ي کالن تسلیحاتی از هامقابله با آن بهترین راه را نزدیکی به غرب به ویژه آمریکا و افزایش خرید
ي عضو شورا با توجه به ترسی که از برتري ایران در منطقه هااین کشور دیده اند. در واقع کشور

ترین ضور یکی از مهماي و بدون حي فرامنطقههابا تکیه بر قدرتدارند مجموعه امنیتی منطقه را
اند.ریزي کردهطقه یعنی جمهوري اسالمی ایران پیکشورهاي من

م کرده با باشد که بارها به صراحت اعالمیاما نقطه مقابل این نظر دیدگاه جمهوري اسالمی 
اي در منطقه مخالف است و کشورهاي منطقه باید خودشان از طریق حضور عوامل فرامجموعه

در منطقه برقرار کنند که اتخاذ چنین موضعی از سوي مقامات جمهوري اسالمی همکاري امنیت را 
چندان خوشایند کشورهاي منطقه و آمریکا نبوده است.

اثیر بسزایی داشته و اما یکی دیگر از کشورهایی که در ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس ت
اي همواره به اهمیت منطقه ي فرامجموعهریکا به عنوان بازیگرباشد. آممیمتحده آمریکا دارد ایاالت

خلیج فارس به خوبی واقف بوده و در این راستا سعی کرده که چه به صورت مستقیم و یا غیر 
مستقیم ترتیبات امنیتی مدنظرش را در منطقه اجرایی کند. در رابطه با امنیت منطقه و آمریکا 

ر به آمریکا کمک کرده تا حضور و نفوذ سپتامب11اینکه، در قرن حاضر و طی سالیان اخیر حادثه 
آمریکا تالش دارد ترتیباتی را درمنطقه هاخود را در این منطقه دوچندان کند و به تبع این دخالت

اجرایی کند که مبتنی بر ایران هراسی باشد که در این رابطه اهداف عمده آمریکا عبارتند از: 
منطقه و کسب درآمد از آن طریق.فروش بیشتر تسلیحات کالن به کشورهاي عرب -1
حضور هرچه بیشتر در منطقه، که به تبع ایران هراسی کشورهاي منطقه با عقد قراردادهاي -2

اند و این امر به نوبه خود نوعی مشروعیت آمریکا در منطقه شدهامنیتی خواهان حضور- سیاسی
شود.میبخشی به حضور آمریکا در منطقه نیز محسوب 

اه اسرائیل در منطقه و جایگزین کردن ایران به جاي رژیم صهیونیستی به عنوان تثبیت جایگ-3
دشمن اصلی اعراب و عامل مخل نظم در منطقه.

ترین عوامل واگرایی در منطقه خلیج فارس و راه یی که انجام شد مهمهادر مجموع با بررسی
دهیم.میکارهاي تبدیل واگرایی به همگرایی را در ادامه بطور اختصار شرح 
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ترین عوامل موثر بر واگرایی:مهم
ي حاشیه جنوبی خلیج هاي نظامی در کشورهاحضور آمریکا در منطقه و احداث پایگاه.1

ترین دلیل).فارس(مهم
ي تسلیحاتی کالن توسط هاتوان سیاستمیامنیتی: که در این راستا - ي نظامیهامؤلفه.2

کشورهاي عرب منطقه را اشاره کرد.
سوریه و عراق) و رقابت بر سر رهبري (ايیدگاه نسبت به مسائل منطقهتالف داخ.3

منطقه(ایران و عربستان).
عدم اطمینان بازیگران نسبت به یکدیگر: نمونه عینی این مورد، تلقی تهدید آمیز از .4

اي ایران توسط کشورهاي عضو شوراي همکاري است.ي صلح آمیز هستههافعالیت
جم و عرب).(عرقابت و کشمکش تاریخی.5

اما راه کارهاي پیشنهادي براي همگرایی کشورهاي منطقه بدین ترتیب هستند:
تأکید بر مسئله دین( اسالم) به جاي مذهب(شیعه و سنی). از آنجایی که کشورهاي .1

منطقه همگی مسلمان هستند و دین محور مشترك آنهاست تأکید بر عامل وحدت 
راي حل تضادهاي موجود باشد.تواند مبناي خوبی بمیآفرینی مثل دین 

فصل اختالفات از طریق مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک: تجربه نشان داده است که حل و.2
دیپلماتیک طرفین به یکدیگر نزدیک شده منطقه از بحران کمتري -هرگاه روابط سیاسی 
برخوردار بوده است.

به همگرایی و همکاري در تواند منجرمیاستفاده از منابع انرژي: این عامل به نوبه خود .3
عرصه اقتصادي و در ادامه همراهی در عرصه سیاسی را در پی داشته باشد.

تواند از طریق حساسیت زدایی میشفافیت در امور نظامی و امنیتی: که این امر .4
ي نظامی صورت پذیرد.هاکشورهاي منطقه با پیوستن به اتحاد
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.186-217. صص 38منیت پژوهی. سال یازدهم.شماره فصلنامه ا»اسالمی ایران

یر آن بر امنیت ملی استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خلیج فارس و تاث«، )1391(قربانی، مژگان-
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Relations between Iran and the Persian Gulf states in light of the
theories of the "security"

Dr. Ahmad Jansiz, Lehrdad Alle Pour, Masoumeh Mirzaei

Abstract
Persian Gulf security arrangements have been considered by international

and regional actors, but developments in recent years and the presence of
foreign military forces, the importance of these arrangements has increased.
Critically important that countries in the region are in opposite perceptual space
and with signs of "uncertainty" are facing, which this is a security problem on
space of the region and bear witness to this subject, is large purchases of arms
by countries in the region. But the question that the authors of analytical method
seeks to answer of why it raised, This is that due to Ethnic, religious and
cultural Understandings why the atmosphere of relations between countries in
the region has been oriented – security? The findings of this research show that
the role of external factors looks to be much stronger. In this way that America
After September 11 as a super - set actor and due to the geopolitical and
geostrategic importance as well as has numerous interests in the area with
measures such as the deployment of Patriot missile defense system in the
security environment prevailing in the Persian Gulf region has entered a new
phase.

Key words: Security, Iran, the Persian Gulf, America, divergence.
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