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ى ایران در [تامین] امنیت خلیج فارسهاگزینه

1فرزاد روانبد

چکیده
خلیج فارس به واسطه دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت ژئوپلتیکی بسیار مهـم و نیـز وجـود    
بنیادگرایی اسالمی از اهمیت زیادي برخودار است. این منطقه مهم تامین کننده اصلی نیاز انرژي جهان مـی  

د. لذا بعد امنیت در آن بیش از پیش اهمیت دارد. در عین حال وجود بازیگران بزرگـی همچـون ایـاالت    باش
متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان و درهم پیچیدگی منافع این کشور با تحـوالت منطقـه مـذکور،    

ودن شرایط استراتژیک خاص وقایع آن را بسیار پیچیده کرده است. جمهوري اسالمی ایران نیز به دلیل دارا ب
و منازعه بیش از سه دهه با ابرقدرت آمریکا، اختالفات تاریخی و هویتی با کشورهاي منطقـه، دسترسـی بـه    
منابع عظیم نفتی و نیز تسلط بر تنگه استراتژیک هرمز جایگاه بسـیار مهمـی را در منطقـه در اختیـار دارد.     

امنیتی براي ایران در این منطقه چیست؟مسئله مهم در اینجا این است که بهترین گزینه
هاي چندگانه اي است: گزینه اول اینکـه  استدالل نویسنده آن است که جمهوري اسالمی داراي انتخاب

ایران با تاکید بر مشترکات خود و کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس به همگرایی با آنها بپردازد. گزینه دوم 
ي طبیعی و نظامی خود به سـمت  هارا در پیش گرفته و از طریق توانمندياینکه ایران رویکرد یک سویه اي 

ي تحقیق نشان دادکه استراتژي امنیتی بهینه براي ایران، هاهژمونی منطقه اي پیش برود. اما در نهایت یافته
اول ي بزرگ و به طور مشخص آمریکا است چرا که ایران با انتخاب گزینههاگزینه سوم یعنی ائتالف با قدرت

و دوم ( همگرایی و هژمونی ) به جهت درگیرشدن با منافع آمریکا و تعارض با کشورهاي منطقـه کـه عمـال    
را نشان می دهد بهتر است براي تامین امنیت خلیج فارس به سمت گزینه سوم یعنـی  هاناکارایی این گزینه

ي باال هانافع و مضار هر کدام از گزینهائتالف با آمریکا حرکت کند. این تحقیق تالش دارد تا چگونگی و نیز م
را به بوته آزمایش و نقد و بررسی بگذارد. 

خلیج فارس، امنیت، همگرایی، ایران، آمریکا.هاي کلیدي:واژه
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مقدمه
منطقه خلیج فارس همواره به عنوان یکی از مناطق مهم امنیتی، راهبردي و اقتصادي در نظـام  

و با توجـه بـه نقـش    اي برخوردار بوده است که این نقش با اکتشاف نفت،بین الملل از جایگاه ویژه
ي مهم کشورهاي منطقـه و  هااساسی آن در اقتصاد جهانی، امنیت و ثبات این منطقه یکی از دغدغه

جهان است.  در این میان جمهوري اسالمی ایران به واسطه دارا بودن جایگاه مهم استراتژیک مانند 
ز و نیز دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز مهمترین و پرپتانسـیل تـرین کشـور در    تسلط بر تنگه هرم

میان مجموعه کشورهاي این منطقه به حساب می آید. به گونه اي که قبل از انقالب اسـالمی نیـز،   
ایران توانست به واسطه آمریکا نقش هژمونی منطقه را کسب کند. اما این نقـش بعـد از انقـالب بـا     

سپتامبر کمرنگ شده و ایران به حاشیه رانده شد.11دثی چون توجه به حوا
واقع تالش آمریکا هم این بوده است که ایران را از معادالت امنیتی خلیج فارس کنار بگذارد. در

اینکه علل این امر چه چیزي بوده است را می توان در تحوالت متعاقب جنگ هشـت سـاله، صـدور    
با نظام بین الملل و اکنون نیز استمرار در دستیابی به انرژي هسته انقالب و سیاست مواجهه جویانه 

اي جستجو کرد. با در نظر گرفتن این مسائل سئوال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است که 
ي گذشته و عدم موفقیـت سیاسـت مواجهـه و موازنـه قـوا، چـه       هابا در نظرگرفتن ناکارایی سیاست

براي تامین امنیت منطقه وجود دارد. از دید نگارنده سـه گزینـه پـیش    یی پیش روي ایرانهاگزینه
تواند تالش براي دستیابی به هژمونی منطقه اي، سیاست شکل گیـري همگرایـی بـا    میروي ایران، 

کشورهاي منطقه بدون حضور قدرتهاي بزرگ و در پایان سیاست ائتالف با آمریکا باشد. بررسی این 
و همچنین انجام مصـاحبه بـا صـاحب    هابهینه بودن هرکدام از این گزینهرویکردها و امکان سنجی 

توان نوآوري این تحقیق دانست.میمختلف در این باره نظران 
ي پیش روي جمهوري اسـالمی ایـران بـراي تـامین     هااز این رو هدف این تحقیق بررسی گزینه

بیش از سه دهه از عمـر خـود و   باشد. درحالیکه جمهوري اسالمی ایران درمیامنیت خلیج فارس  
نقش آفرینی در منطقه خلیج فارس عالرغـم دارا بـودن شـرایط ژئـوپلتیکی و ژئواسـتراتژیکی فـوق       

کنـد تـا   مـی العاده، تا حدود زیادي از معادالت منطقه اي کنار گذاشته شده است این تحقیق سعی 
می معـادالت ممکـن بررسـی    رویکردهاي مختلف و ممکن جمهوري اسالمی را با در نظر گرفتن تما

ي هـا کند. در پاسخ به این سوال، فرض بر آن است که نیل به هژمونی منطقه اي، ائتالف بـا قـدرت  
ي جمهوري اسالمی  بـراي نقـش آفرینـی در امنیـت خلـیج      هابزرگ و مشارکت در همگرایی گزینه

فارس هستند. 
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روش تحقیق

با استفاده از منابع کتابخانه اي  و باشد کهمیتحلیلی –روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی
شود. با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه گردآوري اطالعـات  میتحلیل آنها توسط نگارنده انجام 

با استفاده از روش کتابخانه اي و استفاده از کتب، نشریات، مقاالت علمی، اینترنت و بهـره گیـري از   
یی هـا یی نیز با توجه به اهمیت موضوع مصـاحبه هانین در بخشمنابع خبري انجام شده است. همچ

با صاحب نظران در این حوزه صورت گرفته است.

روش گردآوري تحقیق
در تدوین تحقیق حاضـر از منـابع و متـون دسـت اول مـرتبط بـا موضـوع تحقیـق، مقـاالت و          

نظـران و منـابع   ي تخصصی مرتبط بصورت کتابخانه اي و همچنین مصـاحبه بـا صـاحب   هافصلنامه
اینترنتی استفاده شده است.

امنیت و مفاهیم مرتبط با آن:
درباره معناي امنیت تعاریف متعددي از طرف اندیشمندان حوزه علوم انسانی ارائه شده اسـت و  
اجماع نظر وجود ندارد. عده اي بر این باورند که امنیت پدیده اي ثابـت و مشـخص نیسـت و عامـل     

شرایط نظام بین الملل، همچنین موقعیـت کشـور و دیـدگاه رهبـران در کیفیـت،      زمان، ایدئولوژي، 
نحوه تحصیل و حفظ آن تاثیر به سزایی دارد. بنابراین کیفیت امنیت و طرق تحصیل و حفظ آن در 

ي مختلف با یکدیگر متفاوت است. در روابط بین الملـل نیـز در خصـوص امنیـت،     هاو مکانهازمان
لیپمن، ولفرز و یا تراگر تعاریف گوناگونی را ارائـه داده انـد. لیـپمن، امنیـت را     نظریه پردازانی چون

ي هـا داند. ولفرز، فقـدان تهدیـد نسـبت بـه ارزش    میي اساسی هاتوانایی یک کشور در حفظ ارزش
تأکید دارد و تراگر نیـز  هامکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزش

ي حیـاتی ملـی    هـا را ایجاد شرایط مساعد ملی و بین المللی جهـت حفـظ یـا بسـط ارزش    امنیت«
)که این تعریف مبناي پژوهش حاضر قرار گرفته است.49:  1379(مندل،»دانسته.

امنیت به دنبال تحقق اهدافی چون حفظ استقالل و تمامیت ارضی، رفاه مردم و ثبات سیاسـی  
باشد و داراي ابعاد خرد چون امنیت فـردي و  میو اعتقادي و... ي ملیهاکشور، حفظ و اشاعه ارزش

یا کالن مانند امنیت ملی، منطقه اي و بین المللی است. امنیـت در خلـیج فـارس، بـه عنـوان یـک       
ي گذشـته  هـا ي متفاوت اهمیت ویژه اي دارد و به همین دلیـل از زمـان  هامنطقه راه بردي از جنبه

اي ساحلی، امنیت این منطقه بوده است. در منطقـه خلـیج فـارس    ي اصلی کشورههایکی از دغدغه
منابع تهدید کننده اي مانند اختالفات ارضی و مرزي وجود دارد که تا کنون سبب دو جنـگ شـده   
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است همچنین بحران آب، رقابت تسلیحاتی گسترده و بی اعتمادي و بدبینی بین کشورهاي منطقـه  
مناسب و تصمیمات منطقی هر لحظه ممکـن اسـت ایـن    خلیج فارس در صورت عدم اتخاذ رویکرد

منطقه را در گردآب یک بحران و جنگ فراگیر فرو بـرد. بنـابراین الزم اسـت کـه نظـام امنیتـی در       
منطقه به وجود آید که کشورهاي منطقه در راستاي آن بتوانند به قوانین و مقرراتی دست یابند که 

حران حل و فصل کنند و براي ایجاد امنیت، خود را ملـزم  ي خود را تا قبل از رسیدن به بهااختالف
ایجاد یک سیستم امنیت فراگیر نیازمنـد توافـق بـراي ترتیبـات امنیتـی      به رعایت آن قوانین کنند.

مشترك است. این ترتیبات مجموعه اي از قوانین و تدابیري است که راهبردهاي امنیتی کشورها را 
-125: 1386حسن نیت جایگزین سوء نیت شـود. (ابراهیمـی فـر،    سازماندهی نماید و در واقع باید 

در این تحقیق سعی شده است که از نظریه نورئالیسم در ارتباط بخشی بـه متغیرهـاي ایـن    . )124
پژوهش استفاده شود. وجه برتري این نظریه به نسبت نظریات رقیب، توانـایی تبیینـی نـوواقعگرایی    

نسبی در انتظام بخشی به مباحث این پژوهش می باشد.و تواناییهابه دادهدر معنابخشی

اصول اصلی:
باشد:مینورئالیسم داراي یک سنت غنی همراه با اشکال متنوع است که با اصولی همراه 

الملـل آنارشـیک   کنند که سیستم بینها استدالل میآنارشیک بودن سیستم بین المللی: نورئالیست
ملل به این معنی آنارشیک نیست که در آن هرج و مـرج و خشـونت   الاست. از نظر آنان سیستم بین

گسترده و فراگیر وجود دارد بلکه به دلیل عدم وجود هر نوع حکومـت جهـانی و یـا حـاکم جهـانی      
آنارشیک است.

هـا بـازیگران اصـلی و مسـلط     در درون ایـن سیسـتم دولـت   : بدان معنی که 1دولت محور بودن
پـذیري رقابـت قـرار    کند که واحدها در معرض فشار جامعـه حکم میهستند. در آنارشی، منطق بقا 

,Buzanترین رفتار نهادي همنوعان خود تقلید نماینـد. ( سازد تا از موفقداشته که آنها را وادار می

1993: 39(
شوند یکپارچه عقالنی هستند و بـاالتر  هایی که در آنارشی ظاهر میـ عقالنی بودن دولت: دولت

هستند. آنها بـه طـور   دنبال بقایتی از طریق بیشتر کردن سودمندیهاي مورد نظر خود به از هر اولو
طبق نظر نورئالیسم تهاجمی براساس قدرتگیرند. این منافع ملی طبیعی منافع ملی خود را پی می

شـود. براسـاس رئالیسـم تهـاجمی،     تعریـف مـی  نورئالیسم تدافعی براساس امنیتو برحسب ادبیات 
اي به دنبال بیشتر کردن قدرت هستند تا از اقدامات تهاجمی رقباي همتاي به طور فزایندهها دولت

1 -State-centered theory
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ها تنهـا بـه   ) اما براساس رئالیسم تدافعی دولتMearsheimer, 2003: 23خود پیشگیري نمایند (

دنبال قدرت به مثابه ابزاري براي رسیدن به امنیت هستند.
ها بوسیله تقلیـد (از طریـق   کننده بقا در آنارشی، دولتتوازن گري: به دلیل خطر همواره تهدید

دهی بـه ائـتالف   پذیري) بوسیله بسیج و تقویت منابع داخلی (توازن داخلی) و یا بوسیله شکلجامعه
,Mearsheimer)با دیگر کشورها (توازن بیرونی) در جستجوي توازن علیه همتایانشـان هسـتند.   

ibid: 156)متحد قدرتمند امروز به رقیب تهدیدگر فردا تبدیل شود. از اینرو ترسند که زیرا آنها می
تـر از  قطبی ذاتاً بـا ثبـات  المللی تکنتیجه تئوري موازنه قدرت به اختصار این است که سیستم بین

سیستم چندقطبی است.
ییم.ها ترسیم نماتوانیم چند گزاره را درباره رفتار دولتبا توجه به اصول کلی نورئالیسم، ما می

الملل توانیم انتظار داشته باشیم که سیستم بیننخست، تالش براي کسب امنیت و خودیاري: ما می
هـا  اي و شبیه به هم تشکیل شده است. این دولتهاي ذرهرا در ویژگی آنارشیک بیابیم که از دولت

نها دارد. آنهـا بـراي   براساس نورئالیسم باید حاکمیت داشته باشند و ارزش بقا باالترین جایگاه براي آ
رسیدن به امنیت تالش کرده و همکاري آنها تحـت حفاظـت و نظـارت هژمـون عملـی اسـت و در       

شرایط عدم وجود چنین هژمونی دشوارتر است.
همکاري در شرایط آنارشـی شـبیه معمـاي    -1ها معتقدند که دوم، شرایط همکاري: نورئالیست

هـا را  ي رفتاري معین و مشخصـی وجـود نـدارد، دولـت    زندانی است که به این دلیل که در آن الگو
آوردها و مزایـا مـانع از همکـاري    نگرانی درباره توزیع دست-2کند. نگران امر تقلب در همکاري می

ها نگران این موضوع هستند که همکاري باعث وابسـتگی متقابـل   دولت-3ها خواهد شد. بین دولت
و 1مشـی خودیارانه، خودبسندگی و خوداتکایی یک خـط المللخواهد شد. زیرا در یک سیستم بین

(Waltz,1979:16)پذیري آن است.تري از وابستگی متقابل و آسیبسیاست عقالنی

المللـی تنهـا   هـا، نهادهـاي بـین   سوم، نقش نهادهاي بین المللی: به طور کلی از منظرنورئالیست
کننـد تـا   ها سعی مـی ها دولتظر نورئالیستانداز صلح و همکاري دارند. از ناي بر چشمتأثیر حاشیه

هـا  هاي دولـت المللی را براساس منافع خود شکل دهند. نهادها یا در نتیجه سیاستي بینهاسازمان
گیرند تا اینکـه  ها شکل میشوند و یا براي فرو نشاندن اختالفات و حل تعارض میان دولتایجاد می

(Smith, 2000: 35)اشند. ها بنیروي مستقل اثرگذار بر رفتار دولت

1-Policy
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ي امنیتی در نظریه نورئالیسم:هاالگوهاي همکاري و ائتالف
:  توازن بخشی سخت

شـکل گیـري فضـاي نوپدیـد پـس از      هانکته بسیار مهم در مورد سنخ شناسی و کارکرد ائتالف
جدید، یـا  بیشتر ائتالفهاي دوران فروپاشی شوروي است که دوران تک قطبی گرایی است. از این رو 

و یا به منظور سازگاري با قدرت برتر براي بهره گیـري از  ) امروزه ایاالت متحده(در مقابل قدرت برتر
در پاسخ به سوال فوق نمودار زیر از استفان والت ترسـیم مـی شـود کـه     . قدرت آن شکل می گیرد

.پیوستاري از مقابله تا ائتالف رسمی با آن را نشان می دهد

به وضعیت تک قطبی، شکل بخشـی بـه ائـتالف متقابـل بـراي      هاخص ترین واکنشیکی از مش
یـا  هـا محدود سازي قدرت برتر است. در صورت بندي کالسـیک کنـت والتـز از نورئالیسـم، دولـت     

هـا ي دولتهابواسطه تالش درونی خود و یا بواسطه هماهنگی با دیگر کشورها جهت تقویت توانایی
، می توانند به توازن قدرت روي بیاورند. توازن قواي داخلی و خارجی هر در جهان نامطمئن آنارشی

مـی توانـد شـامل    هـا دو مستقیماً علیه تهدیدات بسیار مشخصی صورت می گیرد،  ) اما این ائتالف
ي کلی تر حمایت دوجانبه، فارغ از وجود و شناسـایی یـک تهدیـد مشـخص باشـد.     هابرخی پیمان

(Stephen, 2005: 78)

وازن بخشی نرمت
یی براي تجمع نیرو بـراي مقابلـه بـا قـدرت     هادر برخی موارد بجاي توازن بخشی سخت، تالش

در هـا آمریکا و محدود سازي نفوذ آمریکا در قالب توازن بخشی نرم صورت می گیـرد. ایـن   تـالش   
لـی در  ي خاص ایاالت متحده صورت می گیرد تا خود موضوع توازن قواي کهامقابل برخی سیاست

(Robert, 2005).نظام  بین الملل

در عصر تفوق امریکا، توازن بخشی نرم: 
و هـا نوعی هماهنگی محتاطانه اقدامات دیپلماتیک به منظور کسـب نتـایجی مخـالف اولویـت    «

ترجیحات ایاالت متحده است. نتایجی که اگر کشورهاي موازنه گر تا اندازه اي از همـدیگر حمایـت   
»نیاورند، به دست نمی آید.دوجانبه به عمل 

موافقت بیشتر با قدرت 
برتر

مخالفت بیشتر با قدرت 
برتر

I
توازن سخت

I
توازن نرم

I
خودمختاري 

بیشتر

I
بیطرفی 

I
همراهی

I
توازن منطقه اي 
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ي دیپلماتیک کشورها را به هم پیوند می دهد تا از منـافع آنهـا دفـاع    هاتوازن بخشی نرم تالش

نماید. براساس تعریف، توازن بخشی نرم، در صدد محدود سازي توانایی ایـاالت متحـده در تحمیـل    
ترجیحات خود به دیگران است.

در دوران تک قطبی وجود داشته باشد و هارد ائتالفشاخص مهم دیگري نیز ممکن است در مو
مـی ترسـند ممکـن اسـت اقـدامات خـود را در       » ابرقدرت«یی که از قدرت کشور هاآن اینکه دولت

ي امنیتـی انجـام دهنـد تـا کمتـر      هـا چارچوب اشکال پنهانی، غیر رسمی و بی سروصداي همکاري
ر باشند کـه قـدرت برتـر بـه اقـدامات ائتالفـی آنهـا        قدرت برتر از اقدامات آنها آگاه باشد و یا امیدوا

ي ضـد آمریکـایی را فـرو    هـا واکنش نشان ندهد. زیرا ایاالت متحده همواره درصدد است تـا ائـتالف  
بپاشاند.  

همسویی براي افزایش استقالل و کاهش وابستگی
در شرایط تک قطبی ممکن است که نوعی ائتالف شکل بگیـرد کـه بـراي تـوازن بخشـی و یـا      
محدود سازي تک قطب نیست بکـه بـه منظـور کـاهش وابسـتگی بـه تـک قطـب از طریـق ادغـام           
توانمندیهاي شان است. هدف در این ائتالف، توازن بخشی با تک قطب در کوتاه مدت نیسـت بلکـه   

کسب میزانی از استقالل و مصونیت در برابر عدم اطمینان آینده است.
1سیاست همراهی

یی سـعی مـی کننـد بـا قـوي تـرین و یـا        هـا رخ می دهد که دولـت زمانی » همراهی«سیاست 
قدرتمندترین کشور تهدیدکننده خود متحد شوند. این سیاست در حقیقت نـوعی تسـلیم اسـت. از    

ي تهدید شده سعی می کنند که قدرت مسلط و برتر را قانع کنند تا آنهـا را  هاطریق همراهی، دولت
(Randall, 1994)به حال خود بگذارد.

توازن منطقه اي
تحت شرایط تک قطبی، انگیزه بدیل دیگري براي حفظ ارتباط نزدیک با قدرت برتر تمایـل بـه   
کسب مصونیت در برابر یک تهدید منطقه اي است. در نگاه اول ممکن است این نوع سیاست شـبیه  

ه اي و سیاست همراهی به نظر برسد اما در واقع در این سیاست هدف کسب امنیت در سطح منطقـ 
در مقابل یک تهدید نزدیک در منطقه یا همسایگی کشورهاي ضـعیف اسـت. نمونـه ایـن سیاسـت،      
رفتار کشورهاي کوچکی چون بحرین، قطر، عمان و کویـت در کسـب حمایـت امریکـا در برقـراري      

است.1991توازن با تهدیدات منطقه اي تصوري آنها بعد از حمله عراق به کویت در سال 

1-Bandwagoning
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نطقه اي خلیج فارس بعد از جنگ سردالگوي نظم م
کسـینجر بـر   -تا زمان انقالب اسالمی ایران، در کشورهاي حوزه خلیج فارس دکترین نیکسـون 

مبناي قدرت گیري دو کشور ایران و عربستان حاکم بود. بعد از انقالب ایران، کشورهاي عربی حوزه 
ت عنـوان شـوراي همکـاري خلـیج     و تح»  نظم منطقه اي«خلیج فارس سعی کردند ابتدا در قالب 

-کویت-فارس به تامین امنیت خود اقدام نمایند. با حمله عراق به یکی از کشورهاي عضو این شورا
و ناتوانی دیگر کشورهاي عضو شورا در حمایت از این کشور و حتی تهدید امنیت خودشان از سـوي  

پیش داشتند. یکی طـرح امنیتـی   عراق، کشورهاي عربی منطقه دو الگو براي تامین امنیت خود در
پان عربیستی که از سوي مصر و سوریه عنوان شد که این دو کشور با شش کشور شوراي همکـاري  

ایاالت متحده را دنبال نمایند.» همراهی«یا سیاست خلیج فارس پیمان نظامی ببندند و
یکـی خریـدهاي   پایه بود: 2که بر اساس دکترین بیکر تدوین شد مبتنی بر » سیاست همراهی«

تسلیحاتی گسترده از آمریکا و دیگـري حضـور نظـامی آمریکـا در ایـن کشـورها در قالـب موافقـت           
(Alterman, 2000: 55-57)ي دوجانبه. هانامه

-هـاي نفـت  در این دوره ایران به عنوان ژاندارم منطقه قدرت اصلی مهار عراق و حافظ پادشاهی

بـراي  1973ات ایران، اقـدام نظـامی ایـران در ظفـار عمـان      خیز منطقه بود که بهترین نمونه اقدام
در این دوره ایـران تـالش زیـادي در نزدیـک شـدن      . سرکوبی شورشیان مارکسیست مائوئیست بود

امـا انـدکی پـیش از    ) 29: 1373(رئیس طوسی، . روابط اردن و اسرائیل و اسرائیل و مصر انجام داد
قالب ایران، بزرگترین حامی آمریکا در منطقه به بزرگترین نامه کمپ دیوید با وقوع انامضاي موافقت

.  چالش آمریکا مبدل شد
روند شکل گیري و تحول در نقش شوراي همکاري خلیج فارس

با پیروزي انقالب اسالمی و پیگیري سیاست استقالل طلبانه و ستیز بـا آمریکـا، خـالء امنیتـی     
تـوالی اتفاقـات و   . در خلیج فارس به وجود آمدو منافع غربگسترده و تهدیدکننده اي براي اهداف

شوروي به افغانستان، موجب شد آمریکـا بـراي دفـاع از منـافع خـود در      تحوالت بعد به ویژه حمله
یی که به طور روزافزون در کشورهاي این منطقه بـه وجـود   هامنطقه و سروسامان دادن به بی ثباتی

.مشترك فعال نمایدري امنیت دسته جمعی و دفاعیالگوي امنیت منطقه اي بر مبناي تئوآمد،می
خارجـه  ، وزیـران 1981پس از به راه افتادن ماشین جنگی عراق در خاك کشورمان، در فوریـه  

را تهیـه و بـه   شش کشور عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس در ریاض طرح تشکیل شوراي همکاري
در اساسـنامه،  .زار شد، ارائـه کردنـد  برگ1981ماه مه 25اجالس تأسیسی سران شورا که در تاریخ 

پـذیرش اصـول   ي مسـالمت آمیـز و  هـا تکیه بر عدم مداخله در امور داخلی، حل اختالفات بـا روش 
سـاختن منطقـه از   همزیستی مسالمت آمیز، امنیت دسته جمعی کشورهاي شوراي همکاري و دور
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موسـوي،  . (اعـالم شـد  ورينفوذ خارجی بر مبناي ایجاد سیاست عدم تعهد براي تأمین امنیت، ضـر 

1386 :845(
، و پـس از کشـف کودتـاي نافرجـام و     1981سـپتامبر  1360اما با آزادسازي آبادان، در مهرماه 

ونسبت دادن آن به جمهوري اسالمی ایران، اعضا ) 1360آذرماه (1981مشکوك دربحرین در سال 
ی ایران موفق نبوده و براي شکل تجویزشده براي مهار نظامي شورا به این نتیجه رسیدند که نسخه

از این رو با جلسه . ي امنیتی نظامی آینده خود به طور آشکار دست به کار شدندهادادن به همکاري
رؤساي ستاد مشترك کشورهاي عضو شوراي همکاري، براي اولـین بـار رسـما از ایـران بـه عنـوان       

لی به عراق در جنگ مورد تأییـد  سرمنشأ تهدید علیه امنیت خلیج فارس یاد شد و موضوع کمک ما
در سومین اجالس سران در منامه بحرین نیز اعالم شد که حمله به هـر  1982در نوامبر . قرار گرفت

این اولین بار بود که ایده امنیـت دسـته   . حمله به کلیه کشورها قلمداد خواهد شدکشورعضو شورا،
پنجم سران شورا نیز کـه در اواخـر   در کنفرانس . جمعی درفرهنگ دفاعی شوراي همکاري وارد شد

در کویت تشکیل شد، ایجاد نیروي واکنش سریع با استمداد ده هـزار نفـر و اسـتقرار در    1984سال
.منطقه حفرالباطن واقع در شمال عربستان تصویب شد

عراق به کویت نشان داد تمهیدات نظامی شـوراي همکـاري نخواهـد   1990اما هجوم دوم اوت 
گذشـته از ایـن بسـیاري از    . ا را بدون تکیـه بـر نیروهـاي خـارجی تـأمین سـازد      توانست امنیت آنه

ي پیشنهادي چون پیشنهاد تشکیل نیروي صدهزارنفري مرکب از اعضاي شـوراي همکـاري  هاطرح
به همین دلیل با اتخاذ راهبرد دفاعی جدیـد در شـورا و   . سلطان قابوس نیز با شکست مواجه گردید

ء شورا با اعالمیه تشکیل و توسعه نیروهاي سپر جزیره موافقت نمـوده،  در نتیجه، همین جهت اعضا
ي امنیتی با ایاالت متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و چـین  هااعالمیه دمشق را امضا کرده و پیمان

، بـار دیگـر بـا    1998و سال 1994شوراي همکاري در مقابله با تهدید عراق در اکتبر .منعقد کردند
فرماندهان در حالی که نیروهاي عراق در نزدیکی مرز کویت تمرکز یافته بودند،. دشکست مواجه ش

بـار  . قواي کویتی به بیش از یک هفته وقت نیاز داشتند تا نیروهاي پراکنده خود راجمع آوري کنند
خود را بـه خلـیج فـارس    یی از نیروي دریاییهادیگر نیروهاي ایاالت متحده، بریتانیا و فرانسه بخش

اسـالمی جمهـوري دائمـی نمایندگی. (تأکید نمایند» ترتیبات خلیجی«یل داشتند تا بر ناتوانیگس
ي شوراي همکـاري  هااین رویداد بیانگر اختالف میان دولت) 4: 1372: متحدمللسازماندرایران

، بـه شـدت   1980کویت، بر عکس دهـه  . سیاست امنیتی واحد بودخلیج فارس در مورد رسیدن به
استمرار حضورنیروهاي غربی در منطقه گردیـد؛ در حـالی کـه عربسـتان سـعودي تـرجیح       خواهان

را از غرب دریافت نماید و تنها در موارد اضطراري مداخله نیروهاي غربـی را  داد اسلحه و آموزشمی
، نشان داد اعضاي 2003تحوالت پس از این تاریخ تا اشغال عراق در سال ) 1382مورگان، . (بپذیرد

براي مقابله با تهدید خارجی جز تکیه بر نیروهاي خارجی، الیه دفاعی اطمینان بخش دیگـري  شورا
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در این شرایط، آمریکا در خلیج فارس در چهره مداخله گر تمام عیار و فعـال تـرین شـریک    . ندارند
ظاهر شده و به عنوان تأثیرگذارترین عضو علیه کشورهاي مستقل منطقه از سیاست ارعاب، تهدیـد  

آمریکـا پـس از جنـگ    . سـازد میي خود را در آن مستقر هاکند و پایگا همیحمله نظامی استفاده و
دوم جهانی تالش کرد براي حضور در مناطق حیاتی چون اروپا و مهیا کردن شـرایط ادامـه حضـور    
انگلیس در خلیج فارس، جنگ نامتقارن خود را علیه شوروي در دو قالب مسابقه تسلیحاتی و رقابت 

ایـن کشـور پـس از پایـان جنـگ سـرد نیـز همـان راهبـرد را در دو رونـد           . اقتصادي سازمان دهـد 
در واقـع، حضـور در خلـیج    . ادامـه داد ) به زعم آمریکـا (استراتژیک و اقتصادي با کشورهاي سرکش

فارس، هر دو هدف کنترل استراتژیک ایران وکنترل اقتصادي رقیبان را تأمین خواهد کرد و از ایـن  
)83: 1382لیک، . (ین منطقه همچنان مورد توجه آمریکاخواهد بودرو، ا

و دهه اول قرن بیستم:1990تضعیف همگرایی امنیتی منطقه اي در دهه 
کشورهاي طرفدار خلیج فـارس چـون عربسـتان، بحـرین،     با حمله صدام حسین به کویت ثبات

داد کـه کشـورهاي عربـی عضـو     اشغال کویت توسط عراق نشان. قطر، امارات و عمان به خطر افتاد
شوراي همکاري خلیج فارس نه تنها نتوانسـتند از کویـت حمـایتی نماینـد بلکـه خودشـان نیـز در        

در چنین شرایطی، تـرس ملـک فهـد از قصـد صـدام بـراي تصـرف        . معرض خطر حمله عراق بودند
عربی خلیج عربستان، سبب شد که عربستان سعودي از ایاالت متحده براي تامین امنیت کشورهاي

) 119: 1371وودوارد، . (فارس رسماَ دعوت نماید
1990گسترده امنیتی با غرب از دهه » سیاست همراهی«

پس از جنگ خلیج فارس دو طرح در مورد تأمین امنیت در شرایط جدید مطـرح گردیـد یکـی    
اي کـه  جمعی منطقهطرح پان عربیستی دفاع از خلیج فارس و دیگري طرح چارچوب امنیتی دسته

هـر دو طـرح ایـران و عـراق را     . از طرف جیمز بیکر وزیر امور خارجه وقت آمریکا مطرح شـده بـود  
.گرفتدربرنمی

وزراي خارجـه کشـورهاي عضـو    1991مارس 6طرح اول یعنی طرح امنیتی پان عربیستی، در 
نیروهاي شوراي همکاري خلیج فارس به همراه وزراي خارجه مصر و سوریه تشکیل شده و قرار شد 

دادند، نیروي حافظ امنیت در خلـیج  مشترك عربی که مصر و سوریه هستۀ اصلی آن را تشکیل می
اما این طرح به دلیل کمبود نیروي انسـانی در ایـن کشـورها، عـدم عمـق اسـتراتژیک       . فارس باشد

کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس که به دلیل محدودیت توان نظامی کشورهایی مثل بحـرین  
قطر، حضور آنها در این نیرو به صورت سمبلیک درآمده بود و عدم همکاري بین واحدهاي نظامی و 

. منطقه، با شکست مواجه شد
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در نشست ریاض مورد قبول وزراي خارجه اعضاي شوراي 1991مارس 10اما طرح دوم که در 

ونه حملۀ کشـورهاي  جمعی در برابر هرگهمکاري خلیج فارس قرار گرفت خواستار بازدارندگی دسته
ریچاردچنی وزیر دفاع دولت بوش بر گسترش 1991می . خارج پیمان بخصوص ایران و عراق بودند

توافقات نظامی دوطرفه با آمریکـا بـا کشـورهاي عضـو شـوراي همکـاري      نقش نیروهاي آمریکایی و 
.  خلیج فارس تاکید کرد

از جنـگ سـرد دو رکـن اصـلی     طرح جدید امنیتی آمریکا براي تأمین امنیت خلیج فارس پـس 
حضور مستقیم آمریکا در پایگاههاي نظـامی در  -2خرید تسلیحاتی گروه اعضاي شورا و -1. داشت

(Rolin, 1996: 44). خلیج فارس براي آموزش این کشورها و انجام مانورهاي نظامی

خرید تسلیحاتی گسترده از آمریکا
درصــد بودجــه کشــور را بــه 7/66عــادل میلیــارد دالر م35دولــت عربســتان 1993در ســال 

درصـد  40بازهم میزان خریدهاي نظامی بـیش از  1994خریدهاي نظامی اختصاص داد و در سال 
5/1میلیون دالر کسري بودجه مواجه بـود  780در همین سال کشور عمان که با . بودجه کشور بود

عربسـتان سـعودي در   . مـود درصد بودجه کشور را صرف خرید تسـلیحات ن 30میلیارد دالر معادل 
جنگنده 72میلیارد دالري دست زد که شامل 9پس از مذاکرده با بوش به یک معامله 1992سال 

F-15 آتشـبار سـامانه ضـد موشـک پـاتریوت      12خریـد  میلیارد دالر را بر 2/4بود در همین سال
19921/1کویت نیـز در سـال   (Wilson and Douglas, 1994: 56-60,81-82).اختصاص داد

وك اختصـاص داد و  هـا آتشبار ضدموشک6آتشبار ضدموشک پاتریوت و 6میلیارد دالر را به خرید 
تانک پیشـرفته آبرامـز از شـرکت آمریکـایی جنـرال      236میلیارد دالر را صرف خرید 4چندي بعد 

(Twinam, 1992: 97-100)دینامیکز کرد.

اي ی بود و باید با وجه دیگر سیاسـت خاورمیانـه  این خریدها به خودي خود فاقد توان بازدارندگ
خریدهاي تسلیحاتی (Zunes, 1993: 105).آمریکا یعنی حضور مستقیم این کشور بررسی شود

شد و آمریکا با دالرهاي نفتی فراوان موجب وابستگی بیشتر به حضور بیشتر آمریکا در خاورمیانه می
اش با گرفت و هم چرخ صنایع تسلیحاتیر اختیار میرا د) جریان نفت(اعراب هم منافع حیاتی خود 

. گشتسرعت بیشتري می
:هاي نظامی آمریکا در کشورهاي عربی خلیج فارساجازه ایجاد پایگاه-

در جنـگ عـراق   هـا ایاالت متحده تا قبل از تقاضاي رسمی دولت کویت در خالل جنگ نفتکش
ها، نقطـۀ شـروع   از آمریکا پس از جنگ نفتکشعلیه ایران، پایگاهی در منطقه نداشت. دعوت کویت

ها در خلیج فارس است. حضور نظامی گسترده آمریکایی
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کـرد، وجـود   که الزمۀ آن همانطور که شوراتسـکف بیـان مـی   1991پس از جنگ خلیج فارس 
خـود را بـراي دفـاع از منـافع     حضور مستقیم )36: 1370پایگاههاي نظامی بود، (سالینجر و لوران، 

پایگاههـاي اصـلی نیروهـاي آمریکـایی در خاورمیانـه،      : تـر سـاخت کـه شـامل    ی خود گستردهحیات
.  تأسیسات لجستیکی آمریکا در خاورمیانه و تأسیسات آموزشی بود

بعد از این تحوالت، اصطالح امنیت از دیدگاه کشـورهاي کوچـک حاشـیه خلـیج فـارس نظیـر       
به هر طریق و ابزار ممکـن،  ر و بقاي حکومتبه معناي حفظ موجودیت کشو... کویت، قطر، عمان و

ژئوپولیتکی در وضعیت آسـیب  این کشورها به دلیل موقعیت و وسعت کم جغرافیایی و. بدل گردید
. فرامنطقه اي به آمریکا اتکـا دارنـد  پذیري قرار داشته و در سطح منطقه اي به عربستان و در سطح

بحرین، امنیت منطقـه اي خلـیج فـارس را بـراي     ي اخیر، کشورهاي کویت، قطر، عمان وهادر سال
.  می دانند» خود محقق یافته و وضع موجود را مطلوب

هاي جدید شوراي همکاري خلیج فارساهداف و اولویت
هاي اخیر در منطقه خاورمیانـه و شـمال   هاي مردمی در جهان عرب و تحوالت و انقالبخیزش

. اي اسـت هـاي مهـم سیاسـی و امنیتـی منطقـه     آفریقا، در حال دگرگون سـاختن مسـائل و مولفـه   
هـاي سیاسـی   هاي مردمی در جهان عـرب بـا ایجـاد دگرگـونی و تغییـر در دو سـطح نظـام       خیزش

اي، در حال حرکت دادن منطقه به سوي مرحله ها و نظم منطقهاقتدارگراي عربی و همچنین ائتالف
رس نیـز بـا توجـه اعضـاي آن کـه      شوراي همکاري خلیج فا. نوینی از حیات سیاسی و امنیتی است

هـاي  اي تحـت تـاثیر خیـزش   دهنـد، در حـد گسـترده   هاي سیاسی اقتدارگرا آن را تشکیل میرژیم
مردمی در جهان عرب قرار گرفت و با توجه به تحوالتی مانند فروپاشی نظام حسنی مبارك و تغییـر  

. و منافع خود مبادرت نمودندنظام سیاسی برخی از کشورهاي منطقه، این شورا به بازتعریف اهداف 
هـا  ها و ناامنیثباتیگیري بیاز این رو رهبران شوراي همکاري خلیج فارس در دو حوزه شاهد شکل

ماننـد در بحـرین کـه    ثباتی درون این کشورها و به خصوص بروز بحران جـدي و بـی  یکی بی. بودند
ـ      رهم خـوردن تـوازن قـدرت    شوراي همکاري را با چالشی اساسی مواجـه کـرده اسـت و دیگـري، ب

اي و به ویژه فروپاشی ائتالف موسوم بـه محـور اعتـدال عربـی، بـا حـذف رژیـم مبـارك کـه          منطقه
اي از نظـر جایگـاه سیاسـی و امنیتـی تضـعیف      کشورهاي عضو شوراي همکاري را در سطح منطقه

اولویـت اصـلی   بر این اساس، تحوالت عربی باعث شد تا منافع و اهداف امنیتی بـار دیگـر بـه   . نمود
هـاي جـدي   هاي سیاسی خود را در معرض بحـران کشورهاي شورا تبدیل شود و رهبران شورا رژیم

هـا و اقـدامات   از ایـن رو سیاسـت  . دهـد ارزیابی نمایند که تداوم و بقاي آنها را مورد تهدید قرار مـی 
منیتی ناشـی از  هاي شوراي همکاري بر افزایش سطح امنیت و ثبات سیاسی و دفع تهدیدات ادولت

.اي متمرکز شده استهاي داخلی و منطقهمحیط
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در سطح داخلی، کشورهاي شوراي همکاري سعی دارند تا اقدامات مختلف سیاسی، اقتصـادي و  

از این منظـر،  . هاي داخلی به پیش ببرندثباتیها، اعتراضات و بیحتی امنیتی را براي کاهش ناامنی
ي بـزرگ  هـا عه اقتصـادي خـود را در گـرو همکـاري بـا قـدرت      کشورهاي عضو شورا، امنیت و توسـ 

آمریکـا نیـز بـه علـل گونـاگون، از جملـه       . اقتصادي و نظامی فرامنطقه اي به ویژه آمریکا می دانند
در . عمـده اي بـراي ایـران اسـت    همین مورد، در منطقه حضور دارد؛ در حالی که این حضور تهدید

یکجانبه نظیر دست یابی به تسـلیحات  کوشند با اقداماتچنین وضعی، معموالً کشورهاي آماج می 
برسانند کـه ایـن خـود موجـب افـزایش      قدرتمندتر و ایجاد توازن تهدید، امنیت خود را به حداکثر

هزینـه سـنگین تـأمین    . خواهد شدهانگرانی، احساس امنیت کمتر و فرسایش امنیت در دیگربخش
دارد و تالش ایران، توجیهی بـراي خریـدهاي   صادي ایرانامنیت تأثیر غیرقابل انکاري بر توسعه اقت

از تهدیدات امنیتی در منطقه خلیج فارس، توسـعه  از این رو، انبوهی. عمده نظامی اعراب شده است
.استاقتصادي را تبدیل به مسأله اي ثانویه کرده

اي عضـو  هاي جدید کشـوره توان در سیاستاي، سه محور و مولفه اصلی را میدر سطح منطقه
نخسـت  . شـود شوراي همکاري تشخیص داد که با هدف بهبود شرایط امنیتی اعضاي آن دنبال مـی 

هاي مردمی در کشورهاي عربـی همسـو یـا متحـدین سـابق و ممانعـت از       ها و خیزشمقابله با قیام
ها و رسیدن آنها به اهداف خود مانند مصر و یمـن اسـت؛ کـه بـه صـورتی      توسعه و پیشرفت انقالب

اي جدیـدي کـه بتوانـد بـه     دوم ایجاد ائتالف منطقـه . هاي عضو قرار داردي در دستور کار دولتجد
سوم بـرهم  . اي جدید بیانجامدبازسازي جایگاه سیاسی و بهبود شرایط امنیتی آنها در موازنه منطقه

ن، اي بـین ایـرا  اي رقیب مانند ائتالف یـا محـور مقاومـت منطقـه    هاي منطقهزدن و تضعیف ائتالف
هـاي جـدي و آشـکار کشـورهاي     توان بـه تـالش  در این راستا می. هاي مقاومت استسوریه و گروه

عربستان سعودي و قطر در کمک به مخـالفین سـوري، بـراي برچیـدن دولـت سـوریه اشـاره کـرد        
ي ایران براي  تامین امنیت خلـیج فـارس   هادر برابر کشورهاي خلیج فارس، گزینه. )1391اسدي، (

:ي پیش روي ایران در این رابطه عبارتند ازهاگزینه. ستمتفاوت ا
تسـلیحات  تکرار الگوي سازمان امنیت و همکاري اروپا و الگوبرداري از فرایند کنترل تدریجی-

در اروپاي دوران جنگ سرد. اشکال ایـن راهبـرد، بـی تـوجهی بـه تـأثیرات امپریالیسـم و دخالـت         
فارس است.ي بومی خلیج هاقدرتهاي بزرگ در پویش

در الگوبرداري از شیوة امنیت آسیایی و به طور مشخص آ. سه. آن؛ چرا کـه حضـور آمریکـا   -2
افزایش منطقۀ جنوب شرق آسیا و خلیج فارس از تشابه زیادي برخوردار است و هردو منطقه شاهد

ک از ایـن  ي بزرگی مانند چین و ژاپن می باشند. در صورت الگوبرداري از هر یهاو رشد نفوذ قدرت
دو شیوه، شکل گیري ساختارهاي ذیل قابل تصورمی باشد. این دو الگو مـی توانـد مراحـل اولیـه و     

ثانویه ساختار همکاري در خلیج فارس باشد:
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الف) کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس + ایران + عراق.
امنیـت  هب) کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فـارس + ایـران + عـر اق + کشـورهایی کـ     

منطقۀ خلیج فارس اولویت اول آنهاست مانند اتحادیۀ اروپا، آمریکا، چین و ژاپن.
درخلـیج  اشکال راهبرد دوم آن است که جنوب شرق آسیا اکنون با عملکرد مشـابه امپریالیسـم  

شـد و غـرب   به بعد متحـول 1970پیرامون در آن منطقه، از دهه -فارس روبرو نیست. روابط مرکز
از کشـورهاي  ي مختلف از جمله امنیـت و تبـدیل آنهـا   هاه توسعه شرق آسیا در حوز هشریک عمد

توضـیح آن نـاروا   پیرامون به نیمه پیرامونیل شد؛ به گونه اي که تئوري ساختاري امپریالیسم بـراي 
سرد و نظام دو قطبـی  ي بین شوروي و چین نیز از تاثیرات منفی جنگهاگشت. مناقشه و رقاب ت

)220-25: 1380است. (آلوین، در آنجا ک
را دیدگاه سوم ضرورت وجود شکل گیري نهادسازي گسـترده و فراگیرتـر از وضـع موجـود    -3

دیـدگاه سـه   مورد توجه قرار داده و توجه به هردو الگوي اروپایی و آسیایی را راه گشا  می داند. این
ساختار را قابل دست یابی می داند.

نه + ایران + اسرائیل.ي عرب خاورمیاهاالف) دولت
ي پیرامونی که در منطقه منافع مستقیم دارندهاي عرب خاورمیانه + دولتهاب) دولت

مانند ترکیه، پاکستان، هند و ایران.
ي فرامنطقـه اي کـه در منطقـه داراي منـافع جـدي     هـا ي عرب خاورمیانه + دولتهاج) دولت

هستند، مانند پنج عضو دائم شوراي امنیت.
الگوهاي تجربه شده و ناکام امنیتی منطقه، روند فعالیت شوراي همکاري خلـیج فـارس،  سابقه 

بحران معناي عارض بر ابعاد سیاسـی و امنیتـی ایـن شـورا و مواضـع کشـورهاي کوچـک عضـو و        
ي امنیتـی فراگیـر در  هـا ي بزرگ شریک در منطقه نشانگر غیرواقعی بودن تصور همکار يهاقدرت

ي امنیتی ایران است؛ بخصوص که ایـن الگـو عربـی محـور اسـت     هادغدغهخلیج فارس و توجه به 
وتحقق آن کفه ایران را سبک تر و دامنه مانور آن را محدودتر خواهد کرد.

دیدگاه سنتی جمهوري اسالمی ایران در مورد امنیت خلیج فارس
امی وسیاسـت  ي منطقه اي خود تکیه بر نیـروي نظـ  هابا وقوع انقالب اسالمی، ایران در سیاست

ي ایران درمورد امنیت منطقۀ هااین تغییرات موجب تغییر دیدگاه. وابستگی به غرب را کنار گذاشت
خلیج فارس شد؛ زیرا از این پس، عمده ترین مسأ له تهدیـد بـراي ایـران درمنطقـه خلـیج فـارس،       

تـنش زدایـی و   ، ایـران بـه   598با پذیرش قطعنامۀ . حضور نیروهاي بیگانه و حکومت بعث عراق بود
ایران بر برداشتهاي )39-3: 1380لی نور، . (بهبود روابط با کشورهاي عرب خلیج فارس اقدام کرد
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تاکید کرد و امیدوار بـود از طریـق اسـتراتژي    » منطقه نگري«شوراي همکاري دربارة اتکا به خود و 

وجب کاهش وابستگی خارجی شورا و اتکاي آن به خارج همکاري با شوراي همکاري خلیج فارس، م
.و به ویژه آمریکا شود

و تأسیس ساختار امنیتـی منحصـرا عربـی    ) اعالمیۀ دمشق(6+2ایران همچنین علیرغم فرمول 
توازن بخشی خود را به سود امنیت دسته جمعـی  براي خلیج فارس، به عنوان دشمنی ضمنی، ایدة

امیراحمـدي،  . (در شوراي همکاري خلیج فـارس شـد  کت خود و عراقکنار گذاشت و خواستار مشار
کویت واستراتژي جدید آن مبنی بر گسـترش و  -اما انعقاد پیمان دفاعی ده ساله آمریکا )6: 1371

: 1373امیراحمـدي،  . (مداخله گرایی منطقه اي، مانع جدي همکاري ایران با کشورهاي منطقه بـود 
دکنندگان و مصرف کنندگان انرژي و رعایت امنیت متقابل را شرطایران امنیت مشترك تولی) 498

امنیت خلیج فارس می داند و آن را از یک سو محصـول روابـط متقابـل همسـایگان و در چـارچوب      
کشـورهاي  امنیت دسته جمعی و از سوي دیگر، محصول روابط با دیگر بازیگران بین المللی به ویژه

)  1383فارس، خلیجمنطقۀدرامنیتالمللیبیناجالسارشگزخالصه. (صنعتی قلمداد می کند
ي بیگانـه و  هـا ایران، حاکمیت کشورهاي منطقه بر خلیج فارس وحفظ ثبات آن بدون دخالت قدرت

تنظیم فرمولی اصولی و اطمینان بخش که مبناي تفاهم مشـترك همـۀ کشـورهاي منطقـۀ خلـیج      
: 1373،چهارمین سمینار بین المللی خلـیج فـارس  مجموعه مقاالت . (فارس باشد را دنبال می کند

ي خارجی را تشویق کننده بنیـادگرایی و تشـنج آفرینـی در منطقـه مـی دانـد      هاو حضور ارتش) 6
اما باید اشـاره کـرد کـه    )پیشین: فارسخلیجمنطقۀدرامنیتالمللیبیناجالسگزارشخالصه(

تنها ایران موفق بـه ایجـاد امنیـت مشـترك     علیرغم سه دهه اتخاذ چنین رویکردي توسط ایران نه
نشده بلکه عدم درك این واقعیت توسط ایران که با توجه بـه اختالفـات ریشـه دار ایجـاد امنیـت و      
همکاري جمعی بین کشورهاي منطقه صورت نخواهد پذیرفت انزواي هر چه بیشتر ایران و از دست 

با توجه بـه  .یج فارس به همراه داشته استي ویژه این کشور در منطقه خلهادادن منافع و موقعیت
:ي پیش روي ایران عبارتند ازهاتوان گفت گزینهمیاین مطالب 

ي پیش روي ایران در تأمین امنیت خلیج فارسهاگزینه
اي:به مثابه یک مجموعه امنیتی منطقهخلیج فارس 

آنیـا متقابـل گیاي وجود وابسـت منطقهمجموعهیکشناختبرايویژگیترینمهمواولین
چنـد  یـا دومیـان متقابـل ترسامنیتی یاتهدیداحساسوجودداردمیاظهاربوزانباريکهگونه

وابسـتگی ایجـاد اصـلی عوامـل جملـه ازهمچنینهانگرانیاینوجوداست که حالمقتدردولت
یوسـتگی پازفـارس خلـیج درامنیـت . اسـت ايمنطقهامنیتیمجموعهیکاعضايمیانمتقابل
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برنامـه ماننـد مسـاله اي هرگونهکهايبه گونهاست،برخوردارجهانمناطقسایربهنسبتباالیی
کشورهايسويازباالییحساسیتباآمریکاوایرانبیننظامیدرگیرياحتماالًیاایرانايهسته
درآمریکـا نظـامی حضـور دیگـر سـوي از.مـی شـود  دنبـال ]فـارس [خلیجهمکاريشورايعضو

دیگر. استبودههمراهایرانیمقاماتنگرانیاظهارباهموارهفارسخلیججنوبیحاشیهکشورهاي
کـه عمـدتاً  دشمنی یا سوء تفاهمودوستیالگوهايوجودمنطقه اي،امنیتیمجموعهیکویژگی

: ننـد ما. باشدمیاست، منطقه ايامنیتیمجموعهیکعضوکشورهايمیاناختالفاتوجودبرناظر
امنیتیمجموعهویژگیسومین.منطقهکشورهايبینتسلیحاتیمسابقهومرزيوارضیاختالفات

حـال درمتحـده ایاالتاساساینبر. باشدمیاختالفمحلجغرافیاییمجاورتیعنیايمنطقه
عملفارسخلیجدرمنطقه ايامنیتیمجموعهبرتأثیرگذاراماخارجیقدرتیکعنوانبهحاضر

مهمویژگیدیگر. گرددنمیمحسوبمجموعهاینجزءجغرافیاییلحاظازکهحالیدر.می نماید
ازعراقوعربستانایران،.استآندرمؤثربازیگردوحداقلوجودايمنطقهامنیتیمجموعهیک

رافـارس خلیجامنیتیمجموعهواندبودهفارسخلیجمنطقهدرتأثیرگذارمهمبازیگرانازدیرباز
فارسخلیجمنطقهکهشودمیمالحظهاساساینبر.برشمردمؤثرواصلیبازیگرسهباتوانمی

نـام اطالقلحاظاینازوداراستراايمنطقهامنیتیمجموعهیکخصوصیاتوهاویژگیتمامی
.داردانطباقمنطقهشرایطباکامالًايمنطقهامنیتیمجموعه

ورهاي حاشیه خلیج فارسهمگرایی در میان کش
ان یگرزباآن می نامد که طی ي یندافررا یی اهمگر، ییانظریه همگرم پیشگاس،نست هاار

د خورات نتظاو اسیاسی ي هاالیتفع، هاداريفاوترغیب می شوند تا ا، حد ملی مجزواسیاسی چندین 
ــالتزگراف (. ندزساف معطوي مرکز جدیدي به سو را  ــی و فـ یی طیفی اهمگر) 667: 1372، دوئرتـ

پیش گرفتن سیاست در سیاسی با د تحاي آن احد باالدي و قتصاد اتحاآن است که حد پایین ا
) 134-132: 1381سیف زاده، (.ستك اجی مشتررخا

کشـورهاي همراهـی وهمکـاري بافارسخلیجبرسلطهوهژمونیبرايامریکاتالشچندره
منطقـه ماننـد   بـر مسـلط مخـالف ايمنطقهبازیگرانباامریکاامااست،همراهفارسخلیججنوب
عراقدربه ویژهخودايخاورمیانهيهاسیاستدرعمدهيهاناکامیوهاچالشوسویکازایران 

والزمبـازیگري راامریکـا کـه فـارس خلیججنوبيهادولتبرخالف. استمواجهدیگرسوياز
فرامنطقهبازیگرانخروجلزومطرحباایراندانند،یمايمنطقهامنیتینظامبرايضروريعنصري

از دیدگاه ایـران، فقـط   . داردتأکیدجویانههمکاريومشارکتیامنیتیالگويبرفارس،خلیجازاي
یک فرمول اصولی و اطمینان بخش که مبناي تفـاهم مشـترك و متقابـل همـه کشـورهاي منطقـه       
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قه باشد و ایـن مـدل همکـاري را در چـارچوب یـک      تواند متضمن امنیت منطمیخلیج فارس باشد 

از نظـر ایـران   . داندمیاقتصاد به هم پیوسته، بهترین ضامن حفظ امنیت مشترك کشورهاي منطقه 
هرگونه ترتیباتی در خلیج فارس که یک یا چند کشور منطقه را کنار بگذارد نه تنهـا کامـل نیسـت    

صورت منبع ناامنی بزرگی در منطقه درخواهنـد  بلکه کشور یا کشورهاي کنارگذاشته شده خود  به 
رسد الگـوي  می) به نظر 9-6: 1377(مجتهدزاده، .آمد که از سوي ایران غیرقابل تحمل خواهد بود

ي مـورد  هاي چالش برانگیز و تاکید بر حوزههاهمکاري و مشارکت در منطقه نیازمند احتراز از حوزه
که فرایند همگرایی در میـان کشـورهایی بـا هویـت مسـتقل      به عبارت دیگر از آنجا باشد.میتوافق 
و تضادها و تاکید بـر منـابع مشـترك    هاوتگیرد لذا شروع این پروسه نیازمند احتراز از تفامیانجام 

رسد مهمترین میباشد؛ که در این میان به نظر میبه ویژه در منطقه حساس و بحرانی خلیج فارس 
باشد.مسائل مربوط به انرژيعوامل طبیعی و ژئوپلتیکی و و شاید تنهاترین منبع مشترك، 

ي مشترل نباري دینکه هر کشوو اپک اومانی همانند زساد توجه به نبوکه البته این مورد هم بـا  
ــلطه   خلیج فادي در یات زمشکالوز سبب بر، ستد انظر خورد موي ها ــالوه س ــت. بع ــده اس رس ش

ي دوجانبـه و چندجانبـه و نیـز    هـا ج فارس و ائـتالف کشورهاي قدرتمند جهان مانند آمریکا بر خلی
تواند چشم انداز همکاري در خاورمیانه را میاختالفات بنیادین مابین این کشورها بخصوص با ایران 

کند.میتیره و تار 

مشکالت همگرایی و ایجاد جامعه امن در خلیج فارس
ا تـا حـدودي دور از ذهـن    آنچه که شکل گیري همگرایی میان کشورهاي حوزه خلیج فـارس ر 

کند شامل مجموعه اي از عوامل داخلی، منطقه اي و بین المللی است که در اینجا مورد بررسـی  می
:  گیرندمیقرار 

عوامل داخلی
صـادرات چنـد هـر وهستندزمینیزیرغنیمنابعدارايفارسخلیجحوزةکشورهايچهاگر

تـک اقتصادعلتبهاست،دادهافزایشرامنطقههايکشوردرآمدآن،ازناشیيهافرآوردهونفت
ازپـذیري ضـربه وداردقرارجهانبازارمصرفوقیمتنواساناتتأثیرتحتدرآمداینمحصولی،

: 1368الهـی،  . (اسـت پـذیر ضربهومتزلزلنیزکشورهاایناقتصادروایناز.استزیادبسیارآنها
125 (

حزبـی، نظـام وجـود عـدم وقـدرت هرمرأسدرساالرپدريهامنظاوجودعالوه بر این، دیگر
اختالفـات -2کویـت؛ -عـراق مـرزي اختالفات-مرزي مانند وارضیناپایداري مرزها و اختالفات

سـر بخشدرقطر-سعوديعربستاناختالفات-3المرادم؛جزیرهسربرکویت،-سعوديعربستان
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جزیرهسربرقطر–بحرینشد اختالفنظامیدرگیريبهمنجر1992سالدرکهکشوردرحدي
واهیادعاهاي-6ودیبا؛منطقهاطرافيهابخشدرعمان-عربیمتحدهاماراتاختالف-5حورا؛

از دیگـر  تسـلیحاتی ونظـامی يهـا رقابـت و 1ایـران گانـه سهجزایربهنسبتعربیمتحدهامارات
احساسواطمینانعدمافزایشباعثتسلیحاتیيهامسابقه. چنانچه. باشدمیمشکالت همگرایی 

موجـود اسـناد .شودمیدوستیسويبهگرایشوهاهمکاريسطحکاهشوبازیگرانبینتهدید
بـه 1970دهۀازفارسخلیجبهنظامیتسلیحاتانتقالوسالحفروشمیزانکه،دهدمینشان

کویـت دالر،میلیـارد 5/152سعوديستانعربگذشتهيهادههدر.استنداشتهسابقهشکلاین
خارجیکشورهايبانظامیدالر، قراردادهايمیلیارد27/20عربیمتحدهاماراتدالر،میلیارد60

بـا امـارات ویـژه بـه منطقـه کشورهاينظامیعظیمقراردادهايشاهداخیريهاسالدروداشته
درصـد 17خاورمیانه،2010تا2005السبینزمانیدورهدر.هستیممنطقهازخارجکشورهاي

انتقـال ونقـل .استدادهاختصاصخودبهرابزرگمتعارفتسلیحاتالمللیبینانتقالونقلاز
اسـت. (لطفیـان،   مواجه بـوده افزایشدرصد22با) 2004-2000(تسلیحات در این دوره گونهاین

جهـان درتسـلیحات عمـده ریافت کنندهدچهارمیندوره،ایندرعربیمتحدهامارات)11: 1390
.استبوده

گرفته ر ملتی به کاي سربلندت و عزع از فادر راه دگر ایی املیت  گریی  املیت گره پدید
ــا از آنجــا کــه در   ستل اقابل  قبوو مثبت ي مراید دبی  ترد، شو رس خلیج فاي هارکشوزه حو، ام

کرده و به حساسیت ب است، غیرعري ت هاگرفتن مله یددناو جاهلی اث میري حیاابه سمت بیشتر 
شود.میعنوان مانعی در برابر همگرایی نحسوب 

موانع منطقه اي
ودرگیـري بیشـتر یکـدیگر باخودروابطدرفارسخلیجحوزةکشورهاياي،منطقهسطحدر
،اسـت داشـته وجـود جانبهچندیادوصورتبههمییهاهمکاريالبته.اندکردهتجربهرامناقشه

هنـوز فـارس خلـیج حوزهکشورهايبرايجهانمختلفمناطقدرموفقتجربیاتالگوبرداريولی
وکشورهاسـت بـین متقابلروابطایجادراهدراصلیمعزلاعتماد،نبودهنوز. استنشدهنهادینه

بایـد کـه امنیتینظامتواناییبهمنطقهيهادولتبنابراین.داردوجودآنهابینمتعددياختالفات
کشـورهاي .استمنطقهنیروهايتوازندیگرموضوع. ندارنداطمینانگردد،تصورآیندهدرحداقل

وفـارس خلـیج درایـران جغرافیاییموقعیت. نیستندیکسانيهاتوانمنديسطحدارايمنطقهاین
اضـافۀ بـه فارس،خلیجکشورهايکلیۀدرشیعیانازایرانحمایتمنطقه،برآنتاریخیادعاهاي
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ازجملـه دارنـد، فـارس خلیجيهادولتبیشتردراقتصاديوبازرگانیتأثیرکهایرانیيهاخانواده

.شوندمیمحسوباعرابدیدگاهازامنیتیخطرهاي
عوامل ساختاري

بـراي یکـدیگر بارقابتوفارسخلیجدرمداخلهبیگانهيهاعوامل ساختاري به مداخله قدرت
يهاقدرتسیاستاین.اندکردهفراهممنطقهدرراناامنیست که موجباتآن، مربوط ابرسلطه

ونفـت منابعبرسلطهبراينفت،کشفازپسومنطقهاستراتژیکموقعیتازناشیابتداخارجی
با توجه به این موانـع و عوامـل دو دیـدگاه متفـاوت در رابطـه بـا همگرایـی        . استبودهمنطقهگاز

.رح استکشورهاي منطقه مط
دیدگاه اول معتقد است که اساساً چیزي به نـام همگرایـی منطقـه اي در خلـیج فـارس وجـود       

باشد اما دیدگاه دوم بر این باور است که کشورهایی چون ایران که مخالف مینداشته و امکان پذیر ن
فراوانی بهـره  ي هاتوانند در یک بازي برد برد با آمریکا از فرصتمیباشند میهمکاري فرامنطقه اي 

.بگیرند
وي در مصاحبه اي . دکتر ابراهیم متقی استاد داشگاه تهران، از مدافعان دیدگاه اول معتقد است

در رابطه با خلیج فارس ما موضوعی بـا عنـوان   : دهدمی، نظرات خود را اینگونه شرح 1390در سال 
ي الزم براي ادغام شدن در هابلیتبه این دلیل که اوال کشورها در این منطقه از قا. همگرایی نداریم

یکدیگر برخوردار نیستند ثانیا کشورها زیرساختارهاي  اجتماعی کامال متفاوتی دارند ثالثـا کشـورها   
ي سیاسی متفاوتی هستند بنابراین در شرایطی کـه کشـورهاي منطقـه    هادر این منطقه داراي نظام

ند زمینه بـراي شـکل گیـري همگرایـی     تاریخ و ساختارهاي سیاسی متفاوتی هست–داراي فرهنگ 
ي انسـجام اجتمـاعی   هـا همگرایی یک فرآیندي است که قبل از آن باید زمینـه . حاصل نخواهد شد

cohesionبوجود بیایـد و از انسـجام اجتمـاعی بـه انسـجام سیاسـی یـا       Social Cohesionاي

politicalتبدیل شود .
کنم که این شورا گام جدي در ایجاد همگرایی در مورد شوراي همکاري خلیج فارس باید عرض 

تالش شوراي همکاري خلیج فارس براي همکاري است بنـابراین بایـد ایـن موضـوع     . برنداشته است
ي منطقه هاي خودشان براي همکاريهاتوانند از تواناییمیمورد توجه قرار گیرد که چگونه کشورها 

لیج فارس روند همکاري را شروع کـرده انـد و   اي استفاده کنند یعنی کشورهاي شوراي همکاري خ
ائتالف سازي را در دستور کار خود قرار داده انـد تـا در تـداوم آن زمینـه را بـراي گسـترش روابـط        
امنیتی بوجود بیاورند اما این فرآیند منجر به ائـتالف و همگرایـی نشـده و نخواهـد شـد بـه همـان        

دسـت نشـاندگی   در نظراتـی نزدیـک بـه ایـن دیـدگاه      البته عده اي نیز .دالیلی که در باال ذکر شد
توانـد بـا   مـی ایران بر این باورند که ي منطقه مهمترین مانع براي همگرایی امنیتی دانسته و هارژیم

ایـن  . ي هسته اي به هژمون منطقـه تبـدیل گـردد   هاي خود از جمله توانمنديهاتکیه بر توانمندي
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در راستاي این هدف توجیه و معتقدنـد دسـتیابی بـه ایـن     گروه، دستیابی به انرژي هسته اي را نیز
البتـه صـاحبنظرانی چـون دکتـر نقیـب زاده در      . کنـد مـی توانایی بسیاري از مشکالت ایران را حل 
سیاست بـراي طـوالنی مـدت    این«ي نظامی معتقدندکه هامخالفت با این ادعا یعنی تکیه بر توانایی
.»ود را با غرب بهبود ببخشیمقابل اعمال نیست و ما باید مناسبات خ

تعبیر ائتالف شاید االن خیلـی پیشـا   : اما دکتر موثقی که بر دیدگاه دوم تأکید دارد معتقد است
گویم نوعی مصالحه و روابط نرمال وبا توجه بـه  اشـتراکات دو کشـور در مسـائل     میموعد است من 

به .... ه روست مثل انرژي هسته اي ومنطقه یک بازي برد برد که همه ي مسائلی که ایران با آن روب
نوعی تابع روابط ایران و امریکا است اگر ایران و امریکا به توافقی برسند در حد بازي بردبـرد نـه در   
حد مثال ترکیه یک  ائتالف همه جانبه به یک مصالحه و رابطه نرمالی برسـند اتفاقـا ایـران اینطـور     

با نگاه جدید تعیین کننده تر بتواند از این فرصت اسـتفاده  تواند رقباي منطقه اي رو کنار بزند و می
کند با توجه به مشترکات زیادي که براي مثال درتامین انرژي آسیاي میانه یا مشترکات امنیتی که 

ایـن  . در  افغانستان و عراق دارند و یا سرمایه گـذاري کـه ایـران در تاسیسـات زیربنـایی نیـاز دارد      
یران داردیعنی یک رابطه نرمال برگشت منافع براي ایـران دارد و ایـران بـا    امتیازاتی است که براي ا

هـا این نوع همکاري که البته به معناي استعمار و وابستگی نیست چراکـه دیگـر زمـان ایـن حـرف     
رسد با توجه به موضـوعات مـورد   میبحث اولویت منافع کشورهاست که بنظر , وتعابیر گذشته است

ه خلیج فارس ایران و ایاالت متحده با نوعی همکاري و روابط نرمـال یعنـی   عالقه دو کشور در منطق
احترام و استقالل متقابل و پذیرش نقش متقابل همدیگر در منطقه خلـیج فـارس از طـرف هریـک     

تواننـد وارد  مـی این طور است که ایران و عـراق  . توانند در راستاي تامین منافع گام بردارندمیبهتر 
یعنی ایران و عراق   2+نیتی منطقه اي شوند مثال شوراي همکاري خلیج فارس حتی یک پیوند ام

ي پدیـد آمـده   هـا رسد تحوالت اخیر یعنی حصول توافق هسـته اي ایـران، و فرصـت   میبه نظر 
به عبارتی در شـرایطی  .تواند موقعیت ایران را تغییر داده و کارایی دیدگاه دوم را نیز تأیید نمایدمی
منطقه اي بیش از حدي است که بتواند منجر به همکاري و مدل همگرایـی شـود، بـه    اختالفات که 

منظور از آن پـذیرش نقـش متقابـل ایـران و آمریکـا در      (کارگیري مدل و یا گزینه ائتالف همیارانه
منطقه توسط این دو کشور است یعنی حداقلی از روابط در ابتدا و سپس اعتمـاد سـازي بـی شـک     

توانـد در  مـی ي مشـترك  هـا این همکاري در زمینـه .) د بیشتري خواهد داشتبراي هر دو طرف سو
.  مسائل مهمی چون شکل گیري سیستم امنیتی مشترك جهت مبارزه با تروریسم تبلور یابد
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گیرينتیجه

ي ایـران بـراي تـامین امنیـت     هـا توان نتیجه گرفت که گزینهمیاز مجموع مباحث پیش گفته 
همگرایی با کشورهاي حاشیه خلیج فارس، دستیابی به هژمونی منطقه اي خلیج فارس شامل ایجاد 

در رویکـرد همگرایـی   . باشدمیي بزرگ و در مرکز آنها ایاالت متحده آمریکا هاو نیز ائتالف با قدرت
تواند به تشکیل ائتالف با کشورهاي منطقه بپردازد میبرخی صاحب نظران بر این اعتقادند که ایران 

باشـد و در  میابطه بنیانی ترین و مطمئن ترین روش، تکیه بر مشترکات اقتصادي و فنی و در این ر
یی در حوزه نفت و گاز  و ارائه یک مدل امنیتی فراگیر با حضور ایران و هااین میان، تشکیل اتحادیه

در پاسخ باید گفت رویکرد ذکـر شـده بـیش از حـد معقـول آرمـان       . باشدمیتواند راهگشا میعراق 
رایانه است چرا که اختالفات در این منطقه بیش از حدي است که بتواند منجر به همکاري و مدل گ

که باید به آن اشاره کرد این است کـه سـاکنان منطقـه خلـیج فـارس      لخیهمگرایی شود واقعیت ت
بخصوص ایران و اعراب شناخت درستی از هم ندارند و اگر هم شـناختی هـم داشـته انـد از طریـق      

به ویژه اروپاییان بوده است که آنها هم آگاهانه یا ناآگاهانه نـه تنهـا شـناخت درسـتی ارائـه      دیگران
. یی داشته اند که به موجب آن ملل منطقـه از هـم دور شـوند   هانداده اند بلکه سعی در ایجاد زمینه

ضمن اینکه عراق ممکن است در شرایط فعلی که دچار بحران داخلی اسـت دنبالـه روي در مسـائل   
منطقه اي را با کشورهاي منطقه بخصوص ایران دنبال کند اما بی شک با توجه به سـابق تـاریخی و   
حصر عراق و تنگی فضاي ژئوپلتیکی این کشور در آینده فرضی که دوباره قدرت خود را بدست آورد 

همچنین غرب حاضـر نخواهـد شـد بـه دلیـل منـافع       . بی شک سرناسازگاري با ایران خواهد داشت
یمی که در این منطقه دارد و بحث امنیت اسرائیل چنین الگویی را بپذیرد از این گذشته بایـد  مستق

ي سیاسی حاکم در کشورهاي حاشیه خلیج فارس خود را بسیار نزدیـک تـر   هاتوجه داست که رژیم
بنـابراین ایـن   . بینند تا کشوري مثل ایران که از دیدگاه آنها عامل تنش در منطقه اسـت میبه غرب 

که در این راه موانع ساختاري همچون حضـور آمریکـا در   . رویکرد با مشکالت خاص خود روبروست
این . باشدمیمنطقه و تشکیل ائتالفات امنیتی و اقتصادي با کشورهاي منطقه از مهمترین مشکالت 

گرایی امر بیشتر به دلیل وابستگی اقتصادي آمریکا به نفت و گاز منطقه و نیـاز بـه مبـارزه بـا بنیـاد     
بعالوه مشکالت اساسی و قدیمی میان ایران و کشورهاي منطقه، اختالفات تـاریخی میـان   . باشدمی

ایران و اعراب، مسائل منطقه اي و غیرمکمل بودن اقتصادهاي منطقه از مهمتـرین عوامـل ناکـارایی    
م به عنـوان نظریـه   باشد و نئورئالیسمیاین امر از منظر تئوریک نیز قابل تائید . باشدمیاین رویکرد 

توانـد در سـطوح   مـی توضیح دهنده این تحقیق معتقد است که همکاري در فضاي آنارشـیک فقـط   
بویژه اینکـه موازنـه قـوا را    . رسدمیاقتصادي و سطوح پایین سیاسی امکانپذیر است و به سطح بقا ن

.توان در زمره همکاري دانستمین
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ت خلیج فارس، تالش براي دسـتیابی بـه هژمـونی       گزینه دیگر پیش روي ایران براي تامین امنی
کنند ایـران بـراي دسـتیابی بـه هژمـونی منطقـه اي       میموافقین این رویکرد بیان . منطقه اي است

ي مختلف نظامی و منابع معدنی و طبیعی فراوان خود به این هـدف  هاتواند با تاکید بر توانمنديمی
ي تسـلیحاتی  هـا جمهـوري اسـالمی ایـران در آزمـایش    به عبارت دیگر راه میانبري کـه . دست یابد

تواند زمینه را بـراي سـلطه ایـن    میي با برد کوتاه و متوسط دست پیدا کرده هاپیموده و به موشک
به همین شکل تالش براي دستیابی به انرژي هسـته اي نیـز   . کشور در عرصه منطقه اي فراهم کند

از جمله درصورتی که ایـران بـه بمـب اتـم     . ا حل نمایدتواند بسیاري از معضالت امنیتی ایران رمی
باشـند  میدست پیدا کند ترس از انتشار آن و افتادن به دست گروههایی که از دید غرب تروریست 

مانند حماس و حزب اهللا و نیز طالبانی که به اعتراف خود آنها در ایران آموزش دیده اند و انـداختن  
تواند از یک طرف غرب را وادار بـه عقـب نشـینی و    میف ایران ترس بر پیکره کشورهاي عربی مخال

در ایـن  . دادن امتیاز کند و از سوي دیگر زمینه شکل گیري قدرت منطقه اي را ایران را فراهم کند
در پاسـخ بـه ایـن    . تواند بر ذخایر عظیم نفت و گاز و اورانیوم خود تکیه کنـد میراه ایران همچنین 

ونی ایران امکان پذیر نیست چرا که گفتیم حضور آمریکـا در ایـن منطقـه    گروه اشاره کنیم که هژم
دائمی است به خاطر منافع مستقیمی که در این منطقه دارد بنـابراین بـا توجـه بـه جـو حـاکم بـر        
منطقه محال است که آمریکا اجازه دهد ایران به هژمون منطقه تبدیل شود ضـمن اینکـه ایـران در    

ژمون شدن را ندارد همچنـین آمارهـاي خریـد تسـلیحاتی کشـورهاي      ي ههاشرایط فعلی پیشرفت
ي پیشین ارائه شد نشاندهنده این است که پـذیرش ایـران بـه عنـوان     هامنطقه از غرب که در فصل

امـا موانـع سـاختاري ماننـد هژمـونی آمریکـا مسـلح کـردن         . هژمون در شرایط فعلی ممکن نیست
ي بین المللی از جمله موانع اصـلی و مهـم   هایز تحریمکشورهاي منطقه جهت بازدارندگی ایران و ن

بویژه با در نظر گرفتن این امر که دستیابی ایران به بمب اتم توسط ایران . تواند باشدمیاین رویکرد 
باشد پیش از وقوع چنین امري و با نزدیک شـدن  میبراي غرب به معناي بازي با حاصل جمع صفر 

.تناب ناپذیر خواهد بودایران به این دستاورد، جنگ اج
توانـد  مـی اما رویکرد سوم و پیشنهادي این تحقیق در تامین امنیت خلـیج فـارس بـراي ایـران     

با در نظرگرفتن سیاست آمریکـا از زمـان جنـگ سـرد در منطقـه خلـیج       . باشدمیائتالف همیارانه 
درت حاضـر در منطقـه   سپتامبر که آمریکا را به تنها ابرقـ 11فارس و با فروپاشی شوروي و حوادث 

. توان نتیجه گرفت که منافع آمریکا بشدت با تحوالت خاورمیانه درهم پیچیده اسـت میتبدیل کرد 
بـرد بـا   -تواند بـه یـک بـازي بـرد    میلذا ایران براي نقش داشتن در تحوالت قدرت در خلیج فارس 

. مسـائل منطقـه باشـد   این امر نیازمند همسویی متقابل ایـران و آمریکـا در حـل   . آمریکا دست بزند
همکاري در مسائلی از جمله تحوالت موسوم به بهار عربی، مبارزه با تروریسم و تشکیل یک سیستم 
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امنیتی که همه بازیگران موجود در منطقه در آن دخالت داشته باشند و منـافع همگـی بـه حسـاب     

دهـه رفتـار   3از همچنـین بایـد توجـه داشـت کـه بـیش       . تواند گزینه مطلوب امنیتی باشدمیآید 
ي غیر از ائـتالف بـا آمریکـا تنهـا نفعـی بـراي ایـران        هامتعارض ایران و چشم امید داشتن به گزینه

ي بسیار رو به رو ساخته است اگر الگوي ائتالف با آمریکا که منظور هانداشته بلکه کشور را با هزینه
کشـور اسـت یعنـی حـداقلی از     از آن پذیرش نقش متقابل ایران و آمریکا در منطقه توسط ایـن دو  

. روابط در ابتدا و سپس اعتماد سازي بی شـک بـراي هـر دو طـرف سـود بیشـتري خواهـد داشـت        
براي . همچنین جمهوري اسالمی ایران به لحاظ نقش آفرینی در منطقه نقش مهمی ایفا خواهد کرد

ر نقـش آفرینـی بـراي    تواند به نفع ایران باشد دمیروشن شدن این بحث که چقدر ائتالف با آمریکا 
کنـیم کـه پیوسـتاري از مقابلـه تـا      میتأمین امنیت خلیج فارس دوباره نمودار استفان والت را ارائه 

.ائتالف رسمی است

کند که اگر ایران در راه گزینه ائتالف بـا آمریکـا گـام بـر     میتوجه به نمودار این نکته را روشن 
سمت چپ نمودار به سـمت راسـت نمـودار حرکـت کنـد      شود که هر چه ایران از میدارد مشاهده 

توانایی بیشتري براي نقش آفرینی در امنیت خلیج فارس خواهد داشت یعنی موافقت بیشتر بـا ابـر   
.قدرت در ازاء گرفتن امتیازاتی در منطقه خلیج فارس

. تواند دستاوردهاي زیر را براي ایران به همراه آوردمیائتالف با آمریکا 
ن مسئله همراه با ایجاد جو اعتمادسازي با آمریکا خواهد بود که منجر به پایان حضور نخست، ای

دوم، جمهوري . شودمیآمریکا در منطقه و واگذاري این نقش به کشورهاي منطقه با محوریت ایران 
اسالمی ایران منعی نخواهد داشت که همکاري اقتصادي با سایر قدرتهاي دخیل در منطقـه را مثـل   

ادامه دهد همانطور که در قبل از انقالب این مهم میسر بود تحقق ایـن گزینـه البتـه پـیش     روسیه
ـ  وجـود آیـد یعنـی گـامی     ه نیازهایی دارد، نخست اینکه باید تحول بینشی در رفتار ایران و آمریکا ب

رند دامیعملی برداشته شود و ایرانیان نشان دهند مسئوالن در مسیر ایجاد امنیت در منطقه گام بر 
همچنـین آمریکـا در اقـدامی    . نیسـت و این احساس مسئولیت در تضاد با منافع کشورهاي منطقـه  

متقابل اعتماد ایران نسبت به عدم دخالت در اموراتی همچون مسائل داخلی و براندازي که همیشـه  
ه شود و موجود بوده برداشتهایعنی جو عدم اعتمادي که سال. ایران از آن نگران بوده را جلب نماید

دهد پایبنـد  میآمریکا نشان دهد که مسئوالنه در قبال تعهداتی که نسبت به ایران در فضاي جدید 
سوم ایران مشـکل وجـود   . است دوم ایران مشکالت ایدئولوژیک و سیاسی خود را با آمریکا حل کند

موافقت بیشتر با 
قدرت برتر

مخالفت بیشتر با 
قدرت برتر

I
توازن سخت

I
توازن نرم

I
خودمختاري 

بیشتر

I
بیطرفی 

I
همراهی

I
توازن منطقه 

اي 
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مکـاري   چهـارم ه . اسـت 1967اسرائیل را حل نماید که بهترین راه پذیرش مرزهاي پـیش از سـال   
سیاسی و نظامی ایران با کشور عربستان سعودي اسـت چراکـه عربسـتان یکـی از کشـورهاي مهـم       

و مسـئله  . خلیج فارس است و هم کشوري است که تا حـد زیـادي برکشـورهاي منطقـه نفـوذ دارد     
بنابراین یک تحول اساسی بینشی باید در ایـران  . نهایی عدم دخالت در امور کشورهاي منطقه است

توان به آن فعال خوشبین بود به بیان دیگر بایـد در هـر دو طـرف یـک     مییکا اتفاق بیفتد که نو آمر
چرخش در سیاست خارجی را شاهد باشیم یعنی از طرفی ایران نیازهاي آمریکا را احساس نمایـد و  
از طرفی آمریکا ایفاي نقـش در منطقـه را توسـط ایـران بپـذیرد و ایـن واقعیـت را درك کنـد کـه          

تواند و باید در تامین امنیت منطقه نقـش  مییی که دارد هاي اسالمی ایران بر اساس تواناییجمهور
تواند تاثیر جدي بر بحث امنیـت در  میداشته باشد نتیجتاً تا ایران مسائل خود را با غرب حل نکند ن

.خلیج فارس بگذارد
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Iran’s options in the Persian Gulf security

Farzad ravanband

Abstract
Persian Gulf due to tremendous sources of energy (Oil and Gas), the

significant Geopolitics situation and existence of Islamic radicalism have an
extreme notability. This important zone is a principal provider of energy needs
of the world. Then for this zone, security indicator is very important. Yet
presence of great player likes United States as a sole great power and revenue
engagement of this state to developments of Persian Gulf make more complex
these events. Therefore principal problem is that what is the most security
option for Iran in the Persian Gulf? In other words, how Iran can provides
security in this zone that  Nor the other states of Persian Gulf  show negative or
pessimistic reaction nor agitate American reaction and also provide supply
revenue of Iran.  In this regard and with respect to more than thirty years
struggle of Iran and America, Iran's emphasize on balance of powers via
rapprochement to great powers as china and especially Russia and try to
engaging this countries in the internal events such as energy projects and atomic
problem, the author believes that Islamic republic of Iran has a several options:
the first is that, Iran can emphasize on commons with Arabic countries of
Persian Gulf and via converge with them.(Convergence) Second, Iran can
embrace unilateral approach and move forward to hegemony by way of self-
military and natural capabilities. (Hegemony) But In conclusion, the results
showed that optimum security strategy for Iran, because of engaging of
America and the Arabic countries of Persian Gulf's revenues and another
options' Deficiency as hegemony and convergence, Iran must move to Alliance
with America. (Alliance)

Keywords: Persian Gulf, Integration, Security, Iran, America
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