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605...همگراییبر مبتنیايمنطقهامنیتنظامتبیین راهکارهاي ایجاد

فارسخلیجبر همگرایی درمبتنیايمنطقهامنیتنظامتبیین راهکارهاي ایجاد

1جاوید منتظران

چکیده
اغلـب جهـت همینبهوبودهايمنطقهامنیتنظمالملل،بینسیستمدرواحدهامشغولىدلترینمهم
مرزهـاي دیگـر ی،المللـ بینصحنهدرامروزهواقعدرباشدمىآنتأمینبهمعطوفواحدهارفتارىالگوهاى
کنـد میجلوهمهمو آنچهکنندعملهاملتکنندهجداوملیمرزهايعنوانبهتوانندمینهادولتسیاسی
حوزههمکشورهايازبسیاريبرايايمنطقههمگرائی،هاتسلطوهاهجومتغییرات،اینعصردرکهاینست
درامنیتـى نظامیکایجادوايمنطقهثباتوصلححفظدرراییهمگواز سویی همکارياست.مهمبسیار

ایـن يهـا دولـت مشـترك مصـالح ومنـافع ازدفاعبرايمطمئنراهىعنوانبهنیزفارسخلیجکشورهاي
وهمکـارى گــسترش درکـه زیـادى بــسیار هـاى زمینـه وجـود بالذا.استجهانیحساسومهممنطقه

راهمکـاري وهمگرایـى ازمیـزان آنمنطقـه يهادولتداردوجـودفارسجخلیکشورهايمیانهمگرایی
اسـت آنمقالـه اینهدفآوردند لذاوجـودبهخودمیاندهندهامنیتنظام. جامعهیککهتانکردندایجاد

وتجزیـه مـورد رافـارس خلـیج درايمنطقـه امنیـت نظامایجاددرموثرهمگراییيهازمینهترینمهمکه
کشـورهاي ومیاسـال جمهـوري کـه گیردمىشکلاینگونهپژوهـش نیزاصـلىپرسـشودهدقرارحلیلت

تواننـد میییهاراهبردوراهکارهاچهازمنطقهدرهمگراییبرمبتنیامنیتینظامیکبهرسیدندرمنطقه
مشتركايمنطقهامنیتمدلیکدرفارسخلیجکشورهايدارد که؟ و نتایج مقاله بیان مینماینداستفاده
درگیـري تصمیمبرعالوهوبزننددستاعتمادسازياقداماتبهگفتگوهاییدرتوانندمیهمگراییبرمبتنی
بـه چندجانبهیادوجانبهصورتبهنیزمحدودتريمسائلدربارهتوانندمیعضوکشورهايعام،مسائلمورد

بنشینند.گفتگو

، راهکارخلیج فارس، همگرایی،اينطقهمامنیت :هاي کلیديواژه

ابط بین الملل گرایش دپیلماسی کنترل تسلیحات دانشگاه مالک اشتر تهران ارشد روکارشناس-1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


خلیج فارسفرهنگی –علمی همایش ملی یازدهمینمجموعه مقاالت  606

مقدمه
-مـی هـم گردائتالفدفاعی برايواقتصاديسیاسیاتحادقصدبهکشورهااستمعتقدهاگت

دردر واقـع اتحادهـا  ).394: 1375هاگـت، (نماینـد تـأمین راخـود موردنظرمنافعحداکثرتاآیند
باشـند، یکدیگرمشابهیامکملاستممکنعمنافاینکند کهمیبروزکشورهامنافعازايمجموعه

تـرین مهـم لذا.)1374:243دیگران،وبیلیس(استکشورهاهماهنگینیازمندآنهابهدستیابیاما
اغلـب جهـت همـین بـه وبـوده ايمنطقـه امنیـت نظـم المللبینسیستمدرواحدهامشغولىدل

تــأثیر تحـت واحـدها امنیـت راسـتا ایندر.باشدمىآنتأمینبهمعطوفواحدهارفتارىالگوهاى
گرفتـه نظـر درآنبـر تأثیرگذارسطوحجملهازاىمنطقهسطحکهاستبودهمختلفىمـتغیرهاى

مهـم  الملـل بیناي در نظام منطقهسازمان امنیتییکگیريشکلبنابراین. )1384،قاسمى(شودمى
بـه تواننـد مـی نهـا دولتسیاسیمرزهايدیگری،لالملبینصحنهدر واقع امروزه درگردد.میتلقی 
شـردن جهـانی حقیقتدروسازيیکسانلذاوکنندعملهاملتکنندهو جداملیمرزهايعنوان
کنـد مـی جلـوه مهمآنچهحالهردر.پیوندندمیوقوعبهبسرعتهاو ایدئولوژيهنجارهاها،ارزش

کشـورهاي ازبسیاريبرايايمنطقه، همگرائیهاتسلطوهاهجومتغییرات،اینعصردرکهاینست
: 1394نیـا : برد(افشـین مـی باالخارجیمقابل فشارهايدرراآنهاتوانواستمهمبسیارحوزههم

16.17(.
سـی اسییگرانازبـ وهـا لـت ودابـط وردرادضـ تمرتـا رفو دداراياگراییووهمگراییواقع در

زیگرانابو هاتلودقیلتازبعیتااگراییووهمگراییفرایندطوسقا و یابقوگیريکلشد.شابمی
ب وقریـ تازارتسـت  بعمیومفهـ ظحـا لبههمگرایی. استفرديایجمعیو یملعافمنبهنسبت

هناختشـ ناآنـ ركشـت مهدفانعنوبهالکه معموصخمشايهنقطسمتبهافرادشدنیکنزد
و ركشـت مهـدف ازاآنهـ شـدن ردووهمدیگرازجداییوتفکیکازتارتسبعاگراییوودوشمی
.)1392:3،شهروي(استصي خاهاهدفسمتبهتکرح

بیان مساله
شـاهد یکـم وبیسـت يسـده آسـتانه دروبیستميسدهينیمهازپسالمللیبینيدر عرصه

وجـه  ، مللزمانسامنشوردرچندهر. استبودهايمنطقهيهاسازمانيتوسعهواهمیت روزافزون
بـراي  راهکارهـایی منشـور، هشـتم فصـل درایـن وجـود بادارد،بیشتريبرجستگیگراییجهانی

ایـن  مقـررات ازیـک هـیچ واسـت آمـده المللیبینامنیتوصلححفظدرايمنطقهيهاسازمان
و صـلح حفـظ بـه مربـوط امـور انجامبرايايمنطقهنهادهايیاهانامهموافقتوجودمانع، منشور
ایـن گونـه   اینکـه بـر مشـروط نیسـت، باشـد ايمنطقهاقداماتبرايمتناسبکهالمللیبینامنیت
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بر اینکـه مشروطوباشدسازگارملل متحداصولواهدافباهاآنيهافعالیتونهادهایاقراردادها
.)166: 1384، کاظمیاخوان(برسدشورااطالعبهکاملطوربهزمانهردرمزبوريهافعالیت

در کشـورهاي امنیتـى نظـام یکایجادوايمنطقهثباتوصلححفظدرهمکاري و همگرایی
منطقـه اینيهادولتمشتركمصالحومنافعازدفاعبرايمطمئننیز به عنوان راهىخلیج فارس

مختلـف امنیتـی هايطرحکهاینستاست،شدهمشخصکهلذا امري. استجهانیحساسومهم
این درامنیتوثباتاستقراربهاستنتوانستهتاکنونايمنطقهفراهايقدرتسويازشدهطراحی

معـادالت بـر خـود نفـوذ حفـظ همـواره بـراي  ايفرامنطقـه هـاي قـدرت درواقعکندمنطقه کمک
در خلـیج فـارس   ارزانانرژيبهدسترسیتضمینوجهانیسیاسیتفوقحفظمنطقه،استراتژیک

بینیادوجانبهروابطچارچوبدرکهموجودمسائلبرخیبهزدندامنباتااندکردهتالشموارهه
هـاي تنشوهابحرانسمتبهراايمنطقهدرونمسائلازايپارهاست،فصلوحلقابلايمنطقه
این سیاست است نتیجهدر. کنندفراهمراخودحضورونفوذاستمرارزمینهودهندسوقداردامنه

ایـن بنـابراین کشـورهاي  . اسـت شدهفراوانیهايدگرگونیدستخوشمنطقهامنیت اینکه امروزه
وروشـن مقتضـیات وامکاناتمبنايبرايمنطقههمگرایییک الگويطراحیبابایستیمیمنطقه

ایفـا محـوري نقـش آنیالمللـ بـین جایگـاه ارتقايومنطقهمعادالتبهدهیجهتدرتعریفقابل
کشـورهاي  و همگرایی میـان همکارىگـسترشدرکهزیادىبـسیارهاىزمینهوجودلذا با.نمایند

هـا دورهبرخـى درایـران سوىازکهاىاعتمادسازانهتمهیداترغمعـلىوداردخلیج فارس وجـود
آنمنطقـه يهـا دولتونگردیدايمنطقهامنیتنظامایجادبهمنجرروابطاینولىگرفته،صورت
بـه خـود میـان نظام امنیت دهنـده . جامعهیککهنکردند تاایجادو همکاري راهمگرایىازمیزان
موثر در ایجـاد نظـام   همگراییيهازمینهترینمهماست کهآنمقالهاینهدفلذا.آوردنـدوجـود
پژوهــش  اصــلى پرســش ودهـد  قـرار تحلیـل وتجزیهمورددر خلیج فارس راايمنطقهامنیت 
امنیتـی یـک نظـام  بـه و کشورهاي منطقه در رسـیدن میکه جمهوري اسالگیردمىشکلاینگونه
توانند استفاده نمایند.مییی هاهمگرایی در منطقه از چه راهکارها و راهبردبرمبتنی

تحقیقضرورت
نظریـه سـوي ازاي،منطقهيهاسازمانوهااتحادیهتشکیلوايمنطقههمگراییکهزمانیدر
تهدیـدهاي بامقابلهبرايناپذیراجتنابضرورتیعنوانبهغربیعمدتاًکشورهايمقاماتوپردازان

جهـت نیـز متعـددي يهاتالشاساساینبرواستشدهتلقّینظامیوامنیتیسیاسی،اقتصادي،
صورت...) ونفتا، اروپااتحادیههمانند(ايطقهمنيهاسازمانتأسیسوکشورهابینهمگراییتقویت
و عـدم  واگرایینسخهپیچد،میخلیج فارسمنطقهکشورهايبرايغربکهاينسخهاست،گرفته
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اقتصـادي، يهـا عرصـه دراتحادوهمگراییبهمبرمنیازامروزلذا از آنجا که دنیاي. همگرایی است
بـر پـیش ازبیشـتر منطقه خلیج فارس بایـد ، این شرایطلذا در دارداجتماعیفرهنگی،وسیاسی

کند.تکیهمشترکانهامنیتینطامیکتمایل به ایجادوافزایش همگرایی

واگراییوهمگرایی
اينقطـه سـمت بـه افـراد شـدن نزدیـک تقریـب و ازاسـت عبارتمیمفهولحاظبههمگرایی

آن، عبـارت ا برابـر درواگرایـی شـود، میشناختهآنانمشتركعنوان هدفبهمعموالکهمشخص
ي هـا هدفبه سمتو حرکتمشتركهدفازآنهاشدنو دورهمدیگرازجداییوتفکیکازست

.)373: 1385، خاص(حافظ نیا

:باشندمیزیرخصوصیاتدارايهمگرايهاسیستم
سیاسـی و ودياقتصاهايهمکاريو اعتبارنقشبهشوندمیادارهدموکراتیکصورتعموما به

یـی همگرايهـا سیستمدر. دهندمیبیشترياهمیتومعقدنداجتماعیوفرهنگیيهاحلقهایجاد
طـرف از...شـود مـی محـدود کنتـرل و یالمللبینمنافعجهتدرملیحاکمیتمنافعاحساسات و

هـا لـت متفرقهتجزیه وموجب، گرددوحدتباعثاستممکنکهقدرهمانجغرافیاییعاملدیگر
مشـترك عالیـق کـه زمـانی ، سـرزمینی یوسـتگی مجاورت و پوعامل جغرافیاراقعدر. شودمینیز 

تحکـیم  ، کامـل ادغـام تا مرحلهراوحدتيهارشته، باشدموجودهمجواريهاحکومتدوستی بین
هـا مجـاورت ایـن عمومـا باشـد داشتهوجودآنهابینسیاسیيهاتضادچنانچهعکسبر. بخشدمی

و اصـطکاك نهایتـا مرزي ودیرینهاختالفاتشدنزندهوارضیدعاوي مختلفگشتنمطرحعثبا
لحـاظ بـه بنـابراین همگرایـی  .)64-1370:60،می(کاظشـود میجنگو در بسیاري از مواردتفرقه

عنـوان بـه معمـوالً کـه مشخصايسمت نقطهبهافرادشدننزدیکوتقریبازعبارتستمفهومی
وهمـدیگر ازجـدایی وتفکیکبه معنیآنبرابردرواگراییوشودمیشناختهآنانمشتركهدف

). 373:1385نیـا، حـافظ (استي خاصهاهدفسويبهحرکتومشتركهدفازهاآنشدندور
رهبـران آنوسـیله بـه کـه دانـد اي مـی پروسهراهمگراییهمگرایی،نظریهگذارپایهس،هاارنست
بـه راشـان سیاسیيهاو فعالیتانتظاراتوفاداري،کهشوندمیمتقاعدتلفمخکشورچندسیاسی
زاده،سـیف (دهنـد سـوق باشـند، برخـوردار قـانونی اختیاراتازنهادهایشکهجدیديمرکزسمت

191:1368(.
وشـده دورهمدیگرازهاو دولتسیاسیواحدهايآنطیکهاستفراینديواگراییمقابلدر
بـا ارتبـاط درواگراییوفرایند همگرایی).229:1370قوام،(شودمیفراهمجنگوبحرانيزمینه

منـافع واهـداف آنیـا بـرعکس  ومشـترك هـدف دركواحسـاس از،هادولتوسیاسیبازیگران
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نمـوده کمکروندبه تقویتکنندهتسهیلیاواصلینیروهايآنتداومباوشودمیشروعمتعارض
امنیـت، چـون آمـدهایی با پییکپارچگیرامزبورفرایندهايپایانیمرحله. نمایندملکارافرایندتا

-مـی تشـکیل نیـافتگی و توسـعه جنگتنش،چونپیامدهاییباتجزیهبرعکسیاوتوسعهوصلح
وگرایـی جمـع رفتـار بـر نـاظر واگرایـی وهمگراییبحث.)5: 1389و همکاران، پوردهد(احمدي

همبسـتگی وپیوسـتگی فراینـد هـم  بـه . اسـت یکـدیگر بـه نسبتهادولتواکشورهگزینیدوري
همـدیگر  بـه نسـبت ملّـی يهـا دولـت دورگزینـی وجداییفرایندبهو"همگرایی"ملّیيهادولت

مـی اطـالق "واگرایـی ": شـود مـی اطالقفرآینديبهسیاسیعلومفرهنگچارچوبدرهمگرایی
يهـا سیاسـت مسـتقل هـدایت قـدرت وخواستازجوامعآن،در) که54: 1379نیا،حافظ(شود

دسـت هماهنـگ ومشـترك يهـا به تصمیمکنندمیسعیوپوشندمیچشمخوداساسیوعمده
تعریفـی در.)150: 1387، صـفوي (کنندواگذارايتازهمرکزينهادهايبهراگیريتصمیمویابند
ژئواسـتراتژیک  وژئواکونومیـک ، ژئوپلیتیـک يآمیـز درهمهمگرایی،": استآمدههمگراییازدیگر

.)69: 1387مجتهدزاده،("استگیتیگوناگونمناطقدرهاملّتوکشورها

گیري همگراییي شکلهازمینه
اي،منطقـه والمللـی بـین تشـکل وبنـدي گروهیکشدنپدیداروهمگراییفرایندگیريشکل

مشتركيهاویژگی-1: استشرحبدینآنهاعمدهکهاستخاصیو عواملهازمینهوجودنیازمند
آدابوقومیت، خاندان، نژاد، مذهبودین، ایدئولوژيتاریخی،تجربهزبان،مانندتاریخی،فرهنگی،

ومتمـایز جغرافیـایی واحـدهاي ازبرخـورداري وجغرافیاییوطبیعیوحدت-2مشترك؛ رسومو
ياتحادیـه ماننـد ... وقارهشبهاقیانوس،دریا،قاره،الت،فخلیج، جزیره،، جزیرهشبهمانندیکپارچه

دریـاي کشـورهاي ياتحادیـه فارس،همکاري خلیجشورايآفریقا،وحدتسازماننفتا،پاسیفیک،
-4؛... وفرهنگـی سیاسـی، اقتصادي،امنیتی،تهدیدازاعممشتركتهدید-3؛)ساركخزر،(سیاه

ونیازهـا -5؛...واوپکاروپا،مشتركبازار،)هاصنعتی(8گروه:مانندمشتركنقشومنافععالئق،
سیاسینیروهايومسلّطقدرت-6واکو؛ آنآسهمانندمختلف،يهازمینهدرمتقابليهاوابستگی

کشـورهاي گیرنـد، ماننـد  مـی عهـده بـه راهمگرایـی رهبريوتأسیسنقشکهبرترژئوپلیتیکو
کشورهارهبرانسیاسیوعاطفیروابط-7؛...وايمنطقهيهاقدرتی،جهانيهاقدرتاستعمارگر،

اروپـایی، تمـدن اسالمی،تمدنمانندتمدنیيهاوابستگی-8عربی؛متحدهاماراتفدراسیونمانند
تعیـین تـأثیر ،)ترکیبـی (جمعـی یاانفراديصورتبهمزبورعواملوهاکه زمینه...واسالويتمدن
ايمنطقـه والمللـی بینوجهانیيهاتشکلشدنو پدیدارهمگراییفرایندگیريشکلبرايکننده
.)1379،57نیا،حافظ(دارند
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ايمنطقههمگرایی 
بـه منطقـه . شـد شناختهامنیتینظماندازچشمیکعنوانبهگراییمنطقهسردجنگازبعد

مرزهـاي براسـاس آندودحـ کهشدهتشکیلکشورچندینازکهاستجغرافیاییواحدیکعنوان
-شکلبرايواقعدر). 24: 1388ولدانی،جعفري(گردندمیتعیینایدئولوژیکيهاویژگیوفیزیکی

جغرافیـایی وضـعیت متغیرهـا، تـرین مهمازاست کهالزممتغیرچندینايمنطقهنظامیکگیري
منـافع آنهابراساسکههستندجغرافیاییعناصرغیرهووسعتمرزها،کشور،چندهمجواري. است

عواملاستهویتدیگرمتغییرجملهازکندمیجادایمنطقهکشورهايبرايرامتضاديیامشترك
هـا شـباهت . کندمیایفارامیمهنقشمنطقهیکهویتپیدایشدرسیاسیوایدئولوژیکیمختلف

بـر گذارتاثیررهايمتغیردیگاز. کنندمیفراهمراايمنطقهنظامگیريشکلزمینهپیشتضادهاو
پیونـدهاي ویکـدیگر بـه منطقـه یـک کشورهاياقتصادينیازهايايمنطقهيهانظامگیريشکل

. دارنـد رازیربنـایی نقشايمنطقهيهانظامپیدایشدرکهاستتاریخیومذهبیقومی،فرهنگی،
امنیـت وقـدرت دنبـال هبگراییمنطقهرونددرکشورهااست؛معتقدفاستدر همین راستا لویس

قـوي ونیرومنـد هـاي دولـت . کنندمیهمکاريکشورهادیگرباخودنظامبقايجهتدرو. هستند
مزایـاي بـه یـابی دستدنبالبهکوچکهايدولتوهستندگراییمنطقهروندگذارانبنیانمنطقه

).308: 1387فاسـت، ( هستنداستامنیتوثباتتامینآنترینحداقلکهايمنطقهيهاهمکاري
بـه رافکرهااستمدتیشدنجهانیمقولههمانند2کردنايمنطقهیا1گراییمنطقهبنابراین مقوله

متعـدد يهـا واکنشواظهارنظرهابهراگوناگونجوامعرهبرانواندیشمندانونمودهمشغولخود
درالمللـی بینواقتصاديامی،نظسیاسی،فرهنگی،روابطتقویتعاملگراییمنطقه.استواداشته

تـا اي،منطقـه يهـا اتحادیهدرشدنواردطریقازهادولت. شودمیمحسوبسیاست جهانیعرصه
تـا شـود میباعثگراییمنطقه. آورندمیوجودبهرایکدیگربینهمکاريوبستر تعادلزیاديحد

همچنـین . کنندنقشایفايجهانیسطحدربهترظرفیتوقابلیتبابتوانندیک منطقهکشورهاي
جهـانی رونـد کـه باشـد فیزیکیيهازیرساختبرايالزمبسترهايآفرینندهتواندگرایی میمنطقه
بسـیار ارتبـاط گراییمنطقهوايمنطقههمگراییکهاستحالیدراین. کندتکمیل میراآنشدن

مـی منطقـی ارتباطیباسیاستورافیاجغروایناز. داردسیاسیو جغرافیايژئوپلیتیکباعمیقی
بـوده گونـه همـین نیـز ایـن ازپـیش کههمانگونه. شوندواقعجهانیدر عرصهتحولاساستوانند

1-Regionalism
2 -Regionalization
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:1379مـویر، (اسـت جغرافیـایی –سیاسیتکاملاوجنقطهکشور نمایانگرمویرتعبیربهمثالً. است
83(.

و“ايمنطقـه بنـدي گـروه ”اصـطالح دوکهافتدمیاتفاقفارسیسیاسیفرهنگنیز درگاهی
دوایـن ازیـک هـر داشـت توجهبایدکهحالیدرشود،میفرضیکیوبرابر“ايهمگرایی منطقه”

هـم گـرد معنـی بـه ايمنطقـه بنديگروهکهدرحالی. استايویژهمفهومياصطالح، بازگوکننده
. استايمنطقهژئوپلیتیکنظامیکادایجبرايجهانگوناگونمناطقدرکشورهاشماري ازآمدن

ویژهيمنطقهدرکشورهااستراتژیکواقتصاديسیاسیآمیزيدرهممعنیبهايهمگرایی منطقه
اي،منطقـه گـروه بنـدي  بـراي مثـال بهتـرین . استیکپارچهايمنطقهنظامیکبراي پدیدآوردن

.)204: 1381، مجتهدزاده(ستااروپااتحادیهمنطقه اي،همگراییو براينفتاآن،.سه.آ

ايمنطقهبر آمده از همگرایی اي منطقهامنیت 
»امنیـت «واژهدودارايبگیریم،نظردرواژگانیترکیبنظرازرا»ايمنطقهامنیت«مفهوماگر

مشـترکی قبـول قابـل تعریفواستپیچیدهواژهدوهر. )1380:40است(مورگان،»ايمنطقه«و
. باشدمقایسهوقیاسموضوعاتاینبهشدننزدیکبرايراهبهترینشایدوندارد،وجودآنهابراي
بررسـی بـه توجـه بـا دارد،وجـود واژهدواینيدربارهکهفراوانینظريمشکالتبهتوجهباپس

منطقـه امنیـت «اینکـه ازاستعبارتکردکهارائهتوانمیمنطقیتعریفیفقطموجود،يهانظریه
درايمنطقـه نظـام یـک اعضـاي کـه اسـت ملیامنیتازتعبیراتوتصوراتتماميعهمجمو»اي

سـطوح مجموعـه ازتوانندمیايمنطقهناامنییاامنیتبنابراین،. برندمیکاربهراآنخاصزمانی
آیــد(دسـت بــهجمعــیيهــااتحادیـه ونهادهــاونظــامیاعتبـارات منطقــه،یــکدرکشـمکش 
.)1381:266افتخاري،

درجغرافیایی،لحاظبهکهگرددمیتعریفهادولتازايمجموعهعنوانبه»منطقه«اینجا،در
.)47: 1379، ماز(زیواندشدهواقعیکدیگرنزدیکی

:امنیتی عبارتند ازيهانظاملذا بر این اساس
درکـه بـوده لاوجهانیجنگازپسدوراندرامنیتیاينظریهمفهوم،این: جمعیدستهدفاع.1

متقابـل حفاظتجمعیدستهدفاعهدفترینمهم. گردیدمتجلیمتحد»ملليجامعه«چارچوب
صـورت بـه نهبازدارندگیومقابلهنظام،ایندر. استخارجیتهدیدبرابردریکدیگربهنسبتاعضا

جمعیدستهکنشواتهدید،برابردرمتعهدنداعضاوشودمیانجامجمعیصورتبهبلکهانفرادي،
.)1375:319، فریدمننیست(لورنسکشیدنکناربهمجازاعضاازیکهیچودهندنشان
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: جمعیدستهامنیت. 2
يهـا دولـت قطـع، طـور بهاعضااتحاد،درکهاستایندر»اتحاد«با»جمعیدستهامنیت«تفاوت
براسـاس واندنمودهتوافقاختالفاتحلدرزورازاستفادهعدميدربارهتنهابلکهنیستند،همفکر

وظـایف واهـداف اساسـا . دهنـد مـی نشانواکنشجمعیطوربهخشونتیهرمقابلدرقاعده،این
ازجلـوگیري وصـلح حفـظ : کردبیانمجموعهوعنوانسهقالبدرتوانمیراجمعیدستهامنیت
صـلح وصـلح ایجـاد وآن،رفـتن بینازونقضازپسصلحبازگرداندنوصلحاحیايجنگ،وقوع

.گیـرد مـی صـورت آنیـافتن پایـان ازپـس جنـگ، بازگشتخطرازجلوگیريدنبالبهکهسازي
.)359(همان،

رازمانـه بـزرگ يهاقدرتتنهاکههمنوا،نظامیک: استمعتقدکوپچیانکلیفورد: همنوا.امنیت3
نظـام یـک در. آیـد مـی شـمار بـه ايمنطقهامنیتساختاریکبرايتريعملینظامگیرد،میدربر

بـه اعضـا . کننـد میکاریکدیگرباتجاوزازجلوگیريبرايبزرگيهاقدرتازکوچکیگروههمنوا،
فصـل وحلبرايبلکهکنند،نمیکاریکدیگرباتجاوز،علیهواکنشبهنسبترسمیتعهديواسطه

گیرند.میپیشدررارسمیغیرمذاکراتطریقبیشتر،هابحرانیااختالفات
راملـی امنیـت نظـامی صـرف بـه سنتیتمرکزيدامنهبوددرصددجامعامنیت: فراگیر.امنیت4

داخلـی، وجانبـه دواي،منطقـه جهـانی، سـطوح درامنیـت دادننشـان برعالوهتادهدگسترش
.)325: 1383، خانیدربرگیرد(عبداهللانیزرااقتصاديوسیاسیمسائل

عالوههمکاريبرمبتنیامنیتجامع،امنیتومشتركامنیتهمانند: همکاريبرمبتنیمنیت.ا5
يهـا نگرانـی شـامل کـه نظـامی، سـنتی يهـا دغدغـه فراسـوي »امنیت«مفهومدادنگسترشبر

-مـی تالشامنیتبودنمتقابلفهمبهبخشیدنعمقبرايشود،میمحیطیواجتماعیاقتصادي،
یکـدیگر بـا همکاريبهرقابت،جايبههادولتشودمیتالشاي،منطقهامنیتازنوعایندر.کند

یـا پایـدار مخـاطرات بـا چالشبراياستابزارهاییایجادپیدرهمکاريبرمبتنیامنیت. بپردازند
موانعیکاهشوشود،میسیاسیخطراتایجادبهمنجرکهییهاسوءظنبرغلبهنوظهور،تهدیدات

سـرد جنـگ واسـتقالل ازپـیش استعمار،يهادورهدنبالبهکشورهاوهاحکومتجوامع،بینکه
.)86: 1379بیلیس،گردید(جانایجاد

خلیج فارس  
-مسئلهامراینالبته. شودمیمحسوبدنیامهمراهبرديمناطقازیکیفارسخلیجيمنطقه

قـرون در. اسـت بـوده عـام قبـول موردوشدهشناختهامريقبلهاقرنازبلکهنیست،جدیديي
يهـا سیاسـت تداومنیزوآنجادرانگلیساستعماريدولتتسلطوحضورشاهدفارسخلیجاخیر،
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همگـی کـه بـوده فارسخلیجگرميهاآببهیابیدستبرايتزارييهاروساستعماريودیرینه
.)1372:80هالیس،(استآنراهبرديوویژهاهمیتازحاکی

متر ثبت شده است کـه در  35هزار کیلومتر مربع و ژرفاي متوسط آن 226حت این خلیج، مسا
رسد. بنابراین، برخالف بحر احمر یا خلیج العربـی کـه در آن   میپاره اي نقاط، به نود تا صد متر نیز 

فرو رفته ايمنطقهخلیج فارس در آید.میسوي جزیره العرب واقع است، دریاي کم عمقی به شمار 
ي زاگرس هااست که در جنوب آن، فالتی لم یزرع و در شمال آن، فالت دیگري با نمایی از کوهپایه

خلیج فـارس، یـک فـالت قـاره را     میاي که تمابه گونه. )1383:11همایون(تکمیلقرار گرفته است
ي دوران سوم زمین شناسی اسـت و هادهند.به لحاظ زمین شناسی، این منطقه از پدیدهمیتشکیل 

.)1378:10الهی،(همایونمیلیون سال قبل به وجود آمده استحدود سی 
کنند، وسعت آن تقریباً دو برابر وسعت فعلـی بـوده کـه    میو آن گونه که زمین شناسان مطرح 

اهمیت این منطقـه، در  اي، پسرفت نموده است.مین شناسی و ریزش رسوبات رودخانهاثر تحوالت ز
ي بزرگ باستان بـوده  هاهزار ساله ریشه دارد؛ چرا که محل برخورد تمدناي با پیشینه چند گذشته

و قرار گرفتن در چهار راه ارتباطی سه قـاره، اهمیـت آن را در قـرون میانـه بـیش از پـیش آشـکار        
ي مهم تجاري از این منطقه، عاملی در گسترش تجارت بود، به ویـژه تجـارت   هاکرد. گذشتن راهمی

ي جهانی، این منطقـه بـه   هاه اي داشت. اندك اندك با ورود استعمار و رقابتمروارید که اهمیت ویژ
هاي پرتقالی، هلندي، فرانسوي، بریتانیـایی،  هاي جهانی تبدیل شد و قدرتعرصه تاخت و تاز قدرت

روسی و آمریکایی، به ترتیب شانس خویش را در چپاول اقتصاد جوامع آن به بوته آزمایش گذاشتند 
ي جهـانی،  هـا ي نفت، در بحبوحـه جنـگ  هانیمه قرن بیستم، با اکتشاف نخستین چاهتا این که در

توجه بیش از پیش کشورهاي صنعتی به این منطقه جلب شد.در سده بیستم با اکتشاف نفـت، ایـن   
منطقه به عنوان گذرگاه شصت درصد ذخایر جهانی نفت، نگاه نیازمندانه جهانیان را به سـوي خـود   

. سیاسی جهان پیوند داده است-ي پیرامون خویش را به تب نوسانات اقتصاديهاکشانده و سرزمین
گسـتره  کشورهاي این منطقه در درون مرزهاي زمینی خود کانسارهاي پرمایه نفت و گاز دارنـد، در 

ي خلیج فارس کانسارهاي بزرگ نفت و گاز غنـوده اسـت و همـین    هاهزار کیلومتر مربعی آب220
ي اقتصادي و سیاسی و هاگیريو در پی آن موضع» دریاي سرزمینی«و » قارهفالت «خود پرسمان، 

.)16و1375:15رودباري، (فیلیکشدمیدر پیوند با این پرسمان را به میان مینظا
از. استبودهاهمیتحائززماندیرازجغرافیایی،موقعیتوطبیعیوضعلحاظبهفارسخلیج

تنگـه داشتندلیلبهدیگر،سويازوبودهغربوشرقمیانارتباطیحلقهمنطقهاینطرف،یک
در.اسـت بودهبرخوردارايویژهاهمیتازاست،جهانیيهاتنگهتریناستراتژیکازیکیکههرمز
نظـر ازواسـت شـرقی جنـوب وجنـوبی آسـیاي آفریقـا، اروپا،بینارتباطمحورفارسخلیجواقع
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اسـت قارهسهبینارتباطیمرکزترینمهموترینبزرگعنوانبه،خاورمیانهمنطقهدراستراتژیک،
بـه رااطلـس وهنداقیانوسدووسرخومدیترانهدریايدوکهراارتباطیسیستمیکازبخشیو

توجـه مـورد پیشـین روزگـاران ازموقعیـت ایـن جهـت، همـین به. دهدمیتشکیلپیوندد،میهم
فـارس خلـیج بـه آسـیا جنـوب وشرقازراکاالهابازرگانان،وارتجواستبودهجهانیيهاقدرت
.)1: 1378برند(زارعی،میبالعکسواروپاومدیترانهسواحلبهجاآنازوکردندمیحمل

برخـوردار ژئواسـتراتژیکی موقعیـت ازنیز،خروجیووروديراهعنواناز سویی خلیج فارس به
واحاطـه کنـد، مـی عبـور تنگـه اینازجمصرفینفتدرصدلچهحدودروزانهکهجاآناز. است

نقـش آبـراه، ایـن .آوردمـی فـراهم منطقهدرراهانفتکشمروروعبورامکانگذرگاه،اینبرسلطه
وصـنعتی کشـورهاي کلیـه تجـاري ومـالی اقتصـاد، تـوازن درچراییوچونبیوحساسبسیار

ناحیـه ایندررادریانورديامنیتوسالمتکهرخداديهروکندمیفاایمنطقهساحلیکشورهاي
: 1372داد(دولتیـار، خواهدقرارخطرمعرضدرراکشورهااینمنافعنسبتهمانبهنماید،تهدید
100(.

فارسخلیجدرهمگراییعوامل
ایجاد نـاظم امنیـت   يپایهبرفارسخلیجيمنطقهدرهمگراییبرايرامدلیبخواهیمچنانچه

بررسـی مـورد همگراییبهنیلجهتمنطقهدرموجوديهاپتانسیلکهاستبیابیم، الزمايمنطقه
کـه داردوجـود فـارس خلـیج يحوزهکشورهايمیاندربسیارياساس، عواملاینبر. گیرندقرار
.دهنـد پیونـد همبهرامنطقهکشورهايوبودهدر منطقههمگراییيدهندهشتابعاملتوانندمی
مـورد بخـش ایـن درو اقتصـادي فرهنگیسیاسی،متغیرهايعنوانتحتکنندههمگراعواملاین

.گرفتخواهندقراربررسی

سیاسیالف: عوامل
اسالموغربيمواجهه.1

حـد تـا حرکـت ایـن . کـرد دركمذهبیمالحظاتاساسبرتنهاتوانمینرامیاسالگرياحیا
فرهنگـی یـا ملـی هویتابرازجنبشیکوغربسیاسیتأثیرعلیهي واکنشیدهندهنشانزیادي

آن،يبنیادگرایانـه اَشـکال درحتّیمیاسالاینکه احیاگريبنابراین. باشدمینیزمسلمانيهاملت
درایرانمیاسالانقالبازگرفته پسدرنظرسنّتیيهااندیشهوعقایدتحدیدبه عنوانبایدمیتنها
.)1383:518است(گیدنز،تردیدقابلشود،بنیاديتغییرينیزمیالدي1979سال
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تعیـین وسیاستگذارعاملیکعنوانبهاسالمودادروياسالمازبرداشتودركيدر عرصه
یادافراطیانقالبیونبهعنوانمسلمانيهاجنبشازغربیکشورهاياین زماندرشدمعرفیکننده

خـود سیاسـی امـور درمشارکتواستقاللخواهانمسلمانان تنهاهکبودحالیدراینومیکردند
سـرکوب واکنشـی عمومـاً کـه جهـان اسـالم  برحاکماقتدارگراييهادولتازغربحمایت. بودند

بـه جوامـع نسـبت  ایـن دررانفـرت وخشـم نـوعی داشـتند، مذهبیيهاحرکتمقابلدرگرایانه
.)1384:3آورد(قاسمی،وجودبهآمریکاییمرداندولتوواشنگتنویژهبهوغربیيهاپایتخت

کنـد، مـی تجربـه رافراگیـري مینظـا حضـور آمریکاکهجهتآنبهفارسخلیجيمنطقهدر
بنـابراین . اسـت شـده بیشـتر بیگانهيهادخالتوبه حضورنسبتنیزمقاومتکهشودمیمشاهده

يحـوزه کشـورهاي درملـی فراگیر فـوق يپدیدهیکبه عنوانمیاسالاصولگراییيپدیدهظهور
مواجـه این منطقهدرجداییيهاطلبیمنازعهباراغربیاشمتحدانومتحدهایاالتفارس،خلیج

.)66-1385:65است(فیروزي،ساخته

فلسطینيمسأله.2
درجدیديفصلسیاسی،صهیونیسمگیريشکلواسرائیلسويازفلسطینسرزمیناشغالبا

عربیهايدولت. شدگشودهالمقدسبیتواسالمجهانروابطدرواسالم معاصرسیاسیيندیشها
راوضـعیت گـرا، اسـالم متفکرینازبسیاريدیگرطرفاین ازابتدافلسطینيقضیهبامواجههدر

.)1369:101کردند(مسجدجامعی،تفسیراعرابمشکل

میاسالجهادوحماسهمچونفلسطینیمبارزمیاساليهاجنبشوایرانمیاسالاما جمهوري
مشکلآن،ازفراتربلکهاعراب،بهصرمنحنهرامسألهایناسالم،جهانسو درهميهاگروهسایرو

بـین تـاریخی وذاتـی خصـومت وجـود اسـت، واضحچیزي کهاینرواز. کردندقلمداداسالمجهان
. باشـد مـی قـدس گـر اشـغا رژیمفارس باخلیجيحوزهکشورهايخصوصبهومسلمانکشورهاي

عقـد نیـز وبا اسرائیلمتحدهایاالتراهبرديهمراهیوخاورمیانهصلحطرحشکستبانیزاکنون
ي منطقهدرکشوردواینکهمیمهامنیتینقشوترکیهواسرائیلمیاناستراتژیکهمکاريپیمان

استآناحتمالوساختهبیمناكپیشازبیشرافارسخلیجعربیکشورهاياند،یافتهخاورمیانه
آینـده درترکیه،واسرائیلمقابلدرقواتعادلایجادجهتفارسخلیجشوراي همکارياعضايکه
.)1381:155فر،می(ابراهیایران روي آورندمیاسالجمهوريبهنزدیکاي
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فرهنگیعواملب:
اسالمدین.1

کشـورهاي میـان درهمگرایـی عامـل تـرین مهـم آن،ازگرفتهأتنشيهاارزشواسالمدین
درمـذهبی نبایـدهاي وبایـدها وارزشیمعیارهايودین. شودمیمحسوب فارسخلیجيمنطقه

زنـدگی ملـت یـک فـارس، خلـیج يدر حـوزه کهاستواقعیتاینالقاگرمنطقه،کشورهايبین
کهاستآوردهبه ارمغانمنطقهيهاملتبرايراهیدیدگااسالمی،ایدئولوژيوجهانبینی. کندمی
حسـاب  بـه دشـمن ازدوسـت شناختمرزاسالمی،يهاارزشباخصومتیادوستیآن،مبنايبر

خـود فرهنگـی -سیاسـی اسـتقالل دشـمنان رااسـالم دشـمنان منطقـه، يهـا ملـت وآمـده 
.)1375:179صادقی،(دانندمی

نقـش .داردمردمـان ونژادهـا يهمـه جـذب درسـعی واسـت عاممذهبیکاسالم آشکارا
دهدمیقرارتأثیرتحترازندگیيهاجنبهتمامالًعمکهجهت استاینازاسالمهمبسته سازي

يجامعـه یکصورتبهزبان،یانژاربهتوجهبدونرامسلمانانمیتمااخالقیدستوراتتجویزباو
گونـاگونی مـذاهب بر این اساس گرچه.)1374:309یک،بلودرایسدل(آوردمیدرمتحدمعنوي

ازاسالم. گردندمیبازاسالمدینمنبعبهمذاهباینمیتماامادارند،وجودمیاسالکشورهايدر
دیـن عنـوان بـه رااسـالم منطقـه، کشـورهاي میتمـا وباشـد مـی فارسخلیجمنطقهيهاویژگی

.  اندپذیرفتهخودمیرس
جغرافیاییواریخیتپیوندهاي.2

متصلیکدیگربهرافارسخلیجيحوزهکشورهايکهجغرافیاییوفرهنگیتاریخی،پیوندهاي
خـاطرات درمشـارکت طریـق ازکشـورها ایـن حس وحدتتقویتبهاسالم. متعددندنمایند،می

قـرون درمیاسـال يهـا دولتآوردهايدستازحاصلافتخار. استداشتهسزاییبهسهمتاریخی
تلـخ حضـور . شـود مـی وحـدت باعـث منطقـه، يهاملتاذهاندرآنهاداشتننگاهزندهوگذشته
بهرامشترکینسبتاًتاریخاروپا،استعماريهايقدرتباآنهامبارزاتوکشورهاایندرنیزاستعمار

هايکشـور نزدیکـی وفـارس خلیججغرافیاییموقعیتدیگر،سوياز. استبخشیدهکشورهااین
اجتماعیوفرهنگیاقتصادي،سیاسی،سرنوشتکهگردیدهباعثهمدیگربهفارسخلیجيحوزه

بهطـور هـم، بـه منطقهکشورهاينزدیکیاین. باشدداشتهپیوندیکدیگربهنوعیبهکشورهااین
.باشدمیبسیاريهايهمکاريزمینه سازبالقوه
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اقتصاديج:عوامل
تک محصولیاقتصاد.1

خلـیج يحـوزه کشـورهاي بـراي ارزتحصیلمنبعترینبزرگعنوانبهنفتاینکهبهتوجهبا
تـا اسـت الزمبنـابراین دهـد، مـی تشـکیل رامنطقـه يهـا دولـت منبع درآمـد تریناصلیفارس،

صـنعتی، کشـورهاي قبالدرفارسخلیجيکشورهاي حوزهسويازهماهنگینفتیيهاسیاست
.گردداتخاذآنمیزانحفظونفتقیمتافزایشجهت

آببحران.2
تـأمین هـاي راهدیگرنبودنصرفهبهوفارسخلیجيمنطقهجنوبیکشورهاينیازبهتوجهبا

ازبنـدي بستهآبوارداتیاوکنشیرینآبيهادستگاهازاستفادهاز قبیلآنهابرايشیرینآب
عـراق وانایـر مرزهـاي ازکهییهاآبحیحصبا مدیریتتوانمی، منطقهازخارجکشورهايدیگر
حـد زیـادي  تـا راشـرب آببـه خلیج فارسجنوبیيحوزهعربیکشورهاينیازشوند،میخارج

درباشـد، فـارس خلیجيمنطقهکشورهايمیانهمکاريساززمینهتواندمیامراین. کردبرآورده
.)1385:77فیروزي،(گرددبرطرفوديحدتاکشورهااینمیاناعتمادعدموظنّسوءصورتیکه

گردشگريصنعتدرمشتركيهاهمکاري. 3
فـارس، خلـیج جنـوبی حاشـیۀ يهاکشـور بـین اقتصـادي همکاريمشتركيهازمینهازیکی
ومـذهبی گردشـگران ویـژه بهگردشگران،ورودبرايالزميهابسترکردنفراهموگذاريسرمایه
وگـوي گفت،هافرهنگتعاملمؤثر درعاملیگردشگريحقیقت،در. کشورهاستاینبینتفریحی

يهـا میان کشورهمگراییزمینۀامر،اینبهتوجهوستهاملتبینالفتوانسبرقراريوهاتمدن
بـزرگ تمـدن خاسـتگاه گردشگري،نظرازفارسخلیجمنطقۀ. آوردمیفراهمرافارسخلیجحوزة
ومتعـدد جزایـر وبنـادر داشـتن دلیـل بهمنطقه،این. استسالههزارچندبا پیشینۀباستانخاور
يهـا ونـژاد گیاهانمتنوعيهاگونهتفریحی،يهازیبا، اسکلهمرجانیسواحلفرد،بهمنحصرگاهی

معصـوم امامـان آرامگـاه خانۀ خدا،مانندمذهبی،وتاریخیآثاروجوددلیلبههمچنینوگوناگون
سعودي،عربستانمثال،عنوانبه. شودمیمحسوبجهاندردشگريگرمهممرکزوپیامبران،
عـراق، کشـور درهمچنـین . اسـت میاسالمختلفکشورهاياززائرمیلیون22پذیرايسالیانه

سـفر کشـور ایـن بـه معصـومین آرامگـاه زیـارت بـراي و خـارجی داخلیزائرنفرهامیلیونساالنه
وآبوجـود وهـوا وآبمتنوع بـودن وگردشگرييهابهوجاذهاپتانسیلوجودهمچنین.کنندمی

بـودن مکمـل دهنـدة نشـان فـارس، خلـیج جنوبیحاشیۀعربیيهاکشوردرخشکوگرمهواي
.)1391کشورهاست(اردکانی،اینصنعت
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محیطیزیستهاي.همکاري4
یکـه طوربهشودمیمحسوباکوسیستمیکمحیطی،زیستواکولوژیکینظرازفارسخلیج

نبـاتی، جـانوري، ازاعـم آن،عناصرازیکهردرتصرفودخلیاوو دگرگونیتغییرهرگونهکه
زیانبهفارسخلیجاکوسیستمدراخالل. دهدمیقرارتحت تأثیرراسیستمکلّآبزیان،وفیزیکی

قـرار محیطـی زیسـت تهدیـد جـدي  معـرض درراکشـورها ایـن وبـوده ساحلیکشورهايمیتما
.)1375:177صادقی،(دهدمی

منطقهگازونفتانرژيبهمربوط. امور5
نـوع یـک صادرکنندةهمگیکهکشورهاییدرویژهبهگاز،ونفتزمینۀدرهمکاريبهتمایل

مقابلدرفروشندگاناتحاددرشکافوهاآننکردنهمکاريچرا کهبیشتراست؛هستند،خاممادة
کـه صـورتی درشـود؛ مـی هاقیمتموجب کاهشوکندمیمتزلزلراهاآنفروشبازارخریداران،
ایـن از.خواهد شـد نفتقیمتازکاهشجلوگیريوبازارکنترلموجبفروشندگان،بینهمکاري

بـازار، کنتـرل عرضه،کردنهماهنگبرايمساعديزمینۀفارس،خلیجحوزةيهاکشوربیننظر،
انتقـال يهاپروژهاجرايونفتصدورامنیتتأمینبرايريهمکانفت،صنعتدر زمینۀهماهنگی

.)173احمدیان:(داردوجودگازونفت

فارسخلیجمنطقۀمشترك. بازار6
دارنـد قصـد وکردندایجادرامشترکیبازارفارس،خلیجحوزةعربیيهاکشور، 1387سالدر

هـدف بـا فـارس، خلیجهمکارييشوراعضوکشورشش. کنندنیز ایجادواحديپولآیندهدرکه
اسـتفادة بـراي همچنـین جهـان، عرصۀ اقتصاددرقدرتمندترحضورواعضامیاننزدیکترهمکاري

بازاری،المللبیناقتصاديوسیاسیيهادربازيبیشترامتیازهايکسبنیزویشانهاداراییازبهینه
درعـراق وایـران مهمکشوردوحضور.اندکردهاندازيراهرافارسخلیجحوزةيهاکشورمشترك

داشـتن بـه توجـه باعمان،دریايوفارسخلیجحوزةکشورهشتجانبۀهمهو همکاريبازاراین
منطقـه يهـا کشـور میاناتحادوهمکاريتقویتبرايبسیار مناسبراهکاريانرژي،عظیمذخایر
.دانندمیاروپااتحادیۀمشتركبا بازارشابهمعملیرابازارایناندازيراهتحلیلگران،ازبعضی. است

کشورششاینازهریکشهروندانپس،اینازکهاستمعنیاینبهمشتركبازاراینتشکیل
يهـا فرصـت ازوسفردیگريهاکشوربهمرزي،مروروعبورروادیدنیاز بهبدونوآزادانهتوانندمی

کشـور، شـش ایـن اینکـه دلیـل بـه اعتقاد دارنـد بعضیالبته. کننداستفادهتحصیلوکاروکسب
درسرعت مهاجرتافزایشموجبمشترك،بازاراینایجادندارند،یکسانیاجتماعیبافتواقتصاد
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بـا تـر مرفـه يهـا شـهر همچنینوقویتراقتصادبايهاکشوربهمهاجرتوشدخواهدکشورهااین
شـش ایـن میـان درنیزپولگردشسرعترفیطاز. گرفتخواهدصورتحجم بیشتريوسرعت
واجتماعیهايمشکلوتورمافزایشاستممکنهااین اتفاقمجموعۀ. یافتخواهدافزایشکشور

کـارگران بـه مهـاجر شـدن کـارگران  تبدیلدیگر،مسئلۀ. باشدداشتههمراهبهرادیگرياقتصادي
شـوراي عضـو يهـا کشـور دیگـر کشـوردر ششاینازهریکتابعکارگرانپس،ایناز. استمیبو

تضـمین هـا آنقانونیحقوقبایدوشوندمیشناختهمیبوکارگرانعنوانبهفارس،خلیجهمکاري
اجتمـاعی، تـأمین ورفاهیرایگانامکاناتازاستفادهوشرکتتأسیسخانه،خریدنظرازآنان. شود
مواجـه کـارگران هجـوم بـا کهکشورهاییدراین موضوع. شونددیدهداخلیشهروندانهمانندباید
.)1386فام،کند(یزدانمیراایجاددردسرهاییشوند،می

در خلیج فارساي منطقهنظام امنیت 
درکـه اسـت، همگـانی کااليیکتردیدبیامنیتی،مجموعهیکعنوانبهفارسخلیجامنیت

منطقـه ایـن درکشوریکبرايمنیتاتصوردیگربیانبه. هستنیزدیگرانیکی امنیتامنیتآن
خلیجدرمیعموناامنیجزصفرجمعحاصلبازيلذاپذیر نیست،امکاندیگرانازمتمایزصورتبه

امنیتمفهومسرد،پساجنگبه تحوالتتوجهبادیگرطرفاز. داشتنخواهدبردراينتیجهفارس
سیاسـی، هـویتی،  اقتصـادي، يهـا گرانـی نشـامل کهگرفته،قرارمینظاسنتیيهادغدغهفراسوي

.  شودمینیزمحیطیزیستواجتماعی
اوال؛فـارس، خلـیج درامنیتـی نظامیککه؛آنستشودمیاخذفوقگزارهدوازکهاستنتاجی

حـل راهثانیـا؛ . نیسـت پـذیر امکانتاثیرگذارواصلیهمسایهعنوان یکبهمیاسالجمهوريبدون
بـه امنیتـی يهادغدغهکهچراآمریکا نیستمینظانیرويبهتوسلفارسیجخلامنیتیيهابحران
نیـز تجربه تاریخی. نداردراالزمکاراییمینظاابزاردیگردنیاکجايهیچدرکهیافتهتحولايگونه
بهکمکیتنهانهايمنطقهفراهايدولتگراییخشونتبرمبتنیامنیتیترتیباتکهدهدمینشان
بیشـتر نـاامنی نهایـت درواعتمـادي بـی موجـب خودبلکهکرد،نخواهدفارسنیت خلیجامحفظ

فارسخلیجبرمنطقهکشورهايحاکمیتایران،میجمهوري اسالاساسهمینبردرست. شودمی
کـه بخـش اطمینـان واصـولی فرمـولی تنظیموبیگانههايقدرتدخالتبدونآنثباتوحفظو

)1386کند(موسـوي، مـی دنبـال راباشدفارسخلیجمنطقۀکشورهايهمۀمشتركتفاهممبناي
وجستبهرههمکاريبرمبتنینظام امنیتیازبایدفارسخلیجمنطقهامنیتتأمینبنابراین براي

وزدایـی سیاست تنشازاستفادهبیشترینباومنطقهدرخارجیهايقدرتنقشکاهشطریقاز
.)1381فر،میآید(ابراهینایلخودخواستهاینبهبل،متقااعتمادسازيدرسعی
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گیرينتیجه
بـدین با توجه به اینکه هم اکنون منطقه خلیج فارس در شرایط بحران قرار دارد و بحـران نیـز  

لـذا آنجـه قابـل ذکـر     . گیـرد میقرارايشکنندهوضعیتدراین منطقهبازیگرانروابطکهمعناست
بسـتگی وسیعیطوربهفارسخلیجامنیتیترتیباتهرگونهشکستایاست این است که موفقیت

لذا مدل امنیتی مطلـوب  ، استبا یکدیگراعضاو تعاملچگونگی وضعیت روابطواهدافساختار،به
داخلـی يهـا ثبـاتی بـی رفـع بـه بتوانـد اي باشد که هـم به گونهاستبراي این منطقه بحرانی بهتر

وسـاز چنیندر.نگه داردمصونخارجیبرابر تجاوزاتدرراآنهامهوکندکمکمنطقهکشورهاي
وگرفـت خواهـد قـرار تبادل نظـر وگفتگوبحث،موردمشترك کشورهاي منطقهنیز مسائلکاري

.شدخواهدمشخصیا چندجانبهدوجانبههايتوافقبرايچارچوبی
-همگرایی مـی مبتنی برمشتركايمنطقهدر یک مدل امنیت در واقع کشورهاي خلیج فارس

دادناطـالع در زمینـه توافقـاتی بـه وبزننـد دسـت اعتمادسـازي اقداماتبهگفتگوهاییدرتوانند
کنترل زمینهدرتوافقاتیبهرسیدننهایتدرواطالعاتتبادلناظران،مبادلهنظامی،يهارزمایش

جمعـی نیـز  کشـتار تسـلیحات زاعـاري ايمنطقهایجادومتوازنطوربهنیروهاکاهشتسلیحات،
مسـائل دربـاره تواننـد مـی عضـو کشورهايعام،مسائلموردگیري درتصمیمبریابند وعالوهدست

بنشینند؛ گفتگوبهچندجانبهیادوجانبهصورتبهنیزمحدودتري
زیـر اهـداف بـه توانـد میمبتنی بر همگرایی در خلیج فارس ايمنطقهکلی مدل امنیتی طورو
آید:نایل

بهنیازبدونثباتوصلحعلیهمحدودتهدیداترفعجهتدرمنطقهکشورهايتوان*.افزایش
درصـلح آمیـز  هـاي راه حـل یـافتن بـراي کـاري وسازآوردنفراهمخارجی؛ *هايقدرتدخالت
از*یکـدیگر باآنهاتعاملقدرتافزایشهدفباکشورهامشتركمنافع*شناساییخاص؛ مسائل

سناریوهابدترینکردنعملیسمتبهراآنهااستممکنکهبی اعتماديدیوارهايبرداشتننمیا
.ايمنطقهبینهمکاريعادات*توسعهدهد؛سوق

مبتنـی  اي منطقـه به اینکه محرز گردید که این منطقه نیازمند یـک نظـام امنیـت    توجهبالذا
مورد ايمنطقهبخش در ایجاد نظام امنیت همگراکه راهکارهاياستلذا ضرورياست،برهمگرایی

و سایر کشورهاي منطقه قرار گیرد. و این راهکارها عبارتند از :میتوجه جمهوري اسال
کـه همـواره  هاي جهانی و صهیونیسم علیه جمهوري اسالمی داشته قدرتخنثی سازي تبلیغات -1

ورهاي خلـیج فـارس نسـبت بـه     اعتمادي و بـدبینی را در میـان سـران بسـیاري ازکشـ     فضائی از بی
ي هـا سیاسـت مواجهه با ایتن تبلیغات کـاذب،  راهکارهاياست.و ازجمهوري اسالمی به وجود آورده 

فرایند اعتمادسازي در برگیرنده ارائه برخی مفـاهیم مشـترك در   است و ایناعتماد سازتنش زدا و 
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کـاهش و زدودن سـوء   نـا  کـه هما ، ترین هـدف اعتمـاد سـازي   مهمتا بهموضوعات منطقه اي است 
.رسیدايمنطقهي هاتفاهمات میان دولت

میتوانـد بـا  ایـران کـه بـدین وسـیله   ايمنطقـه ایران در مبارزه با تروریسـم  نقشنمودنپررنگ-2
ایـران  کهباشدبراي کشورهاي خلیج فارسخوبیتروریست،مستمسکباتقابلدرمناسبعملکرد

را دارد.ايمنطقهآوري و ایجاد و رهبري یک نظام امنیت قابلیت وقدرت تاثیرگذاري و امنیت 
بـرداري بهـره حداکثرباتعاملیوکارانهمحافظهرقابتی،رویکردبایستمیایرانمیجمهوري اسال-3
تهدیـدهاي وببـرد بـین ازراداخلـی محـیط هايضعفنماید،در خلیح فارس اتخاذراهافرصتاز

عمـل بـه بهینـه برداريبهرهبایستمینیزقوتنقاطازاستبدیهی. نمایدخنثیراخارجیمحیط
درموجـود هايفرصتازودادپوششراضعفنقاطقوت،نقاطبابایداستممکنکهآنجاتاوآید

اسـتفاده ايمنطقـه و میي اسـال هـا و اجـالس هـا برآمـده از کنفـرانس  هـاي فرصتویژهبهمنطقه،
کنفـرانس سـازمان نظیـر ايمنطقـه هـاي سـازمان ازبهینـه استفادهوفعالشرکتنمود.راهبردي
فراهماعضامیاندررابیشترهمگراییيهازمینهتواندمی.. .و شوراي همکاري خلیج فارساسالمی

آورد.
حالـت ایـن درشودو همگرایانه جـایگزینهـمیارانهامـنیتبابایستىدر منطقهسـنتىامنیت-4

قـرار توجـه مـورد هنجـارى واقتصـادى،اجتماعى هاىهمکارىقالبدرکشورهاکتاست که مشار
ایجــاد بــراى افـزارى نـرمهاىتالشازبخشىعنوانبهتواندمىهمکارىنوعگیرد، و نهایتا اینمى

.قرار گیردتوجهموردیک نظام امنیتی معتمدانه
بـهآنهاطریقازیاکشورهاي خلیج فارسبینانرژىونقلوحملارتباطى،هاىشبکهگسترش-5

دیپلماسـى کـار دسـتور درسـازى ائـتالف واعتمادسـازى بایستىبهراستااینمناطق که درسـایر
گیرد.قرارکشورهاي منطقه

ومنـافع اهداف،باضدیتدرهموارهکهخلیج فارسمنطقهدربیگانههايقدرتمطامعبهتوجه-6
بـراي مسـتقلی ومشخصساختارهاکشورخارجیسیاستدستگاهاستالزموبودهایرانموقعیت

.گیرنداختیاردرايفرامنطقههايقدرتتأثیرگذاريونفوذازجلوگیري
عوامل است این ترین پیش شرط همگرایی از میان بردن مهماز بین بردن عوامل واگرا که درواقع -7

بی اعتبار کـرد.  خلیج فارس راهاي خارجی را در منطقهدولت؛ بر این اساس ابتدا باید هرگونه نفوذ
خلـیج فـارس کـه    به این منظور باید اوالً دست به تبلیغات فرهنگی زد و به عبارت دیگر کشـورهاي  

را تشویق به بازگشت به فرهنگ اصیل اسالمی نمود.همگان مسلمان هستند 
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بهتـر  راهکارهـاي بهـره منـدي و اسـتفاده    خلیج فارس و تدوین میي ژئواکونوهاتوجه به ظرفیت-8
.هاو پتانسیلهاکشورهاي منطقه از این ظرفیت

سـرمایه گـذاري   ، ي دوجانبه و چند جانبـه تجـاري  هاتوافق نامهتوسعه روابط اقتصادي در غالب-9
سـازي ایجـاد منطقـه آزاد بازرگـانی     تروشیمی،پاالیشگاه،آب وبـرق و هتـل  مشترك درصنایع فوالد،پ

. ي مشترك همکاري و همگرایی را فراهم مـی آورد هامله راهکارهاي اقتصادي است که زمینهو...ازج
دوسـتی و  ، امنیـت ، صـلح ، خلـیج فـارس  به این ترتیب با گره خوردن منـافع اقتصـادي کشـورهاي    

همکاري حاکم خواهد شد و دیگر نیازي به صرف حجم هنگفتی از ثروت ملل منطقه براي بـاالبردن  
.نخواهد بود، ي توهم ناامنیهاي ایجادکننده زمینههاخرید سالح از قدرتضریب امنیتی و
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منابع
ايمنطقهسازمانگیريشکلژئوپلیتیکیتبیین). 1389( مصطفیحاجت،قادريوزهراپور،احمدي-

کشورهايوایرانروابطبازنگريهمایشدومینمقاالتمجموعهایران،محوریتباخزرآسیاي مرکزي
مشهدفردوسیدانشگاه، آسیاي مرکزي

وهـا فرصـت ژئوپلیتیکیتحلیل)1389(هشیمختاريحسین، حاجتقادريپور،مصطفیاحمديزهرا-
اول،سـال )فصـلنامه دو(ايمنطقـه ریـزي برنامـه وآسیا،جغرافیاغربمنطقهدرهمگراییيهاچالش
اول.شماره

عضو، ماهنامـه کشورهايامنیتپایداريدرايمنطقهيهاسازماننقش،)1383( بهرام، کاظمیاخوان-
.ششموپنجمشماره، نوزدهمسال. اقتصاديسیاسیاطالعات

مجلـه ،”گیـري شـکل مشـکالت وموانعفارس؛خلیجايمنطقهاتحادیه“،)1378(عبديحیدرياحمد-
. 145ـ146شمارهچهاردهم،سالاقتصادي،واطالعات سیاسی

فصـلنامه ،”فـارس خلـیج درقطبـی یـک امنیتیالگوييهاچالشوهاشاخص“،)1375(ابراهیمقی مت-
. 10شمارهراهبرد،

هوشـمند : يترجمـه ،هـا مشـی خـط ونظریـات معاصـر؛ اسـتراتژي ؛)1374(دیگـران وجانبیلیس،-
.المللیبینوسیاسیمطالعاتدفتر: تهرانسوم،میرفخرایی، چاپ

و منازعات در خاورمیانه، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبرديها)، چالش1388غر،(جعفري ولدانی اص-
.سمت: تهرانسیاسی،جغرافیايدرجدیديهاافق،)1383(مرادکاویانی،ومحمدرضانیا،حافظ-
.پاپلیانتشارات: مشهدژئوپلیتیک،مفاهیمواصول،)1385( محمدرضانیا،حافظ-
بوستان: قم، ایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستوالمللبیننظامحوالتت)، 1385حمد (م، ستوده-

.کتاب
.سفیرنشر: تهرانالملل،بینروابطدرمختلفيهانظریه،)1368(سیدحسینزاده،سیف-
قومسنشر: تهرانالملل،بینسیاستوخارجیسیاستاصول،)1370(عبدالعلیقوام،-
.سمت: تهراننژاد،گودرزيشاپورترجمهنو،ترکیبیجغرافیاي،)1375( پیترهاگت،-
مجلـه انسـانی، امنیتمفهومبرايآسیاغربرهاوردرضا،؛دهشیري،محمد) 1387(رضامجیدي،محمد-

41شماره-پاییز» راهبرديمطالعات
التایـا نظامى،امــنیتى اسـتراتژى والملـل بیننوینسیستمژئوپلیتیکىساخت؛)1384(قاسمى،فرهاد-

ژئوپلیتیکفصلنامهآمـریکا،مـتحده
سـال اقتصـادي، وسیاسـی اطالعـات ، ”فـارس خلـیج درايمنطقـه امنیت“)1378(مجتهدزاده،پیروز-

. 146ـ145شمارهچهاردهم،
، دفتر مطالعات وزارت خارجـه،  »امنیت و مسائل سرزمینی در خلیج فارس«)، 1384مجتهدزاده پیروز، (-

سششمین سمینار خلیج فار
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ي، روزنامه همشهر»ي هسته اي ایرانهاانعطاف پذیري مشروط در همکاري«)، 1385متقی ابراهیم، (-
)، سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، تهران نشر دادگستر1377محمدي منوچهر،(-
سـیدیحیی همکـاري بـا همیرحیدردرترجمهسیاسی،جغرافیايبرنودرآمدي،)1379( ریچاردمویر،-

.مسلحنیروهايجغرافیاییسازمانانتشاراتتهراني،رحیم صفو
بـین هـاي سازماننقشوتوسعه پیشنهادبرايايمنطقههمگرایی،استراتژي)1394(شیرین، نیاافشین-

کنفـرانس موردي چهارمینپژوهشبه عنوانایرانومیانهخاورکشورهايالمللبیننظامدرايمنطقه
آینده.حال،گذشته،ایران؛پیشرفتپیشرفت؛ایرانیمیاسالالگوي

رشـته ارشـد فارس کارشناسیخلیجمنطقهدرواگراییوهمگرایی،عوامل)1392(شهروي، محمودرضا-
آسیاغربجنوبژئوپلیتیکملیهمایشاولین، سیاسیجغرافیاي

.چاپ اولتهران انتشارات قومسالمللبیندر روابط نظریه همگرایی، )1370(سید علی اصغر،میکاظ-
جـالل سـید يترجمـه نـوین، جهـان درسازيامنیتايمنطقهيهانظم،)1380(امپاتریکمورگان-

راهبردي.مطالعاتيپژوهشکدهتهران،دهقانی،
تهـران، ملی،امنیتدکترینریزيطرحبرايمقدمهامنیت،يهانظریه،)1383(خانی،علیعبداهللاعلی-

معاصر.ابرارالمللبینقاتتحقیومطالعاتیفرهنگیيمؤسسه
راهبردي.مطالعاتيپژوهشکدهتهران،ملی،امنیتمطالعاتدراندیشهبنیادینمراحل،)1381(اصغرافتخاري- 
تهـران، راهبـردي، مطالعـات يپژوهشـکده يترجمـه هـراس، وهـا دولـت مـردم ،)1378(بوزانباري-

راهبردي.مطالعاتيپژوهشکده
اسـالمی، انقـالب پاسـداران سـپاه تهـران، علمـایی، داوديترجمـه اي،منطقهامنیت،)1379(ماززیو-

ستاد.وفرماندهیدانشکده
يمؤسسـه يترجمـه امنیـت، مفهـوم امنیتـی، -سیاسـی مقـاالت يگزیده،)1375(فریدمنلورنس-

نش.بیتهران،اجتماعی،يهاپژوهش
نجـم، مجـدي حسـین يترجمـه د،سـر جنـگ ازپسعصردرالمللبینامنیت،)1379(بیلیسجان-

جنگ.عالیيدورهپاسداران،سپاهتهران،
علیـه حسـین امـام دانشگاهتهران،قاسمی،حاکميترجمهفارس،خلیجامنیت،)1372(لیسهارزماري-

السالم.
.فرهنگیپژوهشهايدفتر: ناشرفارسخلیجمسایل،)1383(همایونتکمیلناصر-
.10صآن، نشر قومسمسایلوسفارخلیج،)1378(الهی،همایون-
.خارجهوزارتانتشارات،)سبزکتاب(کویت،)1375(رودباريفیلیلواء-
رسالت.،»فارسخلیجسیاسیجغرافیاي«،)1378(زارعی،بهادر-
هرمز،انتشـارات تنگـه حقـوقی مسـایل بـر تأکیـد بایالمللبینيهاتنگهحقوقیرژیممصطفی،دولتیار،-

1372خارجیاموروزارت
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Convergence-based strategies explain the creation of a regional
security system in the Persian Gulf

Javid montazeran

Abstract
the most important concerns in the international system of units, regional
security order and, therefore, it was often behavioral patterns to satisfy units.
In fact, today the international stage, political boundaries, governments can not
act as national borders and separating nations Knndv what appears important is
that in this era of change, invasion and dominance of regional integration for
many basin countries is very important.
The aim of this paper is that the most important aspects of effective integration
in creating a regional security system in the Persian Gulf will be analyzed.
The key question also arises as an Islamic republic and security of countries in
the region to achieve convergence of what strategies can be used?
And the results suggest that Persian Gulf countries can be shared regional
security model based Brhmgrayy, engage in a dialogue on confidence-building
measures. In addition to deciding on general issues, Member States can also be
more limited issues to negotiate bilateral or multilateral.

Keywords: regional security, the Persian Gulf, convergence solution
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