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135همگرایی الگوي امنیت جمعی در خلیج فارس؛ سامانه مطلوب ژئواستراتژیک مبتنی بر عوامل 

الگوي امنیت جمعی در خلیج فارس؛ سامانه مطلوب ژئواستراتژیک 
مبتنی بر عوامل همگرایی

2خانیآرش بیداهللا، 1ارجمنددکتر محمدجعفر جوادي

چکیده
نفت و گاز و آبزیان در ضلع جنوبی ایران قرار یمظعاي است که همراه با ذخایر بستهخلیج فارس دریاي نیم

توجهی از فضاي جغرافیایی آن شامل زیر بستر، بستر، آبها، هوا و فضاي فوقانی در گرفته است و بخش قابل
قلمرو مالکیت، حاکمیت و صالحیت کشور ایران قرار دارد. این خلیج از گذرگاههاي مهم دریایی است که 

- . در دههکندآزاد جهان مربوط میهايآبایران را از طرف جنوب و از طریق استانهاي هرمزگان و بوشهر به 
هاي ژئواکونومیکی در این منطقه و تبدیل آن به شاهراه انرژي جهان، هاي اخیر با توجه به افزایش حوزه

اي و ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس افزایش یافته است. بر همین اساس کشورهاي مختلف منطقه
نافع خود براي این منطقه پیشنهاد ها و ترتیبات امنیتی متفاوتی را براساس مهمچنین قدرتهاي جهانی نظام

اي از طرف کشورهاي مختلف نشان دهنده عدم درك اند. دیدگاههاي حاضر در زمینه امنیت منطقهکرده
مقاله حاضر ضمن تشریح باشد.اي میمشترك و نبود توافق جمعی بر سر یک نظام مناسب امنیت منطقه

کند که ترتیبات امنیت جمعی میعاناذرس بر این امر خلیج فاري امنیت و تبیین امنیت ژئواستراتژیکی نظ
تواند براساس الگوي ک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود که این امر میبراي خلیج فارس ییژئواستراتژیکو

امنیت جمعی و همگرایی و همکاري اشتراکی براساس عوامل همگرایی باشد.

ییخلیج فارس، امنیت جمعی، همگراهاي کلیدي:واژه

مقدمه
باشد، از هاي مهم آسیا، اروپا و آفریقا میاهمیت ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه که محل تالقی قاره

دیرباز مورد توجه متفکرین سیاسی و نظامی غرب بوده است. منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت 
شود. زیرا شمرده میزاي جهانپذیري از مهمترین مناطق ناامن و بحراناستراتژیک، پویایی و تحول

اي و جهانی بر جايثیراتی فرامنطقهأبروز هر گونه بحران و ناامنی و تحول در این منطقه ت

سیاسی دانشگاه تهراناستادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم-1
Email: Arash_khani@ut.Ac.ir،سیاسی دانشگاه تهرانسیاسی دانشکده حقوق و علومجوي کارشناسی ارشد علومدانشنویسنده مسئول، - 2
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گذارد، به همین دلیل قدرتهاي بزرگ تحوالت این منطقه را به شدت تحت کنترل داشته و در می
زیاد در چرخه قدرت کنند. این منطقه در عصر حاضر نیز با توجه به اهمیت صورت لزوم هدایت می

اقتصاد جهانی، به خصوص برخورداري از ویژگیهاي ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و و
.)39:1388(اخباري،گیري جهانی داشته استاي بر نظام تصمیمثیرات فزایندهأژئوکالچري ت

منابع مهم انرژي کی خاص است. وجود یژئواکونوماي با شرایط استراتژیکی وخلیج فارس منطقه
دنیا در این منطقه و ارتباطات تجاري و اقتصادي گسترده کشورهاي ساحلی این دریا با دیگر نقاط 
جهان نشانگر میزان اهمیت آن در معادالت قدرت جهانی است. بررسی نقاط ضعف و قوت 

زکشورهاي اي و ملی هریک اتواند بر مسائلی چون امنیت منطقهثیراتی که میأژئوپلیتیک آن و ت
برداري مناسب از امکانات و پرهیز از خطرات آن تواند این کشورها را به بهرهساحلی داشته باشد می

باشد. در بعد اهمیت منطقه خلیج فارس در سه بعد جغرافیایی، اقتصادي و امنیتی میود کند.نمره
توان به نقش می،)16:1384اند(الهی،جغرافیایی که آن را مهمترین ویژگی خلیج فارس دانسته

ارتباطی خلیج فارس میان اروپا، آفریقا و آسیاي جنوبی و جنوب شرقی و همچنین حضور آن به 
م ارتباطی که دریاي مدیترانه، دریاي سرخ، اقیانوس هند، اقیانوس آرام و ستعنوان بخشی از سی

.)20:1378نیا،پیوندد، اشاره نمود(حافظاقیانوس اطلس را به هم می
% 63میلیارد بشکه ذخیره نفتی اثبات شده یعنی در حدود565ذخایر عظیم نفتی(بالغ بر وجود 

% ذخایر گاز طبیعی دنیا که شامل بزرگترین ذخایر گاز 30ذخایر نفتی اثبات شده جهان)، در کنار 
توان شود، در این منطقه را میطبیعی پس از کشورهاي مشترك المنافع(شوروري سابق) می

ژگی اقتصادي آن دانست. وجود اختالفات قومی و مذهبی میان مردم در کنار اختالفات مهمترین وی
مرزي حل نشده میان هشت کشور ساحلی دریا، دغدغه حفظ امنیت این منطقه را به موضوعی 

عدم توازن قدرت کشورهاي . )49-42:1381اي تبدیل نموده است(اسدي،و فرامنطقهالمللیبین
نظامی قدرتمندي چون ایران و عراق و تا حدودي عربستان سعودي در منطقه و حضور قطبهاي 

مقابل کشورهاي کوچکی چون کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی نیز خود بر 
هاي موجود درباره ثبات در منطقه افزوده است.دغدغه

خلیج فارس، مسئله هاي بزرگ غربی در منطقه ترین نگرانی کشورهاي منطقه و قدرتتاکنون عمده
تی را، وم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنبوده است. پس از جنگ جهانی د» امنیت«

ها، آمریکا با اجراي ، با خروج انگلیسی1971که از پیش ایجاد کرده بود، همچنان حفظ نمود. در سال 
- سالقه را شکل داد. اما دردر قالب آموزه نیکسون، نظام امنیتی منط» دو ستونی«سیاست معروف 

تا اینکه در اوایل ؛ هاي پایانی دهه هفتاد، جریاناتی که در منطقه رخ دادند، این نظام را از بین بردند
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، در حاشیه جنوبی به وجود »شوراي همکاري خلیج فارس«، یک نظام امنیتی جدید به نام 1980دهه 
).65: 1375،نعیمی ارفع(اثبات رسیدآمد که با حمله عراق به کویت، ناتوانی آن نیز به 

در » امنیت«، مفهوم 1990و نظام جهانی دو قطبی در آغاز دهه » ورشو«در پی فروپاشی پیمان 
، گمان »امنیت«اي غیر قابل تصور دگرگون شد. در رابطه با مفهوم منطقه خلیج فارس به گونه

هاي فزاینده سرزمینی در درون کشتهدید اتحاد شوروي(سابق) جاي خود را به نگرانی درباره کشم
کند، که منطقه داده است. این دگرگونی حضور نظامی ادامه یابنده بیگانگان را در منطقه توجیه می

.)114:1386(باقري،شودآن نیز به نوبه خود، از منابع ناامنی در خلیج فارس محسوب می
چنین تنش بین ایران و آمریکا در ه بهار عربی و همینهاي اخیر در زمها و ماههاي سالکشمکش

اي و شایعات جنگ و همچنین بستن تنگه هرمز اوضاع امنیتی منطقه را بیش از زمینه انرژي هسته
اي، ناظران آگاه به راه حل در برابر این تهدیدات جدید منطقهپیش دچار فراز و نشیب کرده است.

اي هاي کرانهاي فراگیر با شرکت همه قدرتاندیشند و آن اتحاد منطقهاي میاجتناب ناپذیر منطقه
با توجه به این مقاله حاضر در .خلیج فارس و در تعامل با نیروهاي خارجی حاضر در منطقه است

تواند براي کشورهاي خلیج پی پاسخ به این سوال است که چه ترتیبات و استراتژیهاي امنیتی می
با در نظر گرفتن مین کند. أو اهداف آنها را تفارس و ایران بدون حضور بیگانگان مناسب باشد 
توان شمار اقتصادي، امنیتی و راهبردي، نمیمنطقه با اهمیت خلیج فارس با نیروهاي بالقوه بی

توجه ماند. از این رو، ضروري است کشورهاي منطقه با همکاري یکدیگر و با نسبت به امنیت آن بی
عه و ثبات و تفاهم متقابل، از غلتیدن منطقه در اجماع نظر هماهنگ در مفهوم و ماهیت توس

.کنندثباتی، تنش، بحران و جنگ، خودداري سرازیري بی
امنیت در این مسئلههاي مختلفی درباره به دلیل آنکه کشورهاي حاشیه خلیج فارس داراي دیدگاه

ده آمریکا و با در نظر گرفتن شرایط جدید جهانی و پیروزي اجمالی ایاالت متحومنطقه هستند
سپتامبر آمریکا و حمله 11، و در پی حادثه 1991متحدانش در جنگ دوم خلیج فارس در سال 

نظامی این کشور و متحدانش به افغانستان و عراق، که موجب تقویت حضور نیروهاي خارجی در 
نه بهترین سامافرضیه این مقاله آن است که براي تأمین امنیت منطقه خلیج فارس، ،شدمنطقه 

بهار باشد. اي میمطلوب، سیستم امنیت همکاري جمعی براساس تقویت عوامل همگرایی منطقه
امنیتی - ايعربی و تحوالت کشورهاي خاورمیانه نیز به ثبات این منطقه و ایجاد یک نظم منطقه

تواند کمک کند.نوین نیز می
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شناسی امنیتمفهوم
که هر کدام از که داراي ابعاد مختلف بوده و در صورتیاستامنیت داراي مفهوم گسترده و کلیاصوالً

فردي، ملی و مربوط به خودش را(امنیت در سطوح ،ها در معرض خطر قرار گیردو جنبهداین ابعا
در تمام تعاریف امنیت مشاهده اًعناصر اصلی، که تقریب. )23:1383(ربیعی،اندازد) به خطر میجهانی

هاي عمومی و هم تهدیدهاي عمومی، احتماالًت یا تهدیدات هستند. هم ارزشها، خطراگردند، ارزشمی
).375:1383(عبداهللا خانی،گردندبه رهیافت امنیت جمعی در میان کشورهاي مستقل منجر می

الملل در روابط بین» امنیت«کتاب باري بوزان منبع معروفی براي اغلب مباحث مربوط به بحث 
دهد که چرا مفهوم ارائه می» امنیت«نج دلیل براي عقب ماندگی مفهوم است. وي در کتاب خود، پ

، کافی نیست. در »امنیت ملّی«به نظر وي، تأکید صرف بر مقوله .امنیت مورد غفلت واقع شده است
تهدید منشاء توانند ها خود میترین نهادها کشورها هستند، اما دولتالملل، مهممجموعه روابط بین

» امنیت«شوند. بنابراین، توجیه می» امنیت«عات خود باشند که اغلب تحت عنوان نسبت به موضو
پردازان سازان و نظریهسیاستهاي مختلف. به دلیل آنکه اصوالًمفهومی است در معرض برداشت

نظر نامناسب رایج گشته کنند، نوعی وحدتی تعریف میرا با توجه قدرت ملّ» امنیت«یاسی س
هاي مبتنی بر قدرت اند، اسیر بحثقان هم، که بیشتر به مقوله امنیت پرداختهاست. برخی از محق

گوینده قصد دارد آن کند کههمان معنا و مفهومی را پیدا می» امنیت«اند. به عبارت دیگر، گردیده
انگیز و جایگاه امنیت به عنوان یک ارزش سیاسی بحث،)35- 15:1378د(بوزان،را تعبیر کن

اش تحقیقات دانشگاهی اسب آن، این اصل را به اثبات رسانده است که باید دربارهاستعمال نامن
تر تر و عمیقدر عبارت باري بوزان، مفهومی واضح» امنیت«در نتیجه، . ژرف و عمیقی به عمل آید

.کندو منزلت کنونی آن پیدا میشأناز 
ز یک سو به معناي ایمنی، استواري و ها، که انامهاین دو وجهی بودن مفهوم امنیت در تعاریف لغت

نفوذناپذیري، قابلیت اعتماد، اطمینان از عدم شکست، و از سوي دیگر، به معناي عدم اضطراب از 
وجود ندارد» امنیت«تشویش و خطر اشاره دارد، منعکس است. از این رو، تعریف واحد و مطلقی از 

پس با توجه به اختالف . )357:1383خانی،(عبداهللانسبی استو این واژه داراي یک مفهوم ذاتاً
توان وجود دارد، با در نظر گرفتن همه موارد، می» امنیت«مفهومی بسیاري که درباره تعریف 

ترین یعنی آزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط دیگران. این کامل» امنیت«دریافت که 
.)116:1386قري،(باجامع تمام تعاریف نیز هستتعریفی است که تقریباً
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ايب. الگوهاي امنیت منطقه
را از نظر ترکیب واژگانی در نظر بگیریم، داراي دو واژه امنیت و » ايامنیت منطقه«اگر مفهوم 

-آنهر دو واژه پیچیده است و تعریف قابل قبول مشترکی براي.)40:1380مورگان،است(ايمنطقه
دیک شدن به این موضوعات قیاس و مقایسه باشد. پس با و شاید بهترین راه براي نزها وجود ندارد

هاي توجه به مشکالت نظري فراوانی که درباره این دو واژه وجود دارد، با توجه به بررسی نظریه
مجموعه » ايامنیت منطقه«توان ارائه کرد که عبارت است از اینکه موجود، فقط تعریفی منطقی می

اي در زمانی خاص آن را به ملّی است که اعضاي یک نظام منطقهتمام تصورات و تعبیرات از امنیت 
توانند از مجموعه سطوح کشمکش در یک اي میین، امنیت یا ناامنی منطقهابرند. بنابرکار می

).266:1381(افتخاري،هاي جمعی به دست آیدمنطقه، اعتبارات نظامی و نهادها و اتحادیه
ه تهدید یا ایمنی نزدیک خود به عنوان منابع بالقوایگانها به همسدر سراسر قرن بیستم، دولت

ایجاد قواعد و هنجارهایی بودند که وججستها در نگریستند. با تمرکز بر این همسایگان، دولتمی
:اي خاص، اقدام کنند. باري بوزان معتقد استبراساس آن قواعد، در یک مجموعه منطقه
یت ملّی یک دولت را بدون درکی اساسی از وابستگی ماهیت ارتباطی امنیت، فهم الگوهاي امن

).55:1378(بوزان،سازدر آن وجود دارد، ناممکن میاي، که دمتقابل الگوهاي امنیت منطقه
گردد که به لحاظ جغرافیایی، در ها تعریف میاي از دولتبه عنوان مجموعه» منطقه«در اینجا، 

اي را هاي امنیت منطقه) نظام47:1379زیوماز،اختصار(اند. در اینجا، به نزدیکی یکدیگر واقع شده
.گیرندمورد بررسی قرار می

اي امنیتی در دوران پس از جنگ جهانی اول بوده که در دفاع دسته جمعی: این مفهوم، نظریه-1
جمعی حفاظت متقابل ترین هدف دفاع دستهمتحد متجلی گردید. مهم» جامعه ملل«چارچوب 

در برابر تهدید خارجی است. در این نظام، مقابله و بازدارندگی نه به صورت اعضا نسبت به یکدیگر
جمعی شود و اعضا متعهدند در برابر تهدید، واکنش دستهانفرادي، بلکه به صورت جمعی انجام می

جمعی دفاع دسته،)319:1375فریدمن،کشیدن نیست(یک از اعضا مجاز به کناردهند و هیچنشان
اتحادها، ساختارهایی . بوده است20و 19اي در قرن ترین شکل امنیت منطقهطیا اتحاد، مسل

هاي همفکر اي درصدد یافتن متحدانی از بین دولتها، بازیگران منطقههستند که به موجب آن
- درباره تحصیل درکی از دشمن یا تهدید مشترك هستند. به دلیل اینکه اتحادها در ابتدا از دولت

یکی شدن در مواجهه با تهدید یا دشمن مشترك تشکیل شده، به ندرت داراي هاي همفکر براي 
.کارهاي حل و فصل منازعات براي تهدیدات داخلی هستندوساز

در این است که در اتحاد، اعضا به » اتحاد«با » امنیت دسته جمعی«امنیت دسته جمعی: تفاوت -2
دم استفاده از زور در حل اختالفات توافق هاي همفکر نیستند، بلکه تنها درباره عطور قطع، دولت
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دهند. اساساً اند و براساس این قاعده، در مقابل هر خشونتی به طور جمعی واکنش نشان مینموده
توان در قالب سه عنوان و مجموعه بیان کرد: حفظ صلح اهداف و وظایف امنیت دسته جمعی را می

ن صلح پس از نقض و از بین رفتن آن، و ایجاد و جلوگیري از وقوع جنگ، احیاي صلح و بازگرداند
ان یافتن آن صورت سازي که به دنبال جلوگیري از خطر بازگشت جنگ، پس از پایصلح و صلح

المللی را نه تنها از طریق امنیت دسته جمعی درصدد است رفتار بین. )359همان:گیرد(می
ها تنظیم نماید. بت آمیز تعامالت دولتجلوگیري کردن از متجاوزان، بلکه از طریق تحول ماهیت رقا

بر تأدیبیدر این نوع از امنیت، صلح به صورت دسته جمعی و در صورت لزوم، از طریق یک واکنش 
شود و همه اعضا مسئولیت مشارکت در یک تهدید بازدارنده کالن و در صورت لزوم، اجراي قرار می

.پذیرندآن را می
اي جمعی به عنوان مبناي بالقوه ایجاد امنیت جهانی و منطقهبا پایان جنگ سرد، امنیت دسته 

هاي بزرگ بار دیگر درباره چندین موضوع مهم امنیتی به دوباره مطرح شد، ولی به دلیل آنکه قدرت
.ظهور نرسیدۀمنصمخالفت با یکدیگر برخاستند، به 

بر هاي بزرگ زمانه را درنها قدرتامنیت همنوا: کلیفورد کوپچیان معتقد است: یک نظام همنوا، که ت- 3
آید. در یک نظام همنوا، گروه اي به شمار میتري براي یک ساختار امنیت منطقهگیرد، نظام عملیمی

کنند. اعضا به واسطه تعهد رسمی هاي بزرگ براي جلوگیري از تجاوز با یکدیکر کار میکوچکی از قدرت
ها، بیشتر کنند، بلکه براي حل و فصل اختالفات یا بحراننمینسبت به واکنش علیه تجاوز، با یکدیگر کار
)325:1383(عبداهللا خانی،گیرندطریق مذاکرات غیررسمی را در پیش می

شود، ولی امنیت مشترك: با اینکه در این رهیافت بر امنیت نظامی بیش از هر چیز تأکید می-4
شود. در مجموع، باید المللی تعریف میها در یک نظام بینوابستگی متقابل همه دولت» امنیت«

یک نظریه امنیتی یا یک نظام امنیتی نیست، بلکه یک ایده امنیتی » امنیت مشترك«دانست که 
است که روح غالب بر آن همکاري به جاي رقابت و اتفاق عمل به جاي خوداتکایی و تحصیل و 

خلع سالح، امنیت از طریق همکاري حفظ امنیت و ثبات جهانی است. این ایده بر موضوعاتی مانند 
.به جاي رقابت و اقداماتی براي کنار گذاشتن حمالت غافلگیرکننده استوار است

امنیت فراگیر: امنیت جامع درصدد بود دامنه تمرکز سنّتی به صرف نظامی امنیت ملّی را -5
ه و داخلی، مسائل اي، دو جانبگسترش دهد تا عالوه بر نشان دادن امنیت در سطوح جهانی، منطقه

.همان)سیاسی و اقتصادي را نیز دربر گیرد(
امنیت مبتنی بر همکاري: همانند امنیت مشترك و امنیت جامع، امنیت مبتنی بر همکاري عالوه بر - 6

هاي اقتصادي، هاي سنّتی نظامی، که شامل نگرانیفراسوي دغدغه» امنیت«گسترش دادن مفهوم 
.کنداي عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تالش میشود، براجتماعی و محیطی می
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ها به جاي رقابت، به همکاري با یکدیگر شود دولتاي، تالش میدر این نوع از امنیت منطقه
بپردازند. امنیت مبتنی بر همکاري در پی ایجاد ابزارهایی است براي چالش با مخاطرات پایدار یا 

کاهش موانعی شود، وکه منجر به ایجاد خطرات سیاسی میاییهسوءظنتهدیدات نوظهور، غلبه بر 
الل و جنگ سرد هاي استعمار، پیش از استقها و کشورها به دنبال دورهکه بین جوامع، حکومت

مبتنی بر همکاري، بیش از رویارویی بر مشاوره، امنیتاصطالح . )86:1379بلیس،ایجاد گردید(
و بیش از ت، بیش از پنهان کاري بر شفّافیتاز تنبیه بر ممانعبیش از بازدارندگی بر اطمینان، بیش

اي رسد این رهیافت از امنیت منطقهبه نظر می. نمایدگرایی بر وابستگی متقابل تأکید مییک جانبه
زیرا امنیت مبتنی بر همکاري براي تسهیل پیوند ؛بهترین نوع امنیت براي منطقه خلیج فارس باشد

- مسائل سیاسی، اقتصادي و اجتماعی شده و درصدد ایجاد اعتماد بین دولتبین طیف وسیعی از 
.هاي منطقه از طریق بحث، مذاکره، همکاري و توافق است

ژئوپولیتیک انرژينظام امنیتیاندازقش منطقه خلیج فارس در چشمن
ل ذخایر از ک%66میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت(نزدیک به 679حوزه خلیج فارس در حدود 

را دارد. چنین کل ذخایر گازي جهان)%35تریلیون فوت مکعب ذخیره گازي(1918و نفت جهان)
در حال حاضر نفتی ذخایري این منطقه را به بزرگترین مخزن انرژي در جهان تبدیل کرده است.

کشور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودي،6که از منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس از سوي 
ت(اوپک) هستند به فامارات متحده عربی و قطر که همگی عضو سازمان کشورهاي صادرکننده ن

در حالی که کل نفت خامی که در جهان میلیون بشکه در روز است؛6/18آید نزدیک به دست می
میلیون بشکه در روز است. بنابراین نفت خلیج فارس کمابیش 3/79آید نزدیک به به دست می

البته سهم نفت خلیج فارس در کل نفت جهان به کند.مصرفی جهان را تأمین میاز نفت23%
سبب اشغال شدن خاك عراق و قطع صادرات این کشور، نسبت به سالهاي پیش کاهش یافته است.

میلیون بشکه کنونی، تا اندازه 5/1گمان با از میان رقتن موانع موجود، تولید نفت عراق از بی
.)34-54:1383(عسکري،واهد یافتچشمگیري افزایش خ

. میلیون بشکه خواهد رسید5/11روزانه به 2020ها مصرف جهانی نفت تا سال بینیبر پایه پیش
میلیون بشکه در 8/49پس تقاضاي جهانی براي نفت خلیج فارس افزایش خواهد یافت و شاید به 

از کل %45نفت نزدیک به روز برسد که در آن صورت سهم منطقه خلیج فارس در تولید جهانی
.)1384(روابط عمومی وزارت نفت،تولید جهان خواهد بود

:هاي جدید انرژي ناشی از دو چیز استافزایش اهمیت جایگاه منطقه خلیج فارس در استراتژي
افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا براي نفت خام؛نخست:
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.ل و شاید هم آمریکاي مرکزي و حوزه کارائیبهایی چون دریاي شماکاهش ذخایر نفت حوزهدوم:
سال آینده نگاههاي جهانی به منطقه خلیج فارس دوخته 25کم در ها دستبینیبرپایه پیش
کوشند با یافتن جایگزینهاي دیگري چون هرچند در حال حاضر کشورهاي صنعتی میخواهد شد.

رس بکاهند ولی در همان حال توجه نفت روسیه و حوزه خزر از وابستگی خود به منابع خلیج فا
دارند که دوام منابع انرژي در روسیه، خزر و دیگر نواحی جهان در سنجش با منابع انرژي خلیج 

کم داراي دو ویژگی مهم:از یک سو نبود ماده جایگزین نفت که دستفارس کوتاه خواهد بود.
ایی بیشتر آن نسبت به نفت، باشد نیز زفراوانی و انرژي- 2پایین بودن بهاي آن نسبت به نفت-1

میالدي 2020پس تا سال یکی از مهمترین دالیل توجه انسان به منابع انرژي هیدروکربنی است.
انرژي مورد نیاز دنیا را تأمین خواهند کرد و %63عنوان منابع کلیدي، نزدیک به ه از بگنفت و 

.)24:1383(عسکري،ساس خواهد داشتگمان خلیج فارس در این میان نقشی بسیار مهم و حبی
آمریکا بوده و بخش مربوط به قارهانرژيبیشترین تقاضا براي1994تا 1985در یک دهه یعنی از 

ویژه آمریکاي شمالی ه بزرگی از انرژي تولیدي در سالهاي پیش گفته از سوي کشورهاي آن قاره ب
گر خواهد بود. براساس برآوردها تا سال اي دیمصرف شده است اما در سالهاي آینده وضع به گونه

ویژه در آسیاي شرقی و جنوب ه میالدي بیشترین تقاضاي انرژي را کشورهاي آسیایی، ب2020
کشورهاي قاره آمریکا شرقی خواهند داشت و مقدار تقاضاي این کشورها بیش از سه برابر تقاضاي 

زرگترین مسیر صدور انرژي جهان در شود تا بگمان سبب میتحقق چنین برآوردي بیخواهد بود.
شود و به جنوب خاوري آسیا و خاور دور این مسیر از خلیج فارس آغاز می. آینده شکل گیرد

آید و بر اهمیت آن خلیج فارس به صورت نقطه آغاز گرانترین مسیر انرژي جهان درمیرسد.می
دهاي اروپایی، افریقایی و حتی گمان انرژي خلیج فارس در اقتصابیشود.بیش از پیش افزوده می

گیري شکل.آمریکاي بسیار اثر گذار خواهد بود و بستگی آنها به این منطقه را بیشتر خواهد کرد
چه وجود منابع عظیم انرژي در حوزه خلیج فارس، رسد؛مسیر انرژي، بسیار شدنی به نظر می

اي کشورهاي منطقه امري ضروري ریزي در زمینه بازاریابی و صدور حاملهاي انرژي را بربرنامه
.)150- 154:1386(محمدیان،ساخته است

ایران و قطر .عربستان، ایران، عراق و کویت بیشترین ذخایر نفت خام قابل برداشت جهان را دارند
کنند دومین و سومین رتبه را در جهان از نظر منابع و ذخایر گاز طبیعی دارند و هر دو تالش می

.ی در آن بیابندجاي مهمرا در اختیار گیرند وبازار بر مصرف شرق
اعالم شد که بازارهاي 1380ی انرژي ایران را در بهمن هجدهمین گردهمایی فصلی کمیته ملدر

ژه همراه ي و ویاین تسخیر بازار تنها به تحرك جدبنابراشباع خواهد شد.2010جهانی گاز تا سال 
اندرکاران وزارت نفت کشورمان قرار گیرد.ه دستورد توجریزي بلند مدت دارد که باید مبا برنامه
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از %17ب یا تریلیون فوت مکع929گاز طبیعی قابل برداشت جهان بالغ بر سهم ایران از کل
سال مصرف 400سال مصرف گاز در جهان و افزون بر 63ذخایر است که پاسخگوي مجموع کل

سالهاي اخیر مقامات نفتی کشورمان بازار گاز در ایران است. همین امر سبب شده است که در
اگر این برنامه شرق را در نظر گیرند و به فکر صدور گاز طبیعی ایران به هند از راه پاکستان بیفتند.

.اندازهاي بسیار امید بخش خواهیم بودعملی شود، در افق اقتصادي آینده کشور شاهد چشم
(روزنامه مرز مشترك با پاکستان را انجام خواهد دادگذاري تاچندي پیش اعالم شد که ایران لوله

از راه لوله صدور گاز ایران به آن کشوراي با گذشتن خطدر دولت هند عدههرچند). 1383شرق،
دخالت و فصل نشده، الفهاي دو کشور در مورد کشمیر حلپاکستان مخالفند و معتقدند چون اخت
گیري از مسیر دریا را اندازد و بنابراین بهرهند را به خطر میی هپاکستان در چنین پروژه مهمی منافع مل

.)40:1385(عزتی و ویسی،کنند یا در پی جایگزینهاي دیگري چون منابع گاز برمه هستندپیشنهاد می
- صورتاین کشور در پی تالشهايقطر نیز براي دسترسی به بازار شرق بسیار تالش کرده است.

در خاورمیانه بدل گردیده است و در نظر (GNL)کننده گاز طبیعی مایعگرفته، به بزرگترین تولید
م صدور ي مهاهپروژه دلفین از پروژهتولید گاز خود را به سه برابر افزایش دهد.2010دارد تا سال 

گیرد که با احداث آن گاز کیلومتر را دربر می380اي به درازاي لولهاین پروژه خطگاز قطر است.
.)Bahgat,2010:342(حده عربی و عمان صادر خواهد شدارات متبه اماین کشور

در شمار این ت دارد.ژئوپولیتیک دیگر نیز بسیار اهمیهمجواري منطقه خلیج فارس با مناطق
حاد جماهیر شوروي به گونه برجسته وارد معادالت طقه خزر است که پس از فروپاشی اتمناطق، من

ه قرار زمینه وجود ذخایر انرژي، موردتوجي بسیار خوشبینانه در سیاسی شده و به سبب برآوردها
میلیارد بشکه نفت خام و حجم عظیمی 500تا 400در آغاز، برآوردها حاکی از وجود گرفته است.

ي در مراحل بعدي ثابت کرد الیتهاي اکتشافی شرکتهاولی مطالعات بعدي و فع،طبیعی بوداز گاز 
هاي اخیر عملکرد کشورهاي حاشیه جنوبی در دههافزایش یافته است.که این مقدار بیشتر است و 

اي مانند تارهاي اي بوده است که پیوندهاي نظامی آنها با قدرتهاي فرامنطقهخلیج فارس به گونه
عنکبوت بر پهنه این ویژگی پس از جنگ دوم خلیج فارس و بیرون رانده شدن نیروهاي عراق از 

.)25:1383ي،(عسکرکویت شدت یافته است
اختالفهاي ارضی و مرزي موجود و مطامع سرزمینی برخی از کشورهاي عربی در حوزه خلیج 

اي را براي دخالت در امور منطقه در سایه شگردهاي فارس، زمینه امیدواري کشورهاي فرامنطقه
.)33:1385،(ابراهیمی فرهاي به ظاهر دفاعی و نظامی فراهم آورده استگوناگون همچون همکاري

گمان حجم که بی25شود میلیارد بشکه برآورد می191اکنون ذخیره نفت این منطقه نزدیک به 
حوزه خزر تواند جایگزین خوبی براي منابع رو به پایان دریاي شمال باشد.چشمگیري است و می
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تواند از تحوالت آن اثر پذیرد، ولی ویژگیهاي در نزدیکی حوزه خلیج فارس واقع شده و می
شدن آنها به یک ئوپولیتیکی این دو منطقه با هم تفاوتهایی دارد و با این تفاوتها، امکان تبدیلژ

اما در این میان، یک ویژگی کم در شرایط کنونی اندك است.کالن منطقه ژئوپولیتیکی دست
این عامل مشترك شرایط ژئواستراتژیک ایران کند.مشترك و نیز مهم آنها را به هم نزدیک می

ایران در هر دو منطقه منافع بلند مدت و بسیار استراتژیک دارد و تأمین آنها براي بقاي ست.ا
هرچند حوزه خزز عامل دیگري براي تبدیل شدن به یک منطقه . استراتژیک کشورمان حیاتی است

یکی از تفاوتهاي برجسته ژئوپولیتیک را داراست ولی در این میان نقش انرژي بسیار برجسته است.
منطقه خزر با خلیج فارس محصور بودن کشورهاي واقع در آن حوزه در خشکی است، در حالی که 

المللی دسترسی دارند و در نتیجه تعامل اقتصادي و کشورهاي حوزه خلیج فارس به آبهاي بین
نکته جالب توجه این است که هرچند کشورهاي . شودالمللی آنها با جهان خارج بهتر انجام میبین
ه خزر مزیتهاي نسبی جغرافیایی ندارند ولی این مزیتها در یک جایگزین جغرافیایی مناسب تا حوز

ایران بخشی از کمبودهاي .)33-35:1383(بهروزي فر و نسیمی، یافتنی استاي دستاندازه
این برتري یک موهبت ویژه الهی است که جغرافیاي خاص کند.طبیعی این کشورها را برطرف می

موقع کشور ما در گیري نشود در عمل ارزشی ندارد.گذارد و چنانچه از آن بهرهما میدر اختیار
میان دو منطقه ژئوپولیتیکی خلیج فارس و خزر، موقعی ویژه و یگانه است و حکم چهار راه پر 

المللی آینده آسیاي مرکزي با حوزه خلیج فارس نقش اهمیتی را دارد که در مبادالت اقتصادي بین
از هم اکنون شواهدي براي اثبات این نقش تاریخی ایران در حال کمیل کننده خواهد داشت.مهم ت

.بروز و ظهور است
پذیرش این نکته که بهترین مسیر براي ورود انرژي خزر به بازار جهانی مسیر ایران است مورد

ا ژئواستراتژیک بیشتر کارشناسان و جغرافیدانان است. تحقق این امر اهمیت ایران و خلیج فارس ر
نفت جهان با یک پیوند جغرافیایی در دو سوي یک محیط %75کند، زیرا در آن صورت بیش از می

دهد و گیرد. این محیط جغرافیایی در عمل یک هارتلند انرژي را تشکیل میژئواستراتژیک قرار می
کننده به این هارتلند اي پس دنیاي صنعتی به گونهنبض اقتصاد جهان در این هارتلند خواهد تپید.

گیرد و مناطق پیرامون آن هم اهمیت فراوان ایران در مرکز هارتلند قرار می. وابسته خواهد شد
به سبب پیوستگی حیات اقتصادي غرب به این هارتلند، امنیت منطقه به امنیت اشت.دخواهند 

است و تالش وناامنی در آن به مبارزه برخواهند خشود و قدرتها با عواملجهانی پیوند زده می
اي و اصلی در این منطقه تبدیل گیري از همه امکانات، امنیت به عنصري پایهخواهند کرد به بهره

,Bahgat(شود براساس ویژگیهاي دوران تازه که رقابتها و چالشها در آن با محوریت .)2010:344
گیري شود باز هم نیروي نظامی براي این منظور بهرهاقتصاد شکل خواهد گرفت، حتی اگر از 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


145همگرایی الگوي امنیت جمعی در خلیج فارس؛ سامانه مطلوب ژئواستراتژیک مبتنی بر عوامل 

دستیابی به اهداف اقتصادي مورد نظر است و هرچند این اقدامات با رنگ و بوي ارزشی یا الفاظی 
مانند آنچه در چون گسترش دموکراسی و غیره باشد باز هم هدف اقتصادي تعیین کننده است؛

ن هارتلند انرژي از اهداف اقتصادي قدرتهاي بزرگ عراق رخ داده و شاهد آن هستیم، سلطه بر ای
.)134:1383(عسکري،است

ایاالت متحده آمریکا در این سالها براي پیشگیري از پیدایش این هارتلند و نیز تضعیف موقع 
توان به تالشهایی زده است.براي نمونه، میجغرافیایی ویژه کشورمان دست به تالشهایی زده است.

سوپسا -جیحان، ترانس خزر، باکو- توان به طرحهاي خطوط لوله انتقال انرژي باکوبراي نمونه، می
هایی ضد جغرافیایی است و تنها با ها آشکارا طرحاین طرحآباد به پاکستان اشاره کرد.و عشق

برخی دوستانشان در غرب به این نتیجه آمریکاییان وشود.اهداف سیاسی بر انجام آنها تأکید می
ند که اگر مسیر ایران براي انتقال انرژي خزر برگزیده شود اهمیت جهانی این کشور دو ارسیده

چندان خواهد شد زیرا جهان صنعتی در برابر آن شکنندگی پیدا خواهد کرد و ایران براي رویارویی 
بر این پایه است که غرب و بیش از همه ایاالت متحده . رب از اهرم انرژي بهره خواهد جستبا غ
.)150-154:1386(محمدیان،کندیکا براي جلوگیري از پا گرفتن این هارتلند انرژي تالش میآمر

سامانه امنیتی مطلوب در خلیج فارس
اگر نگاهی به تاریخ کشورسازي بعد از جنگ جهانی اول در منطقه خلیج فارس داشته باشیم بدون 

ه خلیج فارس با یکدیگر اختالفات توانیم به این نتیجه برسیم که کلیه کشورهاي حوزاغراق می
توان در جنگهاي گذشته در خلیج فارس مشاهده کرد. جنگ سرزمینی دارند که اثرات آن را می

اند. منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس ها در منطقه بودهایران و عراق، عراق و کویت از بارزترین نمونه
است که هریک از آنها می تواند آتش جنگی از الگوي فوق العاده پیچیده اختالفات ارضی برخوردار 

مرز دریایی میان کشورهاي این منطقه، ده مرز به علت وجود 15تمام عیار را برافروزد. از حدود 
تواند، این اختالفات حل نشده هر یک می. )15:1385اند(ابراهیمی فر،اختالف تحدید حدود نشده

اي در خاورمیانه حضور قدرتهاي بزرگ فرامنطقهپایه درگیري و عدم ثبات شود. طی چند قرن اخیر 
ثباتی در نتیجه رشد ویژه خلیج فارس چهره منطقه را به شدت دگرگون ساخته است. رشد بیو به

ریشه در شبرد نظم جدید در منطقه که عمدتاًگري و استفاده از ابزارهاي تهاجمی براي پینظامی
هاي واگرایانه، گ دارد، باعث شده است رشد مولفهمنافع اقتصادي، سیاسی و امنیتی قدرتهاي بزر

تواند باعث همگرایی و همگرایی در این منطقه حساس جهان گردد. از بیش از عواملی باشد که می
و 1990دار آمریکا به خلیج فارس بعد از حمله عراق به کویت در اوت کشی دامنهبعد از لشکر

منطقه، استقالل خلیج فارس از قدرتهاي جهانی به ماندگار شدن حضور نظامی گسترده آمریکا در
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طور جدي به چالش کشیده شد. در شرایط جدید تالش ایران بعد از اخراج عراق از کویت براي 
نیز درج شده بود، بی حاصل 598قطعنامه 8اي که به نحوي در بند احیاي ترتیبات امنیتی منطقه

نیز 2003وره بعد از سرنگونی صدام در سالماند. برخی تالشهاي مجدد از سوي ایران در د
سرنوشت مشابهی یافت. اکنون حضور گسترده قدرتهاي خارجی در منطقه از یک سو و فقدان

کشورهاي منطقه به جاي آنکه به دنبال ترتیبات 1990ترتیبات امنیتی مشخص از اوایل دهه 
هاي الزم براي همکاري د مکانیسمطراحی و ایجااي قائم به ذات براي خلیج فارس وامنیتی منطقه

اي و عقد هاي امنیتی از بازیگران غیر منطقهو امنیت دسته جمعی باشند، در پی دریافت تضمین
حضور گسترده قدرتهاي خارجی در منطقه .)15:1386(لطفیان،اندهاي دفاعی با آنها بودهموافقتنامه

است که مسئلهامنیتی از سوي دیگر دوو میلیتاریزه کردن منطقه از یک سو و فقدان تضمینهاي
-ثیر خود قرار داده است. پارادوکسی که اکنون در منطقه خودنمایی میأاي را تحت تثبات منطقه

سازي یا تغییر نظامهاي سیاسی از طریق کاربرد زور و مین امنیت و نظم از طریق بی ثباتأکند، ت
هاي یسم در منطقه از یک سو و رشد هزینهبراندازي است. چنین اقدامی در عمل باعث رشد ترور

نظامی کشورهاي منطقه از سوي دیگر شد که نسبت به سالهاي اخیر افزایش چشمگیري یافته 
هاي موجود در منطقه است. همچنین از زمان حمله آمریکا به عراق، هر روز بر دامنه بی ثباتی

ي یک دولت باثبات در عراق گردیده، بلکه گیرها مانع از شکلنه تنها این ناآرامیشود وافزوده می
ثیر خود قرار أتتواند روابط دیگر کشورهاي منطقه را تحتمسائل داخلی در این کشور در عمل می

تالش براي پیشبرد دموکراسی هدایت شونده در جوامع منطقه خلیج ).190:1386(فراهانی،دهد
ازي در نظام سیاسی نیز همراه باشد، منطقه را از تواند با کاربرد زور و براندفارس و خاورمیانه که می

اي وضعیتهاي کنش مبتنی بر همکاري به واکنشهاي تدافعی ادغام در سیستمهاي امنیتی فرامنطقه
در این بین چالشهاي اخیر در زمینه تحوالت کشورهاي . )48:1388(اخباري،سوق داده است

الش ایران و عربستان بر سر بحرین و خاورمیانه بین کشورهاي حاشیه خلیج فارس از جمله چ
سوریه و نظرات متفاوت طرفین در این زمینه باعث شده فضاي امنیتی منطقه متشنج شود. 

اي ایران و تهدید ایران براي بستن تنگه هرمز و حضور همچنین چالشهاي اخیر بر سر پرونده هسته
یت و ثبات در این منطقه سرعت ناوهاي آمریکایی و انگلیسی در منطقه خلیج فارس به عدم امن

اي خلیج فارس کشورهاي منطقه به جاي آنکه به دنبال سیستم جامع امنیت منطقهبخشیده است.
و طراحی و ایجاد مکانیسمهاي الزم براي همکاري و امنیت دسته جمعی باشند، به دنبال 

ضور نیروهاي نظامی ترین حتضمینهاي امنیتی در خارج از منطقه بوده و همین امر باعث گسترده
هاي تالشهاي فراوانی که در دههرغمعلیقدرتهاي خارجی در منطقه در طول تاریخ گردیده است.

اند صورت گرفته، هنوز این منطقه فاقد گذشته از طریق کشورهایی که خلیج فارس را احاطه کرده
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اي منطقههايمکاريهباشد. تحقیقاتی که به رسیدن امنیت از طریق یک نظام امنیتی مطلوب می
-منطقهالمللی وهاي بیناند که امنیت ملی بر تشویق همگرایی و همکاريکنند بر این پایهاشاره می

.)21:1388(عزتی و اقبالی،اي استوار است
در حال حاضر بحثی وجود دارد که در جهان مدرن افزایش امنیت یک کشور به افزایش امنیت 

اي به یک منطقه بستگی دارد. در این راستا مفهوم امنیت منطقهخصوص در سطح دیگر کشورها به
.)81:1385اندازه اصطالح امنیت ملی معنی دار است(ابراهیمی فر،

توانند به ثبات کید بر همکاري و همگرایی اصولی و علمی میألذا کشورهاي منطقه خلیج فارس با ت
تواند مگرایی میهمبتنی بر همگرایی وبر همین اساس الگوي امنیتو امنیتی پایدار دست یابند.

الگوي امنیت مبتنی بر ثبات و سامانه امنیتی مطلوب را براي خلیج فارس به ارمغان بیاورد.
گذار نظریه باشد. ارنست هاس، پایهالملل میهمکاري بر پایه نظریه همگرایی در روابط بین

سیله آن رهبران سیاسی چند کشور وهباي کهدهد: پروسهاش را چنین توضیح میهمگرایی، نظریه
اشان را به سمت مرکز شوند که وفاداري، انتظارات و فعالیتهاي سیاسیمختلف متقاعد و راغب می

اختیارات ملت و ورايجدیدي که نهادهایش اختیارات قانونی داشته یا متقاضی اختیارات قانونی 
). 83:1384کشورها باشد، سوق دهد(سیف زاده،

ها از آرزوها و قدرت هدایت مستقل سیاست خارجی و فرآیندي است که طی آن ملتهمگرایی
کوشند تا به اتخاذ تصمیماتی مشترك پوشی کرده و در عوض میسیاستهاي داخلی خود چشم
را به نهادهاي مرکزي جدید تعویض کنند که این مرکز متشکل گیريدست زده و یا وظیفه تصمیم

گیري کنند مه در یک فرآیند جمعی براي هدایت این سیاستها تصمیماز همه کشورها باشد و ه
)Peterson,1988:65هاي مشترك تالش ). در واقع درالگوي همگرایی و امنیت مبتنی بر همکاري

بندي به منافع ملی، مرزهاي جغرافیایی هاي ناسیونالیستی، پايزا و زمینهشود تا عوامل اختالفمی
به نفع اهداف دسته جمعی و مشترك رهاي یک منطقه کمرنگ شود وو حتی حاکمیت مطلق کشو

هاي فنی و تکنیکی، اقتصادي و این وضعیت از طریق گسترش همکاري. مورد استفاده قرار گیرد
تجاري و عقیدتی، فرهنگی و حتی سیاسی به ایجاد صلح و آرامش در یک منطقه یا جهان منجر 

کید بر داوطلبانه بودن أمطلب تکیه دارند. اول تمده بر دوپردازان همگرایی به طور عنظریهشود.
).153-157:1389(والیتی و محمدي،و دوم عدم استفاده از زور در این فرآیندهمگرایی 

گرایی میان راهی است براي اي بر این باورند که منطقهطور کلی طرفداران همگرایی منطقهبه
هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، د که تجانسدارنبه وحدت خارجی، آنان اظهار میرسیدن

آورد که دولتهاي یک اقتصادي و جغرافیایی و دیگر عوامل همگرا کننده این امکان را به وجود می
گیري نمایند به هاي مشترك بهرههاي اقتصادي یکدیگر با همکاريمنطقه از منابع مادي و توانایی
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مین کرده و مکمل اقدامات أگر را از جهات مختلف تتوانند کمبودهاي یکدیاین صورت که آنها می
اي که محصول نیازهاي طبیعی، تولیدي یکدیگر باشند که در نهایت پیوندهاي منطقهگذار وسرمایه

تواند در مراحل تکامل و نهایی به تفاهم جهانی منجر باشند، میجغرافیایی، اقتصادي و امنیتی می
,Mccall(شود یک نظام امنیتی و سامانه مطلوب آن باید براساس عوامل براساس این.)1976:76

اي باشد. در این بین عدم درك مشترك از مطلوب و مشترکات درونی و همچنین مشترکات منطقه
امنیت و نبود توافق جمعی کشورهاي منطقه بر سر تعریف(امنیت) نظرات متفاوتی را درباره 

ان یکی از عوامل عدم امنیت در این منطقه محسوب عنودهد که بهسیاست امنیتی منطقه ارائه می
شود نظامهاي سیاسی منطقه با هاي باثبات در چنین شرایطی باعث میگردد. فقدان مولفهمی

هاي امنیتی مین کننده امنیت مواجه گردند. وجود تضمینأهاي تهاي امنیتی و مولفهفقدان تضمین
زیرا که:؛در چنین شرایطی دشوار گردیده است

تروریسم به عنوان منبع تهدید عمده نظام جهانی محوریت یافته است. تروریسم نه تنها باعث -1
ثباتی کشورهاي منطقه شده، بلکه مبناي بسیاري از مداخالت در امور داخلی کشورها یا اقدام بی

.)21:1388(عزتی و اقبالی،نظامی علیه آنان است
-من آنکه پتانسیلهاي تهدید را فعال نگاه میحضور نظامی بیگانگان در منطقه خلیج فارس، ض-2

دهی به اي و همکاري کشورهاي منطقه براي شکلگیري نظم و ثبات منطقهدارد، مانع از شکل
گردد. خلیج فارس همچنان فاقد نظام جامع امنیتی متشکل ها میروندهاي تسهیل کننده همکاري

.)131:1386(مومنی،ست.از جامعه امنیتی و سیستم ترتیبات امنیت دسته جمعی ا
گیري ثبات و صلحی پایدار سیاستهاي و تهدیدات جنگ محورانه اسرائیل در عمل مانع از شکل-3

شود. این رژیم تنها کشور دارنده سالحهاي کشتار جمعی در خاورمیانه است که در خاورمیانه می
هیچ یک از معاهدات خلع سالح را نیز نپذیرفته است. 

-خشونتباعث رشد اقداماتکه گري گري و سلفیاز اسالم در قالب وهابیبرداشتهاي افراطی-4
.آمیز در منطقه شده

اي در کشورهاي منطقه در چنین شرایطی بهترین تضمنی امنیتی، تدوین نظام جامع امنیت منطقه
باشد. مبناي این سیستم همکاري هاي مشترك میو سیستم امنیت دسته جمعی براساس همکاري

کید دارد.أزا تهاي اختالفهاي مشترك و کاهش تدریجی مولفهی بوده و بر تقویت مولفهو همگرای
را براي تشکیل سامانه امنیتی کشورهاي خلیج فارسبیرونی اشتراکات و موانع دورنی وشکل زیر 

دهد. مبتنی بر همکاري و همگرایی جمعی را نشان می
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و اگرایی در خلیج فارسی وهمگرایمشترکات): موانع و 1نمودار شمارة (

شود. هر کدام از و مشترکات همگرایی و واگرایی در خلیج فارس مشاهده میشکل باال موانعدر 
پذیري خلیج فارس و همچنین ناامن شدن عوامل واگرایی در صورت استمرار منجر به عدم ثبات

شود تا و تبدیل عوامل واگرایی به همگرایی نیز باعث میشود. اما تقویت عوامل همگراییمنطقه می
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عوامل مذکور منجر به ایجاد تقویتامنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس افزایش یابد. در واقع 
به ایجاد نظم امنیتی نوینی بشود.تواند منجرشود که میسامانه امنیتی قوي و مطلوبی می

تقویت عوامل همگراییبا استفاده اززدایی در منطقهو تنشاعتمادسازيتقویت ها و اقدامات راه
با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتصادي، فرهنگی و استراتژیک مشترك کشورهاي منطقه خلیج 

در سایه وحدت و هویت » ی کشورهامنافع مل«و » امنیت«و هدف اساسی فارس، حصول به د
هاي اقتصادي و جغرافیایی، همکاري در زمینهاي میسر است. بنا به علل اختالف نظرهايمنطقه

استراتژیک ترجیح دارند، اساس یک نظام امنیتی مبتنی بر -هاي سیاسیی، که بر همکاريفن
اي و سالم و راه منحصر به فرد این کشورها براي رسیدن به اهداف است که در این همکاري منطقه

:شوندبخش، الگوهاي مناسب ذیل پیشنهاد می
هاي منطقه، باید حامل پیام وحدت آفرین باشد. از م به عنوان ایدئولوژي حاکم بر ملتاسال-1

تعصبات خشک باید دوري جست و از این طریق، از رقابت ایدئولوژیک و جنگ سرد اسالمی اعراض 
.)124:1386(باقري،نمود و کانون تشنج را از بین برد

هاي مختلف و رفع »پان«نطقه و عدم گرایش به ایجاد روابط برادرانه بین کشورهاي مسلمان م-2
تمایزات بین عرب و فارس و اقدام به احساسات زدایی از جمله موارد سیاست خارجی کشورهاي 

همچنین تأکید بر این موضوع که تأمین منافع ملی همه در گرو مسالمت، صلح و ؛منطقه است
.همزیستی دسته جمعی است

برداري کشورهاي کنون مورد بهرهآمیز، که تا بههداف چیرگی و رقابتایجاد روابط برابر و بدون ا-3
.بوده است-مانند آمریکا، انگلستان و اسرائیل-نفوذ در منطقهذي

هاي منفی تاریخی و قبوالندن این موضوع که هیچ یک از کشورها هرگز قصد زدودن ذهنیت-4
غربی، به ویژه آمریکا است. در این زمینه، سلطه بر منطقه را ندارد و این موضوع تبلیغ کشورهاي 

.)82:1378(عارفی،باید دشمن واقعی، اصلی، دیرینه و مشترك دنیاي اسالم شناسایی شود
هاي ترین منبع درآمد دولتترین منبع تحصیل ارز براي کشورها، اصلینفت به عنوان بزرگ-5

مجموع نیازهاي کشورهاي مورد%95اي که نفت و گاز به تنهایی قریب به منطقه است، به گونه
هاي نفتی هماهنگی با کشورهاي منطقه در قبال کنند. بدین روي، باید سیاستنظر را تأمین می

.کشورهاي صنعتی، به منظور افزایش و کنترل قیمت نفت و حفظ میزان آن اتخاذ گردند
جهیزات نظامی و رفع در تولید و تهیه ت» دفاع«کاهش بودجه دفاعی کشورها و اساس قرار دادن - 6

هاي منطقه خلیج فارس نسبت به ویژه آمریکا، و جلب اعتماد دولتتبلیغات سوء غرب، به
.)124:1386(باقري،یکدیگر
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اتخاذ تدابیر جدید امنیتی توسط تمام کشورهاي منطقه خلیج فارس با تکیه بر اصل عدم -7
ها و نداشتن تمایل به چیرگی در دخالت در امور داخلی یکدیگر و احساس برابري با همه کشور

هاي منطقه اهمیت همان گونه که گفته شد، امنیت منطقه براي دولت؛چارچوب امنیتی جدید
حیاتی دارد. در این باره، باید کمک کرد تا وابستگی نظامی کشورهاي منطقه به غرب کاهش و در 

.مقابل، حاکمیت کشورها افزایش یابد
ي بین کشورهاي منطقه و انجام مبادالت پر حجم و سعی در هاي اقتصادگسترش همکاري-8

افزایش میزان وابستگی اقتصادي کشورها به همدیگر، که به همان میزان، این وابستگی اقتصادي بر 
تر خواهد کرد و در تصمیمات سیاسی تأثیر خواهد گذاشت و کشورهاي منطقه را به هم نزدیک

هاي از طریق تشکیل اتحادیهکاري اقتصادي معموالًم. هزدایی خواهد شدنهایت، موجب تشنج
دهد. تمام کشورهاي گیرد که پس از اعتمادسازي سیاسی نتیجه میمشترك اقتصادي صورت می

منطقه باید در الگوي پیشنهادي اقتصادي، چرخه اقتصادي را از مسائل سیاسی جدا نمایند و به 
توان از اهداف ملی در این صورت است که میزیرا تنها ؛نظام اقتصادي خود سر و سامان دهند

.)31-36:1388(نامی،کشورها پشتیبانی نمود
هاي منطقه به خاطر حضور برخی از دولت؛حل اختالفات ارضی و مرزي کشورهاي منطقه-9

المللی کنند اختالفات مرزي را بینهاي سیاسی، تالش مینظامی آمریکا در خلیج فارس، با انگیزه
چربد. گیري سیاسی از این موضوع بر هر ادعاي حقوقی واقعی میکند که بهرهثابت میکنند. این 

زدایی و اعتمادسازي، روابط خود را با هم توسعه دهند کشورهاي منطقه باید در قالب سیاست تنش
آمیز و از طریق مذاکرة مستقیم و بدون دخالت کشور و مسائل پیش آمده را نیز به نحو مسالمت

.)313:1377(ولدانی،اي حل نمایندهاي فرامنطقهیا قدرتثالث و 

گیرينتیجه
باشد. امنیت منطقه را باید در خود منطقه خلیج فارس مانند هر منطقه دیگري نیازمند امنیت می

حلی براي همکاري و نزدیکی کشورها و ثبات بیشتر منطقه جستجو نمود و همگرایی به عنوان راه
در این برهه زمانی، امنیت همه جانبه خلیج فارس را نیز تنها توجه قرار گیرد.آنها باید بیشتر مورد

توان برقرار کرد، بلکه نیازمند سازوکارهاي خاصی است تا همکاري همه با ابزارهاي نظامی نمی
شود، مگر کشورها را برانگیزد و همه کشورهاي منطقه را در آن شرکت دهد. و این مهم حاصل نمی

تک کشورهاي منطقه و پرهیز از هرگونه اختالف و دو ساعی و همکاري همه جانبه تکبا تشریک م
هاي تواند نقش کلیدي و مهمی ایفا کند. چالشمیمهوري اسالمی ایراندستگی. در این زمینه، ج

نقطه شروعی براساس شناخت منافع یابی بهاي انگیزه و محرك اصلی دستالمللی و منطقهبین
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دور » امنیت جمعی«از سوي دیگر، امنیت منطقه حول ایجاد . در منطقه هستندمتقابل کشورها
زند. این امر مستلزم یک نظام امنیتی مشترك است که در آن راهبردهاي امنیتی تمام کشورها می

یکپارچه گردیده، یکدیگر را تکمیل نمایند. ایجاد این نظام نیازمند توافق بر سر گروهی از اقدامات 
. بهترین راه نیل به چنین هدفی اقدامات اعتمادسازانه در جهت ایجاد اعتماد است. مشترك است

براي تبدیل منطقه خلیج فارس به یک منطقه صلح و امنیت، باید حسن نیت جایگزین سوء نیت 
ج. ا. ا بی تردید، یکی از کشورهاي . رودشود، و این نیاز اساسی امروزي در این منطقه به شمار می

نادیده گرفتن این قدرت مشکالتی را براي منطقه به وجود خواهد .رودمنطقه به شمار میقدرتمند 
آورد. سیاست اصولی ج. ا. ا درباره امنیت خلیج فارس بر نفی حضور نیروهاي خارجی در این منطقه 

سپتامبر نیز 11هاي عینی و مسائل پیش آمده پس از وقایع استوار است. از سوي دیگر، واقعیت
خصوص نیروهاي آمریکایی، در منطقه هتر شدن حضور نیروهاي خارجی، بنگر هرچه پررنگنشا

.شودهستند که روز به روز نیز بر قدرت و نفوذ آنان در منطقه افزوده می
نادیده گرفتن این قدرت .رودتردید، یکی از کشورهاي قدرتمند منطقه به شمار میج. ا. ا بی

جود خواهد آورد. سیاست اصولی ج. ا. ا درباره امنیت خلیج فارس بر مشکالتی را براي منطقه به و
هاي عینی و مسائل نفی حضور نیروهاي خارجی در این منطقه استوار است. از سوي دیگر، واقعیت

ه تر شدن حضور نیروهاي خارجی، بسپتامبر نیز نشانگر هرچه پررنگ11پیش آمده پس از وقایع 
منطقه هستند که روز به روز نیز بر قدرت و نفوذ آنان در منطقه خصوص نیروهاي آمریکایی، در

تواند در پیش بگیرد، بهترین راه کاري که ج. ا. ا در راه رسیدن به اهداف خود می. شودافزوده می
حل«با کشورهاي منطقه و زداییاین است که با در پیش گرفتن سیاست همکاري و تنش

یابی به اهداف از کشورهاي منطقه خلیج فارس، در پی دستبا هر یک» آمیز اختالفاتمسالمت
تواند در قبال ترین راهی است که ایران میسیاست خارجی خویش باشد. این بهترین و مطمئن

کشورهاي منطقه و امنیت خلیج فارس در پیش بگیرد. در این صورت است که هر قدر جمهوري 
با هر یک از کشورهاي کرانه خلیج فارس داشته اسالمی روابط حسنه و همراه با اعتماد متقابل

تواند از نفوذ و تأثیرگذاري نیروهاي خارجی بکاهد و در تأمین امنیت این باشد، به همان میزان می
اي مبتنی بر همکاري متقابل، در این برهه منطقه، جایگاه واقعی خود را بیابد. پس امنیت منطقه

البته . آیداي این منطقه حیاتی و راهبردي به شمار میاي برزمانی بهترین نوع امنیت منطقه
هاي مختلف در منطقه است و برقراري این نوع امنیت نیز مستلزم اعتمادسازي بین ایفاگران نقش

کنندگان به این نظام، توانایی بالقوه اعضا در اعتماد مند بودن تمام شرکتهایی همچون عالقهروش
ءظن به اعتبار تعهدات خود از دیدگاه امنیتی و خودداري از سازي، نداشتن شک و سوو امنیت

بدون شک سیستم امنیت جمعی .شودکاربرد نیروي نظامی در حل و فصل منازعات پیشنهاد می
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تواند اي و اعتمادسازي و براساس عوامل همگرایی عالوه بر اینکه میهاي منطقهمبتنی بر همکاري
تواند باعث شود منافع تمام کشورها از د، به همان سان میموانع و عوامل واگرایی را کاهش ده

اي در خاورمیانه مین شود و این امر ترتیبات نظم و محیط امنیت منطقهأجمله جمهوري اسالمی ت
و خلیج فارس را دگرگون خواهد کرد.
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مرکز چاپ وانتشارات
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اي و اهـداف سیاسـت خـارجی جمهـوري     نطقهخلیج فارس؛ امنیت م«،)1386(اکبرباقري، علی-

.  ، تیرماه115، شمارهمعرفت، مجله »اسالمی ایران
، »ایران، خلیج فارس و بازارهاي جهانی انـرژي «، )1383(نسیمی، همایونوبهروزي فر، مرتضی-
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.تهران، سپاه پاسداران
، ترجمـه پژوهشـکده مطالعـات راهبـردي، تهـران،      ها و هـراس مردم دولت،)1378(بوزان، باري-

پژوهشکده مطالعات راهبردي، 
انداز آینده صنعت نفـت جمهـوري   پیش نویس چشم)، 1384عمومی وزارت نفت (کل روابطاداره-

عمومی وزارت نفت.کل روابطاداره، تهران:1404می ایران در افقاسال
، تهران: کیهان.کانونهاي بحران در خلیج فارس،)1377جعفري ولدانی، اصغر(-
. تهران: سمت.اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک،)1378نیا، محمد(حافظ-
بـومی جهـانی   -ديالملل؛ فـر ها و تئوري مختلف در روابط بیننظریه،)1384زاده، حسین(سیف-

، تهران: مرکز چاپ و نشر وزارت خارجه. شده، مناسبات و کارآمدي
.خارجهمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور:تهران،مطالعات امنیت ملّی،)1383(علیربیعی،-
. 19/08/1383روزنامه شرق،-
.ب اسالمیسپاه پاسداران انقال:ترجمه داود علمایی، تهراناي،امنیت منطقه)،1379(زیو ماز-
،»اندیشـه امـام خمینـی   وحدت سیاسی جهـان اسـالم در  «)،1387(اکرم،راهکاروعارفی،محمد-

دي.،آذر و31،شمارهمعرفتفصلنامه 
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، ریـزي دکتـرین امنیـت ملّـی    اي بـر طـرح  هاي امنیت، مقدمهنظریه،)1383(علی ،خانیعبداللّه-
.برار معاصرالملل امؤسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات بین:تهران

ژئوپولیتیک قلمروهاي دریایی ایران در خلیج فارس(با تأکید بر لزوم «،)1383(عسگري، سهراب-
افراز فالت قاره و منطقه انحصـاري اقتصـادي ایـران و کشـورهاي عـراق، کویـت و امـارات متّحـده         

نامه دکتري رشته جغرافیاي سیاسی دانشگاه تهران.پایان،»عربی)
میانـه در ژئوپلیتیـک   نقش و جایگـاه منطقـه خلـیج فـارس و خـاور     «)،1383عسکري، سهراب(-

. 210و209شماره ،، بهمن واسفنداقتصادي–اطالعات سیاسی ، مجله »انرژي
-لوله گاز ایـران تحلیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خط«،)1385، هادي (و ویسیعزتی، عزت اهللا -

م.  ، سال دوم، شماره دوژئوپلیتیک، فصلنامه »هند
، در »سـوي نظـام امنیتـی جدیـد در خلـیج فـارس      هبـ «،)1388(اهللا و اقبالی، ناصـر عزتی، عزت-

، بـه اهتمـام   مقاالت همایش ملـی جایگـاه خلـیج فـارس، در تحـوالت اسـتراتژیک جهـان       مجموعه 
غالمحسین واعظی و حیدر لطفی، تهران: هامون.  

، در »انداز آینـده س؛ واقیتها و چشمعراق در شوراي همکاري خلیج فار«)،1386(فراهانی، احمد-
المللـی ابـرار   ، تهران: موسسـه مطالعـات و تحقیقـات بـین    خاورمیانه ویژه مسائل خلیج فارسکتاب

1386معاصر تهران.
، ترجمـه مؤسسـه   مفهـوم امنیـت  ؛گزیده مقـاالت سیاسـی ـ امنیتـی    ،)1375(لورنس، فریدمن -

.بینش:هاي اجتماعی، تهرانپژوهش
چالشهاي جدید امنیتی در خلیج فارس: بررسی منافع مثلث ایـران، آمریکـا   «)،1386ده(لطفیان، سعی- 
.49و48شماره بهار، زمستان ومطالعات خاورمیانه، فصلنامه »شوراي همکاري خلیج فارسو
کتـاب  ، در »آینـده بـازار نفـت و تـاثیرات آن بـر تحـوالت خلـیج فـارس        «)،1386محمدیان، حمید(- 

تهران.  ،المللی ابرار معاصر، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بینسائل خلیج فارسخاورمیانه ویژه م
ترجمـه سـیدجالل   ، سـازي در جهـان نـوین   اي امنیتهاي منطقهنظم،)1380(پاتریک، مورگان-

.پژوهشکده مطالعات راهبردي:دهقانی، تهران
ونـدها، در کتـاب خاورمیانـه    حضور آمریکا در خلیج فارس: اهـداف و ر )،1386مومنی، میرقاسم(-

المللی ابرار معاصر تهران. ، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بینویژه مسائل خلیج فارس
همایش ، در مجموعه مقاالت »جایگاه خلیج فارس در امنیت جهانی«، )1388(حسننامی، محمد-

واعظـی و حیـدر   ، بـه اهتمـام غالمحسـین   ملی جایگاه خلیج فارس، در تحوالت اسـتراتژیک جهـان  
لطفی، تهران: انتشارات هامون. 
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مبانی رفتاري شـوراي همکـاري خلـیج فـارس در قبـال جمهـوري       ،)1375(بهمن،نعیمی ارفع-
.خارجهوزات امورالملل، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بیناسالمی ایران

الم، فصـلنامه  اسـ جهـان درهمگراییتجاربتحلیل«)،1389محمدي(و سعیداکبروالیتی، علی-
.179تا151صششم، شماره اول، بهار وتابستان، ص، سال دانش سیاسی
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