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  الگوي امنيت جمعي در خليج فارس؛ سامانه مطلوب ژئواستراتژيك 
  مبتني بر عوامل همگرايي

  
  مقدمه

باشد، از ديرباز مورد توجه هاي مهم آسيا، اروپا و آفريقا مياهميت ژئوپليتيكي منطقه خاورميانه كه محل تالقي قاره
پذيري از منطقه خاورميانه به دليل موقعيت استراتژيك، پويايي و تحول. متفكرين سياسي و نظامي غرب بوده است

زيرا بروز هر گونه بحران و ناامني و تحول در اين منطقه . شودشمرده مي زاي جهانمهمترين مناطق ناامن و بحران
گذارد، به همين دليل قدرتهاي بزرگ تحوالت اين منطقه را به شدت تحت مي اي و جهاني بر جايثيراتي فرامنطقهأت

زياد در چرخه اين منطقه در عصر حاضر نيز با توجه به اهميت . كنندكنترل داشته و در صورت لزوم هدايت مي
اقتصاد جهاني، به خصوص برخورداري از ويژگيهاي ژئوپليتيك و ژئواستراتژيكي، ژئواكونوميكي و ژئوكالچري  قدرت و

  .)39:1388 اخباري،(گيري جهاني داشته استاي بر نظام تصميمثيرات فزايندهأت
منابع مهم انرژي دنيا در اين منطقه و وجود . كي خاص استيژئواكونوم اي با شرايط استراتژيكي وخليج فارس منطقه

ارتباطات تجاري و اقتصادي گسترده كشورهاي ساحلي اين دريا با ديگر نقاط جهان نشانگر ميزان اهميت آن در 
تواند بر مسائلي چون امنيت ثيراتي كه ميأبررسي نقاط ضعف و قوت ژئوپليتيك آن و ت. معادالت قدرت جهاني است

برداري مناسب از امكانات و تواند اين كشورها را به بهرهزكشورهاي ساحلي داشته باشد مياي و ملي هريك امنطقه
در . باشداهميت منطقه خليج فارس در سه بعد جغرافيايي، اقتصادي و امنيتي مي .ود كندنمپرهيز از خطرات آن ره

توان به نقش ارتباطي خليج مي ،)16:1384 الهي،(اندبعد جغرافيايي كه آن را مهمترين ويژگي خليج فارس دانسته
م ارتباطي ستفارس ميان اروپا، آفريقا و آسياي جنوبي و جنوب شرقي و همچنين حضور آن به عنوان بخشي از سي
پيوندد، اشاره كه درياي مديترانه، درياي سرخ، اقيانوس هند، اقيانوس آرام و اقيانوس اطلس را به هم مي

   .)20:1378نيا،حافظ(نمود
ذخاير نفتي اثبات % 63 ميليارد بشكه ذخيره نفتي اثبات شده يعني در حدود 565بالغ بر (ذخاير عظيم نفتيوجود 

ذخاير گاز طبيعي دنيا كه شامل بزرگترين ذخاير گاز طبيعي پس از كشورهاي مشترك % 30، در كنار )شده جهان
وجود اختالفات . ژگي اقتصادي آن دانستتوان مهمترين ويشود، در اين منطقه را ميمي) شوروري سابق(المنافع

قومي و مذهبي ميان مردم در كنار اختالفات مرزي حل نشده ميان هشت كشور ساحلي دريا، دغدغه حفظ امنيت 
عدم توازن قدرت . )49- 42:1381اسدي،(اي تبديل نموده استو فرامنطقه المللياين منطقه را به موضوعي بين

نظامي قدرتمندي چون ايران و عراق و تا حدودي عربستان سعودي در مقابل كشورهاي منطقه و حضور قطبهاي 
هاي موجود درباره ثبات كشورهاي كوچكي چون كويت، بحرين، قطر، عمان و امارات متحده عربي نيز خود بر دغدغه

   .در منطقه افزوده است
بوده » امنيت«خليج فارس، مسئله هاي بزرگ غربي در منطقه ترين نگراني كشورهاي منطقه و قدرتتاكنون عمده

تي را، كه از پيش ايجاد كرده بود، وم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنپس از جنگ جهاني د. است
در قالب آموزه » دو ستوني«ها، آمريكا با اجراي سياست معروف ، با خروج انگليسي1971در سال . همچنان حفظ نمود

هاي پاياني دهه هفتاد، جرياناتي كه در منطقه رخ دادند، اين نظام سال اما در. قه را شكل دادنيكسون، نظام امنيتي منط
، در حاشيه »شوراي همكاري خليج فارس«، يك نظام امنيتي جديد به نام 1980تا اينكه در اوايل دهه ؛ را از بين بردند

  ).65: 1375 ،نعيمي ارفع(اثبات رسيدجنوبي به وجود آمد كه با حمله عراق به كويت، ناتواني آن نيز به 
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در منطقه خليج فارس » امنيت«، مفهوم 1990و نظام جهاني دو قطبي در آغاز دهه » ورشو«در پي فروپاشي پيمان 

جاي خود را ) سابق(، گمان تهديد اتحاد شوروي»امنيت«در رابطه با مفهوم . اي غير قابل تصور دگرگون شدبه گونه
اين دگرگوني حضور نظامي ادامه يابنده . هاي فزاينده سرزميني در درون منطقه داده استكشبه نگراني درباره كشم

-كند، كه آن نيز به نوبه خود، از منابع ناامني در خليج فارس محسوب ميبيگانگان را در منطقه توجيه مي
  .)114:1386باقري،(شود

-چنين تنش بين ايران و آمريكا در زمينه انرژي هستهه بهار عربي و همينهاي اخير در زمها و ماههاي سالكشمكش
اي و شايعات جنگ و همچنين بستن تنگه هرمز اوضاع امنيتي منطقه را بيش از پيش دچار فراز و نشيب كرده 

انديشند و آن اتحاد اي مياي، ناظران آگاه به راه حل اجتناب ناپذير منطقهدر برابر اين تهديدات جديد منطقه .است
اي خليج فارس و در تعامل با نيروهاي خارجي حاضر در منطقه هاي كرانهاي فراگير با شركت همه قدرتمنطقه
تواند براي با توجه به اين مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه چه ترتيبات و استراتژيهاي امنيتي مي .است

با در نظر گرفتن . مين كندأو اهداف آنها را تكشورهاي خليج فارس و ايران بدون حضور بيگانگان مناسب باشد 
توان نسبت به امنيت آن شمار اقتصادي، امنيتي و راهبردي، نميمنطقه با اهميت خليج فارس با نيروهاي بالقوه بي

از اين رو، ضروري است كشورهاي منطقه با همكاري يكديگر و با اجماع نظر هماهنگ در مفهوم و . توجه ماندبي
ثباتي، تنش، بحران و جنگ، خودداري عه و ثبات و تفاهم متقابل، از غلتيدن منطقه در سرازيري بيماهيت توس

   .كنند
 و امنيت در اين منطقه هستند مسئلههاي مختلفي درباره به دليل آنكه كشورهاي حاشيه خليج فارس داراي ديدگاه

ده آمريكا و متحدانش در جنگ دوم خليج فارس با در نظر گرفتن شرايط جديد جهاني و پيروزي اجمالي اياالت متح
سپتامبر آمريكا و حمله نظامي اين كشور و متحدانش به افغانستان و عراق، كه  11، و در پي حادثه 1991در سال 

فرضيه اين مقاله آن است كه براي تأمين امنيت منطقه خليج  ،شدموجب تقويت حضور نيروهاي خارجي در منطقه 
. باشداي مينه مطلوب، سيستم امنيت همكاري جمعي براساس تقويت عوامل همگرايي منطقهبهترين سامافارس، 

-امنيتي نوين نيز مي -ايبهار عربي و تحوالت كشورهاي خاورميانه نيز به ثبات اين منطقه و ايجاد يك نظم منطقه
   .تواند كمك كند

  
  شناسي امنيتمفهوم
ها و جنبه دكه هر كدام از اين ابعاكه داراي ابعاد مختلف بوده و در صورتي است امنيت داراي مفهوم گسترده و كلي اصوالً

- به خطر مي) فردي، ملي و جهاني(مربوط به خودش راامنيت در سطوح  ،در معرض خطر قرار گيرد
ت يا تهديدات ها، خطراگردند، ارزشدر تمام تعاريف امنيت مشاهده مي اًعناصر اصلي، كه تقريب. )23:1383ربيعي،(اندازد

به رهيافت امنيت جمعي در ميان كشورهاي مستقل  هاي عمومي و هم تهديدهاي عمومي، احتماالًهم ارزش. هستند
 ).375:1383 عبداهللا خاني،(گردندمنجر مي

وي در كتاب . الملل استدر روابط بين» امنيت«كتاب باري بوزان منبع معروفي براي اغلب مباحث مربوط به بحث 
 .دهد كه چرا مفهوم امنيت مورد غفلت واقع شده استارائه مي» امنيت«نج دليل براي عقب ماندگي مفهوم خود، پ

ترين نهادها كشورها الملل، مهمدر مجموعه روابط بين. ، كافي نيست»امنيت ملّي«به نظر وي، تأكيد صرف بر مقوله 
» امنيت«عات خود باشند كه اغلب تحت عنوان تهديد نسبت به موضومنشاء توانند ها خود ميهستند، اما دولت

سازان سياست به دليل آنكه اصوالً. هاي مختلفمفهومي است در معرض برداشت» امنيت«بنابراين، . شوندتوجيه مي
. نظر نامناسب رايج گشته استكنند، نوعي وحدتي تعريف ميرا با توجه قدرت ملّ» امنيت«ياسي پردازان سو نظريه
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به عبارت . اندهاي مبتني بر قدرت گرديدهاند، اسير بحثقان هم، كه بيشتر به مقوله امنيت پرداختهبرخي از محق

 ،)35 - 15:1378بوزان،(دگوينده قصد دارد آن را تعبير كن كند كههمان معنا و مفهومي را پيدا مي» امنيت«ديگر، 
اسب آن، اين اصل را به اثبات رسانده است كه انگيز و استعمال نامنجايگاه امنيت به عنوان يك ارزش سياسي بحث

در عبارت باري بوزان، مفهومي » امنيت«در نتيجه، . اش تحقيقات دانشگاهي ژرف و عميقي به عمل آيدبايد درباره
   .كندو منزلت كنوني آن پيدا مي شأنتر از تر و عميقواضح

ز يك سو به معناي ايمني، استواري و نفوذناپذيري، ها، كه انامهاين دو وجهي بودن مفهوم امنيت در تعاريف لغت
قابليت اعتماد، اطمينان از عدم شكست، و از سوي ديگر، به معناي عدم اضطراب از تشويش و خطر اشاره دارد، 

نسبي  و اين واژه داراي يك مفهوم ذاتاً وجود ندارد» امنيت«از اين رو، تعريف واحد و مطلقي از . منعكس است
وجود دارد، با » امنيت«پس با توجه به اختالف مفهومي بسياري كه درباره تعريف . )357:1383خاني، عبداهللا(است

. يعني آزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط ديگران» امنيت«توان دريافت كه در نظر گرفتن همه موارد، مي
  .)116:1386قري،با(جامع تمام تعاريف نيز هست ترين تعريفي است كه تقريباًاين كامل

  
 ايالگوهاي امنيت منطقه. ب

 ايرا از نظر تركيب واژگاني در نظر بگيريم، داراي دو واژه امنيت و منطقه» ايامنيت منطقه«اگر مفهوم 
و شايد  ها وجود نداردآن هر دو واژه پيچيده است و تعريف قابل قبول مشتركي براي .)40:1380مورگان،(است

پس با توجه به مشكالت نظري فراواني كه . ديك شدن به اين موضوعات قياس و مقايسه باشدبهترين راه براي نز
توان ارائه كرد كه عبارت هاي موجود، فقط تعريفي منطقي ميدرباره اين دو واژه وجود دارد، با توجه به بررسي نظريه

-ملّي است كه اعضاي يك نظام منطقهمجموعه تمام تصورات و تعبيرات از امنيت » ايامنيت منطقه«است از اينكه 
توانند از مجموعه سطوح كشمكش اي ميين، امنيت يا ناامني منطقهابنابر. برنداي در زماني خاص آن را به كار مي

  ).266:1381افتخاري،(هاي جمعي به دست آيددر يك منطقه، اعتبارات نظامي و نهادها و اتحاديه
با . نگريستنده تهديد يا ايمني مينزديك خود به عنوان منابع بالقو ايگانها به همسدر سراسر قرن بيستم، دولت

ايجاد قواعد و هنجارهايي بودند كه براساس آن قواعد، در يك مجموعه  وججستها در تمركز بر اين همسايگان، دولت
 :باري بوزان معتقد است. اي خاص، اقدام كنندمنطقه

يت ملّي يك دولت را بدون دركي اساسي از وابستگي متقابل الگوهاي امنيت ماهيت ارتباطي امنيت، فهم الگوهاي امن
 ).55:1378بوزان،(سازدر آن وجود دارد، ناممكن مياي، كه دمنطقه

گردد كه به لحاظ جغرافيايي، در نزديكي يكديگر واقع ها تعريف مياي از دولتبه عنوان مجموعه» منطقه«در اينجا، 
 .گيرنداي را مورد بررسي قرار ميهاي امنيت منطقهنظام) 47:1379زيوماز،(اختصاردر اينجا، به . اندشده

جامعه «اي امنيتي در دوران پس از جنگ جهاني اول بوده كه در چارچوب اين مفهوم، نظريه: دفاع دسته جمعي - 1
در برابر تهديد  جمعي حفاظت متقابل اعضا نسبت به يكديگرترين هدف دفاع دستهمهم. متحد متجلي گرديد» ملل

شود و اعضا در اين نظام، مقابله و بازدارندگي نه به صورت انفرادي، بلكه به صورت جمعي انجام مي. خارجي است
كشيدن يك از اعضا مجاز به كناردهند و هيچجمعي نشانمتعهدند در برابر تهديد، واكنش دسته

بوده  20و  19اي در قرن ترين شكل امنيت منطقهطجمعي يا اتحاد، مسلدفاع دسته ،)319:1375فريدمن،(نيست
هاي اي درصدد يافتن متحداني از بين دولتها، بازيگران منطقهاتحادها، ساختارهايي هستند كه به موجب آن. است

هاي همفكر به دليل اينكه اتحادها در ابتدا از دولت. همفكر درباره تحصيل دركي از دشمن يا تهديد مشترك هستند
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كارهاي حل و فصل  و يكي شدن در مواجهه با تهديد يا دشمن مشترك تشكيل شده، به ندرت داراي سازبراي 

 .منازعات براي تهديدات داخلي هستند
در اين است كه در اتحاد، اعضا به طور قطع، » اتحاد«با » امنيت دسته جمعي«تفاوت : امنيت دسته جمعي - 2

اند و براساس اين قاعده، دم استفاده از زور در حل اختالفات توافق نمودههاي همفكر نيستند، بلكه تنها درباره عدولت
توان اساساً اهداف و وظايف امنيت دسته جمعي را مي. دهنددر مقابل هر خشونتي به طور جمعي واكنش نشان مي

ن صلح پس از حفظ صلح و جلوگيري از وقوع جنگ، احياي صلح و بازگرداند: در قالب سه عنوان و مجموعه بيان كرد
ان يافتن سازي كه به دنبال جلوگيري از خطر بازگشت جنگ، پس از پاينقض و از بين رفتن آن، و ايجاد صلح و صلح

المللي را نه تنها از طريق جلوگيري امنيت دسته جمعي درصدد است رفتار بين. )359:همان(گيردآن صورت مي
در اين نوع از امنيت، صلح . ها تنظيم نمايدبت آميز تعامالت دولتكردن از متجاوزان، بلكه از طريق تحول ماهيت رقا

شود و همه اعضا مسئوليت بر قرار مي تأديبيبه صورت دسته جمعي و در صورت لزوم، از طريق يك واكنش 
 .پذيرندمشاركت در يك تهديد بازدارنده كالن و در صورت لزوم، اجراي آن را مي

اي دوباره مطرح شد، جمعي به عنوان مبناي بالقوه ايجاد امنيت جهاني و منطقهبا پايان جنگ سرد، امنيت دسته 
هاي بزرگ بار ديگر درباره چندين موضوع مهم امنيتي به مخالفت با يكديگر برخاستند، به ولي به دليل آنكه قدرت

ظهور نرسيد ةمنص. 
گيرد، نظام بر مي هاي بزرگ زمانه را درنها قدرتيك نظام همنوا، كه ت: كليفورد كوپچيان معتقد است: امنيت همنوا - 3

هاي بزرگ براي در يك نظام همنوا، گروه كوچكي از قدرت. آيداي به شمار ميتري براي يك ساختار امنيت منطقهعملي
- نمي اعضا به واسطه تعهد رسمي نسبت به واكنش عليه تجاوز، با يكديگر كار. كنندجلوگيري از تجاوز با يكديكر كار مي

عبداهللا (گيرندها، بيشتر طريق مذاكرات غيررسمي را در پيش ميكنند، بلكه براي حل و فصل اختالفات يا بحران
 )325:1383خاني،

وابستگي » امنيت«شود، ولي با اينكه در اين رهيافت بر امنيت نظامي بيش از هر چيز تأكيد مي: امنيت مشترك - 4
يك » امنيت مشترك«در مجموع، بايد دانست كه . شودالمللي تعريف ميها در يك نظام بينمتقابل همه دولت

نظريه امنيتي يا يك نظام امنيتي نيست، بلكه يك ايده امنيتي است كه روح غالب بر آن همكاري به جاي رقابت و 
خلع اين ايده بر موضوعاتي مانند . اتفاق عمل به جاي خوداتكايي و تحصيل و حفظ امنيت و ثبات جهاني است

 .سالح، امنيت از طريق همكاري به جاي رقابت و اقداماتي براي كنار گذاشتن حمالت غافلگيركننده استوار است
امنيت جامع درصدد بود دامنه تمركز سنّتي به صرف نظامي امنيت ملّي را گسترش دهد تا عالوه : امنيت فراگير - 5

ه و داخلي، مسائل سياسي و اقتصادي را نيز دربر اي، دو جانببر نشان دادن امنيت در سطوح جهاني، منطقه
 .)همان(گيرد

همانند امنيت مشترك و امنيت جامع، امنيت مبتني بر همكاري عالوه بر گسترش دادن : امنيت مبتني بر همكاري - 6
اي شود، برهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي ميهاي سنّتي نظامي، كه شامل نگرانيفراسوي دغدغه» امنيت«مفهوم 

  .كندعمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنيت تالش مي
امنيت مبتني . ها به جاي رقابت، به همكاري با يكديگر بپردازندشود دولتاي، تالش ميدر اين نوع از امنيت منطقه

كه  اييهسوءظنبر همكاري در پي ايجاد ابزارهايي است براي چالش با مخاطرات پايدار يا تهديدات نوظهور، غلبه بر 
هاي ها و كشورها به دنبال دورهكاهش موانعي كه بين جوامع، حكومت شود، ومنجر به ايجاد خطرات سياسي مي

مبتني بر همكاري، بيش از  امنيتاصطالح . )86:1379بليس،(الل و جنگ سرد ايجاد گرديداستعمار، پيش از استق
و  ت، بيش از پنهان كاري بر شفّافيتاز تنبيه بر ممانع رويارويي بر مشاوره، بيش از بازدارندگي بر اطمينان، بيش
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اي بهترين رسد اين رهيافت از امنيت منطقهبه نظر مي. نمايدگرايي بر وابستگي متقابل تأكيد ميبيش از يك جانبه

زيرا امنيت مبتني بر همكاري براي تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از  ؛نوع امنيت براي منطقه خليج فارس باشد
هاي منطقه از طريق بحث، مذاكره، مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي شده و درصدد ايجاد اعتماد بين دولت

  .همكاري و توافق است
 
 ژئوپوليتيك انرژي نظام امنيتي انداز قش منطقه خليج فارس در چشمن

و  )ل ذخاير نفت جهاناز ك %66نزديك به (ميليارد بشكه ذخيره اثبات شده نفت 679حوزه خليج فارس در حدود 
چنين ذخايري اين منطقه را به . را دارد )كل ذخاير گازي جهان %35(تريليون فوت مكعب ذخيره گازي 1918

در حال حاضر نفتي كه از منطقه ژئوپوليتيك خليج فارس از  .بزرگترين مخزن انرژي در جهان تبديل كرده است
امارات متحده عربي و قطر كه همگي عضو سازمان كشورهاي  كشور ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، 6سوي 

در حالي كه كل نفت  ميليون بشكه در روز است؛ 6/18آيد نزديك به  هستند به دست مي) اوپك(تفصادركننده ن
بنابراين نفت خليج فارس كمابيش . ميليون بشكه در روز است 3/79آيد نزديك به  خامي كه در جهان به دست مي

البته سهم نفت خليج فارس در كل نفت جهان به سبب اشغال شدن  .كند مصرفي جهان را تأمين مي از نفت 23%
گمان با از ميان رقتن موانع  بي .خاك عراق و قطع صادرات اين كشور، نسبت به سالهاي پيش كاهش يافته است

- 54:1383عسكري،(واهد يافتميليون بشكه كنوني، تا اندازه چشمگيري افزايش خ 5/1موجود، توليد نفت عراق از 
34(.  

پس تقاضاي . ميليون بشكه خواهد رسيد 5/11روزانه به  2020ها مصرف جهاني نفت تا سال بيني بر پايه پيش
ميليون بشكه در روز برسد كه در آن صورت  8/49جهاني براي نفت خليج فارس افزايش خواهد يافت و شايد به 

روابط عمومي وزارت (از كل توليد جهان خواهد بود %45نفت نزديك به  سهم منطقه خليج فارس در توليد جهاني
 .)1384نفت،

 :هاي جديد انرژي ناشي از دو چيز است افزايش اهميت جايگاه منطقه خليج فارس در استراتژي
 افزايش مصرف و در نتيجه افزايش تقاضا براي نفت خام؛ :نخست

 .ل و شايد هم آمريكاي مركزي و حوزه كارائيبهايي چون درياي شما كاهش ذخاير نفت حوزه :دوم
هرچند در  .سال آينده نگاههاي جهاني به منطقه خليج فارس دوخته خواهد شد 25كم در  ها دستبيني برپايه پيش

كوشند با يافتن جايگزينهاي ديگري چون نفت روسيه و حوزه خزر از وابستگي  حال حاضر كشورهاي صنعتي مي
رس بكاهند ولي در همان حال توجه دارند كه دوام منابع انرژي در روسيه، خزر و ديگر نواحي خود به منابع خليج فا

كم داراي  از يك سو نبود ماده جايگزين نفت كه دست .جهان در سنجش با منابع انرژي خليج فارس كوتاه خواهد بود
  :دو ويژگي مهم

ايي بيشتر آن نسبت به نفت، باشد نيز يكي از مهمترين زفراواني و انرژي - 2  پايين بودن بهاي آن نسبت به نفت - 1
عنوان منابع كليدي، ه از بگميالدي نفت و  2020پس تا سال  .داليل توجه انسان به منابع انرژي هيدروكربني است

گمان خليج فارس در اين ميان نقشي بسيار مهم و  انرژي مورد نياز دنيا را تأمين خواهند كرد و بي %63نزديك به 
 .)24:1383عسكري،(ساس خواهد داشتح

آمريكا بوده و بخش بزرگي از انرژي   مربوط به قاره انرژي بيشترين تقاضا براي 1994تا  1985در يك دهه يعني از 
ويژه آمريكاي شمالي مصرف شده است اما در سالهاي ه توليدي در سالهاي پيش گفته از سوي كشورهاي آن قاره ب

ميالدي بيشترين تقاضاي انرژي را كشورهاي  2020براساس برآوردها تا سال . گر خواهد بوداي دي آينده وضع به گونه
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ويژه در آسياي شرقي و جنوب شرقي خواهند داشت و مقدار تقاضاي اين كشورها بيش از سه برابر ه آسيايي، ب
زرگترين مسير صدور شود تا ب گمان سبب مي تحقق چنين برآوردي بي .كشورهاي قاره آمريكا خواهد بودتقاضاي 

شود و به جنوب خاوري آسيا و خاور دور  اين مسير از خليج فارس آغاز مي. انرژي جهان در آينده شكل گيرد
آيد و بر اهميت آن بيش از پيش افزوده  خليج فارس به صورت نقطه آغاز گرانترين مسير انرژي جهان درمي .رسد مي
دهاي اروپايي، افريقايي و حتي آمريكاي بسيار اثر گذار خواهد بود و گمان انرژي خليج فارس در اقتصا بي .شود مي

چه وجود  رسد؛ گيري مسير انرژي، بسيار شدني به نظر مي شكل .بستگي آنها به اين منطقه را بيشتر خواهد كرد
اي كشورهاي ريزي در زمينه بازاريابي و صدور حاملهاي انرژي را بر منابع عظيم انرژي در حوزه خليج فارس، برنامه

 .)150 - 154:1386محمديان،(منطقه امري ضروري ساخته است
ايران و قطر دومين و سومين  .عربستان، ايران، عراق و كويت بيشترين ذخاير نفت خام قابل برداشت جهان را دارند

را در اختيار  كنند بازار بر مصرف شرق رتبه را در جهان از نظر منابع و ذخاير گاز طبيعي دارند و هر دو تالش مي
 .ي در آن بيابندجاي مهم گيرند و

اعالم شد كه بازارهاي جهاني گاز تا سال  1380ي انرژي ايران را در بهمن هجدهمين گردهمايي فصلي كميته مل در
ريزي بلند مدت دارد كه  ژه همراه با برنامهي و وياين تسخير بازار تنها به تحرك جدبنابر .اشباع خواهد شد 2010
گاز طبيعي قابل برداشت جهان  سهم ايران از كل .اندركاران وزارت نفت كشورمان قرار گيرد ه دستورد توجبايد م

سال مصرف گاز در جهان و  63ذخاير است كه پاسخگوي  از مجموع كل %17ب يا تريليون فوت مكع 929بالغ بر 
سالهاي اخير مقامات نفتي كشورمان  همين امر سبب شده است كه در. سال مصرف گاز در ايران است 400افزون بر 

اگر اين برنامه عملي شود،  .بازار شرق را در نظر گيرند و به فكر صدور گاز طبيعي ايران به هند از راه پاكستان بيفتند
   .اندازهاي بسيار اميد بخش خواهيم بود در افق اقتصادي آينده كشور شاهد چشم

در  هرچند). 1383روزنامه شرق،(مرز مشترك با پاكستان را انجام خواهد داد گذاري تاچندي پيش اعالم شد كه ايران لوله
الفهاي دو از راه پاكستان مخالفند و معتقدند چون اخت لوله صدور گاز ايران به آن كشور اي با گذشتن خط دولت هند عده

اندازد و  ند را به خطر ميي هدخالت پاكستان در چنين پروژه مهمي منافع ملو فصل نشده،  كشور در مورد كشمير حل
عزتي و (كنند يا در پي جايگزينهاي ديگري چون منابع گاز برمه هستند گيري از مسير دريا را پيشنهاد مي بنابراين بهره

 .)40:1385 ويسي،
گرفته، به بزرگترين صورت اين كشور در پي تالشهاي .قطر نيز براي دسترسي به بازار شرق بسيار تالش كرده است

توليد گاز خود را  2010در خاورميانه بدل گرديده است و در نظر دارد تا سال  (GNL) كننده گاز طبيعي مايعتوليد
 380اي به درازاي  لوله اين پروژه خط .م صدور گاز قطر استي مهاه پروژه دلفين از پروژه .به سه برابر افزايش دهد
حده عربي و عمان صادر خواهد ارات متبه ام گيرد كه با احداث آن گاز اين كشور كيلومتر را دربر مي

  .)Bahgat,2010:342(شد
طقه خزر در شمار اين مناطق، من .ت داردژئوپوليتيك ديگر نيز بسيار اهمي همجواري منطقه خليج فارس با مناطق

ي حاد جماهير شوروي به گونه برجسته وارد معادالت سياسي شده و به سبب برآوردهااست كه پس از فروپاشي ات
تا  400در آغاز، برآوردها حاكي از وجود  .ه قرار گرفته استزمينه وجود ذخاير انرژي، موردتوجبسيار خوشبينانه در 

ي اليتهاي اكتشافي شركتهاولي مطالعات بعدي و فع ،طبيعي بودميليارد بشكه نفت خام و حجم عظيمي از گاز  500
هاي اخير عملكرد كشورهاي  در دهه .افزايش يافته استدر مراحل بعدي ثابت كرد كه اين مقدار بيشتر است و 

اي مانند تارهاي  اي بوده است كه پيوندهاي نظامي آنها با قدرتهاي فرامنطقه حاشيه جنوبي خليج فارس به گونه
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عنكبوت بر پهنه اين ويژگي پس از جنگ دوم خليج فارس و بيرون رانده شدن نيروهاي عراق از كويت شدت يافته 

  .)25:1383ي،عسكر(است
اختالفهاي ارضي و مرزي موجود و مطامع سرزميني برخي از كشورهاي عربي در حوزه خليج فارس، زمينه اميدواري 

هاي به ظاهر اي را براي دخالت در امور منطقه در سايه شگردهاي گوناگون همچون همكاري كشورهاي فرامنطقه
 .)33:1385،ابراهيمي فر(دفاعي و نظامي فراهم آورده است

گمان حجم چشمگيري است و  كه بي 25شود  ميليارد بشكه برآورد مي 191اكنون ذخيره نفت اين منطقه نزديك به 
حوزه خزر در نزديكي حوزه خليج فارس واقع  .تواند جايگزين خوبي براي منابع رو به پايان درياي شمال باشد مي

ئوپوليتيكي اين دو منطقه با هم تفاوتهايي دارد و با اين تواند از تحوالت آن اثر پذيرد، ولي ويژگيهاي ژ شده و مي
اما در اين  .كم در شرايط كنوني اندك است شدن آنها به يك كالن منطقه ژئوپوليتيكي دستتفاوتها، امكان تبديل

اين عامل مشترك شرايط ژئواستراتژيك ايران  .كند ميان، يك ويژگي مشترك و نيز مهم آنها را به هم نزديك مي
ايران در هر دو منطقه منافع بلند مدت و بسيار استراتژيك دارد و تأمين آنها براي بقاي استراتژيك كشورمان  .ستا

هرچند حوزه خزز عامل ديگري براي تبديل شدن به يك منطقه ژئوپوليتيك را داراست ولي در اين . حياتي است
منطقه خزر با خليج فارس محصور بودن كشورهاي يكي از تفاوتهاي برجسته  .ميان نقش انرژي بسيار برجسته است

المللي دسترسي دارند و واقع در آن حوزه در خشكي است، در حالي كه كشورهاي حوزه خليج فارس به آبهاي بين
نكته جالب توجه اين است كه هرچند . شود المللي آنها با جهان خارج بهتر انجام ميدر نتيجه تعامل اقتصادي و بين

ه خزر مزيتهاي نسبي جغرافيايي ندارند ولي اين مزيتها در يك جايگزين جغرافيايي مناسب تا كشورهاي حوز
ايران بخشي از كمبودهاي طبيعي اين كشورها را  .)33- 35:1383بهروزي فر و نسيمي، (يافتني است اي دست اندازه

گذارد و چنانچه از آن  ما مي اين برتري يك موهبت ويژه الهي است كه جغرافياي خاص در اختيار .كند برطرف مي
موقع كشور ما در ميان دو منطقه ژئوپوليتيكي خليج فارس و خزر، موقعي  .گيري نشود در عمل ارزشي ندارد بهره

المللي آينده آسياي مركزي با ويژه و يگانه است و حكم چهار راه پر اهميتي را دارد كه در مبادالت اقتصادي بين
از هم اكنون شواهدي براي اثبات اين نقش تاريخي ايران  .كميل كننده خواهد داشتحوزه خليج فارس نقش مهم ت

 .در حال بروز و ظهور است
پذيرش بيشتر كارشناسان و اين نكته كه بهترين مسير براي ورود انرژي خزر به بازار جهاني مسير ايران است مورد

كند، زيرا در آن صورت بيش از  ا ژئواستراتژيك ميتحقق اين امر اهميت ايران و خليج فارس ر. جغرافيدانان است
اين محيط جغرافيايي . گيرد نفت جهان با يك پيوند جغرافيايي در دو سوي يك محيط ژئواستراتژيك قرار مي 75%

پس دنياي صنعتي  .دهد و نبض اقتصاد جهان در اين هارتلند خواهد تپيد در عمل يك هارتلند انرژي را تشكيل مي
گيرد و مناطق پيرامون آن هم ايران در مركز هارتلند قرار مي. كننده به اين هارتلند وابسته خواهد شداي  به گونه

به سبب پيوستگي حيات اقتصادي غرب به اين هارتلند، امنيت منطقه به امنيت  .اشتداهميت فراوان خواهند 
است و تالش خواهند كرد به وناامني در آن به مبارزه برخواهند خ شود و قدرتها با عوامل جهاني پيوند زده مي

 .)Bahgat, 2010:344(اي و اصلي در اين منطقه تبديل شود گيري از همه امكانات، امنيت به عنصري پايه بهره
نيروي براساس ويژگيهاي دوران تازه كه رقابتها و چالشها در آن با محوريت اقتصاد شكل خواهد گرفت، حتي اگر از 

گيري شود باز هم دستيابي به اهداف اقتصادي مورد نظر است و هرچند اين اقدامات با  نظامي براي اين منظور بهره
مانند  رنگ و بوي ارزشي يا الفاظي چون گسترش دموكراسي و غيره باشد باز هم هدف اقتصادي تعيين كننده است؛

ن هارتلند انرژي از اهداف اقتصادي قدرتهاي بزرگ آنچه در عراق رخ داده و شاهد آن هستيم، سلطه بر اي
 .)134:1383عسكري،(است
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اياالت متحده آمريكا در اين سالها براي پيشگيري از پيدايش اين هارتلند و نيز تضعيف موقع جغرافيايي ويژه 

توان به طرحهاي  براي نمونه، مي .توان به تالشهايي زده است براي نمونه، مي .كشورمان دست به تالشهايي زده است
ها اين طرح .آباد به پاكستان اشاره كردسوپسا و عشق - جيحان، ترانس خزر، باكو - خطوط لوله انتقال انرژي باكو

برخي  آمريكاييان و .شود هايي ضد جغرافيايي است و تنها با اهداف سياسي بر انجام آنها تأكيد ميآشكارا طرح
ند كه اگر مسير ايران براي انتقال انرژي خزر برگزيده شود اهميت جهاني ا دوستانشان در غرب به اين نتيجه رسيده

اين كشور دو چندان خواهد شد زيرا جهان صنعتي در برابر آن شكنندگي پيدا خواهد كرد و ايران براي رويارويي با 
يكا براي جلوگيري بر اين پايه است كه غرب و بيش از همه اياالت متحده آمر. رب از اهرم انرژي بهره خواهد جستغ

 .)150 - 154:1386محمديان،(كند از پا گرفتن اين هارتلند انرژي تالش مي
  

  سامانه امنيتي مطلوب در خليج فارس
توانيم اگر نگاهي به تاريخ كشورسازي بعد از جنگ جهاني اول در منطقه خليج فارس داشته باشيم بدون اغراق مي

- ه خليج فارس با يكديگر اختالفات سرزميني دارند كه اثرات آن را ميبه اين نتيجه برسيم كه كليه كشورهاي حوز
ها در جنگ ايران و عراق، عراق و كويت از بارزترين نمونه. توان در جنگهاي گذشته در خليج فارس مشاهده كرد

است كه هريك منطقه ژئوپليتيكي خليج فارس از الگوي فوق العاده پيچيده اختالفات ارضي برخوردار . اندمنطقه بوده
مرز دريايي ميان كشورهاي اين منطقه، ده مرز به  15از حدود . از آنها مي تواند آتش جنگي تمام عيار را برافروزد

تواند، پايه اين اختالفات حل نشده هر يك مي. )15:1385ابراهيمي فر،(اندعلت وجود اختالف تحديد حدود نشده
ويژه خليج فارس اي در خاورميانه و بهحضور قدرتهاي بزرگ فرامنطقهطي چند قرن اخير . درگيري و عدم ثبات شود

گري و استفاده از ابزارهاي ثباتي در نتيجه رشد نظاميرشد بي. چهره منطقه را به شدت دگرگون ساخته است
گ ريشه در منافع اقتصادي، سياسي و امنيتي قدرتهاي بزر شبرد نظم جديد در منطقه كه عمدتاًتهاجمي براي پي

تواند باعث همگرايي و همگرايي در اين هاي واگرايانه، بيش از عواملي باشد كه ميدارد، باعث شده است رشد مولفه
دار آمريكا به خليج فارس بعد از حمله عراق به كويت در اوت كشي دامنهاز بعد از لشكر. منطقه حساس جهان گردد

منطقه، استقالل خليج فارس از قدرتهاي جهاني به طور  و ماندگار شدن حضور نظامي گسترده آمريكا در 1990
در شرايط جديد تالش ايران بعد از اخراج عراق از كويت براي احياي ترتيبات امنيتي . جدي به چالش كشيده شد

برخي تالشهاي مجدد از سوي . نيز درج شده بود، بي حاصل ماند 598قطعنامه  8اي كه به نحوي در بند منطقه
اكنون حضور گسترده قدرتهاي . نيز سرنوشت مشابهي يافت 2003 وره بعد از سرنگوني صدام در سالايران در د

كشورهاي منطقه به جاي آنكه به  1990ترتيبات امنيتي مشخص از اوايل دهه  خارجي در منطقه از يك سو و فقدان
هاي الزم براي همكاري و د مكانيسمطراحي و ايجا اي قائم به ذات براي خليج فارس ودنبال ترتيبات امنيتي منطقه

هاي دفاعي اي و عقد موافقتنامههاي امنيتي از بازيگران غير منطقهامنيت دسته جمعي باشند، در پي دريافت تضمين
حضور گسترده قدرتهاي خارجي در منطقه و ميليتاريزه كردن منطقه از يك سو و  .)15:1386لطفيان،(اندبا آنها بوده

. ثير خود قرار داده استأاي را تحت تاست كه ثبات منطقه مسئله امنيتي از سوي ديگر دو فقدان تضمينهاي
سازي يا تغيير نظامهاي مين امنيت و نظم از طريق بي ثباتأكند، تپارادوكسي كه اكنون در منطقه خودنمايي مي

يسم در منطقه از يك سو و رشد چنين اقدامي در عمل باعث رشد ترور. سياسي از طريق كاربرد زور و براندازي است
. هاي نظامي كشورهاي منطقه از سوي ديگر شد كه نسبت به سالهاي اخير افزايش چشمگيري يافته استهزينه

نه تنها اين  شود وهاي موجود در منطقه افزوده ميهمچنين از زمان حمله آمريكا به عراق، هر روز بر دامنه بي ثباتي
تواند ي يك دولت باثبات در عراق گرديده، بلكه مسائل داخلي در اين كشور در عمل ميگيرها مانع از شكلناآرامي
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تالش براي پيشبرد دموكراسي  ).190:1386فراهاني،(ثير خود قرار دهدأتروابط ديگر كشورهاي منطقه را تحت

ازي در نظام سياسي نيز تواند با كاربرد زور و براندهدايت شونده در جوامع منطقه خليج فارس و خاورميانه كه مي
همراه باشد، منطقه را از وضعيتهاي كنش مبتني بر همكاري به واكنشهاي تدافعي ادغام در سيستمهاي امنيتي 

در اين بين چالشهاي اخير در زمينه تحوالت كشورهاي خاورميانه . )48:1388اخباري،(اي سوق داده استفرامنطقه
الش ايران و عربستان بر سر بحرين و سوريه و نظرات متفاوت طرفين بين كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله چ

  . در اين زمينه باعث شده فضاي امنيتي منطقه متشنج شود
اي ايران و تهديد ايران براي بستن تنگه هرمز و حضور ناوهاي آمريكايي همچنين چالشهاي اخير بر سر پرونده هسته

كشورهاي منطقه به  .يت و ثبات در اين منطقه سرعت بخشيده استو انگليسي در منطقه خليج فارس به عدم امن
اي خليج فارس و طراحي و ايجاد مكانيسمهاي الزم براي همكاري و جاي آنكه به دنبال سيستم جامع امنيت منطقه

ترين امنيت دسته جمعي باشند، به دنبال تضمينهاي امنيتي در خارج از منطقه بوده و همين امر باعث گسترده
تالشهاي فراواني كه در  رغمعلي .ضور نيروهاي نظامي قدرتهاي خارجي در منطقه در طول تاريخ گرديده استح

اند صورت گرفته، هنوز اين منطقه فاقد يك نظام هاي گذشته از طريق كشورهايي كه خليج فارس را احاطه كردهدهه
-كنند بر اين پايهاي اشاره ميمنطقه هايمكاريهتحقيقاتي كه به رسيدن امنيت از طريق . باشدامنيتي مطلوب مي

  .)21:1388عزتي و اقبالي،(اي استوار استمنطقه المللي وهاي بيناند كه امنيت ملي بر تشويق همگرايي و همكاري
- در حال حاضر بحثي وجود دارد كه در جهان مدرن افزايش امنيت يك كشور به افزايش امنيت ديگر كشورها به

اي به اندازه اصطالح امنيت ملي معني در اين راستا مفهوم امنيت منطقه. يك منطقه بستگي داردخصوص در سطح 
  .)81:1385ابراهيمي فر،(دار است

توانند به ثبات و امنيتي پايدار كيد بر همكاري و همگرايي اصولي و علمي ميألذا كشورهاي منطقه خليج فارس با ت
تواند ثبات و سامانه امنيتي مطلوب را مگرايي ميه مبتني بر همگرايي و بر همين اساس الگوي امنيت .دست يابند

-الملل ميالگوي امنيت مبتني بر همكاري بر پايه نظريه همگرايي در روابط بين .براي خليج فارس به ارمغان بياورد
سيله آن رهبران وهب اي كهپروسه: دهداش را چنين توضيح ميگذار نظريه همگرايي، نظريهارنست هاس، پايه. باشد

اشان را به سمت مركز شوند كه وفاداري، انتظارات و فعاليتهاي سياسيسياسي چند كشور مختلف متقاعد و راغب مي
اختيارات ملت و كشورها باشد، سوق  ورايجديدي كه نهادهايش اختيارات قانوني داشته يا متقاضي اختيارات قانوني 

  ). 83:1384سيف زاده،(دهد
ها از آرزوها و قدرت هدايت مستقل سياست خارجي و سياستهاي داخلي فرآيندي است كه طي آن ملت همگرايي

را به  گيريكوشند تا به اتخاذ تصميماتي مشترك دست زده و يا وظيفه تصميمپوشي كرده و در عوض ميخود چشم
مه در يك فرآيند جمعي براي نهادهاي مركزي جديد تعويض كنند كه اين مركز متشكل از همه كشورها باشد و ه

در واقع درالگوي همگرايي و امنيت مبتني بر ). Peterson,1988:65(گيري كنند هدايت اين سياستها تصميم
بندي به منافع ملي، مرزهاي هاي ناسيوناليستي، پايزا و زمينهشود تا عوامل اختالفهاي مشترك تالش ميهمكاري

به نفع اهداف دسته جمعي و مشترك مورد  رهاي يك منطقه كمرنگ شود وجغرافيايي و حتي حاكميت مطلق كشو
هاي فني و تكنيكي، اقتصادي و تجاري و عقيدتي، اين وضعيت از طريق گسترش همكاري. استفاده قرار گيرد

پردازان همگرايي به طور نظريه .فرهنگي و حتي سياسي به ايجاد صلح و آرامش در يك منطقه يا جهان منجر شود
واليتي (و دوم عدم استفاده از زور در اين فرآيندكيد بر داوطلبانه بودن همگرايي أاول ت. مطلب تكيه دارند مده بر دوع

  ).153- 157:1389و محمدي،
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به وحدت  رسيدنگرايي ميان راهي است براي اي بر اين باورند كه منطقهطور كلي طرفداران همگرايي منطقهبه

هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي و ديگر عوامل همگرا د كه تجانسدارنخارجي، آنان اظهار مي
هاي اقتصادي يكديگر با آورد كه دولتهاي يك منطقه از منابع مادي و تواناييكننده اين امكان را به وجود مي

گر را از جهات مختلف توانند كمبودهاي يكديگيري نمايند به اين صورت كه آنها ميهاي مشترك بهرههمكاري
اي كه محصول توليدي يكديگر باشند كه در نهايت پيوندهاي منطقه گذار ومين كرده و مكمل اقدامات سرمايهأت

تواند در مراحل تكامل و نهايي به تفاهم جهاني منجر باشند، مينيازهاي طبيعي، جغرافيايي، اقتصادي و امنيتي مي
يك نظام امنيتي و سامانه مطلوب آن بايد براساس عوامل مطلوب و  براساس اين .)Mccall, 1976:76(شود

در اين بين عدم درك مشترك از امنيت و نبود توافق جمعي . اي باشدمشتركات دروني و همچنين مشتركات منطقه
ان عنودهد كه بهنظرات متفاوتي را درباره سياست امنيتي منطقه ارائه مي) امنيت(كشورهاي منطقه بر سر تعريف

شود هاي باثبات در چنين شرايطي باعث ميفقدان مولفه. گردديكي از عوامل عدم امنيت در اين منطقه محسوب مي
- وجود تضمين. مين كننده امنيت مواجه گردندأهاي تهاي امنيتي و مولفهنظامهاي سياسي منطقه با فقدان تضمين

  :زيرا كه ؛هاي امنيتي در چنين شرايطي دشوار گرديده است
ثباتي كشورهاي تروريسم نه تنها باعث بي. تروريسم به عنوان منبع تهديد عمده نظام جهاني محوريت يافته است - 1

عزتي و (منطقه شده، بلكه مبناي بسياري از مداخالت در امور داخلي كشورها يا اقدام نظامي عليه آنان است
 .)21:1388اقبالي،

-دارد، مانع از شكلمن آنكه پتانسيلهاي تهديد را فعال نگاه ميحضور نظامي بيگانگان در منطقه خليج فارس، ض - 2
- ها ميدهي به روندهاي تسهيل كننده همكارياي و همكاري كشورهاي منطقه براي شكلگيري نظم و ثبات منطقه

خليج فارس همچنان فاقد نظام جامع امنيتي متشكل از جامعه امنيتي و سيستم ترتيبات امنيت دسته جمعي . گردد
 .)131:1386مومني،( .ستا

گيري ثبات و صلحي پايدار در خاورميانه سياستهاي و تهديدات جنگ محورانه اسرائيل در عمل مانع از شكل  - 3
اين رژيم تنها كشور دارنده سالحهاي كشتار جمعي در خاورميانه است كه هيچ يك از معاهدات خلع سالح . شودمي

 . را نيز نپذيرفته است
 .آميز در منطقه شدهخشونت باعث رشد اقداماتكه گري گري و سلفياز اسالم در قالب وهابي برداشتهاي افراطي - 4

اي در كشورهاي منطقه و سيستم امنيت در چنين شرايطي بهترين تضمني امنيتي، تدوين نظام جامع امنيت منطقه
ي بوده و بر تقويت مبناي اين سيستم همكاري و همگراي. باشدهاي مشترك ميدسته جمعي براساس همكاري

بيروني  اشتراكات و موانع دورني وشكل زير  .كيد داردأزا تهاي اختالفهاي مشترك و كاهش تدريجي مولفهمولفه
  . دهدرا براي تشكيل سامانه امنيتي مبتني بر همكاري و همگرايي جمعي را نشان مي كشورهاي خليج فارس
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  و اگرايي در خليج فارس ي وهمگراي مشتركاتموانع و ): 1(نمودار شمارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
هر كدام از عوامل واگرايي در . شودو مشتركات همگرايي و واگرايي در خليج فارس مشاهده مي شكل باال موانعدر 

اما تقويت عوامل . شودپذيري خليج فارس و همچنين ناامن شدن منطقه ميصورت استمرار منجر به عدم ثبات
. شود تا امنيت و ثبات در منطقه خليج فارس افزايش يابدو تبديل عوامل واگرايي به همگرايي نيز باعث مي همگرايي
به ايجاد نظم  تواند منجرشود كه ميعوامل مذكور منجر به ايجاد سامانه امنيتي قوي و مطلوبي مي تقويتدر واقع 

   .امنيتي نويني بشود
  
 تقويت عوامل همگرايي با استفاده از زدايي در منطقهو تنش اعتمادسازيتقويت ها و اقدامات راه
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و با توجه به شرايط جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي و استراتژيك مشترك كشورهاي منطقه خليج فارس، حصول به د

بنا به علل اختالف . اي ميسر استدر سايه وحدت و هويت منطقه» ي كشورهامنافع مل«و » امنيت«هدف اساسي 
استراتژيك ترجيح دارند،  - هاي سياسيي، كه بر همكاريهاي اقتصادي و فنجغرافيايي، همكاري در زمينه نظرهاي

اي و سالم و راه منحصر به فرد اين كشورها براي رسيدن به اهداف اساس يك نظام امنيتي مبتني بر همكاري منطقه
 :شونداست كه در اين بخش، الگوهاي مناسب ذيل پيشنهاد مي

از تعصبات خشك بايد . هاي منطقه، بايد حامل پيام وحدت آفرين باشدم به عنوان ايدئولوژي حاكم بر ملتاسال - 1
دوري جست و از اين طريق، از رقابت ايدئولوژيك و جنگ سرد اسالمي اعراض نمود و كانون تشنج را از بين 

 .)124:1386باقري،(برد
هاي مختلف و رفع تمايزات بين عرب »پان«نطقه و عدم گرايش به ايجاد روابط برادرانه بين كشورهاي مسلمان م - 2

همچنين تأكيد بر اين  ؛و فارس و اقدام به احساسات زدايي از جمله موارد سياست خارجي كشورهاي منطقه است
 .موضوع كه تأمين منافع ملي همه در گرو مسالمت، صلح و همزيستي دسته جمعي است

نفوذ در برداري كشورهاي ذيكنون مورد بهرهآميز، كه تا بههداف چيرگي و رقابتايجاد روابط برابر و بدون ا - 3
 .بوده است - مانند آمريكا، انگلستان و اسرائيل -منطقه

هاي منفي تاريخي و قبوالندن اين موضوع كه هيچ يك از كشورها هرگز قصد سلطه بر منطقه را زدودن ذهنيت - 4
در اين زمينه، بايد دشمن واقعي، اصلي، ديرينه و . غربي، به ويژه آمريكا استندارد و اين موضوع تبليغ كشورهاي 
 .)82:1378عارفي،(مشترك دنياي اسالم شناسايي شود

هاي منطقه است، به ترين منبع درآمد دولتترين منبع تحصيل ارز براي كشورها، اصلينفت به عنوان بزرگ - 5
بدين روي، . كنندنظر را تأمين مي مجموع نيازهاي كشورهاي مورد %95اي كه نفت و گاز به تنهايي قريب به گونه

هاي نفتي هماهنگي با كشورهاي منطقه در قبال كشورهاي صنعتي، به منظور افزايش و كنترل قيمت بايد سياست
 .نفت و حفظ ميزان آن اتخاذ گردند

جهيزات نظامي و رفع تبليغات سوء در توليد و تهيه ت» دفاع«كاهش بودجه دفاعي كشورها و اساس قرار دادن  - 6
 .)124:1386باقري،(هاي منطقه خليج فارس نسبت به يكديگرويژه آمريكا، و جلب اعتماد دولتغرب، به

اتخاذ تدابير جديد امنيتي توسط تمام كشورهاي منطقه خليج فارس با تكيه بر اصل عدم دخالت در امور داخلي  - 7
همان گونه كه  ؛ها و نداشتن تمايل به چيرگي در چارچوب امنيتي جديديكديگر و احساس برابري با همه كشور

در اين باره، بايد كمك كرد تا وابستگي نظامي . هاي منطقه اهميت حياتي داردگفته شد، امنيت منطقه براي دولت
 .كشورهاي منطقه به غرب كاهش و در مقابل، حاكميت كشورها افزايش يابد

ي بين كشورهاي منطقه و انجام مبادالت پر حجم و سعي در افزايش ميزان هاي اقتصادگسترش همكاري - 8
وابستگي اقتصادي كشورها به همديگر، كه به همان ميزان، اين وابستگي اقتصادي بر تصميمات سياسي تأثير خواهد 

كاري مه. زدايي خواهد شدتر خواهد كرد و در نهايت، موجب تشنجگذاشت و كشورهاي منطقه را به هم نزديك
گيرد كه پس از اعتمادسازي سياسي هاي مشترك اقتصادي صورت مياز طريق تشكيل اتحاديه اقتصادي معموالً

تمام كشورهاي منطقه بايد در الگوي پيشنهادي اقتصادي، چرخه اقتصادي را از مسائل سياسي جدا . دهدنتيجه مي
توان از اهداف ملي كشورها در اين صورت است كه ميزيرا تنها  ؛نمايند و به نظام اقتصادي خود سر و سامان دهند

 .)31- 36:1388نامي،(پشتيباني نمود
هاي منطقه به خاطر حضور نظامي آمريكا در برخي از دولت ؛حل اختالفات ارضي و مرزي كشورهاي منطقه - 9

-كند كه بهرهثابت مياين . المللي كنندكنند اختالفات مرزي را بينهاي سياسي، تالش ميخليج فارس، با انگيزه
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زدايي كشورهاي منطقه بايد در قالب سياست تنش. چربدگيري سياسي از اين موضوع بر هر ادعاي حقوقي واقعي مي

آميز و از طريق مذاكرة و اعتمادسازي، روابط خود را با هم توسعه دهند و مسائل پيش آمده را نيز به نحو مسالمت
 .)313:1377ولداني،(اي حل نمايندهاي فرامنطقهيا قدرتمستقيم و بدون دخالت كشور ثالث و 

  
  گيرينتيجه

امنيت منطقه را بايد در خود منطقه جستجو . باشدمنطقه خليج فارس مانند هر منطقه ديگري نيازمند امنيت مي
توجه قرار  حلي براي همكاري و نزديكي كشورها و ثبات بيشتر آنها بايد بيشتر موردنمود و همگرايي به عنوان راه

توان برقرار كرد، بلكه در اين برهه زماني، امنيت همه جانبه خليج فارس را نيز تنها با ابزارهاي نظامي نمي .گيرد
. نيازمند سازوكارهاي خاصي است تا همكاري همه كشورها را برانگيزد و همه كشورهاي منطقه را در آن شركت دهد

تك كشورهاي منطقه و پرهيز از ساعي و همكاري همه جانبه تكشود، مگر با تشريك مو اين مهم حاصل نمي
-چالش. تواند نقش كليدي و مهمي ايفا كندمي مهوري اسالمي ايراندر اين زمينه، ج. هرگونه اختالف و دو دستگي

 نقطه شروعي براساس شناخت منافع متقابل كشورها يابي بهاي انگيزه و محرك اصلي دستالمللي و منطقههاي بين
اين امر مستلزم يك نظام . زنددور مي» امنيت جمعي«از سوي ديگر، امنيت منطقه حول ايجاد . در منطقه هستند

ايجاد . امنيتي مشترك است كه در آن راهبردهاي امنيتي تمام كشورها يكپارچه گرديده، يكديگر را تكميل نمايند
بهترين راه نيل به چنين هدفي اقدامات اعتمادسازانه . اين نظام نيازمند توافق بر سر گروهي از اقدامات مشترك است

براي تبديل منطقه خليج فارس به يك منطقه صلح و امنيت، بايد حسن نيت جايگزين . در جهت ايجاد اعتماد است
ا بي ترديد، يكي از كشورهاي قدرتمند . ا. ج. رودسوء نيت شود، و اين نياز اساسي امروزي در اين منطقه به شمار مي

. ا. سياست اصولي ج. ناديده گرفتن اين قدرت مشكالتي را براي منطقه به وجود خواهد آورد .رودمنطقه به شمار مي
هاي از سوي ديگر، واقعيت. ا درباره امنيت خليج فارس بر نفي حضور نيروهاي خارجي در اين منطقه استوار است

- هتر شدن حضور نيروهاي خارجي، بنگر هرچه پررنگسپتامبر نيز نشا 11عيني و مسائل پيش آمده پس از وقايع 
  .شودخصوص نيروهاي آمريكايي، در منطقه هستند كه روز به روز نيز بر قدرت و نفوذ آنان در منطقه افزوده مي

ناديده گرفتن اين قدرت مشكالتي را براي منطقه  .رودترديد، يكي از كشورهاي قدرتمند منطقه به شمار ميا بي. ا. ج
ا درباره امنيت خليج فارس بر نفي حضور نيروهاي خارجي در اين منطقه . ا. سياست اصولي ج. جود خواهد آوردبه و

سپتامبر نيز نشانگر هرچه  11هاي عيني و مسائل پيش آمده پس از وقايع از سوي ديگر، واقعيت. استوار است
منطقه هستند كه روز به روز نيز بر قدرت  خصوص نيروهاي آمريكايي، دره تر شدن حضور نيروهاي خارجي، بپررنگ

تواند در پيش ا در راه رسيدن به اهداف خود مي. ا. بهترين راه كاري كه ج. شودو نفوذ آنان در منطقه افزوده مي
آميز مسالمت حل«با كشورهاي منطقه و  زداييبگيرد، اين است كه با در پيش گرفتن سياست همكاري و تنش

اين . يابي به اهداف سياست خارجي خويش باشداز كشورهاي منطقه خليج فارس، در پي دست با هر يك» اختالفات
. تواند در قبال كشورهاي منطقه و امنيت خليج فارس در پيش بگيردترين راهي است كه ايران ميبهترين و مطمئن

با هر يك از كشورهاي كرانه  در اين صورت است كه هر قدر جمهوري اسالمي روابط حسنه و همراه با اعتماد متقابل
تواند از نفوذ و تأثيرگذاري نيروهاي خارجي بكاهد و در تأمين امنيت خليج فارس داشته باشد، به همان ميزان مي

اي مبتني بر همكاري متقابل، در اين برهه زماني بهترين پس امنيت منطقه. اين منطقه، جايگاه واقعي خود را بيابد
البته برقراري اين نوع امنيت نيز مستلزم . آيداي اين منطقه حياتي و راهبردي به شمار مياي برنوع امنيت منطقه

-مند بودن تمام شركتهايي همچون عالقههاي مختلف در منطقه است و روشاعتمادسازي بين ايفاگران نقش
ءظن به اعتبار تعهدات خود از سازي، نداشتن شك و سوكنندگان به اين نظام، توانايي بالقوه اعضا در اعتماد و امنيت
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بدون شك سيستم  .شودديدگاه امنيتي و خودداري از كاربرد نيروي نظامي در حل و فصل منازعات پيشنهاد مي

تواند اي و اعتمادسازي و براساس عوامل همگرايي عالوه بر اينكه ميهاي منطقهامنيت جمعي مبتني بر همكاري
تواند باعث شود منافع تمام كشورها از جمله جمهوري د، به همان سان ميموانع و عوامل واگرايي را كاهش ده

اي در خاورميانه و خليج فارس را دگرگون خواهد مين شود و اين امر ترتيبات نظم و محيط امنيت منطقهأاسالمي ت
 .كرد
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  منابع

وزارت امـور خارجـه، مركـز چـاپ     : ، تهـران فـارس الگوهاي اعتماد سازي در خلـيج   ،)1385(ابراهيمي فر، طاهره - 
  وانتشارات

مقاالت مجموعه كتاب ، در »ترتيبات منطقه اي در خليج فارس، ضرورتي اجتناب ناپذير« ،)1388(اخباري، محمد - 
: ، به اهتمام غالمحسين واعظي و حيدر لطفي، تهـران همايش ملي جايگاه خليج فارس، در تحوالت استراتژيك جهان

  .امونانتشارات ه
  . سمت: تهران. خليج فارس و مسائل آن ،)1381(اسدي، بيژن - 
 ..پژوهشكده مطالعات راهبردي :، تهرانمراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملّي ،)1381(اصغر ،افتخاري - 
  . قومس: ، تهرانخليج فارس و مسائل آن، )1384(الهي، همايون - 
، مجله »اي و اهداف سياست خارجي جمهوري اسالمي ايراننطقهخليج فارس؛ امنيت م« ،)1386(اكبرباقري، علي - 

  . ، تيرماه115، شمارهمعرفت
اطالعـات  ، مجلـه  »ايران، خليج فارس و بازارهاي جهاني انـرژي «، )1383( نسيمي، همايون و بهروزي فر، مرتضي - 

  . 210و 209شماره  ،، بهمن واسفنداقتصادي –سياسي 
، ترجمـه حسـين مجـدي نجـم، تهـران، سـپاه       لل در عصرپس از جنگ سردامنيت بين الم ،)1379(جان،بيليس  - 

 .پاسداران
، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهـران، پژوهشـكده مطالعـات    ها و هراسمردم دولت ،)1378(بوزان، باري - 

  راهبردي، 
مي ايـران در  انداز آينده صنعت نفت جمهوري اسـال پيش نويس چشم، )1384(عمومي وزارت نفت كل روابطاداره - 

  .عمومي وزارت نفتكل روابطاداره :، تهران1404افق
  .كيهان: ، تهرانكانونهاي بحران در خليج فارس ،)1377(جعفري ولداني، اصغر - 
  .سمت: تهران. اصول و مفاهيم ژئوپليتيك ،)1378(نيا، محمدحافظ - 
بومي جهاني شـده، مناسـبات و    -ديالملل؛ فرها و تئوري مختلف در روابط بيننظريه ،)1384(زاده، حسينسيف - 

  . مركز چاپ و نشر وزارت خارجه: ، تهرانكارآمدي
  .خارجهمركز چاپ و انتشارات وزارت امور :تهران ،مطالعات امنيت ملّي ،)1383(عليربيعي، - 
  . 19/08/1383روزنامه شرق، - 
 .ب اسالميسپاه پاسداران انقال :ترجمه داود علمايي، تهران اي،امنيت منطقه ،)1379(زيو ماز - 
ــام خمينــي وحــدت سياســي جهــان اســالم در « ،)1387(اكرم،راهكــار و عارفي،محمــد -  فصــلنامه  ،»انديشــه ام

  .دي ،آذر و31،شمارهمعرفت
مؤسسـه   :، تهـران ريـزي دكتـرين امنيـت ملّـي    اي بر طـرح هاي امنيت، مقدمهنظريه ،)1383(علي  ،خانيعبداللّه - 

 .برار معاصرالملل افرهنگي مطالعاتي و تحقيقات بين
با تأكيد بر لزوم افراز فالت قـاره  (ژئوپوليتيك قلمروهاي دريايي ايران در خليج فارس« ،)1383( عسگري، سهراب - 

نامـه دكتـري رشـته    پايـان  ،»)و منطقه انحصاري اقتصادي ايران و كشورهاي عراق، كويـت و امـارات متّحـده عربـي    
 .جغرافياي سياسي دانشگاه تهران
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اطالعـات  ، مجله »ميانه در ژئوپليتيك انرژينقش و جايگاه منطقه خليج فارس و خاور« ،)1383(عسكري، سهراب - 

  . 210و 209شماره  ،، بهمن واسفنداقتصادي –سياسي 
، فصـلنامه  »هنـد  -لوله گاز ايـران  تحليل ژئوپليتيك و ژئواكونومي خط« ،)1385(، هادي و ويسيعزتي، عزت اهللا  - 

  . م، سال دوم، شماره دوژئوپليتيك
مقاالت همايش ، در مجموعه »سوي نظام امنيتي جديد در خليج فارسهب« ،)1388(اهللا و اقبالي، ناصرعزتي، عزت - 

  . هامون: ، به اهتمام غالمحسين واعظي و حيدر لطفي، تهرانملي جايگاه خليج فارس، در تحوالت استراتژيك جهان
خاورميانـه   ، در كتـاب »انداز آيندهس؛ واقيتها و چشمعراق در شوراي همكاري خليج فار« ،)1386(فراهاني، احمد - 

   1386.المللي ابرار معاصر تهرانموسسه مطالعات و تحقيقات بين: ، تهرانويژه مسائل خليج فارس
هاي اجتمـاعي،  ، ترجمه مؤسسه پژوهشمفهوم امنيت ؛گزيده مقاالت سياسي ـ امنيتي  ،)1375(لورنس، فريدمن  - 

 .بينش :تهران
شوراي همكاري  بررسي منافع مثلث ايران، آمريكا و: چالشهاي جديد امنيتي در خليج فارس« ،)1386(دهلطفيان، سعي - 

   .49و 48شماره  بهار ، زمستان ومطالعات خاورميانه، فصلنامه »خليج فارس
سـائل  كتاب خاورميانـه ويـژه م  ، در »آينده بازار نفت و تاثيرات آن بر تحوالت خليج فارس« ،)1386(محمديان، حميد - 

  . تهران ،المللي ابرار معاصرموسسه مطالعات و تحقيقات بين: ، تهرانخليج فارس
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