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ها و الگوهاي روابط اي، پویشامنیتی منطقهمجموعه
فارسخلیج کشورهاي حوزه 

تهران، دانشگاه المللروابط بیندانشیار ـبهاره سازمنددکتر 
تهراندانشگاه مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا،دکتريدانشجويـمهدي جوکار
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چکیده

از جمله مسائل مهمی است که بیانگر ساختار فارسخلیجبررسی الگوهاي روابط کشورهاي واقع در منطقه 
وجود . سبت به مسائل امنیتی محیط پیرامون خود استامنیتی این منطقه و نوع نگاه دولتمردان این کشورها ن

ي شدید امنیتی همسایگان هااز نگرانیاي هسطح باالیی از رقابت و تنش در روابط کشورهاي این منطقه نشان
دلیل بررسی الگوهاي روابط این کشورها و همینبه. ستهانسبت به یکدیگر و حاکم بودن فضاي رقابتی بین آن

در این مقاله . چنین الگویی از اهمیت باالیی در تحلیل ساختار این منطقه برخوردار استیريگشکلي هازمینه
بنابراین . بري بوزان این مساله مورد بررسی قرار گیرداي هسعی شده است بر پایه نظریه مجموعه امنیتی منطق

، چه ايمنطقهامنیتی پرسشی که در این مقاله مطرح شده به این صورت است که؛ بر اساس نظریه مجموعه
دلیلبهتوان گفت، میوجود دارد؟ در پاسخ به این پرسشفارسخلیجالگوهاي روابطی در زیرمجموعه امنیتی 

و حضور عامل اي هجویی منطقبراي برتريهاي هویتی، اختالفات بر سر نفت، کشمکشهاوجود شکاف
.کشورهاي این منطقه با یکدیگر هستیمابطشاهد تسلط الگوي رقابتی در رو) پوشش(گر خارجی مداخله

.بري بوزاناي، الگوهاي روابط،، مجموعه امنیتی منطقهفارسخلیج:کلیديهايهواژ
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مقدمه 
از جمله مناطق بسیار مهم و استراتژیک در چرخه قدرت جهـانی اسـت کـه داراي    فارسخلیج

منجـر بـه دخالـت    سو یکم انرژي ازوجود این منابع عظی. ي فسیلی استهامنابع عظیم انرژي
ي خـارجی در  هـا ي خارجی در این منطقه شده و از سوي دیگر، حضور ایـن قـدرت  هاقدرت

نفـت  (این دو عامل در کنار یکـدیگر  . داشته استدنبالبهاستعمار را ي گذشته نوعی شبههادهه
دلیـل بـه ست کـه  ي رانتیري شده اهادولتگیريشکلمنجر به ) و وجود شبه استعمار خارجی

ي هـا نظـام (ي مشروعیت داخلی، در سیاست داخلی الگوي سلسله مراتبی قدرت هاضعف پایه
آمیز و غیردوسـتانه بـه همسـایگان را در پـیش     و در سیاست خارجی نگاه رقابت) سیاسی بسته

ي و کاهش فضاها، تشدید دشمنیايي منطقههااین امر منجر به دور باطلی از رقابت. اندهگرفت
این وضعیت نوعی پیوند امنیتی را میان کشـورهاي  . شده استفارسخلیجهمکاري جویانه در 

این منطقه ایجاد کرده است که باعث شـده کشـورهاي ایـن منطقـه تهدیـدات امنیتـی محیطـی        
بـراي . را حول این محور جغرافیـایی شـکل دهنـد   مشابهی داشته باشند و یک مجموعه امنیتی

آینـده درآنچـه بینـی احتمـالی  و پیشامنیتی،يهاپیونديهمچنینبايامنطقهوضعیتبررسی
ایـن ازیکی. استمناسبتحلیلوتجزیهابزاربهنیازافتداتفاقاستممکناین منطقهامنیتی
ازمختلـف، سـطوح ازتلفیقـی نظریهاین. استبوزان» ايمنطقهامنیتی مجموعه«نظریه ابزارها
فـراهم ايمنطقـه مجموعـه یـک امنیتـی مسـائل بهترفهمبرايراخلیداسطحتاجهانیسطح

دشمنی در /آنچه در این نظریه از اهمیت باالیی برخوردار است، وجود الگوهاي دوستی. کندمی
دشـمنی اسـت کـه    /همین الگوهاي دوستی. استاي همیان کشورهاي یک مجموعه امنیتی منطق

بنابراین براي فهم بهتـر الگوهـاي   . سازدمیمشخصنوع روابط کشورهاي منطقه را با یکدیگر 
، بهتر است این منطقه در قالـب یـک زیرمجموعـه    فارسخلیجروابط کشورهاي واقع در منطقه 

بوزان ذیل مجموعـه  اي هوعه امنیتی منطقمبر اساس نظریه مجفارسخلیجاینکه دلیلبه–امنیتی 
در قالب چنین چارچوبی است که . گرفته شوددر نظر-گیردمیخاورمیانه قراراي هامنیتی منطق

رفتار کشورهاي این منطقه در قبال یکدیگر و در واکـنش بـه موضـوعات مختلـف بهتـر درك     
. شودمی
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تالش شده است الگوهاي روابط در میان کشورهاي حوزه حاضربر همین اساس، مقاله
بنابراین پرسشی .سی قرار گیردمورد برراي هبا تکیه بر نظریه مجموعه امنیتی منطقفارسخلیج

، چه الگوهاي روابطی ايمنطقهشود این است که؛ بر اساس نظریه مجموعه امنیتی میکه مطرح
وجود دارد؟ در پاسخ به این -ايمنطقهیک زیرمجموعه امنیتی عنوانبه-فارسخلیجدر منطقه 

گذر بر روابط تأثیري هامؤلفهو فارسخلیجتوان گفت، از مطالعه ساختار منطقه میپرسش
ي زمینه سازي هامؤلفهتوان به این نتیجه رسید که وجود میکشورهاي این منطقه با یکدیگر،

، و حضور عامل ايمنطقهفراملی، نفت، کشمکش براي برتري -ي فروملیهامانند هویت
دشمنی در روابط ) گاها(منجر به تسلط الگوي رقابتی و )پوشش(گر خارجی مداخله

توان در وجود میورهاي این منطقه با یکدیگر شده است که نمودهاي عینی آن راکش
بین این کشورها اي هبراي نظم مطلوب منطقهاي سرزمینی و مرزي، و تقابل دیدگاههااختالف

.دید
براي فهم بهتر موضوعات مطرح شده، در این مقاله سعی شده است ابتدا در بخش 

ارائه شود، سپس متغیر الگوهاي اي هیه مجموعه امنیتی منطقتئوریک، شرحی کوتاه از نظر
- کننده نوع الگوهاي روابط کشورها در یک زیرمجموعه امنیتیتعیینعنوانبه–دشمنی /دوستی

گذار بر الگوهاي روابط تأثیري هامؤلفهمورد بررسی قرار گیرد و در ادامه، تر ی جزئیصورتبه
، و نمودهاي فارسخلیجن الگوها در میان کشورهاي حوزه ایگیريشکلي هازمینهعنوانبه

.شودمیعینی این الگوها بررسی

روش تحقیق
ي هاتوصیفی مورد آزمون قرار گرفته و داده-فرضیه این پژوهش بر اساس روش تحلیلی

. و اینترنتی گردآوري شده استاي هپژوهش بر پایه روش کتابخان
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مباحث نظري و توجیهی

ايمنطقهجموعه امنیتی نظریه م
ست که هایکی از سطوح اصلی تحلیل در مباحث امنیتی مدتعنوانبهبر سطح منطقه تأکید

مناطق، که پس از پایان دوران . گران مطالعات امنیتی قرار گرفته استمورد توجه پژوهش
ز زیر یکی اعنوانبهاز ساختار چند قطبی اروپایی هااستعمارزدایی و استقالل بیشتر آن

ي پس از پایان جنگ ها، از سالاندهپیدا کردالمللبیني اصلی اهمیت زیادي در روابط هاسیستم
المللبینیکی از سطوح مهم تحلیل امنیت در روابط عنوانبهسرد روز به روز بر اهمیت آنها 

ات امنیتی تقاضایی رو به افزایش براي ترتیب«گوید، میگونه که آچاریاافزوده شده است و همان
ي دستور کار امنیتی پساجنگ سرد در حال هایکی از مشخصهعنوانبهدر جهان سوم اي همنطق

,Acharya(»ظهور است no date: 2 .(و هراسهامردم، دولت«عنوانکتاب بوزان با با انتشار «
ه در به گفته بوزان، حوادثی ک. شداي هدستور کار امنیت در نظریات امنیتی وارد مرحله تاز

از امنیت را مطرح کرده آمده هم ابعاد جدیديوجودبهالمللبیناواخر جنگ سرد در نظام 
سوي جوامع و بازیگران فرادولتی و فرودولتی نیز سرایت است و هم مرجع امنیت از دولتها به

تواند پاسخگوي نمیي سطح کالن و سطح خردهاوي معتقد است که تحلیل. پیدا کرده است
).Buzan, 1999(ایجاد شده در ابعاد و مرجع امنیت باشد تغییرات

2003در سال که» هامناطق و قدرت«عنوانبري بوزان و اُلِ ویور در کتاب مشترکشان با 
توان تنها بر سطح نمیمنتشر شد، مدعی هستند امنیت هیچ کشوري تنها متکی بر خود نیست و

ح جهانی نیز بسیار کلی و فاقد فهم کافی از از طرفی، سط. ملی در تحلیل امنیت متکی بود
سطح تحلیل مناسب معرفیعنوانبهرا اي هبنابراین آنها سطح منطق. امنیت براي کشورهاست

بوزان و ویور معتقدند براي جلوگیري از گستردگی بیش از حد تعریف امنیت باید . کنندمی
ا مد نظر قرار داد که هر یک از آنها رالمللبینمراتبی از سطوح تحلیل در درون سیستم سلسله

ها را از لحاظ امنیتی خودبسنده کند؛ یعنی نیی باشند که آهاقابل دوام، مهم و حاوي ویژگی
بر همین مبنا این دو . آفرینی بازیگران خارجی، خاص آنها باشدمسائل امنیتی آنها فارغ از نقش
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ن امنیت ملی و امنیت سیستمی ارائه محقق تالش دارند حد واسطی از درك مفهوم امنیت را بی
امنیت «نظر آنها، به. کشندمیرا پیشاي هدر این راستا، آنها سطح میانی امنیت منطق. دهند
ملی و جهانی را در خود دارد؛ هم وابستگی متقابل امنیتی لحاظ شده لفهؤهر دو ماي همنطق

امنیت اي هدر سطح منطق. تاست، هم از گستردگی بیش از حد گستره امنیت اجتناب شده اس
امنیت ... دهدمیگذارند و بسیاري از حوادث هم در آن رخمیتأثیرجهانی و ملی بر یکدیگر 

ي امنیت هاي جهانی را تنها از طریق درك پویشهاواحدهاي مجزا و فرایند مداخله قدرت
Buzan and(»توان فهمیدمیايهمنطق Waever, 2009: 54.(

ي عمده فرایندهاي امنیتی کردن و ها، بخشايمنطقهیه مجموعه امنیتی در چارچوب نظر
از سوي دیگر، . کندمینمود پیدااي هي منطقهاي مجموعههاغیرامنیتی کردن در خوشه

خاطر در اصل خودکفا هستند نه بههااین ویژگی. پایدارنداي هي امنیتی در سطح منطقهاویژگی
بازیگران دیگر خود تأثیرر که پویشی امنیتی دارند که حتی بدون مستقل بودن، بلکه به این خاط

سطح تحلیل اصلی در عنوانبهاي هبر همین اساس سطح منطق).Ibid: 58(وجود دارند خودبه
بنابراین بوزان یک مجموعه امنیتی . گیردمیقرارتأکیدمورد اي هنظریه مجموعه امنیتی منطق

از واحدها که در آن فرایندهاي عمده امنیتی اي همجموع«: کندیمرا اینگونه تعریفاي همنطق
که مشکالت امنیتیاندهکردن و غیر امنیتی کردن یا هر دوي آنها آن اندازه در هم تنیده شد

).Ibid: 55(»تواند جداي از یکدیگر تحلیل یا حل شودنمی
را از اي هجموعه امنیتی منطقمرز، که م: ساختار بنیادین یک مجموعه امنیتی چهار متغیر دارد

باید از دو اي هکند؛ ساختار آنارشیک، به این معنا که مجموعه امنیتی منطقمیهمسایگانش جدا
دهنده توزیع قدرت در میان یا چند واحد خودمختار تشکیل شده باشند؛ قطبش، که پوشش

:Ibid(»استواحدهاست؛ ساخت اجتماعی، که شامل الگوهاي دوستی و دشمنی میان واحده

دهنده یک مجموعه امنیتی، بوزان از یک عامل با وجود این چهار متغیر اصلی تشکیل).64
اي هبرد که هر چند ذاتی یک مجموعه امنیتی منطقمینام»پوشش«یا »نفوذ«خارجی نیز به نام 

تی در قرار دهد و حتی تغییراتأثیري درونی یک مجموعه را تحت هاتواند پویشمینیست، اما
ي خارجی با دولتهاي هاافتد که قدرتمیبر پایه این نظریه، نفوذ زمانی اتفاق. آن ایجاد کند



156 1395دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره______________________

منطق واسطهبهاین امر . بندي امنیتی را تشکیل دهنددهنده یک مجموعه امنیتی یک صفتشکیل
لتها شود چرا که منطق توازن قوا برخی دومیتوازن قوا که درون هر منطقه وجود دارد تسهیل

بوزان، شکل استاندارد نظربه. کشاندمیي خارجیهاسمت اتحاد و ائتالف با قدرترا به
ي اصلی منطقه هااي، الگویی از رقابت، توازن قوا، و ائتالف میان قدرتمجموعه امنیتی منطقه

Buzan and(»ي خارجی را هم افزودهاات نفوذ قدرتتأثیرباید به این الگو، : است

Waever, 2009: 58.(ات تأثیري نامنسجم و نفوذپذیر هااین متغیر است که در مجموعه
ي امنیتی آن منطقه هاگذارد و ممکن است پویشمیزیادي بر الگوهاي روابط کشورهاي عضو

را از حالت طبیعی خود خارج کند؛ امري که در مجموعه امنیتی خاورمیانه و در زیرمجموعه 
.ستیمبه وضوح شاهد آن هفارسخلیج

، متغیري که از اهمیت زیادي ايمنطقهدهنده یک مجموعه امنیتی از میان چهار متغیر تشکیل
برخوردار است، الگوهاي اي هبه الگوهاي روابط یک مجموعه امنیتی منطقدهیشکلدر 

و آن را از نظریات دهدمیانگارانه به نظریه بوزاندشمنی است که نه تنها بعدي سازه/دوستی
گونه که گفته شد، نوع الگوهاي روابط حاکم بر سازد بلکه همانمیستی متفاوترئالی

.کندمیرا تعییناي هکشورهاي عضو یک مجموعه امنیتی منطق

دشمنی/الگوهاي دوستیواي همجموعه امنیتی منطق
، عنصر اصلی که باید به روابط قدرت افزوده ايمنطقهدر تعریف امنیت بوزان معتقد است

منظور از دوستی این که در روابط آنها، طیفی . دشمنی بین دولتهاست/د، الگوي دوستیشو
منظور از دشمنی نیز . متشکل از دوست واقعی تا انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته باشد

چیزي که این دو قطب را از یکدیگر . روابطی است که در آن سوءظن و هراس حاکم باشد
طرفی است که در آن دوستی و تفاوتی و یا بییعی متشکل از بیسازد، فاصله وسمیجدا

ي به هم آمیخته که طوربهآید، یا نمیدشمنی یا به قدري ضعیف است که چندان به حساب
دشمنی درون /الگوهاي دوستی). Buzan, 1999: 215(»گرایش آشکاري به هیچ طرفی ندارد

تواند میدهند، کهمیقرارتأثیرقه را تحت منظومه امنیتی منطاي هیک مجموعه امنیتی منطق
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).Coskun, 2008: 91(شود »دیگران«و »خود«منجر به ایجاد طیفی از وابستگی امنیتی بین 
بر این . گیرندمیاین الگوها بر پایه وابستگی متقابل امنیتی ناشی از نزدیکی جغرافیایی شکل

تمدنی داراي فرهنگ مشترك که برخی ي پایدار تاریخی یا وجود یک حوزههااساس، دشمنی
یی ایجاد کننده یک مجموعه هازیادي بر ویژگیتأثیرکند میکشورها را درون خود تعریف

. امنیتی دارند
کننده یک مجموعه امنیتی است، از لحاظ ساختاري با دشمنی که تعیین/توازن بین دوستی

دشمنی، چنان /دوستی. دهدمیقرارتأثیري مجموعه امنیتی را تحت هااهمیت است و پویایی
عمیق و روابطی که اي هاست براي تنوعی از روابط مجموعاي هبینیم، به وضوح خالصمیکه ما

که آغازگر درگیري یا اي هي تاریخی، همچنین مباحث ویژهاو نفرتهادوستی«. ایستا نیستند
که تعریف کننده مجموعه ها، تهدیدها، و دوستیهااز ترساي ههمکاري هستند، در منظوم

تأثیردارد که تأکیدبوزان ). Al-khalifa, 2012: 145(»هستند، شریک استاي هامنیتی منطق
دشمنی بر مجموعه امنیتی نیازي به موافقت یا مخالفت نقش آفرینان آن ندارد /الگوهاي دوستی

. یستم مثل توازن قدرت استي خودآگاهانه شبه سهاآن بر مجموعه امنیتی بیشتر از ایدهتأثیرو 
دشمنی تهی از معنا /ی دیگر، یک مجموعه امنیتی بدون در نظر گرفتن الگوهاي دوستیعبارتبه

دشمنی، /تمرکز متوازن بر عناصر دوستیدلیلبهدلیل، آچاریا معتقد است همینبه.خواهد بود
فهم ما از یکی از یک ابزار ذهنی قوي براي تقویت عنوانبهاي همجموعه امنیتی منطق

,Acharya(»استالمللبیني مهم سیستم سیاست هاعرصه no date: 31.(
با صرفاًرا هاتوان آننمیگردد کهمیدشمنی از انواع موضوعات ناشی/الگوهاي دوستی

چون اختالفات مرزي، عالقه به اي هاین موضوعات امور ویژ. بررسی توزیع قدرت فهمید
لحاظ قومی و همسویی ایدئولوژیک گرفته، تا ارتباطات مثبت یا منفی ي مرتبط ازهاجمعیت

را شاملهاو چینیها، ویتنامیهاو امریکاییهاتاریخی مثل روابط یهودیان با اعراب، انگلیسی
کهخاصیموضوعاتمثلتاریخی،تنفرهايوهادوستی). Buzan, 1999: 216(گردد می

وتهدیدهاترسها،ازفراگیريمجموعهگیريشکلدرشوندمیهمکاريومنازعهموجب
مختلفیمتغیرهاي. کنندمیایفانقشايمنطقهامنیتیمجموعهیککنندهتعریفهايدوستی
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قرارتأثیرتحترادشمنی/دوستیالگوهايجغرافیاومذهبفرهنگ،تاریخ،نظیر
Buzan and(»دهندمی Waever, 2009: 61.(

بندي تقسیمويقالب مادي و معن2توان در میدشمنی را/ي دوستیهابنابراین شاخصه
سرزمینی، جایگاه -توان به اختالفات مرزي، ادعاهاي تاریخیمیدر بخش مادي. نمود

در . اشاره کرداي هجویی منطقجغرافیاي منطقه در نظام جهانی، و رقابت قدرت براي برتري
وزه تمدنی داراي فرهنگ مشترك، تاریخ مشترك، حوجودبهتوان مینیزويبخش عوامل معن

ي معارض، ارتباطات مثبت یا منفی هاي قومی یا مذهبی، وجود ایدئولوژيهاوجود اقلیت
.اشاره داشت..) مثل اعراب و یهودیان، عرب و عجم، و (تاریخی 

یک مجموعه امنیتی عنوانبهتوان میرافارسخلیجبا تکیه بر این چارچوب نظري، 
محسوب کرد، بدین مفهوم که عوامل مختلفی نوعی پیوستگی و وابستگی متقابل اي هقمنط

و منجر به )Hashemi, 2011: 137(امنیتی بین کشورها و بازیگران منطقه ایجاد نموده است 
دشمنی خاص حاکم بر روابط کشورهاي واقع در این حوزه /الگوهاي دوستیگیريشکل

دلیل و براي بررسی بهتر نوع الگوي روابطی که بر کشورهاي همینبه. جغرافیایی شده است
الگوهاي گیريشکلي هاواقع در این حوزه جغرافیایی قرار دارند، نیاز است در ابتدا زمینه

.روابط میان کشورهاي این منطقه بررسی شود

ي تحقیقهایافته

فارسخلیجاي هالگوهاي روابط در زیرمجموعه امنیتی منطقگیريشکلي هازمینه
در ابتدا نیاز فارسخلیجاي هبراي بررسی نوع الگوهاي روابط حاکم بر زیرمجموعه امنیتی منطق

دهنده به الگوهاي کنش کشورهاي واقع در این منطقه نسبت به یکدیگر مورد ي شکلهااست زمینه
ساز عوامل زمینهکنندهتعیینويي مادي و معنهادر این زمینه و بر پایه شاخص. بررسی قرار گیرد
توان از چهار زمینه اصلی که عامل اصلی شکل دهنده به الگوهاي میدشمنی،/الگوهاي دوستی

عامل معنایی، و نفت، عنوانبهفروملی - ي فراملیهاهستند نام برد؛ هویتفارسخلیجروابط در 
.ن عوامل ماديعنوابه)پوشش(گر خارجی اي، و عامل مداخلهجویی منطقهکشمکش براي برتري
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فروملی-ي فراملیهاهویت: الف
است، هویتفارسخلیجدهنده الگوهاي رفتاري کشورها در یکی از مهمترین عواملی که شکل

عوامل تعیین عنوانبهي تاریخی هستند که چه در سطح فروملی و چه در سطح فراملی ها
اریخ روابط سیاسی کشورهاي در ت. کنندمیعملاي هي منطقهاکننده و تشدید کننده رقابت

قابل توجهی گونهبه، تضادهاي هویتی نه تنها وجود داشته است، بلکه این تضادها فارسخلیج
ي قومی هااینکه کشورها از هویتدلیلبه).Poustin chi, 2008: 137(در حال افزایش است 

برند، کشورهاي منطقه نه میبهرههاابزاري براي فشار بر آنعنوانبهو مذهبی در کشور رقیبشان 
کنند، بلکه از تهدیدات میتنها در قبال تهدیدات متعارف از سوي همسایگان احساس خطر

ي قومی و مذهبی داخلی کشورها براي هاایدئولوژیکی که همسایگان از طریق نفوذ بر گروه
.یکدیگر دارند، نیز احساس ترس دارند

کننده الگوهاي رفتاري کشورهاي منطقه تعیینیکی از عوامل اصلی عنوانبهاهمیت هویت 
همچون گریگوري فارسخلیجالمللبیناست که برخی محققان حوزه مسائل اي هبه انداز
نباید به الگوهاي فارسخلیجمعتقدند براي فهم توازن الگوهاي رقابت قدرت در گاس 

بیشتر متکی فارسخلیجتوان گفت که توازن قوا درمیرئالیستی توازن قدرت بسنده کرد بلکه
در مؤلفهوي مدعی است که مهمترین . ي امنیتی رهبران سیاسی از همسایگان استهابر ترس

ي فراملی هاعدم توازن قدرت نیست، بلکه برجستگی هویتفارسخلیجمجموعه امنیتی منطقه 
نخست . گذارندمیتأثیرفارس خلیجالمللبیناز دو طریق بر سیاست هااین هویت. است

ي رقیب هاابزار فشار بر حکومتعنوانبهدر مرزهاي دیگري هااینکه، کشورها از این هویت
دهند؛ چرا که میي فراملی احتمال جنگ را افزایشهااز این طریق، هویت. کنندمیاستفاده
توانند از میي مهم در کشورهاي هدفهاتوانند به این باور برسند که وجود اقلیتمیرهبران

تهدیدي علیه امنیت عنوانبهاز سوي رهبران هادوم، این هویت. حمایت کنندهاحمله نظامی آن
). Gause, 2009: 10(شوند میشان تفسیررژیم

تالشفرهنگینگاهی؛فارسخلیجالمللبینسیاستعنوانباخودپژوهشدرمقدمادیب
بررسیمحورهویتنگاهیباانتقادي وریهنظبرتکیهبارافارسخلیجدرالمللبینروابطدارد
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آنکهازبیشنیزرافارسخلیجدرسیاستآنارشیکوضعیتحتیپژوهش،ایندروي.کند
هویتهايبینهویتیتعارضاتپایهبرببیند،المللیبینآنارشیازرئالیستهاتعریفازمتأثر

,Adib-moghaddam(گیردمینظردرمتعارضهویتهايباسیاسیرهبرانبینومختلف

ي هویتی در تقابل با یکدیگر، در طول هامؤلفهبر تأکیداستفاده از سیاست هویت و ).2006
رژیم بعث عراق در طول این جنگ از . وضوح مشهود بودساله عراق علیه ایران به8جنگ 

معتقددممقادیب. یش استفاده کردهاهویت پان عربی براي همراهی کشورهاي عرب از سیاست
عربیسمپانایدئولوژيدوبیننبرديوفرهنگیموضوعیاولوهلهدراین جنگکهاست
ايمنطقهبرتريدنبالبهدوهرکهبودایراناسالمیجمهوريگراییاسالموعراق
رژیم صدام در حمله به کویت نیز چشم کمک ). Adib-moghaddam, 2006: 23(بودند

اشت که هم در کویت و هم در جهان عرب به پشتیبانی از حمله این دهای پان عربهمراهبه
از هرگونه تر عربستان سعودي نیز تهدیدات از این ناحیه را فوري. کشور به کویت برخیزند

. داندمیتهدیدي
حتی در فارسخلیجدر هاي قومی براي فشار بر حکومتهااستفاده از ابزار گروه

این کشور با حمایت از کردها در . گذار بوده استتأثیرمتحده نیز ایاالتاي هي منطقهاسیاست
یی که هاابزاري در جهت فشار بر دولتعنوانبههادر ایران از آنهاعراق و یا حمایت از قومیت

عربستان سعودي نیز تالش دارد با حمایت . کندمیکنند استفادهمیبر خالف منافعش حرکت
ي سلفی و اندیشه سلفی گري هاگسترش گروه. د را گسترش دهدي سلفی نفوذ خوهااز گروه

در . ي عربستان در حمایت و نشر این تفسیر از اسالم استهادر کل منطقه نتیجه سیاست
. گرا هستیمي اسالمهاتر، شاهد رقابت قطر با عربستان در حمایت از گروهرقابتی سطح پایین

تواند به میهاطر وجود دارد و وجود این تنشتنشهاي زیادي در روابط عربستان سعودي و ق
کند میفهم این مساله کمک کند که چرا قطر از حضور نظامی آمریکا در کشورش حمایت

)Hunter, 2010: xvii .(المسلمین، ي وابسته به اخوانهاقطر تالش دارد با حمایت از گروه
.ات و عربستان افزایش دهدي مورد حمایت امارهاخود را در مقابل سلفیاي هنفوذ منطق

- ي فراملیهاهویتتأثیر-شروع شد2010که از اواخر سال –در تحوالت اخیر خاورمیانه 
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تحوالتی که در پی . قابل مشاهده استخوبیبهفارسخلیجفروملی بر روابط کشورهاي حوزه 
ي این ي کشورهاهاي عربی در جهان عرب رخ داد، عرصه را براي عیان شدن رقابتهاخیزش

ي درگیر هیچ تردیدي در ایجاد جنگ نیابتی در هامنطقه بیش از پیش مهیا کرد و طرف
توان به رقابت مینمونهعنوانبه. اندهراه ندادخودبهکشورهاي سوریه، لبنان، عراق و یمن 

. شدید ایران و عربستان در تحوالت اخیر در کشورهاي ذکر شده اشاره داشت

نفت: ب
اصلیجنگدو. داردفارسخلیجدرقدرتتوازنوکشمکشهادراديزیتأثیرنفت 

استانبهعراقحملهاند؛بودهنفتیغنیمنابعدارايکهاندرخدادهمناطقیدرفارسخلیجدر
تنهاییبهنفت .رومیلهنفتیمنابعبرايمناقشهسربرکویتبهحملهوخوزستان ایران

از ارتباطات سیاسی، اقتصادي و اي همجموعکشورهاي عضو شوراي همکاري را در 
). Al-khalifa, 2012: 138(گذارد میتأثیرهااین بر جایگاه جهانی آن. زندمیاستراتژیک گره

اختالفاتهمچنینبلکهشود،میمنطقهبهخارجیقدرتهايورودباعثتنهانهاین ماده
. شودمیدرگیريطرفدوبیناقشهمنایجادباعثمعموالًخیزنفتنواحیدرسرزمینی-مرزي

سطحکهبخشدمینفتیکشورهايبهراتوانایننفتازحاصلدرآمدهايدیگر،سوياز
فضايامراین. شوندمجهزدنیاروزتسلیحاتبهوکنندخریدارينظامیتسلیحاتازباالیی
رافضادارد،وجودهمنطقدررقابتهایی کهکناردروکندمیتقویترامنطقهدرگرينظامی
.سازدمیفراهمنظامیهايدرگیريبراي

این ماده در . همکاريتااستبودهرقابتعاملدر بسیاري مواقعفارسنفت در خلیج
عاملی براي رقابت عنوانبه-پس از وقوع انقالب اسالمی در ایرانویژهبه–هابسیاري برهه

. نمایی عربستان در برابر ایران عمل کرده استرتبین ایران و عربستان و ابزاري براي قد
سیاست نفتی عربستان در اوپک، حمایت از سطح تولید باالي نفت است که منجر به کاهش 

اما بسیاري از کشورهاي . شودمیي نفتی در سطح جهانیهاقیمت ناگهانی نفت و فرآورده
کنترل قیمت نفت از دنبالبهلیبی کمتر مرفه عضو اوپک مثل ایران، عراق، ونزوئال، الجزایر و
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شتن قیمت نفت در بندي تولید نفت، و در عوض، باال نگه داگیري در سهمیهطریق سخت
»سهم بازار«ی دیگر، عربستان سیاست عبارتبه). Kamrava, 2011: 197(سطح جهانی هستند

اوپک پیگیريرا در»حفظ قیمت«گیرد و کشورهایی مثل ایران و عراق سیاستمیرا در پیش
کشور که در سالهاي دوعربستان با ایران و جنگ نیابتی میان اي هتشدید رقابت منطق.کنندمی

ي نفتی علیه ایران موجب شد عربستان سعودي هااخیر رخ داده است، در طول دوران تحریم
یرد و براي جبران حذف نفت ایران از بازار انرژي جهانی، سیاست افزایش تولید را در پیش بگ

Adami(جایگاه ایران را در بازار انرژي جهانی بگیرد  & Pouresmaeili, 2012: 166 .( این
باعث افت شدید نیز همچنان ادامه دارد و 5+1ایران و گروه اي هسیاست پس از توافق هست

که درآمدهاي نفتی ایران به اي گونهبهي اخیر شده است هادالر در ماه50قیمت نفت به زیر 
.سوم سالهاي اخیر کاهش یافته استیک

بخشهمکاريعاملکهاستبرخوردارظرفیتاینازچندهربنابراین باید گفت، نفت
بازتولیدکنندهکه–ايمنطقهاین زیرمجموعهخاصساختاردلیلبهاماباشد،منطقهکشورهاي

درعاملیعنوانهببخش این عامل همکاريشدهباعث-استامنیتمعمايوتنشهارقابتها،
.تبدیل شودرقابتهاگسترشجهت

ايمنطقهرقابت براي کسب برتري : ج
، وجود رقابتی آشکار بین ایران، عراق و فارسخلیجدر المللبیني سیاست هایکی از ویژگی

البته عراق –یا جلوگیري از برتري جویی رقیب بوده استاي هعربستان براي کسب برتري منطق
ي داخلی است و از چرخه رقابتهاآمریکا به این کشور درگیر بحران2003ال پس از حمله س

از ویژهبهي قومی و مذهبی هاطلبی گروهکه سایه تجزیهاي گونهبهکنار رفته استاي هي منطقها
بود که اي هي منطقهاطلبیدر پی چنین سلطه. کندمیسوي کردها بر سر این کشور سنگینی

فارس شد و در هر سه جنگ در خلیجاي هحسین منجر به سه جنگ منطقطلبی صدام هژمونی
گیري له یا علیه دیگري نقش مستقیم یا غیرمستقیم به نوعی ایران و عربستان نیز در موضع

اهمیت باالي ژئواستراتژیکی و دلیلبهدر کنار این سه کشور، آمریکا نیز . اندهداشت
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پس از پایان جنگ سرد، المللبینطلبی در نظام برتريدنبالبه، و فارسخلیجژئواکونومیکی 
. را در دستور کار خود قرار داده استفارسخلیجکسب موقعیت هژمونی در 

برخی اي هي منطقهاطلبیي امنیتی کشورهاي منطقه نسبت به یکدیگر و جاههاوجود ترس
ر دستور کار کشورهاي رهبران سیاسی این زمینه را ایجاد کرده است که نگاه تهدید محور د

اما . حداکثرسازي قدرت خود برونددنبالبهاین منطقه قرار گیرد و براي رفع این نقیصه امنیتی، 
بین سه قدرت ویژهبه(اي هبا توجه به تفاوت دیدگاه کشورهاي منطقه نسبت به نظم منطق

بردهاي این کشورها و تفاوت در ادراك از تهدید و منابع تهدید، راه) ایران، عراق و عربستان
طلبی رقبا نیز متفاوت است؛ هرچند همه و یا ممانعت از برترياي هبراي رسیدن به برتري منطق

با این وجود، اما رقابت براي کسب برتري . کنندمیاز الگوي رفتاري مشابهی پیرويهاآن
خارجی باعث شده سیاست امنیتی در این منطقه زیربناي همه رفتارهاي سیاست اي همنطق

از سوي این کشور نیز بر اي هحضور آمریکا و تالش براي برتري منطق. کشورهاي منطقه باشد
. افزوده استهاو ترسهادامنه این رقابت

پوشش خارجی: د
، حضور عاملی خارجی در یک مجموعه ايمنطقهي بارز یک مجموعه امنیتی هایکی از ویژگی

تواند میپوشش. بردمینام» پوشش«ز آن تحت عنوان است که بري بوزان ااي هامنیتی منطق
را از شکل طبیعی خود خارج کند و حتی اي هي امنیتی یک مجموعه امنیتی منطقهاپویش

بنابراین پوشش از اهمیت باالیی در محاسبات رفتاري یک مجموعه امنیتی . دگرگون سازد
نفوذ عامل تأثیرتحت شدتبهو نیز از این مقوله مستثنی نیست فارسخلیج. برخوردار است

ي این زیرمجموعه هاتوان گفت یکی از ویژگیمیبر همین اساس. خارجی قرار دارد
فارس، الملل با خلیجپیوند ساختاري نظام بین. استالمللپذیري باالي آن از سیستم بینتأثیر

ث تشدید خود قرار داده و باعتأثیرالگوهاي رفتاري طبیعی این زیرمجموعه را تحت 
. ي موجود شده استهارقابت

ناپذیري اجتنابصورتبهاي هقطبی، ساختار مجموعه زیرمنطقدر یک سیستم جهانی تک
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بر همین اساس، عامل اصلی پوشش در . گیردمیحول موقعیت هژمونیک قدرت برتر شکل
بیرون راندن ، ایاالت متحده آمریکا است که از بعد از حمله نیروهاي ائتالف برايفارسخلیج

. ی پایدار و مستقیم در منطقه حضور داردصورتبه1990نیروهاي عراقی از کویت در اوایل دهه 
عنوانبهآمریکا . ، روابط بین واحدهاي آن فاقد انسجام ساختاري استفارسخلیجدر حوزه 

آن را فرایندهاي امنیتیداشته و عمالًاي هي منطقهاگر نقش بسیاري در پویشقدرت مداخله
حمله به عراق و اشغال این کشور و تهدید ایران مهمترین شاخصه چنین . دهدمیشکل

فارسخلیجاهمیت ژئواکونومیکی و ژئوپلتیکی ). Ghasemi, 2013: 316(»موضوعی است
منافع استراتژیک «بنابراین باید گفت که . سمت این منطقه کشانده استرا بههاهمواره ابرقدرت

نفت، آزادي : مربوط به حفظ هژمونی جهانی آن استه در منطقه مستقیماًایاالت متحد
ي امنیتی آمریکا در هاي کشتار جمعی مهمترین دغدغههارانی، تروریسم، و سالحکشتی
توان گفت، راهبرد کالن امنیتی ایاالت متحده از ابتداي میبر همین اساس. »استفارسخلیج

گذاري تأثیرزیع قدرت موجود همراه با افزایش توان ثر خود در منطقه، حفظ توؤحضور م
حفظ برتري نسبی خود بوده منظوربهخویش براي کاهش وضعیت بحرانی این منطقه 

Emamjomezadeh and(»است Toyserkani, 2008: 49 .(دلیل، آمریکا حضور همینبه
رین قرار دارد، دو پایگاه پنجم دریایی این کشور در بح«. داردفارسخلیجگسترده نظامی در 

عالوه، یک پایگاه هوایی، انبار هب. پایگاه نظامی در کویت و دو پایگاه نظامی دیگر در عمان دارد
همچنین، بحرین و کویت . آمریکا در قطر قرار دارداي هاسلحه و دفتر فرماندهی مرکزي منطق

,Abdul ghafar(» مهمترین متحدان غیرعضوي ناتوي ایاالت متحده هستند 2012: 14.(

فارسخلیجاي هي امنیتی در زیرمجموعه امنیتی منطقهانمودهاي عینی کشمکش
/کننده الگوهاي دوستیعوامل اصلی تعیینعنوانبهويي مادي و معنهامؤلفهبا تکیه بر این 

را فارسخلیجي موجود در روابط کشورهاي منطقه هاتوان چالشمی،فارسخلیجدشمنی در 
ي متفاوت به هانگاه«و »سرزمینی-اختالفات مرزي«، در قالب دو زیر عنوان عینیصورتبه

تقسیم»فارسخلیجدر طرف ایرانی و کشورهاي عضو شوراي همکاري اي هامنیت و نظم منطق
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براي کسب برتري هاي فراملی در منطقه همراه با رقابتهاوجود هویت. بندي و بررسی کرد
یران، عراق و عربستان در کنار حضور مستقیم ایاالت متحده در بین سه قدرت اصلی ااي همنطق

منبع اصلی تولید ناخالص ملی کشورها از سوي دیگر عنوانبهسو، و وجود نفت منطقه از یک
کند، هم بر میسرزمینی بین کشورها را همیشه زنده نگه داشته و تشدید-هم اختالفات مرزي
گذار است و هم باعث نوع نگاه تأثیردشمنی /یو الگوهاي دوستاي هتوازن قدرت منطق

نسبت به نظم منطقه و حضور یا عدم حضور فارسخلیجمتفاوت ایران و شوراي همکاري 
.شودمیفارسخلیجکشورهاي خارجی در سیستم امنیتی 

سرزمینی-اختالفات مرزي:الف
شورها دارند، از عوامل تبعاتی که براي امنیت داخلی و خارجی کلحاظبهی المللبینمرزهاي 

خواهد شماربهجویانه بین آنان آمیز و یا به عکس، مخاصمهکننده روابط مسالمتمهم تعیین
مند است، عالوه بر مسائل اقتصادي که از منابع غنی نفت و گاز بهرهفارسخلیجدر منطقه . آمد

مشکالت ارضیناشی از این منابع، تجمع اقوام و مذاهب گوناگون نیز موجب حاد شدن 
Rowshandel and(شود می Saifzadeh, 2003: 56 .( ي هاکانون«جعفري ولدانی در کتاب

، مناطق بسیاري وجود دارند کهفارسخلیجدر «کند که میاشاره»فارسخلیجبحران در 
، اروند رود: برخی از این مناطق عبارتند از. ي بحران نام بردهاکانونعنوانبهتوان از آنها می

خوزستان، کویت، جزایر وربه، بوبیان، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، حالول، حوار، 
ي هابرخی از این مناطق در گذشته، زمینه... المرادم، واحه بوریمی، منطقه ذهاراب وفارو، ام

,Jafari valdani(» اندهبروز جنگ، مناقشه و بحران در روابط کشورهاي منطقه را فراهم آورد

در این زمینه، مجتهدزاده معتقد است اختالفات سرزمینی زیادي در منطقه ). 11 :1992
اختالفات : توان آنها را به دو قسمت تقسیم کردمیکلیطوربهوجود دارند که فارسخلیج

در خصوص دسته اول این . سرزمینی میان اعراب؛ و اختالفات سرزمینی میان اعراب و ایران
اختالفات سرزمینی میان عراق و کویت که در حال حاضر حل شده : خور توجهندموارد در

المرادم؛ اختالف شوند؛ اختالفات کویت و عربستان سعودي بر سر جزایر قارو و اممیفرض



166 1395دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره______________________

عربستان سعودي و قطر بر سر نواحی مرزي فی مابین؛ اختالفات قطر و بحرین بر سر 
بر سر مناطق ) ابوظبی(رات متحده عربی الجزایر حوار؛ اختالف عربستان سعودي و امامجمع

.بوریمی و لیوا؛ و مشکالت حل نشده امارات متحده عربی و عمان بر سر نواحی منطقه دیبا
: ي عربی منطقه وجود داردهادسته دوم، دو اختالف اصلی سرزمینی میان ایران و دولت

به ابوموسی و دو عراق و موضوع ادعاهاي امارات متحده عربی نسبت -اختالف مرزي ایران
).Mojtahedzadeh, 2001: 12-13(تنب 

توان گفت میدشمنی در منطقه،/کننده الگوهاي دوستیي تعیینهامؤلفهبا توجه به 
متأثراز وجود نفت در نواحی مورد اختالف است و هم متأثرمرزي هم -اختالفات سرزمینی

ي مورد هار دو سوي مرزها یا سرزمیني قومی یا مذهبی دهااقلیتعنوانبهیی که هااز هویت
تاریخی از اختالفات در این رابطه کامروا بر این اعتقاد است که، . اختالف وجود دارند

تاریخی و اختالفات -ي فرهنگیهاي مدرن و وجود تفاوتهاکه اغلب با ظهور دولت،سرزمینی
ایران از یک طرف و اعتمادي، سوءظن، و رنجش بین، باعث ایجاد بیاندهزبانی تقویت شد

هدف اصلی از ). Kamrava, 2011: 205(دیگر همسایگان عربش از سوي دیگر شده است 
و یا اي هبراي کسب برتري منطقهانیز بیشتر در قالب رقابتهادامن زدن به این اختالف

ي برتر این زیرمجموعه قابل تفسیر هاکشور رقیب از سوي قدرتاي هجلوگیري از تسلط منطق
. ستا

. اختالفات مرزي و حتی سرزمینی زیادي بین کشورهاي عربی منطقه با یکدیگر وجود دارد
ادعاهاي آن کشور، مناطق . عربستان نسبت به دو سوم سرزمین امارات عربی متحده ادعا دارد

خیز و آباد امارات عربی متحده مانند بوریمی، العین، لیوا، ظفره، زراره و خورالعدید را در نفت
بر سر برخی مناطق مورد اختالف به توافق رسیدند، 1974هر چند دو کشور در . گیردمیرب

و ادعاهاي سرزمینی دیرپا میان دو هاي بعدي گویاي دنباله داشتن اختالفهاولی گزارش
اختالفات امارات عربی متحده با عمان نیز از ). Jafari valdani, 2010: 76(کشور است 
بر سر شبه هااین اختالف. رزي و سرزمینی بین کشورهاي عربی استي مهادیگر اختالف

شبه جزیره مسندم به علت همسایگی با تنگه هرمز، . جزیره مسندم و واحه بوریمی است
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گذشته از آن، پیدا شدن نفت در این منطقه بر اهمیت آن افزوده و به . اهمیت استراتژیک دارد
امارات عربی متحده با ). Ibid: 74(ن دامن زده است ي امارات عربی متحده با عماهااختالف

، اختالف بر هایکی از مهمترین این اختالف. ي مرزي داردهاقطر نیز در برخی نواحی اختالف
این حوزه نفتی میان جزیره داس، مرکز . است» بوندوق«سر مرزهاي دریایی و حوزه نفتی 

با کشف نفت به میزان تجاري در حوزه . صدور نفت ابوطبی، و جزیره شراعوه واقع شده است
).Ibid, 2010: 82(بوندوق، هر دو کشور نسبت به آن ادعاي ارضی دارند 

مربوط به اختالفات فارسخلیجیکی دیگر از موارد اختالف مرزي بین کشورهاي حوزه 
است که مورد مناقشه دو کشور از سال اي هابولخفوس، منطق. باشدمیمرزي عربستان و قطر

بعد از یادداشت تفاهمی که میان دو کشور امضا گردید حدود مرزي بین دو . بوده است1965
برخورد مسلحانه صورتبهبحران در این منطقه 1992اما در آگوست . کشور مشخص گردید

و کشور شده است، جزیره حالول مناقشه مرزي دیگري که موجب اختالف د. درآمد
بین بحرین و قطر بر سر جزایر حوار اي ههمچنین، مناقش). Ebrahimi far, 2002: 28(است

دامن زدن به اختالف تفسیر امارات عربی ). Ebrahimi far, 2002: 32(و زباره وجود دارد 
و ابوموسی نیز هم در چارچوبی هویتی تقابل هاگانه تنبمتحده با ایران بر سر جزایر سه

طلبی ایران و تالش براي مهار هژمونیي عرب و عجم و هم در قالب تالش براي هاهویت
. باشدمیدامن زدن به ایران هراسی قابل درك

جنگ دواست که تاکنون اي هبه اندازفارسخلیجسرزمینی در -اهمیت اختالفات مرزي
این چالش به وضعیت ژئوپلیتیکی خاص عراق در . داشته استدنبالبهرا اي هبزرگ منطق

از کمترین مرز فارسخلیجاین کشور که در میان کشورهاي حوزه . شودمیمربوطفارسخلیج
از . بردمیاي آزاد رنجهدریایی برخوردار است، از یک معضل ژئوپلتیکی در دسترسی به آب

در دوران [فارسخلیجرو، گسترش خط ساحلی و دسترسی مناسب به آبهاي ساحلی این
ت که این مهم از طریق پیوست از اهداف راهبردي عراق بوده اس]حاکمیت حزب بعث

کم خوزستان ایران به عراق، حاکمیت انحصاري بر اروند رود، در اختیار داشتن کویت یا دست
Kaviani rad and(پذیر است حاکمیت بر دو جزیره وربه و بوبیان امکان Chamran, 2012:
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و یا فارسخلیجدر در این راستا، عراق براي بهبود بخشیدن به وضعیت جغرافیایی خود ). 122
یی از آن به خاك هاتیکی، همواره خواستار الحاق کامل کویت یا بخشیرفع تنگناهاي ژئوپل

این ادعاها منجر به حمله عراق به کویت در ). Jafari valdani, 2010: 45(خود بوده است 
سی مهمترین بهانه عراق براي ضمیمه کردن کویت به خاك خود، عدم دستر. شد. م1990سال 

). Ibid: 180(بود فارسخلیجآزادانه این کشور به 

)Mojtahedzadeh, 1993: 69(فارسخلیجنشده در مرزهاي تعیین: 1نقشه شماره 
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فارسخلیجاي هبر سر نظام امنیتی سیستم منطقهاتعارض دیدگاه:ب
د و باعث شده است معضله برمیاز آن رنجفارسخلیجیکی از مشکالتی که زیرمجموعه 

امنیت همچنان دستور کار اصلی سیاست خارجی کشورهاي این منطقه باشد این است که 
هر . ي متفاوتی نسبت به نظام امنیتی مناسب براي این منطقه دارندهاکشورهاي منطقه دیدگاه

هاي و عربستان دستور کار) تا پیش از سرنگونی صدام حسین(یک از سه کشور ایران، عراق 
را اي هي منطقهاو کشمکشهاهمین امر رقابت. دارنداي هخاص خود را براي نظم منطق

از سوي عراق منجر به سه اي هکه تالش براي کسب هژمونی منطقاي گونهبهافزایش داده است 
طلبی صدام همراه با دیدگاه امنیتی عربستان، که سلطه. جنگ بزرگ در این منطقه شده است

داشته دنبالبهرا فارسخلیجپیمانی با آمریکاست، حضور پایدار ایاالت متحده در متکی بر هم
همین امر به دور باطلی از اختالف دیدگاه بین کشورهاي منطقه براي نظم مطلوب . است
سو، و طرف عربی از سوي دیگر در طرف ایرانی از یکویژهبهاین امر . انجامیده استاي همنطق

.بیشتر مشهود است
ي اساسی که در نحوه برخورد کشورهاي هاتوان گفت، یکی از چالشمیبر این پایه

گردد، میگذار است و به ساختارهاي ادراکی آنها برتأثیرمنطقه با مسائل امنیتی منطقه 
ایران طرفدار . امنیت منطقه در دو طرف ایرانی و عربی استتأمینتفاوت دیدگاه در نحوه 
کند، در حالی که میي ایفامؤثرار و بومی است که در آن نقش یک سیستم امنیتی پاید

این هستند که ایاالت دنبالبه]و باقی کشورهاي عضو شوراي همکاري[عربستان سعودي 
).Kamrava, 2011: 6(باشد اي هات امنیتی منطقترتیببهمتحده فعاالنه درگیر و متعهد 

خارج شوند و فارسخلیجاز اي هي فرامنطقهارهبران ایران بر این باورند که باید قدرت
فارسخلیججمعی و با مشارکت و همکاري تمام کشورهاي حاشیه یک نظام امنیت دسته

از نظر ایران تهدید حضور نیروهاي خارجی بعد از ). Asadi, 2009: 132(ایجاد شود 
یران ا. مریکا، بیشتر شده استآسرنگونی حکومت طالبان و صدام حسین در پی حمله 

کند با کمربندي امنیتی از جانب آمریکا در کشورهاي اقماري، از کویت و میاحساس
حضور بیشتر آمریکا . عراق تا ترکیه، افغانستان، ازبکستان، و آذربایجان محاصره شده است
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بر همین پایه نگاه ایران به سیستم . کندمیي امنیتی ایران را تشدیدهادر منطقه ترس
ایران امنیت مشترك تولیدکنندگان و . استاي هنگاهی درون منطقي اهامینیت منطق

داند و آن را میفارسخلیجکنندگان انرژي و رعایت امنیت متقابل را شرط امنیت مصرف
جمعی و از سوي محصول روابط متقابل همسایگان و در چارچوب امنیت دستهسو یکاز

کشورهاي صنعتی قلمدادویژهبهی و لالملبیندیگر، محصول روابط با دیگر بازیگران 
). Mousavi, 2007: 853-854(کندمی

نوع خاص دلیلبهبه مسائل امنیتی منطقه دارد، اي هاما بر خالف ایران که نگاهی درون منطق
عربستان  الگوهاي رفتاري و فهم بازیگران از تهدیدات و دخالت مستقیم عامل خارجی،

دلیل این کشور از ابتدا همینبه. امنیت خود داشته استتأمینبه ايههمواره نگاهی برون منطق
دنبالبهعربستان سعودي .ي خارجی استوار کرده استهاامنیت خود را با تکیه بر قدرت

و تقویت قواي نظامی اش براي حفظ موازنه قوا از طریق اي هممانعت از ایجاد هژمونی منطق
تحوالت پس از خیزش).Gause, 2011: 169-170(ت ی اسالمللبینو اي هاتحادهاي منطق

ي عربی اما این نگاه عربستان را تا اندازه زیادي تعدیل کرده و موجب شده است این کشور ها
ي هاتحوالت پس از خیزش. براي خود تعریف کنداي هنقش فعالی در مدیریت تحوالت منطق

در جهت کاهش حضور مستقیم در آمریکا با ایران و تالش آمریکا اي هعربی، توافق هست
خاورمیانه باعث شده است عربستان از اتکاي امنیتی صرف به آمریکا بکاهد و سیاست فعال 

عربستان حفظ امنیت رژیم در مقابله با اي ههدف مهم سیاست منطق.را در پیش گیرداي همنطق
لی اقتدار و ثبات ي فرامهایی است که از سوي ایدئولوژيهاتهدیدات متعارف نظامی و چالش

این هدف موجب شده است . کندمیي داخلی رژیم سعودي را تهدیدهاسیاسی سیاست
ي عربی در خاورمیانه شکل هاعربستان در قبال تغییراتی که در پی خیزشاي هسیاست منطق

در پی این ). Ezz, 2016: 2(بگیرد خودبهگرفت، تغییر کند و رویکردي فعال و نظامی 
ستان اعتراضات مردمی در بحرین را با اعزام نیروي نظامی سرکوب کرد، در سیاست، عرب

کند و در یمن میي کالن مالی، تسلیحاتی و سیاسیهاسوریه از مخالفان بشار اسد حمایت
. دست به حمله گسترده نظامی زده است
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ف نیز در تعری) استثناي کشور عمانبه(فارسخلیجدیگر کشورهاي عضو شوراي همکاري 
کشورها همواره به این . کنندمیرویه عربستان سعودي را دنبالاي هنظم امنیتی مطلوب منطق

دلیل به ایران همینبهطلب و تهدید کننده امنیت منطقه نگاه کرده و بازیگر توسعهعنوانبهایران 
ان بودند و آنان نسبت به قدرت فزاینده نیروي نظامی ایران در زمان شاه نگر. اندهاعتماد نداشت

طلبی جدید قلمداد منزله توسعهبعد از انقالب نیز موضوع صدور انقالب اسالمی را به
ي عربی نیز با اتهام گسترش هادر تحوالت پس از خیزش). Rosemary, 1993: 19(کردند
مهمترین . کنندمیشیعی در جهان عرب، ایران را خطر بزرگی براي امنیت خود تلقیطلبی
ي نظامی، مقاصد نظامی در هاهدید ایران در چهار حوزه ایدئولوژي انقالبی، قابلیتي تهامؤلفه

فارسخلیجي عضو شوراي همکاري هاي شیعی در دولتهاو تحریک اقلیتاي هبرنامه هست
معموالًدر چنین وضعی، ). Dehghani firoozabadi and noori, 2012: 21(شود میدیده

جانبه نظیر دستیابی به تسلیحاتی قدرتمندتر و شند با اقدامات یککومی)ایران(کشورهاي آماج 
ایجاد توازن تهدید، امنیت خود را به حداکثر برسانند که این خود موجب افزایش نگرانی، 

:Mousavi, 2007(خواهد شد هااحساس امنیت کمتر و فرسایش امنیت در دیگر بخش

نیت جهانی با دعوت کشورهاي عضو شوراي همین امر باعث پیوند امنیت منطقه به ام).852
امنیت تأمینآمریکا براي حضور در منطقه و ویژهبهاز عامل خارجی و فارسخلیجهمکاري 

.آنها شده است

تجزیه تحلیل
بندي رسید که،توان به این جمعمیاز تجزیه و تحلیل مباحث مطرح شده در این مقاله

در چارچوب یک فارسخلیجهاي واقع در حوزه براي فهم الگوهاي روابط در میان کشور
ساز الگوها و نمودهاي چنین باید بر دو بخش عوامل زمینهاي همجموعه امنیتی منطق

در . شوندمیو عوامل مادي تقسیموي کرد که خود به دو بخش عوامل معنتأکیدالگوهایی 
کرد که شامل کیدتأفراملی - ي فروملیهاهویتساز معنایی باید بربخش عوامل زمینه

ي هاي قومی شامل هویتهاي سنی و شیعی و هویتهاي مذهبی مانند هویتهاهویت
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ساز مادي نیز بر نفت، کشمکش براي در بخش عوامل زمینه. شودمیکردي، عربی، ایرانی
همچنین . شودمیتأکید) پوشش(گر خارجی اي، و حضور عامل مداخلهجویی منطقهبرتري

ي رانتیر و هاوجود دولت(اي هنوع ساختار امنیتی این زیرمجموعه منطقدلیلبهان که، 
دلیلبهو ) ايي منطقههابراي مدیریت بحراناي همستبد و نبود یک سیستم نظم منطق

تیکی و ژئواکونومیکی قدرت جهانی، معماي امنیت در یاهمیت آن در چارچوب ژئوپل
ابت به الگوي غالب روابط کشورهاي این گرفته و رقخودبهاي هشکل پیچیدفارسخلیج

جویی در چنین فضایی کشورها تمام تالش خود را براي برتري. منطقه تبدیل شده است
ي هابرند و در این راستا از هویتمیکاربهجویی دیگران و یا جلوگیري از برترياي همنطق

درآمدهاي سرشار نفتی نیز .برندمیعاملی براي فشار بر رقبا بهرهعنوانبهفراملی - فروملی
در این . کندمیآمیز را فراهمامکانات و ابزارهاي الزم جهت تداوم این فضاي رقابت

) فارسخلیجکشورهاي عضو شوراي همکاري (چارچوب رقابتی، برخی کشورهاي منطقه 
) قایران و عرا(در برابر تهدیدات امنیتی رقبا اي هیک متحد و وزنعنوانبهاز عامل خارجی 

آمریکا و برخی (گیرند و فضاي مناسبی براي حضور قوي عامل خارجی میکمک
از برآیند این متغیرها و فاکتورها، شاهد تسلط الگوي . کنندمیفراهم) کشورهاي اروپایی

هستیم اي هدشمنی بر روابط کشورهاي واقع در این زیرمجموعه امنیتی منطق)گاها(/رقابت
بیناي هبراي نظم مطلوب منطقهاینی و مرزي، و تقابل دیدگاهي سرزمهاکه وجود اختالف

.آیدمیشماربهنمودهاي عینی چنین الگوهاي روابطی عنوانبهکشورهاي این منطقه 

گیرينتیجه
جایگاه دلیلبهفارسخلیجبررسی الگوهاي روابط در میان کشورهاي واقع در منطقه 

در ساختار قدرت جهانی از اهمیت باالیی تیکی و ژئواکونومیکی این منطقه یژئوپل
فهم این الگوهاي روابط نه تنها به درك درست از ساختار امنیتی این .برخوردار است

تواند به فهم ما در درك رفتار سیاست خارجی کشورهاي این میانجامد، بلکهمیمنطقه
مند آن نیاز به ابزار بنابراین براي فهم بهتر این الگوها و بررسی چارچوب.منطقه کمک کند
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تحلیلی مناسبی است که عالوه بر این که کشورهاي واقع در این منطقه را در قالب یک 
از عهده تبیین نوع الگوهایی که بر روابط کشورهاي خوبیبهمجموعه در نظر بگیرد، بتواند 
ویوِر که توسط بوزان و اّلِاي هنظریه مجموعه امنیتی منطق. این منطقه حاکم است بر آید

مؤلفهبر تأکید. تواند ابزار مناسبی براي این منظور باشدمیبندي شده است،ساخت
براي فهم الگوهاي روابط از اهمیت اي هدشمنی در نظریه مجموعه امنیتی منطق/دوستی

ی عبارتبه. کندمیباالیی برخوردار است و عاملی است که شکل الگوهاي روابط را تعیین
دشمنی در یک مجموعه /مند بودن الگوهاي دوستیمند و ساختزمینهدلیلبهدیگر، 

چنین الگوهاي زمینه مند و ساخت مندي قرار تأثیرامنیتی، الگوهاي روابط کشورها تحت 
مادي وي وتوان در دو قالب معنمیدشمنی را/دلیل، الگوهاي دوستیهمینبه. دارد

ي تاریخی، فرهنگی، قومی و هامؤلفهه توان بمیبندي کرد که در بخش معناییتقسیم
مذهبی اشاره داشت و در بخش مادي اختالفات سرزمینی، رقابت قدرت، دخالت عامل 

با تکیه بر چنین چارچوبی، در این مقاله سعی شد چارچوبی . خارجی را در نظر گرفت
بر پایه نظریهفارسخلیجساختمند از الگوهاي روابط میان کشورهاي واقع در حوزه 

گذار در روابط کشورهاي تأثیري هامؤلفهمجموعه امنیتی ارایه شود که از تجزیه و تحلیل 
این منطقه با یکدیگر این نتیجه حاصل شد که الگوي غالب روابط کشورها در منطقه 

. دشمنی است)گاها(/الگوي رقابتفارسخلیج
فعال شدن بیش شروع شد نیز باعث2010تحوالت اخیر جهان عرب که از اواخر سال 

شده و گذار فارسخلیجزا بین کشورهاي واقع در منطقه ي کشمکشهااز پیش گسل
گونهبهداشته است؛ دنبالبهسمت الگوي دشمنی بین ایران و عربستان را الگوهاي رقابت به

از سوي . کشور در عراق، سوریه، و یمن هستیمدوجنگ نیابتی این نوعی که شاهد اي 
گذار الگوهاي روابط از رقابت به دشمنی، فضا براي دخالت بیش از پیش لدلیبهدیگر، 
عامل نفوذي بازتر شده است؛ امري که معضل نبود یک عنوانبهاي هي فرامنطقهاقدرت

در این . و عدم اجماع در مورد آن را تشدید کرده استاي هسیستم مدیریت نظم منطق
عجم و - تبدیل شده و بحث عربهاد دشمنیبه عاملی اصلی براي تشدیهاشرایط، هویت
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ي راهبردي کشورهاي عضو شوراي همکاري هانقطه ثقل رقابتصورتبهسنی - شیعی
ي هاکه دامنه آن به دیگر زیرمجموعهعربستان، با ایران در آمدههاس آنأو در رفارسخلیج
. تکشیده شده اسزیرمجموعه شامات نیزویژهبهدر خاورمیانه و اي همنطق

قدردانی
و الملـل بـین دکتر گري گوري گاس استاد امور هايدانند از مشاورهنگارندگان برخود الزم می

مدرسه دولت و خدمات عمومی دانشگاه تگزاس، و دکتر مهران المللبینرییس دپارتمان امور 
دانشـگاه خارجیخدماتمدرسهدرايمنطقهوالمللیبینمطالعاتمرکزمدیرواستادکامروا
در ایـن پـژوهش را   رویی برخـی منـابع التـین مـورد نیـاز     قطر، که با گشادهشعبهتاونجورج

. کمال تشکر و قدردانی را داشته باشدداشتی در اختیار گذاشتند، گونه چشمهیچبی
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