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  چكيده
اضر بررسي موانع ايجاد امنيت پايدار در منطقه خليج فارس و ارائه الگو و ساز و كارهاي مناسب براي هدف مقاله ح

اي كه از سوي  در اين راستا چارچوب نظري مجموعه امنيتي منطقه. دار در اين منطقه استيايجاد ثبات و امنيت پا
ررسي شرايط امنيتي خليج فارس مورد تبيين چارچوب مفهومي مناسب و جامع براي ب عنوان بهبوزان مطرح شده است 

تسلط تهديد، رقابت، اختالف و خصومت در الگوهاي دوستي و دشمني بازيگران مجموعه امنيتي خليج . گيرد قرار مي
اي از موانع عمده  هاي تسليحاتي و اختالفات سياسي و ايدئولوژيك در سطح منطقه فارس و موارد ديگري مانند رقابت

گر در مجموعه امنيتي  بازيگري مداخله عنوان به آمريكا. شوند مييت پايدار در خليج فارس محسوب گيري امن شكل
هاي آن به تشديد  اي شده است و حتي سياست هاي منطقه كه مانع از توسعه همكاري شود ميخليج فارس محسوب 

اي ايجاد امنيت  اي و برون منطقه طقهدر اين راستا با توجه به موانع درون من. ها انجاميده است ها و خصومت رقابت
جويانه و سازوكارهاي مرتبط با آن براي بهبود شرايط امنيتي  پايدار در خليج فارس، الگوي امنيتي مشاركتي و همكاري
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  مقدمه -1
. شود ميمترين مناطق جهان از منظر ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك محسوب خليج فارس از مه

اي داراي اهميت و  با توجه به اين اهميت، امنيت منطقه خليج فارس نيز عالوه بر ابعاد منطقه
المللي  امنيت بين توان در كانون ديگر امنيت خليج فارس را مي عبارت به. المللي است ابعاد بين

پيوند  فه بر مسائلي مانند امنيت انرژي، مسائل جديدي مانند تروريسممحسوب كرد و اضا
بر اين اساس ايجاد سازوكارهاي . امنيت اين منطقه با امنيت جهاني را افزايش داده است

اي با ابعاد  هاي موجود دغدغه دهي به امنيت پايدار با توجه به موانع و چالش مناسب براي شكل
  .شود ي ميالمللي تلق اي و بين منطقه

اي محسوب كرد، بدين مفهوم  يك مجموعه امنيتي منطقه عنوان بهتوان  خليج فارس را مي
كه عوامل مختلفي نوعي پيوستگي و وابستگي متقابل امنيتي بين كشورها و بازيگران 

ها براي ايجاد امنيت در خليج فارس از چندين دهه  برخي تالش. جاد نموده استاي منطقه
هاي امنيتي جدي  است با موفقيت همراه باشد و هنوز اين منطقه با چالش گذشته نتوانسته

هاي اصلي  اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است كه موانع و چالش. مواجه است
توان چه  گيري امنيت پايدار در منطقه خليج فارس چه بوده است و در اين راستا مي شكل

در اين خصوص اين فرضيه مطرح شده است كه . رفتگ كار بهالگوي امنيتي و سازوكارهايي را 
اي از جمله  هاي منطقه مؤلفهمجموعه عوامل و  دليل بهيك مجموعه امنيتي  عنوان بهخليج فارس 

غالب بودن اختالفات و چالش بر دوستي و همكاري در روابط بين بازيگران و رويكردهاي 
اي از سوي ديگر تاكنون شاهد  رامنطقهگذاري منفي متغيرهاي فتأثيرسو و  متفاوت آنها از يك

هاي امنيتي بين بازيگران ايجاد امنيت  ايجاد امنيت پايدار نموده است و با توجه به وابستگي
و مبتني بر همكاري تحقق  پايدار از طريق تعامالت مشترك در قالب الگوي امنيت مشاركتي

ابتدا به موانع و اقدامات بر اين اساس ضمن اشاره به چارچوب نظري مقاله . خواهد يافت
و سپس الگوي امنيت  شود ميپرداخته  ناموفق انجام شده براي ايجاد امنيت در خليج فارس
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   .شود مشاركتي و مبتني بر همكاري و سازوكارهاي ايجاد امنيت پايدار در خليج فارس تبيين مي

  اي مجموعه امنيتي منطقه: رويكرد نظري -2
هاي  اي كه توسط باري بوزان ارائه شد از جمله چارچوب طقههاي امنيتي من وعهمنظريه مج

 كار بهنظري مهمي است كه در بررسي و تبيين مسائل و تحوالت امنيتي مناطق مختلف جهان 
خصوص براي تبيين مسائل امنيتي منطقه خاورميانه و خليج  طرح اين نظريه به. شود گرفته مي

ها براي كار بست اين نظريه  ترين حوزه مناسبهاي خليج فارس از  پژوهش فارس ارائه شد و
  .شود محسوب مي

  ي امنيتي بوزان و عناصر آنها نظريه مجموعه -1-2
از سوي ساموئل  1993ها دارد كه در سال  يه رويارويي تمدننظر بهاين نظريه شباهت زيادي  

نمايد  ريح ميتصو بوزان، جهان را به هفت منطقه جداگانه تقسيم كرده . ن مطرح شدوهانتينگت
بين مناطق، از يكي به  1اي فرمول امنيتي ويژه خود را دارد و شيوه حل منازعه كه هر منطقه

، اروپا، آسياي شرقي، آفريقا، آمريكا، خاورميانه مانند منطقه رو ايناز . ديگري قابل تعميم نيست
اي را بسيار پر رنگ  هاي درون منطقه او مشابهت. فرمول ويژه امنيتي دارد... ي جنوبي و آمريكا

هاي قومي، ملي، ديني، مذهبي و  بيند و معتقد است كه مقوالتي چون تداخل جريان مي
توصيه . هاي خونين ساخته است گر نزاع المللي، با سرعت و به سهولت، خاورميانه را نظاره بين

معني و  هاي متداخل خاورميانه بي بوزان در اين باب آن است كه فرمول غرب براي حل بحران
  .)1389، نصري( حتي تشديد كننده است

كتاب مردم، براي نخستين بار توسط باري بوزان در» ايمجموعه امنيتي منطقه«مفهوم 
وي بر اين باور است كه از آنجا كه سطوح تحليلي ملي و . ها و هراس مطرح گرديد دولت
طق مناسب باشند، لذا وجود يك مربوط به منا مسائلتوانند براي تجزيه و تحليل المللي نميبين

خود وي منظور از ارئه سطح تحليل . سطح تحليل ميانه براي اين منظور ضروري خواهد بود

                                                            
١. Conflict Resolution 
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بوزان  .داند مي المللبين ميانه را تالشي در جهت پر نمودن شكاف ميان سطح دولت و سيستم
اي باعث قرار هاي منطقهكند كه اعطاي هويتي مشخص به شبه سيستمدر جايي ديگر ذكر مي

وي تنها شكل . گرددسطح مياني از تحليل مابين سطح سيستم و دولت مي عنوان بهگرفتن آنها 
داند اما ميان سطح اي مياي را نظام توازن قدرت محلي يا منطقهنزديك به شبه سيستم منطقه

اوت قايل اي تفاي خود با شكل سنتي آن يعني ايده توازن قدرت محلي يا منطقهتحليل منطقه
داند كه از نظر او باعث ابهام در اي تك بعدي و محدود به قدرت ميرا ايده است زيرا آن

  ). 212-4: 1387، بوزان(گردد اي ميهاي منطقه وضعيت
اي يك دسته از كشورها با شبكه«: كند تعريف مي گونه ايناي را  بوزان مجموعه امنيتي منطقه
كند اعضاء داراي سطح بااليي از وابستگي متقابل كه تضمين مي -از روابط امنيتي متمايز و مهم

هاي اوليه و اصلي آنها به كند؛ يك گروه از كشورها كه نگرانيتوصيف مي -امنيتي هستند
متمايز از يكديگر  صورت بههم وابسته است كه در واقع تصور امنيت ملي آنها  اي بهاندازه

توان فشرده مي صورت بهه به نكات يادشده، با توج ).216:1387بوزان،(» ممكن نيست
  . اي مطرح نمودپنج مالك موجوديت يك مجموعه امنيتي منطقه عنوان بهمعيارهاي زير را 

  اي منطقهعناصر مجموعه امنيتي  -1-1-2
منظور از وابستگي متقابل امنيتي آن است كه تغيير و تحوالت امنيتي  :وابستگي متقابل امنيتي

علت استفاده از معيار . گذاردمي تأثيرحدهاي مجموعه بر ديگر واحدها نيز در هر يك از وا
يعني چنانچه يك يا چند واحد از . و تأثر امنيت واحدها است تأثيرمتقابل بودن تأكيد بر 

و تأثر قرار نداشته باشد، آن مجموعه ديگر يك مجموعه  تأثيرمجموعه امنيتي در يك چرخه 
) سلبي(و يا منفي ) ايجابي(تواند مثبت وابستگي متقابل امنيتي ميهمچنين . باشدامنيتي نمي

يعني اندرون آن همكاري امنيتي يا منازعه امنيتي وجود داشته باشد و به بيان ديگر ناامني . باشد
و يا بهبود شرايط امنيتي و ) مثبت(اي ديگر گردددر يك مجموعه موجب ناامني در مجموعه

 ). منفي(منفي بر روي امنيت واحد ديگر داشته باشد  تأثيرازدياد قدرت در يك واحد، 

عامل اساسي در چارچوب يك مجموعه خصوصي يا  :الگوهاي دوستي و يا دشمني
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يك مجموعه امنيتي، . باشداحساسي، تهديد يا ترس متقابل ميان دو يا چند دولت مؤثر مي
اقعي تا انتظار حمايت يا متشكل از كشورهايي است كه روابط ميان اعضا طيفي از دوستي و

ظن را  هاي آشكار، تا هراس و در كمترين مقدار سوءطيفي از دشمني و خصومت حفاظت و يا
همچنين بوزان ميان الگوي دوستي و دشمني با توازن قوا تفاوت قائل است و . شودشامل مي

تواند از  ي مياز نظر وي عوامل دوستي و يا دشمن. دانداي تاريخي ميلهأچنين الگويي را مس
اختالفات مرزي و ارضي، تمايالت قومي يك واحد نسبت به واحد ديگر، اختالفات يا 

 . شود اشتراكات ايدئولوژيك و ارتباطات مثبت يا منفي تاريخي ناشي مي

اي مالك عمل قرار سومين معياري كه براي موجوديت يك مجموعه امنيتي منطقه :مجاورت
هاي اي ناشي از كنش و واكنش دولتمجموعه امنيتي منطقه .گيرد، معيار مجاورت استمي

دهنده نگرش هر دولت به محيط خود و رابطه آن با شدت تهديدات منفرد است و نشان
سياسي و نظامي و نزديك آن از لحاظ محدوده دامنه مالحظات امنيتي است، لذا با توجه به 

هايي كه رد، مجموعه امنيتي از دولتتري دا هاي نزديك نمود جديتهديدات در فاصله اينكه
اي از هاي امنيتي منطقهبه بيان ديگر، مجموعه. آيددر مجاورت يكديگر قرار دارند، پديد مي
-در كنار اصل مجاورت مسأله حضور قدرت. گيردجزء به كل يا از درون به بيرون شكل مي

چنانچه حضور يك . تاي نكته حائز اهميتي اسهاي امنيتي منطقههاي بزرگ در مجموعه
هاي امنيتي باشد، قدرت بزرگ بر اساس فراگرد عادي حضور يك قدرت بزرگ در مجموعه

اي محسوب تواند يكي از اعضاي مجموعه امنيتي منطقهاي مياين قدرت بزرگ خارج از منطقه
ا اما چنانچه اين حضور و مداخله بيش از حد باشد، يك مداخله مستقيم نظامي گسترده ر. شود

اي عمالً امكان چنين حضور و مداخله. كنداي غلبه ميهاي منطقهشامل شده و بر پويش
 . نمايداي را سلب ميموجوديت يافتن يك مجموعه امنيتي منطقه

توان يك مجموعه امنيتي را بدون مطابق با اين معيار نمي :مؤثروجود حداقل دو بازيگر 
اين مالك ما را به اين اصل نيز رهنمون . اي تصور كردحداقل دو بازيگر قدرتمند و مؤثر منطقه

تواند توسط تعدادي كشور ضعيف از يك منطقه اي نميسازد كه مجموعه امنيتي منطقهمي
اي مؤثر و چندين كشور گيري آن با حضور حداقل دو قدرت منطقه اما شكل. شكل بگيرد
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 . پذير است ضعيف امكان

تقالل نسبي، مجموعه امنيتي در جايي وجود دارد كه روابط بر اساس معيار اس :استقالل نسبي
امنيتي، گروهي از كشورها را از سايرين جدا كرده و به يكديگر پيوند زده است و بر كنش و 

 . هاي محدود و ضعيف خارجي حاكم باشدهاي دروني شديد امنيتي و كنش و واكنشواكنش

و » فرهنگ، نژاد و قوميت«ر تحت عنوان افزون بر پنج مالك ياشده، بوزان دو معيار ديگ
هاي  شناختي مجموعه مل در خصوص هستيأهاي قابل بررسي و تمالك عنوان بهرا نيز » اقتصاد«

هاي فرهنگي، نژادي و قومي باعث توجه از نظر وي ويژگي. نمايداي مطرح ميامنيتي منطقه
مانند (هاي محلي جاد سازمانتواند نقش مهمي در ايشود و مي بيشتر كشورها به يكديگر مي

ايفا نمايد و همچنين در تعيين شكل و ساختار ) اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج فارس
در خصوص معيار اقتصادي نيز بوزان با تفاوت قائل شدن . يك مجموعه امنيتي نيز مؤثر باشد

ل اقتصاد در ثبات و هاي سياسي و نظامي، بر اين باور است كه عامميان اين اين معيار و پويش
 مؤثراي هاي امنيتي منطقهتواند بر مجموعهانسجام داخلي كشورها نقش دارد و در نتيجه مي

   .)276-282:1383عبداهللا خاني،( باشد

  اي تغيير و تحوالت ساختاري در مجموعه امنيتي منطقه -2-1-2
وضوع چگونگي تغيير و ، ماينكته شايان توجه ديگر در خصوص نظريه مجموعه امنيتي منطقه

بهره  1بوزان و ويور براي تحليل اين تغييرات از مفهوم ساختارهاي اساسي. تحول در آن است
هاي امنيتي از وضعيت ثابت و اليتغيري برخوردار نيستند جويند و بر اين باورند كه مجموعهمي

اري را ممكن و تحوالت و رخدادهاي درون و بيرون يك مجموعه امنيتي سه نوع تحول ساخت
  : است در آن مجموعه ايجاد كند

اين تحول به دگرگوني در توزيع قدرت، نظام امنيتي، نقش بازيگران و  :دگرگوني داخلي
كلي دگرگوني داخلي  طور به. الگوهاي دوستي و دشمني در درون مجموعه امنيتي اشاره دارد
ان وجود دارد كه بر اثر تجزيه بر اثر عوامل مختلفي ممكن است بروز نمايد، از جمله اين امك

                                                            
١. Essential Structure  
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تر تجزيه  آفرينان حادث گردد، به آن معنا كه واحدهاي بزرگ به واحدهاي كوچك يا ادغام نقش
هاي استراتژيك يابي به سالحهمچنين دست. شود و يا حداقل دو واحد در يكديگر ادغام گردد

  . يك عامل دگرگوني داخلي مؤثر واقع شود عنوان بهتواند مي
اين تحول به وارد شدن يك كشور يا يك قدرت به داخل مجموعه امنيتي  :وني خارجيدگرگ

تواند از طريق عوامل گوناگوني صورت گيرد، از  ميكلي دگرگوني خارجي  طور به. اشاره دارد
جمله از طريق پيوستن يك كشور مؤثر خارج از مجموعه اما در نزديكي و مجاورت همان 

در مجموعه مورد نظر ايجاد شود يا از طريق مداخله يك   مجموعه، ممكن است دگرگوني
هايي كه پويش داخلي مجموعه را برهم نزند  قدرت بزرگ جهاني در مجموعه از طريق مقايسه

مواردي مانند ارسال سالح و . و در نهايت قدرت بزرگ را در مجموعه امنيتي جاي دهد
هاي تصادي و مالي توسط قدرتهاي استراتژيك اقي فني و آموزشي و يا كمكها حمايت

  . گذار باشدتأثيرتواند بزرگ به يك يا برخي از واحدهاي يك مجموعه امنيتي نيز مي
الشعاع قراردادن آن است كه يك يا چند قدرت  منظور از تحت :الشعاع قراردادن مجموعه تحت

سركوب نمايند و اي شده و ديناميك امنيتي بومي را بزرگ خارجي مستقيماً وارد مجموعه منطقه
مانند ورود مستقيم نظامي آمريكا به منطقه . هاي داخلي مجموعه امنيتي را برهم بريزند پويش

هاي دروني مجموعه امنيتي و خليج فارس در سطح بسيار وسيع و گسترده و از بين رفتن پويش
   ).282 - 285: 1383، عبداهللا خاني( به بيان ديگر حذف موجوديت مجموعه امنيتي

  اي مجموعه امنيتي منطقه مثابه بهخليج فارس  -2-2
. هاي مختلفي متوسل شد توان به سطوح و شيوه براي بررسي مسائل امنيتي خليج فارس مي

ها توسل به سطح واحدها و بررسي سياست خارجي بازيگران اصلي منطقه مانند  يكي از شيوه
الملل و ساختار و تحوالت  بينشيوه ديگر توجه به سطح نظام . عربستان سعودي و عراق است

هاي يك بازيگر  ها و دغدغه توجه به نگراني دليل بهرسد سطح اول  مي نظر به. المللي است بين
اي  هاي منطقه مؤلفهتمركز بر سطح سيستمي و ناديده گرفتن  دليل بهالمللي  خاص و سطح بين

بر اين اساس . ه نمايدئارا تواند تبيين جامع و قابل قبولي از شرايط امنيتي خليج فارس نمي
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اي بهتر  يك مجموعه امنيتي منطقه مثابه بهاي و تلقي خليج فارس  تمركز بر سطح بينابيني منطقه
  .تواند شرايط امنيتي خليج فارس را تبيين نمايد مي

وابستگي متقابل « اي، وجود اولين و مهمترين ويژگي براي شناخت يك مجموعه منطقه
دارد وجود احساس تهديد يا ترس متقابل ميان دو يا  ه خود بوزان اظهار ميگونه ك يا آن »امنيتي

هاي عمده امنيتي كشورهاي  توان در وجود نگراني اين مسئله را مي. چند دولت مقتدر است
ها همچنين از جمله عوامل  با اين حال وجود اين نگراني. همجوار خليج فارس جستجو نمود
اين عنصر . استاي  ان اعضاي يك مجموعه امنيتي منطقهاصلي ايجاد وابستگي متقابل مي

امنيت در خليج فارس از پيوستگي . اي است ويژگي كليدي در نظريه مجموعه امنيتي منطقه
اي مانند برنامه  اي كه هرگونه مسأله گونه بااليي نسبت به ساير مناطق جهان برخوردار است، به

با حساسيت بااليي از سوي  آمريكان ايران و ل درگيري نظامي بيحتماًاي ايران يا ا هسته
از سوي ديگر حضور نظامي . شود كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس دنبال مي

در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس همواره با اظهار نگراني مقامات ايراني همراه  آمريكا
  .بوده است

اما . دوستي و دشمني است اي، وجود الگوهاي ديگر ويژگي يك مجموعه امنيتي منطقه
شايد بهتر باشد در جهت تطبيق اين ويژگي با منطقه مورد بحث يعني خليج فارس، از واژه 

اين . جاي دشمني ميان كشورهاي اين منطقه استفاده نماييم تعديل يافته دوستي و سوءتفاهم به
اي  ي منطقهناظر بر وجود اختالفات ميان كشورهاي عضو يك مجموعه امنيت عمدتاًويژگي 

است و مسابقه اختالفات ارضي و مرزي  شاملبرخي از اين اختالفات در حال حاضر . باشد مي
توان در جرگه عناصر الگوهاي دوستي و دشمني  تسليحاتي بين كشورهاي منطقه را نيز مي

هايي كه خود از موازنه ايجاد امنيت پايدار در خليج فارس  تعريف كرد، مجموعه مؤلفه
  .شوند محسوب مي

اي يعني مجاورت جغرافيايي محل اختالف  اما سومين ويژگي مجموعه امنيتي منطقه
حساب  هرچند اين ويژگي يك عامل الزم در تشكيل يك مجموعه امنيتي منطقه به. باشد مي
، ليك و مورگان( باشد كنند داراي اشكال مي كه ليك و مورگان استدالل مي گونه همانآيد اما  مي
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يك قدرت خارجي اما  عنوان بهبر اين اساس اياالت متحده در حال حاضر ). 51 -4: 1381
كه از لحاظ  نمايد در حالي اي در خليج فارس عمل مي گذار بر مجموعه امنيتي منطقهتأثير

 امنيتي ديگر ويژگي مهم يك مجموعه. گردد جغرافيايي جزء اين مجموعه محسوب نمي
ايران، عربستان و عراق از ديرباز از . استدر آن ثر ؤاي وجود حداقل دو بازيگر م منطقه

اند و مجموعه امنيتي خليج فارس را  بودهگذار در منطقه خليج فارس تأثيربازيگران مهم 
كشورهاي كوچك حاشيه جنوبي خليج فارس . توان با سه بازيگر اصلي و مؤثر برشمرد مي

ازيگران اين مجموعه امنيتي شامل كويت، امارات عربي متحده، بحرين، قطر و عمان ساير ب
تمركز امنيتي اردن و سوريه بر مرزهاي غربي خود، دوري  دليل به. شوند اي محسوب مي منطقه

و فاصله جغرافيايي تركيه از خليج فارس و تمركز يمن بر مشكالت امنيتي با عربستان سعودي 
 :Gause, 2010( كرد يتوان اين كشورها را شامل بازيگران مجموعه امنيتي خليج فارس تلق نمي

ها و خصوصيات يك  كه منطقه خليج فارس تمامي ويژگي شود ميمالحظه  بر اين اساس). 4
با  كامالًاي  و از اين لحاظ اطالق نام مجموعه امنيتي منطقه ستاي را دارا مجموعه امنيتي منطقه

هاي  ز جز نگرانيني آمريكاخصوص  و به اي حضور نيروهاي فرامنطقه. شرايط منطقه انطباق دارد
گر در خليج  بازيگر بيروني مداخله عنوان بهتوان  را مي آمريكاو  باشد اصلي كشورهاي منطقه مي
  . فارس مورد بررسي قرار داد

  وانع امنيت پايدار در مجموعه امنيتي خليج فارسم -3
امنيتي  گيري امنيت پايدار در منطقه خليج فارس در قالب نظريه مجموعه در بررسي موانع شكل

هاي داخلي شامل  هاي برجسته در اين نظريه از جمله مؤلفه خليج فارس بايد به عوامل و مؤلفه
الگوهاي دوستي و دشمني و رويكردهاي بازيگران اصلي مجموعه امنيتي خليج فارس يعني 

گذار در تأثيرهاي خارجي  از سوي ديگر به مؤلفه. ايران، عربستان سعودي و عراق توجه كرد
  .توجه كرد آمريكانقش  ويژه بهعه امنيتي خليج فارس و مجمو
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  ي داخليها موانع و دگرگوني -1-3
ها و روابط بين  كنش اي در وهله نخست محصول شرايط امنيتي در هر مجموعه امنيتي منطقه

تر الگوهاي دوستي و دشمني و به خصوص رويكردهاي  خالصه طور بهبازيگران آن مجموعه و 
با توجه عامل وابستگي امنيتي كشورهاي يك مجموعه، بهبود . و مؤثر آن است بازيگران اصلي

هاي  شرايط امنيتي يا تداوم معضل امنيت يا معماي امنيت به چگونگي روابط و همكاري
گيري امنيت پايدار هرچند ناشي  در منطقه خليج فارس عدم شكل. بازيگران منطقه بستگي دارد

رسد نوع روابط و رويكردهاي  مي نظر بهاي است، اما  اي فرامنطقهه اي و مؤلفه از عوامل منطقه
. بازيگران و الگوهاي دوستي و دشمني اهميت و اولويت باالتري در مجموعه عوامل دارد

اي در امنيت منطقه وجود دارد؛ به اين  اي و برون منطقه رابطه مستقيمي بين عوامل درون منطقه
شود كه عوامل بيروني نتوانند باعث ناامني  زا باعث مي ونتالش براي رفع موانع درترتيب كه 

  .تسلط بر اين منطقه را پيدا كنند برايو فضاي مناسب  همنطقه شددر 
در بررسي عوامل دروني مجموعه امنيتي خليج فارس توجه به دو مساله در تبيين علل 

دشمني بين بازيگران يكي الگوهاي دوستي و . شكل نگرفتن امنيت پايدار اولويت بيشتري دارد
و ديگري رويكردهاي سه بازيگر اصلي خليج فارس يعني ايران، عراق و عربستان سعودي 

  . است كه هرگونه بررسي تغييرات و دگرگوني مستلزم توجه به اين رويكردهاست

  سلط اختالفات و تهديد در الگوهاي دوستي و دشمني در خليج فارست -1-1-3
اي و غلبه تهديد و عدم اطمينان اين بازيگران به  بازيگران منطقههاي بين  اختالفات و چالش

ها در الگوهاي دوستي و دشمني در منطقه خليج فارس  توان مهمترين مؤلفه همديگر را مي
هاي موجود بين  ايجاد امنيت پايدار در خليج فارس مستلزم كاهش اختالفات و چالش. برشمرد

اما عوامل . سوي همكاري و دوستي است حركت به سازي در جهت كشورهاي منطقه و اعتماد
تيك و اختالفات يهاي ژئوپل گذار در الگوهاي دوستي و دشمني از جمله مؤلفهتأثيرمختلف 

هاي  هاي سياسي و ايدئولوژيك بين كشورها و رقابت ارضي و مرزي، اختالفات و رقابت
اي سخت بر همكاري و ه نظامي و تسليحاتي باعث شده است تا تهديد، سوتفاهم و رقابت

  .)(Stanley foundation, 2005 همگرايي بين كشورها غالب باشد
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  اختالفات مرزيتيك و يمسائل ژئوپل -2-1-3
ها و درياهاي آزاد و مسائل مرتبط با جغرافياي سياسي  ميزان دسترسي به منابع آب، رودخانه

د كه سطح ناامني در خليج تيك عراق، از جمله مواردي هستنيمنطقه؛ مانند تنگناهاي ژئوپل
منازعات جوامع ساكن در منطقه و يابي اختالفات  ريشه واكاوي و. دهند فارس را افزايش مي

در   امنيت آببا كه امنيت ملي كشورهاي خليج فارس و خاورميانه  دهد نشان ميخليج فارس 
  .است اين منطقه گره خورده 
نيز مسأله رامرزي فهاي و حتي سرزمين الملليمرزهاي بين، ژئوپليتيكعالوه بر مسائل 

اي با همسايگان خود اختالفات گستردهآن كشورهاي خليج فارس بر سر ديگري است كه 
زاده،  و سيف روشندل( شدت و حدت اين اختالفات بسيار متفاوت استهرچند كه  دارند؛
  :ر خالصه كردتوان اختالفات ارضي و مرزي منطقه را در موارد زي طور كلي مي به .)1382

  اي اختالف بر سر مرزهاي دريايي و رودخانه :الف
   ؛عربستان و قطربين در خليج سلوا  ،ييمرز دريا درباره .1
  ؛امارات متحده عربي و عمانبين  ،ي در خليج فارس و درياي عمانيمرز دريادرباره  .2
  ؛امارات متحده عربي و عربستانبين  ،ييمرزهاي دريادرباره  .3
   ؛ايران و عراقبين  ،اروند رود درباره .4
   ؛ايران و كويت ، بينييمرز دريا درباره .5
   ؛ايران و امارات متحده عربيبين  ،ييمرز دريادرباره  .6
  .بحرين و قطربين  ،ييمرز دريادرباره  .7

  اختالف بر سر مرزهاي زميني و تملك جزاير :ب
   ؛ايران و امارات متحده عربيبين جزاير تنب و ابوموسي درباره  .1
   ؛امارات متحده عربي و عمان بينالخيمه و شارجه  هايي از رأس ز زميني در بخشمردرباره  .2
   ؛امارات متحده عربي و قطر بين .3
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  ؛تمامي سرزمين كويتدرباره  تقريباًعراق و كويت بين  .4
  ؛المراديم و ام هجزاير قارودرباره عربستان و كويت  بين .5
  ؛عربستان و يمنبين ارضي  متعدداختالفات  .6
  ؛الجزاير حوار مجمع دربارهرين و قطر بحاختالفات  .7
رسد  مي دوازده موردكه به اختالفات مرزي و ارضي بين هفت عضو امارات متحده  .8

   .)13: 1374،دانيجعفري ول(
همچنان اين اختالفات اما  برخي از اين اختالفات مابين كشورهاي منطقه حل و فصل شده،

به نسبت به يكديگر  خليج فارسكشورهاي  عوامل مهم واگرايي و نگرش منفي امنيتيجمله  از
منطقه در  ،اي امنيتمنطقهسازوكارهاي درون جدي براي نهادينه شدن يمانعو  روند شمار مي

  .بوده و هستند

  مسابقه تسليحاتي در منطقه  -3-1-3
هاي كوچك كرانه جنوبي خليج  گيري دولت همزمان با شكلخريدهاي گزاف تسليحاتي كه 

ا بايد يكي ديگر از علل مؤثر در الگوهاي دوستي و دشمني در خليج فارس فارس آغاز شد ر
هاي تسليحاتي باعث افزايش عدم اطمينان و احساس تهديد بين بازيگران و  مسابقه. دانست

دهد كه  اسناد موجود نشان مي. شود ميسوي دوستي  ها و گرايش به كاهش سطح همكاري
، 1)شكوفايي نفتي( 1970امي به خليج فارس از دهة فروش سالح و انتقال تسليحات نظميزان 

  .است  به اين شكل سابقه نداشته
كشورهاي  آنجا ادامه يافت كه اكنون  مسابقه تسليحاتي پرشتاب در منطقه خليج فارس تا به

هاي گذشته عربستان سعودي  در دهه. اند شدههاي مختلف تبديل  انباشت سالح حلمنطقه به م
دالر قراردادهاي  ميليارد 27/20 يميليارد دالر، امارات متحده عرب 60ر، كويتميليارد دال 5/152

هاي اخير شاهد قراردادهاي عظيم نظامي   نظامي با كشورهاي خارجي داشته و در سال
  . منطقه هستيماز ويژه امارات با كشورهاي خارج  كشورهاي منطقه به

                                                            
١. Oil Boom  
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  خليج فارسمنطقه اي سفارش تسليحات در  مقايسهجدول 

  ايران  سال
شوراي
  همكاري

  يمن  عراق  امارات  عربستان  قطر  عمان  كويت  بحرين

06-2003  2200  19100  300  1400  1200  100  12400  3700  2100  800  

03-2000  500  15300  400  2200  1200  0  3400  8100  200  600  

99-1996  1700  16200  600  900  300  800  6000  7600  0  700  

95-1992  1200  36100  200  6200  600  2000  22300  4800  0  500  

  www.csis.org/burke/reports: منبع
المللي  درصد از نقل و انتقال بين 17، خاورميانه 2010تا  2005در دوره زماني بين سال 

ات به حتسلي گونه ايننقل و انتقال . تسليحات متعارف بزرگ را به خود اختصاص داده است
درصد افزايش مواجه  22، با 2000-2004ه با دوره زماني خاورميانه در اين دوران در مقايس

كننده عمده تسليحات در جهان  امارات متحده عربي در اين دوره، چهارمين دريافت .بوده است
عمده  گانكنند الً در سالهاي آتي نيز اين كشور همچنان يكي از دريافتحتماًا. بوده است

واردات تسليحات متعارف بزرگ توسط  پس از يك دهه كاهش حجم. تسليحات باقي بماند
ماالً به نحو محسوسي تتسليحات به اين كشور اح گونه اينعربستان سعودي، حجم انتقال 

  . افزايش خواهد يافت
هرچند مسابقه تسليحاتي بين بازيگران مجموعه امنيتي خليج فارس باعث تداوم و تشديد 

اي فراتر باعث ايجاد نوعي وابستگي  مرحلهاما در  ،شود ميتفاهم عدم اطمينان بين كشورها ءسو
جاد شده اي  منطقهبه اين ترتيب چرخه باطلي در . شود مينيز  هاي بزرگ و استعماري به قدرت

اعتمادي  است كه در آن، مسابقه تسليحاتي بين كشورهاي حاشيه خليج فارس باعث افزايش بي
هاي سياست خارجي اين كشورها در ميان آنها و تسلط سياست قدرت و توازن قوا در رويكرد

  شود و در نتيجه همزمان با فاصله گرفتن خليج فارس از دستيابي به امنيتي پايدار، زمينه مي
  .شود اي در آن فراهم مي هاي فرامنطقه حضور و مداخله قدرت
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  بين بازيگراناجتماعي  -فرهنگي  ايدئولوژيك و -هاي سياسي ناهمگوني -4-1-3
م ديگري كه در الگوهاي دوستي و دشمني در مجموعه امنيتي خليج فارس يا عامل مه لهأمس 

اجتماعي بين بازيگران است  -ايدئولوژيك و فرهنگي -هاي سياسي ، ناهمگوني گذار استتأثير
ها و تهديدات  كه مانع از حركت بنيادين و اساسي به سوي همگرايي و در نتيجه تداوم واگرايي

دهي ترتيبات  شرط اصلي براي همگرايي در يك منطقه و شكل شكي نيست كه. شود ميمتقابل 
هاي مختلف  هاي مشترك كشورها در عرصه ها و ويژگي اي مشترك، شباهت امنيتي منطقه

اين در حالي است كه در منطقه خليج فارس . فرهنگي است –اقتصادي، سياسي و اجتماعي
خود از موانع جدي همگرايي، هاي مذكور به شدت ناهمگون هستند و اين  كشورها در عرصه

 .شود هاي مشترك در قبال شرايط امنيتي منطقه محسوب مي همكاري و اتخاذ سياست

  ها و منافع امنيتي متعارض بازيگران اصلي ديدگاه -5-1-3
خليج . شود آن تعريف مي اي بر اساس توزيع قدرت درون المللي و منطقه ساختار هر نظام بين
قطبي است و ايران، عراق و عربستان سعودي سه بازيگر اصلي آن اي سه  فارس نظام منطقه

هاي زماني مختلف هر يك از اين سه بازيگر توانسته است نفوذ خود بر ساير  در دوره. هستند
اي قدرتمند نيست كه بتواند  ها به اندازه اعضاي سيستم را گسترش دهد و هيچ يك از آن

بر اين اساس شرايط امنيتي و معادالت  .)Gause, 2010: 6( هاي ديگران را كنترل كند سياست
عدم . گيرد ن شكل ميآسه بازيگر اصلي  تأثيرتحت  عمدتاًقدرت در منطقه خليج فارس 

گيري امنيت پايدار در مجموعه امنيتي خليج فارس ناشي از نوعي فقدان اجماع و ديدگاه  شكل
ايران، عراق و . اصلي آن استمشترك در قبال ساختار امنيتي منطقه از سوي سه بازيگر 

هاي فكري مبتني بر توازن قدرت سنتي  قالب هاي مبتني بر عربستان سعودي در قالب رقابت
اند و اين امر  اي خود در برابر ساير بازيگران بوده همواره در پي افزايش نفوذ و قدرت منطقه

ام امنيتي با موفقيت هاي الزم بين اين بازيگران براي ايجاد نظ باعث شده است تا همكاري
  .همراه نباشد
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  عربستان سعودي گاهامنيت خليج فارس از ديد -1-5-1-3
كه از  اقدامينوع  هر از حضور نظامي و يااعتمادي نسبت به همسايگانش  به بهانه بيعربستان 

صورت  خليج فارسبخشي از كشورهاي  تامني تأمينقدرت جهاني در راستاي يك طرف 
  .كند ، پشتيباني ميگيرد

و براي مقابله  دانستتهديد اصلي منطقه را جنگ ايران و عراق، عربستان سعودي ايران  در
يك كشور عرب ناخواسته در منطقه عنوان شده بود، حمايت  عنوان بهبا ايران، عراق را كه قبالً 

 كرددالر به عراق در جنگ با ايران كمك  ميليارد 26براي اين منظور، . نمود
(Nerton,1995:35).  از ايران به براي عربستان، تهديد اصلي حمله عراق به كويت، منبع اما با

يك منبع نهفته تهديد براي امنيت خليج  عنوان بهچند كه موقعيت ايران  عراق انتقال يافت، هر
بر اين امر  تأكيدلذا عربستان سعودي در . شد فارس كماكان در سياست عربستان محسوب مي

نفع و تنها سود برنده از امنيت خليج فارس است، اصرار  ليج فارس ذيكه شوراي همكاري خ
معناي امنيت اين  نموده است كه امنيت منطقه اساساً به تأكيدورزيده و بر اين اساس 

  .هاست دولت
هم ريختن توازن منطقه و ايجاد يك  از ديدگاه عربستان، حمله عراق به كويت موجب به

لذا با . ن شد كه با سياست عربستان در منطقه مغايرت داشتتعادل قدرت جديد به نفع ايرا
عراقي برآمد كه از طريق آن، از سلطه  -مهار كردن نقش ايران، درصدد ايجاد يك تعادل ايراني 

خود را » مهار دوجانبه«توانست سياست اياالت متحده نمي. بر خليج فارس جلوگيري كندآنها 
همچنين  عربستان). Russell, 2002( دنبال كندسعودي  بدون پشتيباني عربستان 1990در دهة 

اي ايران و  را نيز عاملي در جهت تقويت جايگاه منطقه 2003سرنگوني صدام حسين در سال 
 .دانست و در اين زمينه هشدارهايي به اياالت متحده داده بودافزايش نفوذ آن در منطقه مي

از . اند ا را اشتباه خواندهو آنه  ات جدي كردهدر عراق انتقاد آمريكاهاي  ها از سياست سعودي
ها حمله يكجانبه به عراق، انحالل نهادهاي سياسي و امنيتي رژيم سابق و به  جمله اين سياست

   ).Sager, 2008( شود هاي جديد عنوان مي قدرت رسيدن گروه
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عربستان يك سياست محوري براي  عنوان بههاي غربي  ، همكاري با دولتدر نهايت
اي در منطقه  يك رهبر منطقه عنوان بهو به پشتوانه آن درصدد است تا  است مطرحعودي س

ها در خليج فارس به لحاظ امنيتي بر  طور كلي نگاه محوري سعودي به. خليج فارس ظاهر شود
در جهت  آمريكا ويژه بهاي و  هاي فرامنطقه تداوم پيوندها و روابط استراتژيك خود با قدرت

رغم  به رو ايناز . اي خود يعني ايران و عراق است در مقابل دو رقيب اصلي منطقهايجاد توازن 
اي،  ها براي ايجاد امنيت در منطقه با همكاري بازيگران منطقه برخي اظهارات رسمي سعودي

براي مثال . قرار دارد آمريكاروابط با  شاكله اصلي و عملي رويكرد امنيتي عربستان سعودي بر
يك چارچوب امنيتي نوين بايد بر اساس چهار كه بيان داشت  2004ر دسامبر سعود الفيصل د

  :پاية زير تشكيل شود
اعضاي آن از نظر اقتصادي، سياسي و كه  نحوي به خليج فارس شوراي همكاريتوسعه  .1

 اي باشد؛ و با قدرت و سرعت قادر به حضور در مسائل منطقه وندنظامي ادغام ش

 و باثبات؛ متحدتبديل عراق به كشوري  .2

 ؛در بر گرفتن يمن .3

   .(Russell, 2005, 64-78) در بر گرفتن ايران .4

  عراق گاهامنيت خليج فارس از ديد -2-5-1-3
سياست و رويكرد عراق در خليج فارس اغلب با تالش براي تسلط و سياست خارجي 

با اين حال برخي معتقدند امنيت و . شود تهاجمي در قبال ساير بازيگران مشخص مي
هاي آن در  اي در سياست هاي سياسي در اين كشور نيز نقش عمده هاي رژيم پذيري سيبآ

تالش دولت عراق براي اشغال كويت در قرن بيستم در سه مرحله . خليج فارس داشته است
متفاوت در جهت گسترش دسترسي به خليج فارس و كاهش تهديدات در اين راستا ارزيابي 

هاي دولت عراق در  سياست ها و داليل مختلف اما فارغ از انگيزه). (Al-marashi, 2009 شود مي
تواند از افزايش قدرت و نفوذ تا امنيت رژيم سياسي را شامل شود، واقعيت  خليج فارس كه مي

آن است كه سياست تهاجمي اين كشور در خليج فارس و در قبال همسايگان باعث افزايش 
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اي  هاي امنيتي منطقه ان، ممانعت از گسترش همكارياحساس ناامني و عدم اطمينان بين بازيگر
  .اي در خليج فارس شده است و بسترسازي براي حضور نيروهاي فرامنطقه

اتحاد عراق در زمان حاكميت رژيم بعث با شوروي باعث دو قطبي شدن منطقه خليج فارس 
عراق در دوره . و شوروي در دوره جنگ سرد شد آمريكاهاي استراتژيك بين  رقابت تأثيرتحت 

بعث نقشي مخرب در امنيت خليج فارس ايفا كرد و سياست تهاجمي رژيم صدام از جمله حمله 
با ايجاد نظام سياسي دموكراتيك . ثباتي در منطقه منجر شد به ايران و كويت به تشديد ناامني و بي

ل و همكاري در عراق، اين اميدواري وجود دارد كه شيوه تهاجمي عراق در خليج فارس به تعام
اشتغال ذهني  دليل بهبا اين حال . با ساير بازيگران براي ايجاد ثبات و امنيت پايدار تبديل شود

وسيع رهبران جديد عراق به مسائل و مشكالت داخلي هنوز تصوير مشخصي از رويكرد جديد 
  . (Barzegar, 2007: 93-110)عراق در خليج فارس قابل ترسيم نيست 

  جمهوري اسالمي ايران گاهليج فارس از ديدامنيت خ -3-5-1-3
هرگونه حضور  امنيت خليج فارس، مخالفت با تأمينايران در جمهوري اسالمي تفكر راهبردي 

در  ويژه بهاين موضوع . استاي امنيتي منطقه هاي از همكاريو حمايت  آنخارجي در 
در مجموع ). Marschal l,2003: 151( يابد منطقه عينيت مي در آمريكامخالفت با حضور نظامي 

ايران در طول سه دهه بعد از وقوع انقالب اسالمي، خواستار مبتني ساختن امنيت و ثبات خليج 
اي و پايان دادن به مداخله و حضور نيروهاي  فارس بر همكاري و مشاركت بازيگران منطقه

باعث اختالف  آفريني بازيگران خارجي را چرا كه حضور و نقش. خارجي در منطقه بوده است
داند كه در نهايت به تداوم  هاي بومي مي در نظم طبيعي خليج فارس و تعامالت و همكاري

بر اين اساس محورهايي از جمله كاهش . انجامد ها و حتي تشديد معضل امنيت مي ناامني
زدايي و اعتمادسازي در سطح منطقه و افزايش تعامالت و  حضور نيروهاي خارجي، تنش

مورد  مسائلهاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حتي نظامي همواره از  وزهروابط در ح
  .توجه ايران در خليج فارس بوده است

، اين  اي با وجود تالش ايران برا ايجاد امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت بازيگران منطقه
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هاي  و قدرت آمريكاش توان تال از جمله علل اين مسأله را مي. اي نرسيده است ها به نتيجه تالش
اي براي ايجاد ائتالف ضد ايراني در خليج فارس به خصوص در مقطع زماني بعد از  فرامنطقه

تغيير رژيم در عراق و به قدرت رسيدن شيعيان در ). Ottaway, 2009:1-5( اشغال عراق ذكر كرد
موازنه قدرت در  اي جمهوري اسالمي ايران و تغيير اين كشور باعث افزايش قدرت و نفوذ منطقه

هاي استراتژيك ايران و  الت و بسترهاي همكاريحتماًخليج فارس به نفع اين كشور شد و ا
اي  هاي فرامنطقه ها و مخالفت اين مسأله عالوه بر تالش. عراق جديد در آينده گسترش يافت

 نوانع بهخصوص از سوي عربستان سعودي براي نشان دادن ايران  اي به هاي منطقه باعث كوشش
  ). Gause, 2007: 2-6( هاي عمده شده است سازي تهديد در سطح منطقه و موازنه

منطقه در سه كشور كليدي  ،در مجموع سه بازيگر اصلي مجموعه امنيتي خليج فارس
تا بر مبناي آن بتوان به  را مورد توافق قرار دهنداز امنيت  يتعريف مشترك اند نتوانسته كنونتا

ها بر  مبتني ساختن سياست. بين بود ي امنيتي در خليج فارس خوشرفع تعارضات ساختار
هاي امنيتي و فقدان اجماع در خصوص منافع جمعي و مشترك  رويكرد توازن قدرت و رقابت

جاي همكاري و تفاهم در روابط سه  ترين عوامل مسلط شدن سوتفاهم و خصومت به از اصلي
در يك نگاه كلي روند تحوالت . شود ميسوب اي مح بازيگر اصلي اين مجموعه امنيتي منطقه
هاي درون  تحليل كرد كه عوامل و مؤلفه گونه اين توان مرتبط با امنيت منطقه خليج فارس را مي

عواملي از قبيل اختالفات مرزي، مسائل  تأثيرالگوهاي دوستي و دشمني با  اي شامل منطقه
و مسابقه تسليحاتي و  اجتماعي -هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي ژئوپليتيك، ناهمگوني

گيري امنيت  ترين موانع عدم شكل اصلي  هاي متعارض سه بازيگر اصلي منطقه همچنين ديدگاه
  .شود اي مي پايدار در خليج فارس است كه باعث مداخله بازيگران و عوامل فرامنطقه

   اي يا فرامنطقه ي خارجيها موانع و دگرگوني -3- 2 
اي خليج فارس عالوه بر بررسي  ت مجموعه امنيتي منطقهدر تبيين شرايط و تحوال

هاي داخلي مانند الگوهاي دوستي و دشمني و رويكرد بازيگران اصلي، پرداختن به  مؤلفه
با توجه به . ضروري است آمريكاگر در اين مجموعه امنيتي به خصوص  بازيگران مداخله
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هاي مختلف سعي  ن گذشته قدرتاهميت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خليج فارس، در قرو
 سطح در هژمون دولت جايگاه در جابجايي نوعي بيستم، قرن در. اند اين منطقه داشته بر تسلط بر

 فارس با خليج منطقه در ها قدرت جابجايي اين البته. داد روي فارس، خليج و همچنين المللي بين

 كه بدين معني گرفت؛ صورت لالمل بين نظام در قدرت ساختار تغيير از اي دهه دو تأخيري

 دهه ابتداي از خليج فارس در و المللي بين سطح در اول درجه نقش ايفاي از اروپايي كشورهاي

 و روندها مجموعه .گرفت عهده را به برتر و اصلي نقش آمريكا آنها جاي به و بازماندند 1970
 .شد فارس خليج در انگلستان قدرت تضعيف تدريجي موجب دوم، جهاني جنگ از بعد تحوالت
 و بازسازي فاز وارد نظامي، قدرت شديد ضعف علت بهدوم  جهاني جنگ از پس انگلستان
 آسيب كمترين كه قدرتي عنوان به آمريكا در حالي كه شد، خود تجديد توان براي گذاري سرمايه

 فارس ليجخ در آن تبع به و الملل بين عرصه در قدرتمندانه نقشي توانست ديده بود، جنگ از را

 مدتي پس از و يافت راه فارس خليج به نوظهور قدرتي عنوان به تدريج به متحده اياالت .ايفا كند

  ). 18 -19: 1389، واعظي( شد انگلستان ، جايگزين1970 دهه از
 .هاي بزرگ در دوره جنگ سرد، منطقه خليج فارس بود هاي مهم نزاع قدرت يكي از ميدان

ترين نقش را  ترين و فعال ، اصلي1970ستان از منطقه در ابتداي دهه بعد از خروج انگل آمريكا
از طريق  عمدتاًخليج فارس  در آمريكادر اين دوره، تسلط  .در خليج فارس بر عهده گرفت

بعد از وقوع انقالب اسالمي در ايران  .بود) اقتصاديستون (و عربستان ) نظاميستون (ايران 
اياالت متحده در اين راستا در  .خليج فارس را تغيير دهد مجبور شد راهبرد خود در آمريكا

هاي خود هاي مالي و اطالعاتي و ديگر انواع كمك، كمكايران و عراق ساله طول جنگ هشت
را براي ياري رساندن به بقاي بغداد فراهم آورد و در نهايت براي نشستن برسر ميز مذاكره بر 

اي  ايجاد تقابل و توازن بين كشورهاي منطقه ).Byman, 2008: 169-181( ايران فشار آورد
و متحدينش در خليج  آمريكادر جهت حفظ منافع امنيتي ) يعني ايران و عراق(غيرهمسو 

  .فارس، هدفي مهم براي اين كشور در دوره جنگ سرد بود
در بسياري از مناطق جهان از جمله خليج  ژئوپليتيكفروپاشي شوروي باعث تغييرات 

، الملل تغيير ساختار نظام بينو  پس از سقوط شوروي ).Vaezi, 2008: 57( فارس شد
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توانند  ميو تصور كردند كه  ردهپيدا كفارس  در خليجطلبي جديدي  احساس برتري ها ييآمريكا
عنوان رقيب اياالت  د، چرا كه ديگر شوروي بهتحميل نماين ها هاي خود را به ساير قدرت طرح

 آمريكافارس مغلوب  قبل از آن نيز عراق در جريان جنگ خليج متحده، وجود نداشت و كمي
 1990اياالت متحده در دهة راهبرد  .نشيني از كويت شده بود انش و مجبور به عقبن پيمان و هم

با طرح و پيگيري  آمريكاتغييراتي داشت؛ به اين نحو كه  80فارس نسبت به دهه  در خليج
 عمده تالش ديپلماتيك و اقتصادي ،خود در منطقه براي حفظ منافع 1سياست مهار دوجانبه

به موازنة ضعف  ،بين اين دو 1980را بر مهار ايران و عراق و تبديل موازنة قدرت دهة  خود
  . قرار داد
 را وسيعي هاي تالش تروريسم، با مبارزه بهانه به آمريكا ،2001 سپتامبر يازده حادثه از بعد
 حمله از پس. كرد آغاز خود منافع و ها ديدگاه براساس اي همنطق امنيتي ترتيبات طراحي براي
 عراق به 2003 سال در خليج فارس، بر تمركز با آمريكا دولت ،2001افغانستان در سال  به

 در را سازي ملت ـ دولت از جديدي روند تا نمود تالش بعث رژيم سرنگوني با و كرد حمله
 و فارس خليج بر آمريكا هژموني نمودن كامل تايراس در عراق به حمله. نمايد آغاز كشور اين
 و همكاري با جديد امنيتي ترتيبات طراحي مبناي بر هژمونيك امنيت ايجاد ديگر عبارت به يا

 براساس. بود غيرهمسو كشورهاي گذاشتن كنار و واشنگتن متحد عربي كشورهاي مشاركت
 ما با كه هر ديگر، عبارت به. شد مي تفكيك يكديگر از  كامالً دشمنان و دوستان صف الگو، اين

 از ايران اسالمي جمهوري انزواي و تضعيف رو اين از). 27: 1385، واعظي( برماست نيست
  . بود عراق و افغانستان كشور دو به حمله و منطقه در آمريكا هاي سياست اساسي اهداف جمله

. بود همراه  هايي وفقيتم با كشور اين اشغال و عراق در آمريكا نظامي عمليات اول مرحله
 و يافت افزايش شدت به عراق در ها ناامني شورشي، هاي گروه تشكيل و زمان گذشت با اما
 در خود اهداف به آمريكا دستيابي مانع ها ناامني. رفت پيش به داخلي جنگ آستانه تا كشور اين

 بر آمريكا نظامي تمركز اين بر عالوه. شدآمريكا  براي بااليي انساني و مالي هاي هزينه و عراق
 القاعده و طالبان هاي گروه مجدد گيري قدرت با افغانستان در امنيتي شرايط تا شد باعث عراق

                                                            
١. Dual Containment 
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 و افغانستان به حمله در خود اوليه اهداف به نتوانست بوش دولت اساس براين. شود وخيم
 مانند آمريكا سوي از عراق در جديد هاي استراتژي اتخاذ با هر چند .كند پيدا دست عراق

 شرايط تدريج به عراق جديد دولت اقدامات و ها همكاري ويژه به و نظامي نيروهاي افزايش
 آمريكا خروج بر مبني عراق مردم و دولت ديدگاه حال اين با. يافت بهبود قدري عراق امنيتي

 بخشي نپايا و نيروها خروج نامه توافق انعقاد به منجر مقطعي، هاي همكاري رغم به عراق از
  . شود مي عراق در آمريكا حضور به تدريجي

گر هر چند  يك عامل مداخله عنوان بهدر مجموعه امنيتي خليج فارس  آمريكاحضور جدي 
و جنگ  1990خاص از ابتداي دهه  طور بهحضور نظامي آن  آغاز شد، اما 1970كه از دهه 

دو جانبه با كشورهاي  كويت شروع شد و اين حضور از طريق انعقاد قراردادهاي نظامي
بعد از يازده سپتامبر و حمله به عراق حضور . شوراي همكاري خليج فارس تحكيم يافت

تر شد و اين كشور حضور خود را برمبناي دو نوع از  ليج فارس پرنگخدر  آمريكانظامي 
زدارندگي ها و نهادهاي غيردولتي مانند القاعده و با بازدارندگي يعني بازدارندگي در مقابل گروه

  .)18: 1385، لطفيان( در مقابل كشورهاي منطقه مانند ايران توجيه كرده است
عاملي مثبت براي  عنوان بهدر مجموعه امنيتي خليج فارس بيش از آنكه  آمريكاحضور 

ايجاد ثبات و امنيت پايدار در اين منطقه عمل كرده باشد، عاملي منفي و در جهت برهم زدن 
جويانه بين كشورهاي  نه تنها به ايجاد روابط همكاري آمريكا. ده استنظم طبيعي منطقه بو

منطقه در جهت ايجاد ترتيبات امنيتي مبتني بر همكاري و مشاركت تمام بازيگران كمك نكرده 
تر در مقابل  هايي از كشورهاي كوچك است، بلكه همواره سعي داشته است تا با تشكيل ائتالف

بر . ها در منطقه را تشديد نمايد داوم فضاي رقابتي و خصومتسه بازيگر اصلي خليج فارس ت
مانعي عمده براي ايجاد امنيت  عنوان به عمدتاًهاي آن  و سياست آمريكاگري  اين اساس مداخله

اي در اين راستا را كند  هاي مثبت منطقه پايدار در خليج فارس عمل كرده است و همكاري
  .نموده است

  براي امنيت پايدار در خليج فارسرح يك الگوي امنيتي ط -4
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، براي تنظيم روابط امنيتي ميان كشورهاي اي امنيتي منطقه يك مجموعه عنوان بهخليج فارس 
كه  اي از سوي ديگر هاي درون و برون منطقه سو و مقابله با تهديدات و چالش عضو از يك

بنابراين فارغ از . داردنياز ، به يك سيستم امنيتي كارآمد كند تأميناميت پايدار را  تأمينهدف 
هرگونه برداشت و ادراكي از سوي كشورهاي عضو مجموعه، تعامل و همكاري آنها در 
چارچوب يك نظم امنيتي بيش از آنكه تابع اراده و خواست آنها باشد، برخاسته از يك 

 بر اين اساس كشورهاي اين منطقه در يك سيستم امنيتي. ضرورت و نياز مشترك خواهد بود
سر  ثر از وابستگي متقابل امنيتي ميان همديگر بهأيك مجموعه، مت عنوان بههم پيوسته و  به
اين امر بيش از هر چيز ديگر بيانگر اين مسئله است كه تنها راه مقابله با تهديدات و . برند مي

ر امنيت و حفظ ثبات در منطقه، استفاده از سازوكاري است كه د تأمينهاي موجود و نيز  چالش
  .جانبه حضور داشته باشند آن تمامي اعضا و با مشاركتي همه

 هاپيامدهاي آنكه شاهد سه جنگ بزرگ بوده تاكنون،  1980از سال كم  دستخليج فارس 
اين در  .حساس شودبيشتر اباعث شد تا نياز به يك نظام امنيتي كارآمد و بادوام در منطقه 

اي  اي و عوامل برون منطقه از عوامل درون منطقه حالي است كه عوامل ناامني متأثر از دو سطح
و  رود شمار ميبه ليج فارسدر عرصة سياسي و امنيتي خ مهم بازيگريك  آمريكااكنون . است

هاي آن  گري در اين مجموعه امنيتي است كه ناديده انگاشتن حضور و سياست بازيگر مداخله
 اياالت متحدهروشن است كه  كامالً. پذير نيست در هرگونه نظام امنيتي خليج فارس امكان

امنيتي در  سازوكارو لذا هرگونه  را ترك نمايدخليج فارس قصد ندارد حداقل در برهة آتي 
شود كه  هرچند مرتباً بيان مي. فاقد جامعيت الزم خواهد بود ،حضوراين توجه به  دونمنطقه ب
ل هم وجود دارد كه حتماًاين ا در شرايط موجود، ايجاد تعادل در منطقه است اما آمريكاهدف 

با اين حال عوامل و  .ها همچنان ادامه يابد درگيري ،دليل يكسان نبودن منافع كشورها به
اي و به خصوص سه بازيگر  هاي اصلي ايجاد امنيت در خليج فارس بازيگران منطقه مؤلفه

  .شوند اصلي محسوب مي
ها و  نيت در خليج فارس با نارساييهاي امنيتي گذشته براي ايجاد ام و سياست ها سيستم

. اند كه نتيجه آن عدم موفقيت در ايجاد ثبات و امنيت بوده است اي مواجه بوده هاي عمده نقص
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اشاره كرد كه به ابعاد و سطوح درون مهم يا سياست اشتباه  دو نقيصهتوان به  در اين خصوص مي
شوراي همكاري خليج  ايجاد مانند هايي تالشنخست . اي مربوط است اي و برون منطقه منطقه
اتحادي عليه  مهمتر آنكه اي نيست بلكه كه نه تنها در برگيرنده بخشي از بازيگران منطقه فارس

 در سطح منطقه آمريكاهاي امنيتي اياالت متحده  استراتژي دوم .ه استبود) ايران( ديگر كشورها
جاد نهادهايي مانند شوراي همكاري اي .ندا هاز ويژگي هژمونيك برخوردار بود عمدتاًاست كه 

 آمريكادر راستاي سياست توازن قوا بوده است و سياست هژمونيك  عمدتاًمنهاي ايران و عراق 
. اي بر مجموعه امنيتي خليج فارس بوده است نيز در جهت مسلط شدن كامل اين قدرت فرامنطقه

  ). Kraig, 2006: 12-25( اند هايي كه با ناكامي و شكست همراه شده سياست
هاي هژموني و توازن قدرت، ايجاد ثبات و امنيت پايدار در  هاي سياست با توجه به ناكامي

هاي جديد ديگري  ها و توسل به شيوه مجموعه امنيتي خليج فارس مستلزم عبور از اين شيوه
سوي  به تدريج بههاي منفي را  اي كه بتواند الگوهاي اختالف، چالش و رقابت شيوه. است

. گوهاي مبتني بر همكاري دائمي ميان تمامي اعضا و ايجاد روابط دوستانه بين آنها سوق دهدال
ها و منافع بازيگران  هاي داخلي بتواند ضمن توجه به حساسيت اين الگو بايد عالوه بر مؤلفه

گذاري مثبت و تأثيرسوي  المللي در خليج فارس، نوع مشاركت و مداخله آنها را به بين
رسد الگوي  مي نظر بهدر اين راستا . طلبانه سوق دهد هاي سلطه جاي سياست ر بهعضويت ناظ

امنيتي مبتني بر همكاري و مشاركت تمامي بازيگران دروني مجموعه امنيتي خليج فارس 
اي داراي اثرات مثبت بيشتري براي ايجاد امنيت پايدار  عضويت ناظر بازيگران فرامنطقه عالوه به

  .در منطقه باشد
مطرح شد  1990جويانه بعد از پايان جنگ سرد در دهه  گوي امنيتي مشاركتي و همكاريال

امنيت . گرايانه و مبتني بر توازن قدرت دوره جنگ سرد است و خواستار گذار از الگوهاي واقع
هاي سنتي  مبتني بر مشاركت و همكاري عالوه بر گسترش دادن تعريف امنيت فراسوي دغدغه

شود، براي عمق بخشيدن به فهم  هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي مي گرانينظامي، كه شامل ن
امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت بيش از آن كه يك . كند متقابل بودن امنيت تالش مي

اي مطرح كند، يك  هاي امنيت منطقه ها را پيرامون چگونگي ايجاد نظام مجموعه از فرمول
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سازان دولت در  هاي سياست دادن به گرايش در صدد شكل گيرد كه فرآيند تدريجي را در برمي
هايي براي تعريف امنيت در مقابل تمركز محدود صرفاً نظامي ارائه  مورد امنيت است و بديل

  ). Snyder, 1999( نمايد مي
گرايانه كه در آنها توازن  امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت بر خالف الگوهاي امنيتي واقع

هاي نظامي محوري هستند،  منيت، رقابت، بازدارندگي و توسل به ابزارها و شيوهقدرت، معماي ا
اين مفهوم بيش از رويارويي و . شود اي شامل مي يك رهيافت ساختارگرا را براي امنيت منطقه

كاري بر شفافيت،  تقابل بر مشاوره، بيش از بازدارندگي بر اطمينان و اعتمادسازي، بيش از پنهان
  .(evans,1999)دارد  تأكيدگرايي بر وابستگي متقابل  ر بر پيشگيري و بيش از يكجانبهبيش از اجبا
براي ايجاد امنيت در خليج  جويانه در راستاي الگوي امنيتي مشاركتي و همكاري بنابراين
 اينو حفظ امنيت و صلح در  تأميناقدامات مربوط به مديريت،  كه دريابيم فارس بايد

 گر اي مداخله فرامنطقههاي  قدرت آفريني بازيگران اصلي و نقش منحصر بهمجموعه امنيتي تنها 
. نيست بلكه همچنين اين اقدامات بايد از موافقت ساير اعضاي كوچكتر نيز برخوردار گردد

حقوق همه كشورها حتي كشورهاي كوچك نيز به  مشاركتيبدين ترتيب دريك نظام امنيتي 
در اين ي يانگر اين است كه موفقيت يك سيستم امنيتاين مسئله ب. شود ميشناخته رسميت 

جانبه و حضور تمامي اعضاي يك مجموعه فارغ از سلسله مراتب  است كه مشاركت همه
  ). Macmilan, 2003: 165( و ثبات كل مجموعه ضروري خواهد بود تأمينقدرت، براي 

 خليج فارس ترتيبات امنيتي ها يا مشكالت گونه كه عنوان شد يكي از ويژگي همان
در منطقه  دو دهه اخيراستراتژي اياالت متحده در طي  .آن بوده استدرگذشته هژمونيك بودن 

اين مسئله هرچه بيشتر سبب خواهد شد تا نظم . همواره يك استراتژي هژمون محور بوده است
اين استراتژي همچنان در دستور . امنيتي موجود هموراه در معرض خطر گسست قرار بگيرد

. و حتي بعد از يازده سپتامبر و حمله به عراق تشديد شده است اياالت متحده قرار دارد كار
همواره بر اين اساس استوار بوده كه دو كشور ايران و عراق در گذشته  آمريكااستراتژي امنيتي 

 آمريكاو با توجه به تغيير رژيم در عراق  از ترتيبات موجود در منطقه بيرون نگه داشته شوند
كه در  گونه هماناين در حالي است كه . دهد ن استراتژي را در قبال ايران همچنان ادامه مياي
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. است امنيت تنها در گرو مشاركت تمامي اعضا تأمينموفقيت  اي منطقه امنيتي يك مجموعه
براي خليج  يبراي بنا نهادن يك سيستم جديد امنيت آمريكاگونه تالش از سوي  بنابراين هر

 و، بسيار شكننده خواهد بود عراق جديداز شوراي همكاري خليج فارس و  متشكلفارس 
  ). Rathmell, 2003: 2-9( ي گذشته با شكست مواجه خواهد شدها مانند سيستم

با اين حال دنبال كردن استراتژي هژموني و تالش براي كنارگذاشتن ايران از ترتيبات  
هاي خليج فارس نيز در  و اقدامات دولتها  با سياست آمريكاخليج فارس از سوي  امنيتي

 ايجاباي گاه  كه شرايط منطقه اين است ي خليج فارسكشورهاي عربباور . ارتباط است
از اي درخواست شود تا  هاي فرامنطقه مداخله قدرت ،كه در برابر تهديدات همسايگان كند مي

ران و عراق احساس ناامني خصوص از ناحية اياين كشورها به. امنيت آنها تحقق يابد اين طريق
د تلقي تهدياين  ،كه جمهوري اسالمي ايران است  اين درحالي). Gasiorowski, 2007( كنندمي
نظام دانسته و جديت در تحقق كشورهاي عرب  هاي امري ذهني و مبتني بر سوء برداشترا 

از   .شمارد مي هاي امنيتي منطقه دغدغهرا رافع امنيت دسته جمعي، مشترك، فراگير و پايدار 
جويانه و مشاركتي در خليج فارس با مشاركت تمامي  ايجاد نظام امنيتي همكاري رو اين

و از سوي  آمريكاسو مستلزم كنارگذاشتن سياست هژمونيك از طرف  بازيگران منطقه از يك
هاي نظامي با  نظر كردن كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از همكاري ديگر نيازمند صرف

  .اي است سازي در سطح منطقه در جهت اعتماد اآمريك
براي امنيت منطقه ارائه گردد كه حلي  راهاست كه   در مجموعه امنيتي خليج فارس ضروري

ها  همكاريتعامالت، و  ي موجود را داشته باشدها درگيريتوان خاتمه  عملياتي و پايدار بوده،
در در اين راستا . ز فزوني بخشدنيهاي ميان كشورهاي منطقه خليج فارس را  و هماهنگي

شود و نقش ايران هم در سهم مشخصي منظور هم بايد براي عراق جديد ترتيبات امنيتي منطقه 
يج فارس و طوالني در خلمرزهاي با داشتن  كه اين كشور چرا . شود  تر ديده اين زمينه پررنگ

. بايد نقش اساسي ايفا نمايدپتانسيل باالي امنيتي و نظامي در چارچوب ساختار جديد امنيتي، 
همكاري ايران و كشورهاي اتحاديه عرب براي ايجاد ثبات در عراق و بازسازي آن همچنين 

اي بر كل  ثبات كننده تواند اثرات بي ثباتي داخلي كشورها مي بي چراكه .امري ضروري است
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  ). Nathan, 2006: 275-299( منطقه داشته باشد
هنوز  آمريكايكي از مسائل امنيتي مهم خليج فارس است كه در شرايط كنوني معضل عراق 

 در اين شرايط همكاري .ن نشده استآسازي كامل و خروج تمامي نيروهايش از  قادر به ثبات
تواند راهبرد منسجمي را بر اساس همكاري با ديگر نهادهاي  و ايران مي يكشورهاي عرب

بايد به عراق كمك كند تا براي آينده  ديكينزاين . المللي درباره مسأله عراق شكل دهد بين
عراق . اش را به اجرا درآورد بازسازيهاي  و اصالحات اقتصادي و طرح ردهريزي ك خود برنامه

و اين امر مستلزم آن است كه  شود اي جويانه و مشاركتي منطقه همكاريبايد وارد نظام امنيتي 
   .برخوردار باشددر وهله اول خود اين كشور از ثبات و امنيت نسبي 

گسترش هماهنگي دولت ايران با دولت جديد  ،در شرايط كنونيبرخي بر اين باورند كه 
هرچند  كه البته ايران با كشورهاي عربي آغاز شده است نزديكيتر از  عراق زودتر و سريع

، اما بر آن مترتب استاثرات مثبتي  ،ترتيبات امنيتي پايدار منطقه خليج فارس تأمينبراي 
هاي مشترك با ساير كشورهاي  هماهنگي و همكارياطالع، بدون انجام آن ممكن است 
الزم است ترتيبات امنيتي منطقه  بنابراين. ها برانگيزد در آن دولترا هايي  نگراني، اتحاديه عربي

هايي  بروز چنين حساسيت  تا زمينه در يك ساختار جمعي مورد توجه و پيگيري قرار گيرد
امنيت و ثبات  تأمين برايتجربه ناموفق شوراي همكاري خليج فارس  تأمل در .فراهم نگردد
اساس اشتراكات ديدگاهي بار بر الزم است تا اين حتماًآموزد كه  اين منطقه به ما ميماندگار در 
نسبت به تحقق يك نظام امنيت جمعي پايدار براساس تشريك مساعي كشورهاي  ،و رويكردي

غيردولتي، شامل نهادهاي مدني و بخش خصوصي اقدام شود تا همزمان منطقه و نيز بازيگران 
   .مورد توجه قرار گيرند 2ملي افرنيز  و 1حكومتي سطوح تحليل بين

هايي از زمينهامنيت پايدار در خليج فارس مستلزم پيش الگوي گيري شكل كه از آنجايي
اي در زمينة منطقهبرونهاي اي و اطمينان بخشي به قدرتتعامل و همكاري درون منطقه

كمك  آن، تأمين مقدمهاولين  رسد كه مي نظر به، اي استمنطقه درون مدلاين  اثربخشي

                                                            
١. Intergovernmental 
٢. Transnational 
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به دولت عراق در تثبيت اوضاع  شوراي همكاري خليج فارس و ايران،مجموعه كشورهاي 
فارس يكي از اطراف مهم و مؤثر در امنيت خليج  عنوان بهورود آن سازي براي  زمينهداخلي و 

و به ساير كشورهاي منطقه هاي داخلي عراق  تسرّي ناامني لحتماًكاهش ا ضمن مهماين . باشد 
 هاي همكارينقطه آغاز  عنوان بهتواند  ميهاي اين كشور در آينده، خواهيزياده جلوگيري از

در ها ن همكارياي توسعهو تداوم  و بسترساز امنيتي بين دو كرانة شمالي و جنوبي خليج فارس
  .اين منطقه تلقي شوددر ابعاد مختلف 
عالوه بر تثبيت و رود اين است كه  انتظار ميدر خليج فارس  جديدساختار امنيتي آنچه از 

 وجود آورد بهمورد نظر، چارچوبي نهادي  مدلامنيت داخلي عراق و ورود اين كشور به  تأمين
و  گرفتهرا در بر ) راق و ايرانع(كه عالوه بر اعضاي شوراي همكاري، دو قدرت خارج از آن 

را تنظيم كرده، امكان همكاري و  آمريكاخصوص اي بههاي فرامنطقههمچنين روابط با قدرت
در واقع اين دومين اولويت در . تعامل سازنده با آنرا در اين چارچوب نهادي فراهم سازد

تواند از عهدة چنين ميما بهترين سازوكار نهادي كه  نظر به. رسيدن به الگوي مورد نظر است
كه است نحوي بهو تر هايي برآيد شوراي همكاري خليج فارس در چارچوبي گستردهويژه كار

اي همچون اياالت متحده و سازمان ملل را هاي فرامنطقهعالوه بر شمول ايران و عراق، قدرت
استثناي دو قدرت تا عالوه بر رفع بزرگترين نقيصة شورا در  پذيرفته شدهعضو ناظر  عنوان به

البته . اي فراهم آوردهاي فرامنطقهمؤثر ايران و عراق، سازوكار مناسبي براي تعامل با قدرت
نفع در انرژي و امنيت منطقه را در هاي ذيساير قدرتو تواند گسترش يافته عضويت ناظر مي

شوند مند مينطقه بهرهها همچنان كه از انرژي و منابع ماين قدرت اعتقاد نگارنده،به . بر بگيرد
عضويت ناظر با توجه  عالوه به. ثبات و امنيت خليج فارس بپردازند تأمينبايد سهم خود را در 

دهد سازوكاري براي اي مي هاي فرامنطقهكه به قدرت به نقش و كاركرد روشن و مشخصي
همگرايي  اي تدوين كرده امكان افزايش تدريجيمنطقههاي درون و برونشيوة تعامل قدرت

  . دهداي را افزايش ميمنطقه امنيتي درون
مستلزم  زاي امنيتي، از حيث عوامل برون امنيت پايدار در خليج فارس تأمينبدين ترتيب 

  :زير است طي مراحل
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امنيت  تأميندر هر سازوكاري براي  اين كشورامنيتي عراق و وارد كردن  وضعيت ارتقاء -1
 ؛خليج فارس در آينده

گسترش (اي خليج فارس را دربر بگيرد دي فراگير كه تمامي كشورهاي كرانهنها تأسيس -2
 ؛)تواند آن را به چنين نهادي تبديل كندعضويت در شوراي همكاري مي

نفع در خليج اي ذيهاي فرامنطقهايجاد سازوكاري نهادي براي تعامل سازنده با قدرت -3
 تأمينقابل  ،هاراي اين قدرتچنين سازوكاري با در نظر گرفتن عضويت ناظر ب. فارس

 .بودخواهد 

كه امنيت خليج فارس در چندين دهه بر مبناي موازنه و  توجه كرداين نكته بايد البته 
امنيت  تأمينلذا رسيدن به سازوكار تعاملي براي و شده است  تأمينرقابت و به شكلي ناپايدار 

توان مقدمات چنين مدت ميدر كوتاه. نخواهد آمد دست بهمدت  در كوتاهاست اي پايدار مسئله
سازوكاري را از طريق اعتمادسازي و زير سؤال بردن سازوكارهاي مبتني بر موازنة قدرت و 

  .اي، فراهم ساختمنطقههاي دروناي عليه قدرتهاي فرامنطقهبندي با قدرتصف

  گيري نتيجه -5
. ه آن داراي اهميت باشدامنيت خليج فارس، موضوعي نيست كه تنها براي كشورهاي حاشي 

 ،كنندگان جهاني آن توليد كنندگان انرژي و مصرفهاي  مشغولي لدمهمترين يكي از امروزه 
در . المللي در پيوند قرار گرفته است و امنيت اين منطقه با امنيت بين امنيت خليج فارس است

ها  است و تالش حال حاضر وجود چالشهاي امنيتي مجموعه امنيتي خليج فارس غيرقابل انكار
هاي مختلف نه تنها نتوانسته است به ايجاد امنيت پايدار در اين منطقه منجر شود،  و سياست

انجاميده  ها ثباتي و افزايش بي اي منطقهي درون ها بلكه حتي به گسترش اختالفات و چالش
ست كه امنيت پايدار در خليج فارس با موانع و عوامل مختلفي در ارتباط ا گيري شكل. است

  .اي است هاي برون منطقه اي و موانع و مؤلفه شامل موانع درون منطقه
هاي مختلف بين بازيگران منطقه، از جمله  اي تسلط اختالفات و چالش در سطح منطقه

اختالفات ارضي و مرزي و اختالفات سياسي و ايدئولوژيك در الگوهاي دوستي و دشمني در 



  _________________________    1390 بهار، اول، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    166

رويكردها و منافع متعارض سه بازيگر مؤثر اين  مجموعه امنيتي خليج فارس و همچنين
هاي اصلي ناامني و عدم  مجموعه يعني ايران، عربستان سعودي و عراق از موانع و مؤلفه

رغم حل و فصل برخي از اختالفات مرزي و  به. شود گيري امنيت پايدار محسوب مي شكل
كماكان ادامه دارد و همانند اي از اين گونه اختالفات  ارضي بين كشورهاي منطقه، بخش عمده

هاي  در كنار اين نظام. و منازعات آينده خواهد بود ها ، بستري براي چالش هاي پيشين دهه
هاي پادشاهي، جمهوري فدرال دموكراتيك تا  سياسي خليج فارس ناهمگون هستند و از نظام

اما . شود  يشود و اين خود منبعي براي عدم همكاري تلقي م جمهوري اسالمي را شامل مي
گونه اختالفات، رويكردها و منافع متعارض ايران، عربستان سعودي و عراق در  مهمتر از اين

هاي نظامي و امنيتي و تسلط تفكر توازن قوا بين  خصوص امنيت خليج فارس و اولويت رقابت
اين سه بازيگر اصلي است كه همواره مانعي عمده براي همكار امنيتي در خليج فارس بوده 

  .است
اي بر امنيت خليج فارس، ناديده انگاشتن  گذاري متغيرهاي منطقهتأثيربا وجود اولويت 

چرا كه در مجموعه امنيتي خليج فارس عالوه بر . ناپذير است اي امكان هاي برون منطقه مؤلفه
گذار بر اين مجموعه امنيتي محسوب تأثيرگر و  بازيگري مداخله آمريكابازيگران دروني، 

 آمريكايعني بعد از خروج  1970از دهه  آمريكا .ستها خارجي دگرگوني و از عواملشود  مي
خصوص از  اي در اين منطقه تبديل شد و به ترين بازيگر فرامنطقه از خليج فارس به اصلي

اين كشور . و جنگ كويت بر حضور نظامي خود در خليج فارس افزود 1990ابتداي دهه 
هاي آن در  و تسلط بر منطقه بوده است و اقدامات و سياست سياست هژموني دنبال بههمواره 

ها و  سطح منطقه بيش از آنكه بتواند به ايجاد امنيت پايدار كمك كند به افزايش چالش
  .ها منجر شده است اختالفات و ناامني

گيري امنيت پايدار در خليج فارس  اي، شكل اي و برون منطقه با توجه به موانع درون منطقه
دو مشكل اصلي در اين راستا دنبال كردن سياست هژموني از سوي . ن تحقق نيافته استتاكنو
و تالش براي ايجاد نظام امنيتي بدون برخي بازيگران مؤثر مانند ايران و عراق از سوي  آمريكا

ها و ترتيبات امنيتي  از آنجايي كه سياست. كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بوده است
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وراي همكاري خليج فارس در ايجاد امنيت پايدار در منطقه موفق نبوده است، گذشته مانند ش
توان به الگوي  در اين راستا مي. ارائه الگوي نويني با توجه به شرايط منطقه ضروري است

اي در قالب  ن بازيگران منطقهآجويانه پرداخت كه بر اساس  امنيتي مشاركتي و همكاري
دهند و  ت مثبت حلقه اصلي ترتيبات امنيتي را شكل ميهاي چند بعدي و تعامال همكاري

تر در امنيت خليج فارس  رنگ ناظر و با نقشي كم صورت بهنفع نيز  اي ذي بازيگران فرامنطقه
  .مشاركت خواهند داشت

  قدرداني -6
در انجام ري يدهشمحمدرضا  هالي جاك و  دكتر دكتر از مساعدتها و زحمات آقايان نگارنده

  .نمايد مي دردانيقاين پژوهش 
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