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 چکیده
 امنیتیی  اتترتیب در موازنه الگوی  ارائه و امنیتی و  اقتصادی چالشهای بررسی پژوهش این از هدف
 وجیود  تعلی  به رسفا خلیج و اآسی غرب منطقه. است فارس خلیج حوزه ویژهبه آسیا غرب منطقه
 بیرآن  عیسی  الهمق این در لذا هست، جهان استراتژیک مهم مناطق از هرمز وتنگه انرژی عظیم منابع
 طیر  م سیوا   گییرد،  قرار بررسی مورد فارس خلیج حوزه و منطقه واقتصادی امنیتی مسائل تا شده
 یا فرضییه  و ؟ است چگونه فارس خلیج منطقه امنیت در منطقه کشورهای نقش که است این شده
 را آبیی  زرم بیشترین که کشوری عنوان به ایران که است چنین ایم کرده مطر  رابطه این در که هم
 هیای  یمیان پ بیه  اشیاره  ضمن پژوهش دراین. کندمی ایجاد بسزایی امنیتی نقش دارد فارس خلیج با

 یتوضیع  مسیی تر بیا  تیا   کوشییم  می هستند، ناکارآمد و بعدی تک عموماً که حوزه این در موجود
 پایان در  دهیم ارائه فراگیر و جانبه همه امنیتی ترتیبات برای مناسب الگویی منطقه، بر حاکم امنیتی

 رافی  بیزر   قیدرتهای  توجیه  میورد  همیشیه  بیاز  دیر از فارس خلیج که رسید خواهیم نتیجه این به
 و انید کیرده  هاسیتااد  بمناس درآمد منبع یک عنوان به منطقه این از همیشه که بطوری بوده ایمنطقه
 جهیان  ژیکاسیترات  قیه منط این امنیت در بسزایی نقش تواند می ایمنطقه قدرت یک عنوان به ایران
 .  کند ایاا
 

 هرمز،ایران فارس،تنگه سیاسی،نات،خلیج امنیت،جغرافیای :هاکليدواژه

 
 

                                                           
 انشگاه جامع امام حسین)ع(دکارشناس ارشد  مدیریت بحران پژوهشگر و  - 1

 20/12/1399:مقاله پذیرش                                                                9/10/1399: مقاله دریافت

 فصلنامه محیط راهبردی

 1399 زمستان، 13، شماره چهارمسال 

 96 تا 53 صفحه ،ژوهشيپمقالة 

 



 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1399 ستانمز، 13 شماره ،چهارمسا   راهبردی، محیط فصلنامة / 54

 

  همقدم
پیا ،  بیین ارو محور ارتبیاطی   به موقعیت جغرافیایی منطقه خلیج فارس به گونه ای است که

 40در صد از ذخیره نات خیام و  63بیش از  شده است. تبدیل ریقا ،آسیای جنوب شرقیآف

 موجیود میی باشید.در دنییای    جهان درمنطقه غرب آسیا و خلیج فارس ر صد منابع گازی د

براسییاس منییابع انییرژی شییان دسییته بنییدی      جوامییع امییروز موقعیتهییای اسییتراتژیک  

 (.sajedi,2009,77)شوندمی

ز سیاسی جهان امرو وپولتیکی خلیج فارس و کشورهای همجوار در معادالتت ژئاهمی

ومییک و  ژئواسیتراتژی، ژئواکون  ی برخوردارند، این اهمیت به لحاظاز اهمیت فوق العاده ا

 ژئوکالچر می باشد. 

چالش های بزرگیی اسیت کیه منطقیه خلییج       در حوزه استراتژیک دنیای امروز شاهد

ار باشد. تحوالت آینده جهان کامالً اثر گذ ق الجیشی می تواند درفارس به دلیل اهمیت سو

یین میاده   این حوزه و نیاز روزافزون جهان به ا ریم ناتی ددر حوزه اقتصاد وجود ذخایر عظ

ر نوعی معادالت سیاسی جهان می افزاید، از طرفی دیگ حیاتی بر اهمیت نقش این منطقه بر

نییز   هه های پایانی قرن بیستم شروع و تیاکنون د از خیزش و بیداری ملت های اسالمی که

شیی از  ار داده است. مسائل فوق کیه ب  این مباحث قر ادامه دارد خلیج فارس را در کانون

هیان  جخلیج فارس بر فرآیندهای جهانی منطقیه ای و   ویژگیهای حیاتی و تأثیر گذار حوزه

ه خلیج فارس به اضیاف  شش کشور شورای همکاری اسالم به شمار می رود همه در اختیار

المللی بین یگرانفارس از دیرباز مورد توجه بازایران و عراق است. ترتیبات امنیتی در خلیج

بیازیگران   ای قرار داشته است . از آنجا که جمهوری اسالمی ایران یکی از مهمترینو منطقه

 طراحیی و ای کیه در ایین زمینیه    شود، هر برنامیه فارس محسوب میدر عرصه امنیت خلیج

بیرای   ای دارد. در این پژوهش به دنبا  جوابی صیحی  رای ایران اهمیت ویژهتدوین شود ب

؟  الی است که مطر  می کنیم که نقش ایران در امنیت منطقه خلیج فارس چگونه استسو

وری که ه ای هم که در این رابطه مطر  کرده ایم چنین است که ایران به عنوان کشیو فرض

 بی را با خلیج فارس دارد نقش امنیتی بسزایی ایجاد می کند. بیشترین مرز آ
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 و اصطالحاتمفاهیم 

 ژئوپولیتیک

عبارت است از مطالعه روابط قدرت ها در سط  جهان بر اسیاس امکانیاتی   1 "ئوپولیتیکژ"

که محیط جغرافیایی در اختیار می گزارد و یا امکاناتی که میی تیوان از محییط جغرافییایی     

(این واژه برای اولین بار توسط رودلف کیلن ،جغرافیی دان  23: 1379زاده ، گرفت .)مجتهد

تاثیر عوامیل  » ابداع شد. تعبیر او از این واژه  1899تز  بود در سا  سوئدی که دنباله رو را

 ( 9: 1372محیط جغرافیایی در سیاست ملل بود )عزتی ،

 منطقه خلیج فارس

دریا در خشیکی اسیت کیه در حید واسیط       ماهوم خلیج فارس عبارت است از پیشرفتگی

الایارس   یم بین اعراب بحیر ن ایران و شبه جزیره عربستان  می باشد. این دریا از قدسرزمی

که خود  نام داشته و در منابع اسالمی بدین نام آمده است. خلیج فارس از مصب اروند رود

تیداد و  م در عمیان ام از پیوستن کارون، دجله و فرات به وجود آمده تا شیبه جزییره مَسدیندد   

یج فیارس از  ی خلی (. منطقه1384،4ازطریق دریای عمان با اقیانوس هند ارتباط دارد )الهی،

 یهشت واحد سیاسی شامل: ایران، عراق، عربستان سعودی، قطر، عمیان، امیارات متحیده    

عربی، کویت و بحرین تشکیل شده است. این منطقه را می توان بر اسیاس خصیلت هیای    

قه ی تمایز که الگوی کنش متقابل منطقه ای را شکل می دهند، یک واحد و منطمشترک و م

 ( 96:1385ان دانست.)زین العابدین،ژئوپلیتیک بارز در جه
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 واحد های سیاسی منطقه خلیج فارس -(1نقشه شماره )

 
 (98:1390منبع: )روانب ش و پورفیکوئی،

 جغرافیای سیاسی

 نهیا میی  یاسی وجیود دارد کیه بیه چنید میورد از آ     تعاریف متعدد و زیادی از جغرافیای س

پدییده هیای سیاسیی اسیت و بیه       جغرافیای سیاسی اساسا درگیر تحلییل فایایی   .پردازیم

ی ( جغرافییا 9: 1386اختصاصات فاایی فرایند سیاسیی توجیه دارد . )داریسیید  ،بلییک ،    

ر ازد . اگسیاسی به تقسیم بندی های سیاسی فاای قابل وصو  به یک گروه خاص می پرد

ای سط  زمین مانند پوسته صاف توپ پینگ پنگ یکنواخت بود موضوعاتی از قبیل جغرافی

در  سی و روابط بین الملل وجود نداشت جغرافیای سیاسی به تقسیم بندی های سیاسیسیا

و  صحنه جغرافیایی می پردازد . جغرافیایی سیاسی مااهیم چون )کشور و میرز ، حکومیت  

وابییط میییان مرکییز و پیرامییون ، منطقییه و دولییت ( را بررسییی مییی سییرزمین ، حرکییت و ر

 (32: 1380کند.)مجتهد زاده ،
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  :یتامن

، عبارت است از: در معرض خطر نبیودن ییا از خطیر    «امنیت»های لغات از تعریف فرهنگ

همچنین عبارت است از: رهیایی از تردیید، آزادی از اضیطراب و     1«امنیت»محافظت شدن. 

لیی،  اشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند. امنیت خواه فردی، ملی یا بیین المل بیمناکی، و د

است که انسان با آن مواجه است. امنیت به صورت وسیع، در ماهیومی   در زمره ی مسائلی

به کار گرفته شده است که به صل ، آزادی، اعتماد، سالمتی و دیگر شرایطی اشاره می کنید  

احساس آزادی از نگرانی، ترس، خطر ییا تهدییدات ناشیی از    که فرد و یا گروهی از مردم 

( از سوی دیگر، امنیت پدییده ای متیأثر از   43:  1383داخل یا خارج داشته باشند.) ربیعی ،

ذهنی به شمار می آید که دیگر چونان دوران جنگ سرد، نمی تیوان آن   -مؤلاه های مادی 

 (59: 1381، آرلیتل،  را در ذیل مالحظات نظامی تعریف نمود.) مکین الی

 (و گاز نفت) یاقتصادهای چالش

ین بیه  چی  2015ا  افزایش است چنانچه تا سا  امروزه در تمام دنیا تقاضا برای نات در ح

شیتر آن از  میلیارد بشکه نات در روز وارد کند که بی 5تنهایی مجبور خواهد بود که بیش از 

نحیل  ر جهانی نات بیا برخوردهیای الی  منطقه خلیج فارس خواهد بود که منطقه ای با ذخای

 (2000 ,سیاسی اسیت. میان دولت های منطقه و تکثیر تسلیحات و وخیم نر شدن شرایط 

(kemp 
حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نات ویک سوم ذخائر گاز طبیعیی جهیان در اختییار    

ن وبه کشورهای خلیج فارس قرار دارد. تقاضای مستمر برای نات خلیج فارس به فراوانی آ

رشد اقتصاد جهانی بستگی دارد.اگر رشد مداوم اقتصادی در آمریکای شیمالی،اروپا وآسییا   

دهه آینده استمرار یابد جهیان بیا افیزایش سیریع تقاضیا بیرای انیرژی روبیرو خواهید          در 

شد.افزایش تقاضای آسیا به ویژه کشورهای چین و هنید بیه نایت خلییج فیارس یکیی از       

آثار ژئوپلتیکی و اقتصادی نیز خواهید داشیت. در صیورتی کیه     تحوالتی است که در آینده 

یریت ونظیم ب شیی بیه اقتصیاد خیود موفیق       کشورهای بلوک شرق سیابق بتواننید در مید   
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شوند،تقاضای انرژی حتی سریع تر از پیش افزایش خواهد یافیت.مزیتی کیه در خصیوص    

های کمتر در مقایسه بیا  انرژی این منطقه وجود دارد،فراوانی نات وگاز ، است راج با هزینه 

ه یافتیه حمیل   م ازن نات در مناطق دیگر و قرار گرفتن در کنار مسیرهای کارآمد و توسیع 

 ( 187-190: 1383ونقل جهت دسترسی به بازارهای م تلف می باشد.)کمپ،هارکاوی ،

مهم ترین عامل استراتژیک خلیج فارس، وجود منابع عظیم نات و گاز است، به گونیه  

نام نهاده اند.با وجود تحیوالت دهیه هیای اخییر و     « م زن نات جهان»منطقه را ای که این 

کردن انرژی های آب، باد، خورشید، اتم و...، هیم چنیان نایت بیه     زین تالش برای جای گ

عنوان انرژی برتر و اصلی ترین ماده اولیه تولیدی صنایع، اهمییت خیویش را حایر کیرده     

بیه   1«کیاالی اسیتراتژیک  »می شود. در واقیع نایت،    است و روز به روز بر ارزش آن افزوده

ای جهانی تأثیرگذار اسیت و هیر گونیه    شمار می آید که از راه های گوناگون بر سیاست ه

تغییر و تحولی در صادرات آن، پیامدهای یکسانی بر کیل جهیان دارد و عیدم ثبیات بهیای      

جیه میی کنید.نات در    نات، تهدیدی جدی است که همواره بازارهای ناتی را با بحیران موا 

جهیان  طی قرن بیستم، در حقیقت عامل بسیار مهمی در تحوالت نظامی سیاسی و اقتصادی 

بوده و برای سا  های قابل پیش بینی نیز چنین خواهید بیود. در ایین مییان منطقیه خلییج       

فارس، به علت تسلط بر ذخایر عظیم و قیدرت تولیید و تیوان صیادراتی قابیل توجیه، در       

ین تحوالت و وقایع مهم بوده است و هست و تقریباً همه کشورهای جهان، حقیقت مرکز ا

سیاسیی بسییاری از    -حوزه می باشند و حیاط اقتصادی و نظیامی کم و بیش وابسته به این 

این کشورها، به خصوص کشورهای عتی غرب و ژاپن، به ادامه بی وقایه جرییان نایت از    

، خلیییج فییارس و مسییایل آن،  حییوزه خلیییج فییارس وابسییته اسییت.) همییایون االهییی    

آیید کیه در    .(بنابراین خلیج فارس از مهم ترین م ازن انرژی جهان به شیمار میی  113ص

تأمین انرژی آینده جهان، نقشی اساسی بر عهده دارد. نیاز روزافزون کارخانجات صنعتی به 

نات و غیر قابل جای گزین بودن آن توسط انرژی هیای دیگیر، بیه منطقیه خلییج فیارس       
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خاصی ب شیده است. در واقیع، منطقیه خلییج فیارس افیزون بیر       « یگاه ژئواکونومیکیِجا»

موقعیت ژئواکونومیکی نیز دارد و آنچه از همه بر احراز چنین موقعیتی  موقعیت ژئوپولتیک،

تأثیرگذار بوده، مسأله نات و گاز است.تحوالت نظام بیین الملیل، بییانگر آن اسیت کیه در      

برتر از آنِ کسی خواهد بود که بر انرژی جهانی، به ویژه نات و هزاره سوم میالدی، قدرت 

تعجب نیست که خلیج فارس به عنوان بزر  ترین م یزن   گاز تسلط یابد و بنابراین، جای

انرژی جهان، کانون توجه جهانی قرار گرفته است.این منطقیه، دارای ذخیایر ناتیی جهیانی     

ی صنعتی شاهر  حیاتی به شمار می آید که بسیار باالیی است و از این نظر، برای کشورها

درصد از مجموع نات  62رس، چرخه اقتصاد را به گردش در می آورد. کشورهای خلی  فا

مصرفیِ بازارهای جهان را تولید می کنند.) لواء فیلی رودباری، کویت )کتاب سبز(، صی   

همچنیین منیابع    تبه عالوه، عمق کم این خلیج، امکان بهره برداری از منیابع نای   .(17و16

ت و گیاز،  دریایی آن را به سهولت و ارزانی فراهم می آورد و هزینه های پایین است راج نا

توجه کشورهای صنعتی را به خود جلب کرده است. اکتشاف نات، باعث درآمی تن خلییج  

فارس با اقتصاد جهانی شده، به ویژه آن که است راج نات از این منطقه، بسیار به صرفه تیر  

دیگر مناطق جهان برآورد می شود.به طور کلی، عرضه کنندگان نات در جهان دو گیروه   از

اوپک و کشورهای غیر اوپک. البته بیش ترین تولید، از آنِ کشورهای عاو  هستند: اعاای

اوپک است. که بیش تر آن ها، از کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.تااوت اصیلی مییان   

وپک در این است که دسترسی به م یازن غییر اوپکیی هیا     م ازن کشورهای اوپک و غیر ا

لیید بییش تیر میی شیود. در بسییاری از       مشکل تر است، به ویژه در میان میدت هزینیه تو  

، «نسیبت کیم مییانگین تولیید    »کشورهای غیر اوپک، به دلیل کوچک بودن میادین ناتیی و  

نیروهیای بیازار،   ، سیاسیت و تعامیل   21هزینه تولید بیش تر است.) نایت در آسیتانه قیرن    

یکیایی  تحلیلگیر آمر  1«توماس اسیتوفر »با توجه به مطالعات  .(43ترجمه: داود علمایی، ص 

نات، تولید هر بشکه نات خشکی در ایران، ابوظبی، عراق، کویت و عربستان سعودی، یک 

                                                           
1  Thomas staufeer 
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 تا چهار دالر هزینه در بر دارد. این رقم که با توجه به بازده چاه برآورد شده، شیامل هزینیه  

 رهای اکتشاف، ارزیابی و توسعه و نرخ بازگشتی حدود ده تا پیانزده درصید میی باشید. د    

هزینه ها در دریای شما  دوازده تا بیست دالر در هر بشکه، در غیرب تگیزاش    قابل، اینم

هاده تا نوزده دالر و در کانادا بیش از نوزده دالر می باشد. در عین حا ، هزینه ایجاد ییک  

ید اضافه، در شش کشور عاو اوپیک، در منطقیه خلییج فیارس )اییران،      بشکه ظرفیت تول

حده عربی و قطر( بسیار کم تر از هیر نقطیه دیگیری در    عربستان، عراق، کویت، امارات مت

جهان است. برای نمونه، این هزینه در عراق کم تر از پینج هیزار دالر در هیر بشیکه، و در     

ل، این هزینه در خلیج فارس حدود سه هزار ایران در حدود شش هزار دالر می باشد. در ک

یسه با سایر تولید کننیدگان اصیلی   دالر برای هر بشکه ظرفیت تولید اضافی است که در مقا

غیر اوپک، نظیر دریای شما  و آمریکای شمالی، بسیار کم تر است.) علی امیامی میبیدی و   

اقتصیادی،   -ات سیاسیی ، ماهنامه اطالع«قدرت اوپک در بازار جهانی»مرتای بهروزی فر، 

.( بییه عییالوه، عمییر متوسییط ذخییایر ناتییی 147و 146، صیی  1380، سییا  165-166ش 

رهای خلیج فارس، در برخی نقاط به صد سا  نیز می رسد؛ در حالی که عمر نات در کشو

 دیگر نقاط جهان، متوسط هیجده سا  است.

 2006سال در جهان و فارس یجخل حاشیه كشورهای هیدروكربوی ذخاير آماری :مقايسه1جدول شماره

تولییییید ناییییت  

 (1000b/d)خام

ذخیییایر اثبیییات 

 (bscmشده گاز

ذخییایر اثبییات  

 mb)ده ناتش
 

21.336.0 70.422 732.158 

کشیییییورهای 

حاشیییییه خلیییییج 

 فارس

 کل اوپک 922.482 89.193 32.071.1

 کل جهان 1.195.3182 180.899 71.995.7

29.63 38.92 61.25 
درصیییییییید 

 کشورهای حاشییه 
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 خلیج فارس

 درصد اوپک 77.2 49.3 44.63

 (.171: 1386منبع: )درویشی، نجومی

ه نایت  ، یگانه تولید کنندگان عمد2010های به عمل آمده، از سا  بر اساس پیش بینی 

بیه   جهان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، به ویژه ایران، عراق و عربسیتان خواهنید بیود و   

یت بیاال،  این منطقه، از جمله هزینه تولید پایین، ظرفلحاظ ویژگی های منحصر به فرد نات 

لحاظ  یت آن افزوده می شود.به طور خالصه بهکیایت مطلوب نات و... روز به روز بر اهم

 ذخایر ناتی، مزیت خلیج فارس در برابر دیگر نقاط جهان، به شر  ذیل است:

ج های حوزه خلیی درصد کل ذخایر جهان، در کشور 63الف(منابع ناتی فراوان منطقه )

 (.فارس قرار دارد

 ب(سهولت است راج

زینه شیش  هن یک تا سه دالر در مقایسه با ج(هزینه تولید پایین )هزینه تولید اوپک، بی

 تا ده دالر برای هر بشکه تولید کنندگان غیر اوپک می باشد(

ه و د(مازاد ظرفیت تولید، به طوری که این کشورها، دارای مصرف بسیار محیدود بیود  

ک، پی اصوالً جهت صادرات و اقدام به تولید و است راج نات می نمایند. کل کشیورهای او 

شورهای حوزه خلیج فارس، کم تر از یک درصید مصیرف جهیانی نایت را     دو درصد و ک

 دارند.

 ه(کیایت باالی نات خام منطقه

 و(سهولت حمل و نقل

دود حی لقه چاه نات، ز(توان تولید زیاد چاه های نات )در حوزه خلیج فارس، از هر ح

 ، در حیالی کیه حجیم قابیل مقایسیه در     تن نات در سا  می توان اسیت رج کیرد   250000

 تن در سا  است( 1000آمریکا، فقط 

  (امکان کشف ذخایر جدید ناتی وسیع در ایین منطقیه، در مقایسیه بیا سیایر منیاطق      

 .(117جهان.) همایون االهی، پیشین، ص 
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فیارس تنگیه   قا  صیادرات نایت در حیوزه خلییج     مهمترین چالش اصلی در بحث انت

ر عه یافته و هیم کشیورهای د  از آنجا که هم کشورهای توساستراتژیک خلیج فارس است. 

ییاز  حا  توسعه به صدور نات از خلیج فارس وابسته اند و بیش از نیمیی از نایت میورد ن   

ینیی میی   برد. پییش  جهان باید از تنگة هرمز بگذرد، امنیتِ تنگة هرمز اهمیت بین المللی دا

 رسشود که با افزایش ظرفیت گستردة صدور نات و گاز از ایین تنگیه ، منطقیة خلییج فیا     

 (.  144ی139همچنان بی رقیب بماند )همان ، ص 

سیترة  از آنجا که ایران بزرگترین و نیرومندترین کشور خلیج فارس است و بیشیترین گ 

بسییار   نگة هرمیز بیرای آن از اهمییت   جغرافیایی و مواضع حااظتی را در این منطقه دارد، ت

)  نطقیه شیمرده میی شیود    برخوردار است و در حقیقت دروازة ارتباطی ایران با جهیان و م 

(. برخی از کشورهای عیرب خلییج فیارس ، از جملیه عیراق و کوییت و       130همان ، ص 

راه  عربستان سعودی ، در پنجاه سا  اخیر برای کاهش وابستگی خود به صیادرات ناتیی از  

 ی غییر از نگة هرمز، تالش کردند تا با لوله های ناتی ب شهایی از نات خیود را از راههیای  ت

ت سیوق  ه صادر کنند. این تالش تا حدودی موفقیت آمیز بود ولی نتوانست از اهمیراه تنگ

دن لولیه  الجیشی تنگة هرمز و اهمیت نظارت ایران بر این تنگه بکاهد، بویژه آنکه بسته شی 

ة ی که از ترکیه و سوریه و عربستان سیعودی عبیور میی کیرد ییی در دهی      های ناتی عراق ی

ج گة هرمز همچنان امنترین راه صدور نایت و گیاز خلیی   ، ثابت کرد که تن1990ش / 1360

ز (. اهمیت سوق الجیشی تنگة هرم147ی 145فارس به بازارهای جهانی است )همان ، ص 

فیارس   ای صادرکنندة نات و گاز خلیجو موقعیت ایران ، بر روابط سیاسی ایران با کشوره

 ، اثر می گذارد.از یک سو، و با کشورهای مصرف کنندة نات و گاز از سوی دیگر
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یوز که توسط سایت خبری تحلیلی مشرق ن رویترز)نقشه های باال برگرفته خبرگزاری 

ییان  مان اقتصاد جهیانی امنیت منطقه ای ودر رااهمیت تنگه هرمز و نقش آن  منتشرگردیده و

 می سازد(

 امنیتی حوزه خلیج فارس های چالش

میی شیود. در قیرون گذشیته اسیتعمار      خلیج فارس یکی از مناطق راهبردی دنیا محسیوب  

پرتغا  با اشراف بر موقعیت استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز، حاور خیود را در ایین   
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تغیا  ظیاهر شید و    امپراطوری درییایی پر  1505منطقه نات خیز استحکام ب شید. در سا  

میز  موفق شدند که برای یکصد سا ، سلطه خود را بر خلیج فارس تحمیل کند و امرای هر

میالدی( ایرانییان موفیق    1603را خراجگزار خودشان قرار دهند. ولی در زمان شاه عباس )

منطقیه امیروزی امیارات را از     1612می شوند، بر بحرین اعاده حاکمیت کننید و در سیا    

یها خارج کنند و به مرور موجب اخراج آنان از منطقیه گردنید.آلبورک درییادار    دست پرتغال

تنگه باب المندب، هرمز و ماالکا تسلط  3آورده است: هر دولتی که بر  پرتغالی در این باب

داشته باشد بر جهان مسلط خواهد بود.) عباس اقبا  . مطالعاتی در باب بحرین و جزاییر و  

خروج پرتغالیها، خلیج فارس به دلیل ضعف حکومتهای ایران  سواحل خلیج فارس( پس از

ط هلند و سپس استعمار پیر انگلییس در آنجیا و   و درگیریهای داخلی، شاهد حاور و تسل

نیز تداوم سیاست های دیرینه و استعماری روس های تزاری برای دست یابی به آب هیای  

و راهبیردی آن اسیت.) دکتیر    گرم خلیج فارس بوده است که همگی حاکی از اهمیت ویژه 

اهبیردی خلییج   سهراب اعظم زنگنه . مروارید خلیج بحرین فارس( یکی از دالیل اهمیت ر

گذرگاهی است هاللی شیکل کیه خلییج    « تنگه ی هرمز»فارس وجود تنگه ی هرمز است. 

فارس را به دریای عمان متصل می کند. این تنگه یکی از مهم ترین تنگه ها در بیین ییازده   

ی مهم دنیاست که برای ابرقدرتها اهمیت اقتصادی و راهبیردی زییادی دارد.) لنیارت     تنگه

ژئو استراتژیک و تحوالت منطقه ای پس از جنگ عراق( اهمییت عیرض   سوشون . محیط 

کم تنگه ی هرمز از این جهت است که در طو  سه کیلومتر مسافتی که عیرض تنگیه بیین    

از عرض آب هیای سیاحلی در کشیور اییران و      مایل دریایی متغیر است، ب شی 24تا  21

بین آنها دریای آزاد وجود ندارد. عمان بر روی هم منطبق می شود و بنابراین، در فاصله ی 

همین امر حساسیت ویژه ای را در امر کشتیرانی بین المللی در تنگه ی هرمز ایجاد کیرده و  

یران نهیاده اسیت . بیه همیین     مسئولیت سنگین امنیتی را بر دوش این دو کشور و به ویژه ا

ژه ای برخوردارند. دلیل دو کشور ایران و عمان از اهمیت راهبردی و جغرافیایی سیاسی وی
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در یک سی نرانی در   1980دیوید نیوسام، معاون وزیر امور خارجه)وقت( آمریکا، در سا  

ی باشید  درباره اهمیت این منطقه چنین گات: اگر جهان دایره مسطح1« جرج تاون»دانشگاه 

ن گات که مرکز آن خلیج فیارس اسیت...   و کسی ب واهد مرکز آن را بیابد، به یقین می توا

روزه جایی در جهان به اهمیت این منطقه وجود ندارد که تمامی توجهات را به یک نقطه ام

و با عالیقی یک دست، همسان کند. درحا  حاضر، برای ادامه ی سالمت اقتصادی و ثبات 

اهمیت این مرکز وجود ندارد.) ناصر تکمیل همایون . اسالم و تداوم نقیش   جهان، جایی به

 فارس(فرهنگی ایران در خلیج 

صادی، میالدی آلن الرسون معاون وزیر امور خارجه در امور اقت 2004در ماه می سا  

م کرد تجارت و کشاورزی با انتشار گزارشی تحت عنوان ژئوپلیتیک نات و گاز طبیعی اعال

ه یک امر مسلم در تجارت نات است که اغلب نات در کشورهایی یافت می شود ککه این 

تند که اسی چالش زا بوده و یا دارای مشکل در جغرافیای طبیعی هسیا دارای رژیم های سی

سییه،  در اینجا می توان از منافع حیاتی و استراتژیک اییاالت متحیده در خلییج فیارس، رو    

 (Alan Larson, 2004) نزوئال نام برد.حوضه دریای خزر، غرب آفریقا و و

د از کل ذخایر ناتیی  درص 63مایل مربع قریب  29500خلیج فارس با مساحتی حدود 

شناخته شده در جهان را در خود جای داده است. در حا  حاضر، به رغم اینکه جهان فقط 

یت درصد از مصارف ناتی خود، به خلیج فارس متکی است، ولی این وضع 41برای حدود 

در حا  تحو  بوده و همان گونه که وزارت انرژی ایاالت متحیده ی آمریکیا اعیالم کیرده     

درصد نیازهای ناتی خیود بیه خلییج فیارس وابسیته       65ن به زودی برای تأمین است، جها

درصد از ذخایر گیاز جهیان را نییز در خیود      30خواهد شد. این منطقه غیر از نات، قریب 

دومین منطقه از لحاظ میزان ذخایر گاز در جهیان اسیت. ایین    جای داده که پس از روسیه، 

بان سیاستمداران دنیا به روشنی بیان شده است. هنری موقعیت استراتژیک بارها و بارها از ز

کیسینجر سیاستمدار آمریکایی معتقد است: کشورهای پیشرفته صنعتی به عرضه نات خلیج 

                                                           
1 Georgetown 
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مدهایی را در بر خواهد داشت.) ایرج افشیار .  فارس وابسته اند و رادیکالیزه شدن منطقه پیا

مور خارجه وقیت آمریکیا در گیزارش    نام خلیج فارس( از سوی دیگر ویلیام راجرز وزیر ا

 %65اعالم کرد: شبه جزیره عربستان، عراق و ایران بییش از   1971مارس  26خود به تاریخ 

یین ذخیایر ناتیی در اوضیاع     ذخایر شناخته شده نات جهان را در اختیار دارند. استااده از ا

ورهای اروپای مناسب سیاسی و اقتصادی، برای کشورهای متحد ما در آتالنتیک و سایر کش

غربی و ژاپن دارای کما  اهمیت است.) پیروز مجتهد زاده . امنیت و مسیایل سیرزمینی در   

 (45،ص1380،خلیج فارس

هیور  زنهاور رئییس جم نقطه اوج اعتراف به جایگاه برتر جهانی خلیج فارس، س نان آی

پیا و  ارو با اشاره مستقیم بیه وابسیتگی شیدید    میالدی می باشد که 50وقت آمریکا در دهه 

نیای  آمریکا به انرژی خلیج فارس با س نانی روشن بیان کرد که سقوط خلیج فارس بیه مع 

ی پییدا  نات خلیج فارس برای اروپا پیوسته اهمیت بیشیتر »سقوط اروپا و آمریکا می باشد: 

ریکیا  ده است. اقتصاد اروپا در صورت قطع نات، متالشی خواهد شد و در نتیجیه آن، آم کر

 از این روی تسیلط بیر خلییج فیارس بیه     « سیار دشواری قرار خواهد گرفت.نیز در وضع ب

 معنای تسلط بر قلب دنیا می باشد. همین موقعیت استراتژیک موجب گردیده اسیت چشیم  

د. به خلیج فارس، مهد تمدن ایرانییان معطیوف گیرد   طمع بسیاری از کشورهای بزر  دنیا 

رتبیاط  ادیگر تنها به خاطر ایایای نقیش    خلیج فارس با منابع طبیعی و معدنی فراوان خود،

، دهندگی یک بزرگراه تجاری میان شرق و غرب جهان اهمیت ندارد، بلکه در حا  حاضیر 

ن مهمیی  ید. وضعیتی به اییکی از دو سر انتهایی در معادالت اقتصادی جهان به شمار می آ

یجاب آینده، ا و موقعیتی راهبردی به حساسیت خلیج فارس، برای توازن اقتصادی جهان در

ای می کند تا امنیت این شاهراه مهم از زواییای گونیاگون بیا تاکیید بیر همکیاری کشیوره       

مشترک المنافع داخلی حوزه خلیج فارس و خروج کشورهای بیگانیه میورد بررسیی قیرار     

ر خلیج فارس همچنین منطقه ای است که شریان حیات غرب، یعنی نات از آن عبیو  گیرد.

نطقیه  عرضه ی نات جهان از این منطقه می گذرد. از ایین رو، ایین م   %25می کند. بیش از 

 برای نظام سرمایه داری و در رأس آن آمریکا، حایز اهمیت حیاتی است. 
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 یاخلیج فارس به عنوان یک مجموعه امنیتی منطقه

امنیتیی   گروهی از کشورها را شامل میگردد که وابستگی متقابل« مجموعه امنیتی منطقه ای»

. )باری آنان به حدی است که امنیت ملی آنان را نمی توان جدا از یکدیگر فرض نمودمیان 

 .(216، ص 1378بوزان، 

ت هتعیین و شناخت مجموعه های امنیتی منطقه ای ناشی از ویژگیهایی است که در ج

 ه پیرداز نظری تشری  و توضی  تعامالت امنیتی دسته ای از کشورها بکار میرود. باری بوزان

ا عه امنیتی منطقه ای در جهت شناخت یک مجموعه امنیتیی منطقیه ای ویژگیهیایی ر   مجمو

 الزم و ضروی میداند. وی بر این بیاور اسیت کیه ییک مجموعیه امنیتیی منطقیه ای دارای       

 عناصری بدین شر  است: 

 ود وابستگی متقابل امنیتی میان اعاا جو .1

 وجود الگوهای دوستی و دشمنی .2

 ینزدیکی و مجاورت جغرافیای .3

 وجود حداقل دو بازیگر موثر .4

 .(  279-282، ص 1383، خانی . استقال  نسبی از سایر مجموعه ها. )علی عبداله5

وابسیتگی  "ای، وجیود   اولین و مهمترین ویژگی برای شناخت ییک مجموعیه منطقیه   

 س متقابیل گونه که خود بوزان اظهار میدارد وجود احساس تهدید یا تریا آن "تقابل امنیتیم

یتوان در م. ( این مسئله را 219یا چند دولت مقتدر است.) باری بوزان، پیشین، ص  میان دو

  وجود نگرانیهای عمده امنیتی کشورهای همجوار خلیج فارس جستجو نمود. بیا ایین حیا   

ای ییک  همچنین از جمله عوامل اصلی ایجاد وابستگی متقابل میان اعا وجود این نگرانیها

منیتیی  میباشد. این عنصر ویژگی کلیدی در نظرییه مجموعیه ا   مجموعه امنیتی منطقه ای نیز

 منطقه ای است. 

دیگر ویژگی یک مجموعه امنیتی منطقه ای، وجود الگوهای دوستی و دشیمنی اسیت.   

ق این ویژگی با منطقه مورد بحث یعنی خلییج فیارس، از   اما شاید بهتر باشد در جهت تطبی

ی دشمنی میان کشورهای ایین منطقیه اسیتااده    واژه تعدیل یافته دوستی و سوءتااهم به جا
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نماییم. این ویژگی عمدتا ناظر بر وجود اختالفات مییان کشیورهای عایو ییک مجموعیه      

به عنوان مثا  به اختالفیات   امنیتی منطقه ای میباشد. برخی از این اختالفات در حا  حاضر

مییان عیراق و    ارضی و مرزی کشورهای منطقه خلیج فارس اشاره دارد. اختالفیات میرزی  

کویت که در حا  حاضر حل شده فرض میشوند، اختالف عربستان و کویت بر سر جزاییر  

قارو و ام المرادم، اختالف عربستان سعودی و قطر بر سر برخیی نیواحی میرزی، اخیتالف     

و قطر بر سر مجمع الجزایر حیوار، اخیتالف عربسیتان سیعودی و امیارات متحیده       بحرین 

اطق بوریمی و لیوا، اختالفات امارات متحده عربی و عمان بیر سیر   عربی)ابوظبی( بر سر من

نواحی منطقه دیبا. این اختالفات حتی در پاره ای از مواقع به بروز تنشهای مییان دولتهیای   

که از آن جمله برخوردهای مرزی میان عربسیتان سیعودی و   منطقه نیز منجر گردیده است 

در دیوان بیین المللیی    1998و قطر که از سا  و اختالفات میان بحرین  1992قطر در سا  

دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.) پیروز مجتهد زاده. امنیت و مسایل سیرزمینی در  

امییارات متحییده عربییی در .( و در نهایییت ادعاهییای 12-13، صیی  1380خلیییج فییارس، 

خصوص جزایر سیه گانیه ایرانیی تنیب بیزر  و کوچیک و ابوموسیی و در گذشیته نییز          

الجزاییر   1975اختالفات میان ایران و عراق بر سر اروند رود بود که منجر به عقد قیرارداد  

 گردید. 

ف اما سومین ویژگی مجموعه امنیتی منطقه ای یعنی مجاورت جغرافیایی محیل اخیتال  

شد. هرچند این ویژگی یک عامل الزم در تشیکیل ییک مجموعیه امنیتیی منطقیه بیه       می با

ک ام. دیوید ای.لیک و پاتریی رجوع شود به گونه که لیک و مورگان)ید اما همانحساب می آ

می کنند دارای اشکا  میباشد. بر  .( استدال 51-54ص 1381ای،  مورگان، نظمهای منطقه

ر بی ضر به عنوان یک قدرت خیارجی امیا تیارثیر گیذار     این اساس ایاالت متحده در حا  حا

یی جزء ماید در حالیکه از لحاظ جغرافیامجموعه امنیتی منطقه ای در خلیج فارس عمل مین

 این مجموعه محسوب نمیگردد. 

دیگر ویژگی مهم یک مجموعه منطقه ای وجود حداقل دو بازیگر موثر در آن میباشند. 

از از جمله بازیگران مهم و تارثیر گذار در منطقه خلیج فارس ایران، عربستان و عراق از دیرب
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میگردد کیه منطقیه خلییج فیارس تمیامی ویژگیهیا و       محسوب میگردند. بدینگونه مالحظه 

خصوصیات یک مجموعه امنیتی منطقه ای را در خود دارا می باشد و از این لحیاظ اطیالق   

 انطباق دارد. نام مجموعه امنیتی منطقه ای کامالً با شرایط منطقه 

مسئله دیگر در خصوص تهدیدات امنیتیی ، گسیتردگی موضیوعات امنیتیی در سیط       

باشد. اگر امنیت را در شکل موسع آن آنگونه که مورد نظر مکتب کپنهیاک میباشید   منطقه می

تعریف نماییم، در این صورت مالحظه میگردد که علیرغم وجود برخیی تهدییدات امنیتیی    

گذشته وجود داشته است، در حا  حاضر ضروری است تا به دیگیر  دائمی در منطقه که از 

بیشیتری گیردد. ابعیاد اقتصیادی، زیسیت محیطیی و        ابعاد امنیت در سط  منطقه نیز توجه

اجتماعی نیز عالوه بر ابعاد نظامی و سیاسی به خصوص طی سالهای اخیر در خیور توجیه   

در منطقه خلیج فارس با توجه به  بیشتری میباشند. به عنوان مثا  بعد زیست محیطی امنیت

های اخییر لیزوم توجیه    آلودگیهای شدید اکولوژیکی منطقه و تشدید بحران آب در طی سال

بیشتری از سوی کشورهای منطقه را می طلبد. نشت نات در طو  جنگهای خلیج فارس از 

بیه  میلیون بشکه نات در جریان حملیه عیراق    11طریق میدان ناتی نوروز و ورود بیش از 

میلیون تن نات به آبهای خلیج فارس و دریای عمیان، تیارثیر    5/1کویت و نیز نشت ساالنه 

ی در افزایش آلودگی آبهای خلیج فارس داشته به طوریکیه در حیا  حاضیر آلیودگی     بسزای

افیزون بیر ایین    1بار بییش تیر از متوسیط جهیانی آن اسیت.      47خلیج فارس و دریای عمان 

ل هزار برابر، کبالیت و  ست که در این دریا، میزان کادمیوم و نیکبررسیهای اخیر نشان داده ا

از دیگر چالشیها و   2.هزار برابر بیشتر از آبهای پاک است 20برابر و سرب بیش از 030 روی

تهدیدات امنیتی در سط  منطقه میتوان به قاچاق مواد م در اشاره نمود. این مسیئله نییز از   

های منطقه به حساب می آید. به خصوص مجیاورت  جمله نگرانیهای مشترک تمامی کشور

فغانسیتان، باعیث میگیردد تیا سیایر      مرزی ایران با کشور تولید کننیده میواد م یدر یعنیی ا    

کشورهای منطقه نیز از این ناحیه مورد تهدید واقع گردنید. بنیابراین پیاره ای از مسیایل و     

                                                           
 http://www.hamshahrionline.irدید کننده محیط زیست خلیج فارس: فعالیتهای نظامی ته 1

 http://www.hamshahrionline.irتنگناهای محیط زیست در خلیج فارس:  2
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دیدات، از جمله مسایل مشکالت دیگر وجود دارند که علیرغم محو شدن در سایه سایر ته

 مهم تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه به شمار می روند. 

ابعیاد و   مالحظه میگردد که با گسترش ابعاد امنیت در منطقه و توجه به سیایر بنابراین 

جیزء   چالشهای امنیتی، نگرانیهای امنیتی بیشتری شناسیایی میگردنید کیه بیه احتمیا  زییاد      

ی کشورهای منطقه خواهند بود. در حیا  حاضیر در سیط  منطقیه     نگرانیهای مشترک تمام

ای د که جزء نگرانیهای اولیه و مشترک کشیوره خلیج فارس تهدیدات بسیاری وجود داردن

نطقیه، بیه   ثبات کننده امنیت در م منطقه میباشند. این تهدیدات همچنین به عنوان عوامل بی

یدهای ی جدید نیز عمل مینمایند. تهدعنوان مانعی در جهت شکل گیری هر گونه نظم امنیت

کثییر  ن یافتیه، پولشیویی، ت  جناییات سیازما   فراملی و منازعات میان دولتی، افیراط گراییی،  

و و سالحهای کشتار جمعی، بالیای بهداشتی و زیست محیطی مانند بحران آب، قاچاق دار

 مهاجرتهای غیرقانونی از جمله این عوامل محسوب میگردند. 

و حمایت از رژیمهای استبدادی حوزه خلیج فیارس بیه    فرامنطقه ایحاور نیروهای 

گراهیام  جز نگرانیهای اصیلی کشیورهای منطقیه میباشید.      نیز  بهانه حار منافع ملی خود  

بیازهم  »فولر، قائم مقام سابق شورای امنیت ملی آمریکا این مساله را مطیر  میی کنید کیه:     

ه که میراث دهه ها موضع گیری تک سیویه  واشنگتن در برابر یک انت اب س ت قرار گرفت

؟ «منافع امریکیا »نه نخ نما شدنآنهاست: تداوم حمایت از رژیم های خود کامه محلی به بها

و حمایت از پایگاه های نظامی که در آنجا مستقر کرده، به هر قیمیت و در نتیجیه تشیدید    

م کیردن بسیتر   خشم مردم؟ و یا دست برداشتن از حمایت رژییم هیای اسیتبدادی و فیراه    

مناسب تا این که روند طبیعی جریان ها طی شود و پذیرش واقعیات؟ سیوا  اساسیی ایین    

ست که آمریکا تا چه زمانی باید به حمایت از شرایط زشت کنونی ادامیه دهید؟ هرچقیدر    ا

خیروج ایین نیروهیا    (.(Fuller, 2011: 75بیشتر انتظار بکشیم شرایط بدتر خواهد شید 

مودن زمینه هیای همگراییی و   ااهمات میان کشورهای منطقه و فراهم نمیتواند به رفع سوءت

اید. زیرا ناوذ و رسوخ قیدرتهای خیارجی در منطقیه و در    تعامل بیشتر میان اعاا کمک نم

بسیاری موارد با مداخله در امور منطقه ای، بر گزینه های پیش روی کشورهای منطقه تارثیر 
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د نمیوده اسیت.) دیویید ای.لییک و پاترییک ام.      گذاشته است و انت ابهیای آنیان را محیدو   

به طور اساسیی از جملیه عوامیل     .( این مسئله373، ص 1381ای،  مورگان. نظمهای منطقه

ایجاد چالش میان برخی از کشورهای منطقه به خصوص ایران با سایر کشیورها محسیوب   

ر اختییار  میگردد. در صورت خروج و یا کاهش نیروهای فرامنطقه ای، محرک نیرومنیدی د 

برخی از کشورهای منطقه )به خصوص ایران( در جهت ورود به هر گونه ترتیبیات امنیتیی   

زییرا تنهیا در ایین    ( 22، ص 1386،د در منطقه قرار خواهد گرفت. )شهروز ابراهیمیی جدی

صورت است که کشورهای معترض به این نتیجه خواهند رسید که نگرانیهیای آنیان نییز از    

طقه به رسمیت شناخته شده است. بنیابراین از لحیاظ روانیی نییز     سوی دیگر کشورهای من

 تعامل ایجاد گردیده است.  فاای الزم برای ایجاد حس همکاری و

 تاٌمین امنیت منطقه ای در چهارچوب سیستم امنیت دسته جمعی

اکنون و پس از تعیین خلیج فارس به عنوان یک مجموعه، برای تنظیم روابیط امنیتیی مییان    

عاو از یک سو و مقابله با تهدییدات و چالشیهای درون و بیرون منطقیه ای از     کشورهای 

ستم امنیتی کارآمد نیاز است. بنیابراین فیارا از هرگونیه برداشیت و     سوی دیگر، به یک سی

ادراکی از سوی کشورهای عاو مجموعه، تعامل و همکاری آنها در چیارچوب ییک نظیم    

نها باشد، برخاسته از یک ضرورت و نیاز مشترک امنیتی بیش از آنکه تابع اراده و خواست آ

ر یک سیستم امنیتی به هیم پیوسیته و بیه    خواهد بود. بر این اساس کشورهای این منطقه د

عنوان یک مجموعه، متاثر از وابستگی متقابل امنیتی میان همدیگر به سیر میبرنید. ایین امیر     

قابلیه بیا تهدییدات و چالشیهای     بیش از هر چیز دیگر بیانگر این مسئله است که تنهیا راه م 

ازوکاری اسیت کیه در آن   موجود و نیز تارمین امنیت و حار ثبات در منطقه، اسیتااده از سی  

تمامی اعاا و با مشارکتی همه جانبه حاور داشته باشند. استااده از سیسیتم امنیتیی دسیته    

 1جمعی این فرصت و امکان را در اختیار کشورهای منطقه قرار خواهد داد. 

                                                           
1 Joseph McMillan, &quot;Toward a new regional security architecture&quot;, The 

Washington Quarterly, Summer 2003, Vol. 26, pp. 161 -163 
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ی پیشنهادی مبتنی بر مشارکت و همچنین مسئولیت امنیتی چند جانبیه اسیت. بیر    گوال

به هر میزان، بازیگران منطقه ای در شکل بندی ساختار امنیت خلیج فیارس  اساس این الگو 

های موجود کاهش یافته و زمینه برای ایجاد ثبات منطقه نقش مؤثری داشته باشند، بی ثباتی

. ترجمیه  ،ای و اجتمیاع امنیتیی در خلییج فیارس     سازی منطقه ثبات)با  گردد.ای فراهم می

تااده از این سیستم بیش از هر چیز نشان دهنده ناکارآمدی ابراهیم متقی( تاکید در جهت اس

ترتیبات امنیتی در گذشته میباشد. سیستمهای گذشته از دو نقیصیه مهیم برخیوردار بودنید.     

س اتحادی علیه دیگر کشورها)ایران( بودند و ن ست یا به مانند شورای همکاری خلیج فار

آمریکا در سط  منطقیه، از ویژگیی هژمونییک    یا به مانند استراتژیهای امنیتی ایاالت متحده 

این دو نقیصه به همراه این مسئله که دو کشور اییران و عیراق همیواره از     1برخوردار بودند.

ل ناکارآمدی سیستمهای تارمین امنیت ترتیبات منطقه ای کنار گذاشته شده اند، از جمله عوام

حالی است که در یک سیسیتم  در منطقه خلیج فارس درگذشته به حساب می آیند. این در 

امنیتی دسته جمعی، امنیت تنها از طریق همراهی و مشارکت تمامی اعاا میسر خواهد بود. 

ار دیگیر  چرا که اساس استراتژی امنیت دسته جمعی در این اسیت کیه امنییت بایید در کنی     

کشورها جستجو گردد و علیه آنها نباشد در این صورت اگر تمیامی کشیورهای منطقیه بیه     

ستگی در یک شبکه از روابط امنیتی در هم تنیده اقتصادی و نظامی مبتنیی بیر وابسیتگی    آه

مایکیل   متقابل امنیتی، با هم به تعامل بپردازند، آینده خلیج فارس امیدوارکننده خواهد بود.)

 (.31، ص 1386 ،کریگ

بنابراین مدیریت دسته جمعی چند جانبه هنگامی شکل میگییرد کیه درییابیم اقیدامات     

مربوط به مدیریت، تارمین و حار امنیت و صل  در یک مجموعه امنیتی نه تنها منحصیر بیه   

قدرتهای بزر  نیست بلکه همچنین این اقدامات باید از موافقت سایر اعاای کوچکتر نیز 

( بیدین ترتییب   .59. )دیوید ای.لییک و پاترییک ام. مورگیان، پیشیین، ص     برخوردار گردد

معی حقوق همه کشورها حتی کشورهای کوچک نیز به رسمیت دریک نظام امنیتی دسته ج

                                                           
1 Michael Kraig, &quot;assessing Alternative security framework for the Persian 

gulf&quot;, Middle East Policy, Fall 2004, Vol. 11, pp. 145-147. 
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این مسئله بیانگر این مطلب است کیه   (370پذیرفته میشود.) علی عبداله خانی، پیشین،ص 

که مشیارکت همیه جانبیه و حایور      موفقیت یک سیستم امنیت دسته جمعی در این است

ین و ثبات کل مجموعه برای تارم تمامی اعاای یک مجموعه فارا از سلسله مراتب قدرت،

  1ضروری خواهد بود.

از سوی دیگر نظام امنیت دسته جمعی میکوشد تا توجه کشورهای درگیر در مجموعه 

ت و مسیایل  را به برخورداری از منافع بیشتر در صورت همکیاری در خصیوص موضیوعا   

مشترک مورد نظر کشورهای عاو سیستم جلب نماید. زیرا هدف اصلی در یک نظم امنیتی 

دسته جمعی، تعامل در مورد مسایل مشترک و قابل توجه تمامی طرفها است و تیالش دارد  

که اعاا در خصوص ادراکات خود در زمینه تهدیدها و فرصتهای موجود در جهت ایجیاد  

نیل به منافع بیشیتر بیه اجمیاع و توافیق برسیند.) مایکیل کرییگ،        تغییرات مثبت در جهت 

ی منطقه فارا از برخی اختالفات، میتوانند به منافع مثبت ( بنابراین کشورها.28پیشین، ص 

حاصله از همکاری و همگرایی در جهت مقابله بیا تهدییدات و چالشیها در سیط  منطقیه      

امنیتیی خلییج فیارس متشیکل از      بیندیشند. بدین ترتییب مالحظیه میگیردد کیه مجموعیه     

از تهدییدات و  کشورهایی است که علیرغم وجود برخی اختالفات، در خصوص بسییاری  

ثبات در منطقه، حل بحیران عیراق، تیارمین و     2چالشهای منطقه ای نگرانیهای مشترکی دارند.

ا تامین جریان آزاد انتقا  انرژی، همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشیوری، مبیارزه بی   

ی، تروریسم، مقابله با بنیادگرایی و افراطی گری، جرایم سازمان یافته، مهاجرتهای غیر قانون

قاچاق مواد م در و حار محیط زیست از جمله نگرانیها و دغدغه های مشترک کشورهای 

 .منطقه می باشند

بنابراین و در واقع امنیت دسته جمعی بر این فرض استوار است کیه حتیی بیا وجیود     

و خصومت؛ دشمنان نیز مانند دوستان وجود محدودیتها و میوانعی را در رفتارهیای    رقابت

                                                           
1 Joseph McMillan, op cit, p. 165. 

2 Kenneth M Pollack, &quot;Securing the Persian Gulf&quot;, The Brookings Review, 

Fall 2003, Vol. 21, p. 18 



 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1399 ستانمز، 13 شماره ،چهارمسا   راهبردی، محیط فصلنامة / 74

 

( این بدان معناست که صرف وجود .12ذیرفت.) مایکل کریگ، پیشین، ص خواهند پخود 

اختالف میان برخی از کشورها نمیتواند مانعی در راه رسیدن به همکاری و تعامل میان آنها 

ی باشد. بر همین اساس مالحظه میگردد که وجود پارهای از در یک نظام امنیتی دسته جمع

ارات، نتوانسیته میانع از روابیط نسیبتا بیاالی تجیاری و       اختالفات میان دو کشور ایران و ام

 .اقتصادی میان دو کشور گردد

دیگر ویژگی ترتیبات امنیتی منطقه درگذشته هژمونیک بودن آنهاست. استراتژی ایاالت 

اخیر در منطقه همواره یک استراتژی هژمون محور بوده اسیت. ایین    متحده در طی سالهای

د شد تیا نظیم امنیتیی موجیود همیوراه در معیرض خطیر        مسئله هر چه بیشتر سبب خواه

گسست قرار بگیرد. این استراتژی همچنان نییز در دسیتور کیار اییاالت متحیده قیرار دارد.       

ز سوی دیگیر توافقیات دوجانبیه    بنابراین احتما  شکست سیاسی آن بسیار بیشتر است و ا

کمک نمایید.) مایکیل   این کشور در منطقه نیز نمیتواند به حل کشمکشهای سیاسی موجود 

( استراتژی امنیتی آمریکا همواره بر این اساس استوار بیوده کیه دو   .30کریگ، پیشین، ص 

حالی است کشور ایران و عراق از ترتیبات موجود در منطقه بیرون نگه داشته شوند. این در 

 که همانگونه که ذکر گردید در یک مجموعه منطقه ای و در یک سیستم امنیت دسته جمعی

موفقیت تارمین امنیت تنها در گرو مشارکت تمامی اعاا میباشد. بنابراین هر گونه تیالش از  

سوی آمریکا برای بنا نهادن یک سیستم جدید امنیت برای خلیج فارس بعنوان اتحادی علیه 

ا استااده از شورای همکاری خلیج فارس و متحیدان عراقیی پیس از صیدام، بسییار      ایران ب

ایین   1که به مانند سیستم های گذشته با شکسیت مواجیه خواهید شید.     شکننده خواهد بود

مسئله مطلوب سایر کشورهای منطقه خلیج فیارس نییز نمیباشید. حتیی کشیورهای عایو       

ی ایاالت متحده آمریکا را گاتگو با ایران شورای همکاری خلیج فارس نیز بهترین گزینه برا

ثر ب ش تر از سیاست سید نایوذ در برابیر آن    میدانند. به باور آنها همکاری با ایران بسیار ا

خواهد بود. آنها همچنین خواستار این مسئله هستند که واشنگتن نگرانیهای امنیتی اییران را  

                                                           
1 Andrew Rathmell, Theodore Karasik, and David Gompert: &quot;A New Persian 

Gulf Security System&quot;, 2003, p.10. 
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تصیادی و اسیتراتژیک اییران بیا     مورد توجه قرار دهید و میانع از همکاریهیای سیاسیی، اق    

کا به تحریمهای اقتصادی کشورهای منطقه نگردد. بعالوه خواهان این مسئله هستند که آمری

خود علیه ایران خاتمه دهد. از نظر کشورهای عاو شورای همکاری خلیج فارس اییران و  

یید  عراق آنی ترین خطر محسوب نمیگردند و آنهیا بیر ایین باورنید کیه اییاالت متحیده با       

، 1386 ، راهبردهایی را در جهت همکاری مثبت با ایران در پیش بگیرد.) جودیس اس. یافه

 (.21ص 

 اما مسئله دیگر در خصوص شکل گیری نظام امنیت دسته جمعی در یک منطقه تا حد

زیادی به برداشتها و ادراکات کشورهای منطقه به خصوص قیدرتهای بیزر  در خصیوص    

د حی د. بدین ترتیب موفقیت یک سیستم امنیت دسته جمعی تا این سیستم مربوط خواهد بو

. ع بازیگران درگییر از سیوی همیدیگر خواهید بیود     زیادی در گرو به رسمیت شناختن مناف

ناخته بنابراین اقدامات مشروع برای دفاع از خود برای برخی از اعاا بایید بیه رسیمیت شی    

 منید، بیه  رتشی قدرتشود. به عنوان مثا  حق ایران برای دفاع از خود مانند برخورداری از ا

های کشیتار جمعیی   رسمیت شناخته شود و از سوی دیگر محدودیتها در خصیوص سیالح  

کل ید.) مایحتی باید شامل کشورهایی چون آمریکا، اسرائیل، پاکستان و هند نیز به اجرا درآ

 (.کریگ،همان

سیابقه اییران در    .نظام امنیت دسته جمعی میتواند از سیوی اییران نییز پذیرفتیه شیود     

جمعیی در  سیستم امنیت دسیته   .صوص تارمین امنیت منطقه ای این مسئله را تاریید میکندخ

واقع جزء اولین خواسته های ایران بوده است. پس از خروج نیروهیای انگلیسیی از منطقیه    

خلیج فارس ایران بر این باور بود که هر سیستم امنیتی برای منطقه که حتی بدون مشارکت 

ی باشد افزون بر ناق  بودن، به عنیوان تهدییدی علییه کشیور ییا      یکی از کشورهای ساحل

( .5و این سیستم تبدیل خواهد شید.) پییروز مجتهیدزاده، پیشیین، ص     کشورهای غیر عا

حتی میتوان ادعا نمود که مسئله امنیت در خلیج فارس اصوالً یک نگرانی و دغدغه ایرانیی  

تی و غیر ناتی و واردات به طور کلیی  است زیرا حیات اقتصادی ایران در زمینه صادرات نا

( بنیابراین  .8رد.) پیروز مجتهدزاده، پیشیین، ص  به آبهای خلیج فارس وابستگی بسیاری دا
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حار ثبات و تارمین امنیت در خلیج فارس همیشه جزء نگرانیهای اولیه امنیتیی اییران بیوده    

 .است و خواهد ماند

   در ترتیبات جدید امنیتی خلیج فارسارائه الگویی مناسب 

 دد دفاعییت امنیتی منطقه با پیچیدگی هایی مواجه شد و به رغم انعقاد پیمان های متعوضع

انیی  کشورهای منطقه با قدرت های غربی، توفیق چندانی نداشته و رونید روبیه تزایید نگر   

سیتان،  ی های آمریکا در حمیالت نظیامی بیه عیراق و افغان    های امنیتی به ویژه پس از ناکام

ه منطقه به سمت الگوهای دیگری برای ایجاد امنییت در منطقی   سبب این شد که کشورهای

 گرایش یابند.

ر و به رغم حاور گسترده نظامیان آمریکائی در منطقه، تالش ناتو برای حایور بیشیت  

یی ل کشیورها ، عربستان، قطر و برنامه مسیتق انعقاد قرارداد امنیتی با کشورهایی نظیر امارات

هیا  رنامیه برای انعقاد قراردادهای جداگانیه ب شیی از ایین    نظیر، روسیه، فرانسه، انگلستان ب

 است.

هیای   اما به دلیل تک بعدی و یک جانبه بودن ایین پیمانهیا و نادییده انگاشیتن مؤلایه     

نطقیه  امنیتی فراگییر در م  اساسی قدرت در منطقه خلیج فارس چشم انداز روشنی در ایجاد

اجیه  فقیت ایین الگوهیا بیا تردیید مو    دیده نمی شود و همین امر کشورهای منطقه را در مو

 ساخته است.

 های موجودپیمان

 پیمان های چند جانبه -الف

 ( شورای همکاری خلیج فارس1

 6 در نشست ریاض تاسیس شد. چییزی کیه بییش از همیه     1981این شورا در فوریه 

 ی را برای تشکیل این شورا ترغیب می کرد، جنگ ایران و عراق بود. کشور عرب

عربی حوزه خلیج فارس)امارات متحیده عربی،بحرین،عربسیتان،عمان،قطر   شش کشور 

شورای همکیاری  »میالدی ایجاد شورایی را بین خودشان باعنوان  1981وکویت(در ماه می 

(ایین شیش   54:1370)نعیمی ارفیع، بدون حاور ایران و عراق را اعالم کردند.«خلیج فارس

هیه ی هاتیاد قیرن بیسیتم مییالدی بیه       واوایل د 60و 50کشور بجز عربستان طی دهه های 

http://geo-graphy.persianblog.ir/post/110/
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استقال  رسیدند.از این رو عدم استقال  پیش از این و وابسیتگی امنیتیی ایین کشیورها بیه      

خارج از منطقه یکی از عوامل مشترک این کشورها به شمار می آمد وطبیعی است کیه هیر   

 یک به نوبه ی خود در جهت تشکیل ییک اتحادییه بیرای حایر منیافع مشیترک اقیداماتی       

 (117:1383صورت داده باشد.)لی نورجی،

عربستان سعودی مهمترین هم پیمان ایاالت متحده در خلیج)فارس( است. عربسیتان و  

 آمریکا در این منطقه منافع مشترکی در محدود کردن و مهیار اییران و حصیو  اطمینیان از    

 & Alsis, Allison)امنییت خلیییج فییارس و جریییان پایییدار صییادرات نایت دارنیید   

Cordesman, 2012: 8). 

سیالمی  اتشکیل این شورا به ب شی از تدابیر ات اذ شده توسط آمریکا در قبا  انقالب 

ما این اایران و همچنین اوضاع افغانستان )حمله شوروی به این کشور( نیز مربوط می شد، 

کشیور   برقرار کردن امنیت در منطقه کارا نبود؛ چرا که این سیستم حایور دو  سیستم برای

 زر  منطقه را با خود به همراه نداشت. شورای همکاری خلیج فارس یک مد  همکیاری ب

یار دسته جمعی ناق  بود که درعین حا  قدرت های خارجی مانند آمریکا در آن ناوذ بسی 

 زیادی داشته و دارند.

 6+2( پیمان 2

ه هی داقدامی بود که از جانب آمریکا و پس از پایان جنگ خلیج فیارس در   6+2مان پی

یل میالدی به دنبا  برگزاری نشستی در دمشق پیگیری شد. ایین پیمیان نیاظر بیه تشیک      90

نیروی نظامی فعا  در منطقه به منظور دفاع از کشیورهای عایو شیورای همکیاری خلییج      

 جی بود.فارس هنگام روبه رو شدن با تجاوز خار

 تأکید «   نگری همنطق»  و« اتکا به خود» دربارة همکاری شورای های برداشت بر ایران

 موجیب  فیارس،  خلییج  همکاری شورای با همکاری استراتژی طریق از بود امیدوار و کرد

 حیا ،  عیین  درشود.  آمریکا ویژه به و خارج به آن اتکای و شورا خارجی وابستگی کاهش

 بیه  فارس، خلیج برای عربی منحصرا امنیتی ساختار تأسیس و( دمشق ةاعالمی) 6+2  فرمو 
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 امیارات  و ایران روابط بحران گیری شکل و  1گرفت قرار توجه مورد ضمنی، نیدشم عنوان

 هیای  تیالش  بیر  دیگیر  ای بیه  ضیر  ، 1992 اوت و آوریل در ایرانی گانة سه جزایر سر بر

 به را خود ب شی توازن 6+2طر  مقابل در رانای.  رفت می شمار به ایران امنیتی همگرایانة

 شیورای  در عیراق  و خیود  مشیارکت  خواسیتار  و تگذاشی  کنیار  جمعی دسته امنیت سود

 ص ، اییران  ای منطقه خارجی سیاست ، احمدی امیر هوشنگ.)  شد فارس خلیج همکاری

6) 

 ( نفوذ ناتو در منطقه از طریق شورای همکاری خلیج فارس3

ه کشور عاو شورای همکاری خلیج فارس بودند که ب 4 امارات کویت، قطر، بحرین و

بو  که از سوی ناتو برای جذب کشورهای دوست به منظور همکیاری  طر  همکاری استان

 با این پیمان مطر  شد، دعوت شدند.

سران ناتو از این دعوت دو هدف را دنبا  می کردنید: یکیی سینجیدن عایویت ایین      

 ه سازی برای همکاری بیش تر بیا شیورای همکیاری خلییج    کشورها در ناتو و دیگری زمین

 .فارس

 بهب: پیمانهای دوجان

 آمریکا و بحرین -1

هیای دفیاعی بیا امریکیا امایا      نامیه همکیاری  موافقیت  1991اکتبیر   22بحرین نیز در 

ی دفیاعی زمینیه اسیتقرار    با انعقاد پیمان همکار(  69-73ص ،1372هالیس راسماری، )کرد

 در بحرین فراهم شد.  1995ایاالت متحده در ژوئن مجدد ناوگان پنجم 

ر جنگی هوایی علیه افغانسیتان و عیراق از بحیرین، حایو    امکان انجام مأموریت های 

 پرسنل نیروی دریایی آمریکا و کسب جایگاه متحد غیرعایو نیاتوی اییاالت متحیده    4700

 کشور است. 2 از دیگر ابعاد پیمان مشترک 2002درسا  

 

                                                           
1Shahram Chubin، "Iran and Regional security in Persian Gulf", Survival, Vol. 34،No.3، Autumn 1992, p.p 

252. 
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 کویت -آمریکا -2

 2001  ساو تجدید آن در  1991ساله با ایاالت متحده در سا   10 انعقاد پیمان دفاعی

زینیه  و ه 1998سا  دیگر، افتتا  مقر فرماندهی نیروی ضربت مشترک در دسامبر  10 برای

 نییروی نظیامی   90000پایگاه هیوایی کوییت و اسیتقرار    2میلیون دالری جهت ارتقای 170

 ز ابعاد این پیمان است. آمریکا در این کشور ب شی ا

 و گسیترش  ربی  مبنی آن جدید اتژیواستر کویت - آمریکا ساله ده دفاعی پیمان انعقاد

 مییر ا هوشنگ.) بود منطقه کشورهای با ایران همکاری جدی مانع ای، منطقه گرایی مداخله

 (498ص  ، استراتژیک مسائل و ها دیدگاه فارس خلیج و ایران،احمدی

 قطر -آمریکا -3

 هیالیس راسیماری،  )یک قرارداد دفیاعی بیا آمریکیا امایا کرد     1992ژوئن  23ر در قط

ی در پایگیاه  ساخت مرکز عملییات هیوای  همچنین  (69-73ص( 1372 ،منیت خلیج فارسا

زار هی  6 و میزبانی فرماندهی مرکزی ایاالت متحده با حایور   2003هوایی العدید در سا  

 از توافقات امنیتی کشور است.پرسنل نیروی هوایی آمریکا در قطر ب شی 

 امارات -آمریکا -4

ظامی پرسنل ن1800و حاور   1994جوالی 25االت متحده در انعقاد پیمان دفاعی با ای

د نظیامی  آمریکا در این کشور همراه با انعقاد قراردادهای کالن برای خرید تجهییزات متعید  

ای تیالش عمیده ای را بیر    آمریکائیها در سیالهای اخییر   ب شی از توافقات دو کشور است.

 ر گرفته اند.نه ایرانی خلیج فارس به کاگا3تحریک اماراتیها بر علیه ایران در موضوع جزایر 

 عربستان  -آمریکا -5

در عربستان گرچه حساسیت در مورد حاور خارجیان در این کشور وجود دارد، ولی 

نامه ن کشور با موافقتهای متحد در عربستان همچنان باقی است و ایبقایای حاور قدرت

 ،الیس راسماری، امنیت خلیج فارسه)آموزشی پانزدهم ساله با آمریکا موافقت کرده است 

ضمن انعقاد موافقتنامه های آموزشیی و تیدارکاتی نظیامی، واحیدهای      (69-73ص( 1372

عملیات ویژه ایاالت متحده از مرکز هوایی در پایگیاه هیوایی شیاهزاده سیلطان در جنیوب      

ی در جنگهای اخیر آمریکا در منطقه استااده گسترده ای بیه عمیل آورده و خرییدها   ریاض 
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کالن نظامی، ب شهایی از توافقات دوجانبه بین آمریکا و عربستان اسیت کیه تیاکنون افشیا     

 شده است.

 عوامل و مؤلفه های مهم مؤثر بر شرایط امنیتی خلیج فارس

ط فرد خود به شدت تحت تیأثیر شیرای   منطقه خلیج فارس عالوه بر ویژگی های منحصر به

 ای قراردارد.امنیتی سیستم های همجوار و حتی فرامنطقه

هیای   لذا ایجاد ترتیبات مناسب امنیتی در این منطقه باید بیا مالحظیه شیرایط سیسیتم    

 مذکور باشد.

ارس یک کلونی و محیط بسته امنیتی نیست و امنیت آن از امنیت و فسیستم خلیج  -1

یر، باتی حوزه های مجاور، خاورمیانه عربی، آسیای جنوب غربیی، آسییای صیغ   ثبات و بی ث

 ی مرکزی، شبه قاره هند، شما  آفریقا و... متاثر است.آسیا

شرایط و روندهای اقتصاد جهانی و بویژه مساله انرژی و نوع میزان مصرف و نحوه  -2

زیادی دارد. . اقتصیادهای  تسلط قدرتها بر منابع انرژی بر وضعیت امنیتی خلیج فارس تاثیر 

انرژی در خلیج فارس وابسیته خواهنید   در حا  توسعه به ویژه در آسیا طی دو دهه آتی به 

 (. 13، ص 1385جیمز راسل، )شد.

مییان قیدرتهای برتیر جهیانی و مناسیبات امنیتیی دوسیوی        روند تعاد  قیدرت در  -3

 منیتی خلیج فارس تاثیر مستقیم دارد.آتالنتیک نیز بر وضعیت ا

ایاالت متحده آمریکا و نحیوه گسیترش منیافع فرااقیانوسیی ایین       سیاست خارجی -4

 .کشور به عمده ترین دلیل بی ثباتی و ناامنی در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است

روزه لبنیان   33یت امنیتی رژیم صهیونیستی به ویژه پس از شکست در جنگ وضع -5

یج فارس امی درمهار حرکت فلسطینیان درغزه از دیگر عوامل موثر در امنیت منطقه خلو ناک

 است.

مناسبات بین العربی و اختالفات کهن کشورهای م تلیف ایین منطقیه )اختالفیات      -6

ر تعامل میان دولتها از دیگر عوامل میوثر در امنییت   ارضی، سیاسی و فرهنگی( و تاثیر آن د

این اختالفات حتی در پاره ای از مواقع به بیروز تنشیهای مییان     منطقه خلیج فارس است. .

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
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دولتهای منطقه نیز منجر گردیده است که از آن جمله برخوردهیای میرزی مییان عربسیتان     

در دییوان   1998کیه از سیا    و اختالفات میان بحرین و قطر  1992سعودی و قطر در سا  

) پیروز مجتهد زاده. امنییت و مسیایل   بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

 (.12-13، ص  1380سرزمینی در خلیج فارس: 

ری اسالمی ایران و تثبیت اقتدار آن در منطقه تاثیر مهمی بر شیرایط  موقعیت جمهو -7

درتهای قپس از پیروزی انقالب اسالمی، آمریکا و امنیتی در خلیج فارس دارد. طی سالهای 

 ائل هسیته دیدنمایی ایران برای کشورهای منطقه و بزرگنمایی مسی غربی توانسته اند تا با ته

ر ه و بیازا ای و تسلیحاتی ایران زمینه انعقاد پیمانهیای دوجانبیه و چندجانبیه را ایجیاد کیرد     

د ایران روند با توجه به شکست راهبر مناسبی برای فروش تسلیحات خود بیابند. تداوم این

ن در منطقه سیبب تغیییر اسیتراتژی کشیورهای     هراسی غرب و ناتوانی در حذف نقش ایرا

 حاشیه جنوبی خلیج فارس شده است.

طقه که متاثر از سیاستهای راهبردی گذشته و حا  کشورهای غربی در بحرانهای من -8

 یتی خلیج فارس است.منطقه است ،از دیگر عوامل موثر در شرایط امن

 نظام کنونی و بازیگران مؤثر

ا و در یت منطقه ای الزم اسیت ابتیدا بیازیگران منطقیه ای را احصی     برای درک بهتر نظام امن

تیامین   مرحله بعد نوع الگوی امنیتی که می تواند منافع ملی بازیگران را به صیورت نسیبی  

 نماید تعیین نمود.

 قابل تفکیک هستند از یکدیگردر منطقه خلیج فارس هفت بازیگر 

 آمریکا: -1

لگیوی  نیروهای نظیامی بیه منطقیه بیه دنبیا  تثبییت ا      آمریکا با حمله به عراق و اعزام 

طقه ای خود بدون دخالت بازیگران منطقه ای یا برون من« هژمونی برون سیستمی و مستقیم»

 در خلیج فارس است.

 عراق: - 2

 پیمیان  که 1975 سا  تا گرفت دست به اقعر رادر قدرت بعث حزب که 1968 ازسا 

 عیرب  هیای دولیت  برای اساسی تهدید منبع عراق سید،ر اماا به ایران و عراق بین الجزایر
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 کیه  شید می تعریف ایگونه به عراق دیدگاه از امنیت. شد می محسوب فارس خلیج حوزة

 اشغا  و ایران به تجاوز. باشد نداشته منطقه در صدام هایطلبی توسعه با تعارضی هیچگونه

 و نداشیته  فارس خلیج نطقةم در امنیت با تاادی هیچگونه حسین، صدام دیدگاه از کویت

 تیالش . بیود  گرفته صورت عراق امنیت حار جهت در طلبانه توسعه اقدامات این بالعکس

 و اییران  در ارضیی  دسیتاوردهای  فکیر  بیه  را صیدام  ژئوپولیتیکی، گرفتاری از رهایی برای

 میی  دنبیا   منطقه در که مقاصدی و اهداف این به توجه با عراق.انداخت کویت آن متعاقب

 کیرده  تعریف و طراحی خود که چارچوبی در را امنیت تا کرد بسیج را د خو امکانات د،کر

 (159،ص  78)طاهره ابراهیمی فر،تابستاندرآورد اجرا به بود،

 عربستان: -3

 موجیب  کیه  اسیت  امنیتیی  تیبیات تر از شیکل  آن پیذیرش  از حاکی عربستان عملکرد

 دلییل  همین به. نشود فارس خلیج همکاری شورای در دولت آن رهبری و پرستیژ تاعیف

 حصیو   و بیود  م یالف  فیارس  خلییج  همکاری شورای گسترش با کشور این ها مدت تا

.) کیرد  میی  تجیویز  منطقیه  کشیورهای  دیگیر  و شورا بین همکاری طریق از تنها را مقصود

 (61-63 ص ، 1372 هالیس ، روزماری

تر  اق را کنقاء، و ایران و عربه دنبا  الگویی است که در آن بتواند موقعیت خود را ارت

ارد که کند، چرا که در این سیستم رهبر منطقه خواهد بود و قدرت خارجی ای نیز وجود ند

ی شیورا »برای او خط مشی تعیین کند، لذا به نظر میی آیید ایین کشیور بیه الگیویی شیبیه        

 بدون حاور جمهوری اسالمی ایران بیشتر تمایل دارد.« کاری خلیج فارسهم

 رنشین های خلیج فارس:امی -4

 بقیای  و کشیور  موجودییت  حایر  معنیای  بیه  کشورها، این دیدگاه از امنیت اصطال 

 کیم  وسیعت  و موقعییت  دلییل  بیه  کشورها این. است ممکن ابزار و طریق هر به حکومت

 بیه  ای منطقیه  سیط   در و داشیته  قرار پذیری آسیب وضعیت در ژئوپولیتکی و جغرافیایی

، ص 78بستانطاهره ابراهیمی فر، تا.) دارند اتکا آمریکا به ای نطقهفرام سط  در و عربستان

161 ) 
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این کشورها به علت وابستگی بیش از حدشان بیه آمریکیا، هرگونیه کیم رنیگ شیدن       

کننید،   عیف موقعیت خود قلمداد میحاور آمریکا در ترتیبات امنیت منطقه را به منزله تا

ه ن ترتیبات چیه بیه صیورت مسیتقیم و چیه بی      لذا ترجی  می دهند که ایاالت متحده در ای

 صورت غیرمستقیم حاور داشته باشد.

 ناتو: -5

و  غیرب آسییا  بحث گسترش جغرافیایی ناتو و از طرفیی اهمییت مسیائل مربیوط بیه      

ایی یکا را متقاعید کیرده کیه تیا بیا برپی      باالخ  خلیج فارس، اعاای ناتو و م صوصاً آمر

همکاری خلیج فیارس و حتیی ارائیه پیشینهاد      نشست های مشترک بین این نهاد و شورای

 عاویت کشورهای منطقه خلیج فارس در ناتو، در ترتیبات امنیتی منطقه وارد شوند.

 سایر بازیگران بین المللی: -6

 ییژه کشیورهای واردکننیده نایت    سایر کشورها که در خلیج فارس منافع دارنید، بیه و  

رضیه  عکننده منیافع آنهیا بیه وییژه در      خواهان برقراری امنیت در منطقه هستند که تامین

م کع امنیت انرژی باشد، لذا در مواقعی که توانایی کشورهای منطقه را برای برقراری این نو

هانند که قه خوارا برای این منط« امنیت دسته جمعی برون سیستمی»می بینند، برقراری نظام 

 آمریکا در آن تنها بازیگر اصلی نباشد.

 یران:جمهوری اسالمی ا -7

 را متقابیل  امنیت رعایت و انرژی کنندگان مصرف و تولیدکنندگان مشترک امنیت ایران

 و همسیایگان  متقابیل  روابط محصو  سو یک از را آن و داند می فارس خلیج امنیت شرط

 بیین  بیازیگران  دیگیر  با روابط محصو  دیگر، سوی زا و جمعی دسته امنیت چارچوب در

 خلیج بر منطقه کشورهای حاکمیت ایران،1کند. می قلمداد عتیصن کشورهای ویژه به المللی

 و اصیولی  فرمیولی  تنظییم  و بیگانیه  هیای  قیدرت  دخالیت  بدون آن ثبات و حار و فارس

 می دنبا  را باشد فارس خلیج منطقة کشورهای همة مشترک تااهم مبنای که ب ش اطمینان

                                                           
 خالصه گزارش اجالس بین المللی امنیت در منطقة خلیج فارس 15 - 13 آذرماه 1383 برابر با5- 3دسامبر 1

فارس خلیج دوم ادارة ایران، اسالمی جمهوری امورخارجة وزارت بحرین، منامه، ، 2004  
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 منطقیه  در آفرینیی  تشینج  و ییبنیادگرا کننده تشویق را خارجی های ارتش  حاور و 1 کند

 2.داند می

 وضعیت یا ترتیبات امنیتی

ترین  جهانی اکنون گیرد، برمی در را نامتقارن توان با وزن هم غیر کشور 8 که فارس خلیج

 مسیتقل  تمیدن  دو از زمیانی  کیه  منطقه این. است جهان امنیتی های میان مجموعه از منطقه

 غیرب  حاکمییت  تحیت  جهیانی  نظیام  در پیرامونی طقهمن به بود، برخوردار وعثمانی ایرانی

 غیرب  ناوذ 3.دارد قرار خارجی دخالت و ناوذ معرض در استثنائی صورتی و به شده تبدیل

 نات، بزر ، ایه قدرت منافع العاده فوق تمرکز و مکانی مجاورت واسطه منطقه به این در

 جهیان  و اسیت  اسیالم  جهیان  قلیب  و مهد منطقه، این. است اسرائیل مواصالتی و راههای

 بیه  موفیق  کنیون  تیا  کیه  اسیت  جهیانی  مهیم  بیازیگر  و( کالسیک)سنتی  تمدن تنها اسالم

 از پیس  و سیرد  جنیگ  دوران جهانی امنیت سط  از این منطقه4است. نشده خود بازتأسیس

 سیط   بیر  مسیتقل،  امنیتیی  سط  از برخورداری با زمان و هم اشتهد بسیاری تاثیرپذیری آن

 عنیوان  بیه  فیارس  خلیج. است بوده تأثیرگذار امنیت جهانی سط  و اورمیانهخ فراتر امنیتی

 مییان  در نیاامنی  بروز و امنیت تأمین عمده زیرا فرایندهای ؛ گردد می تلقی امنیتی مجموعه

 لحیاظ  بیدون  را آنها از یکی امنیتی مشکالت هدارند ک پیوستگی هم به چنان آن کشورهای

 مییان  موجیود  ترتیبیات  اصیل  سیه . داد قرار تحلیل و یهتجز مورد توان نمی دیگری نمودن

 بین در قدرت توزیع و خصومت و الگوی دوستی آنها، بین تمایز و تاکیک شیوه و واحدها

باری بیوزان،  .) ستا ای منطقه امنیت  5ساختار جوهری دهنده شکل ارکان اصلی، واحدهای

                                                           
 6 ص پیشین، فارس، خلیج سمینار چهارمین مقاالت مجموعه ،خرازی کما  س نرانی 1
 پیشین ، 1383 آذرماه 13 - 15 فارس خلیج منطقة در امنیت المللی بین اجالس گزارش خالصه 2

3 .Carl Brwon ، Internatinal Politics and the Middle East، Old Rules، Dangerous 

Games, Princeton, NJ: Princeton University Press، 1984، pp. 3-5 
4. Barry Buzan, "New Pattern of Global Security in the Twenty- First Century", 

International Affairs, 67, no3, july 1991, pp.246-247 
5 Essential Structure 
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 و گرییز  قاعیده  امنیتیی  ترتیبات( 634وص5زا ،ص  کشمکش همواره ساختاری :خاورمیانه

 منطقیه،  در غربیی  هیای  ت قیدر  شیکن  تقیارن  تأثیر و جنگ بازیگران تابونبودن آنارشیک،

 .است کرده ایجاد فارس درخلیج را باردی منحصر جوهری ساختار

های  طقه خلیج فارس در کنار اهداف و دیدگاهنقش عوامل و مؤلاه های بیرونی در من

 یده است که دستیابی به الگیویی مناسیب بیرای تحقیق    متااوت کشورهای منطقه باعث گرد

 امنیت در منطقه دشوار باشد.

نی های بیرواینکه آیا شرایط کنونی به رغم انجام توافقاتی میان کشورهای منطقه با قدرت

منیتیی  لزم شناخت ابعیاد ترتیبیات امنیتیی و وضیعیت ا    الگویی از ترتیبات امنیتی است، مست

 است.

 یتیالگوهای ترتیبات امن

گوهیای  برای شناخت الگوی مناسب برای ترتیبات امنیتی خلیج فارس ابتدا الزم است به ال

 امنیتی موجود اشاره شود.

 مدل هژمونیک -1

د ارس باشی اینکه ما و یا هر کشور ثالث دیگری عنصر مسلط هژمون در منطقه خلیج ف

ا ف و آن ری منطقیه تعریی  و بتواند هر نوع ترتیب امنیتی که با منافع خود سازگاری دارد برا

 اعما  کند.

 مدل بلوک های زیر منطقه ای -2

ک در این مد ، منطقه امنیتی به چند بلوک زیرمنطقه ای تقسییم میی شیود و هیر بلیو     

با هیم   ا مجموعه این چند بلوکمتناسب با شرایط منطقه ای، ترتیبات خاص خود را دارد ام

 توافقات و ترتیبات خاص را دارند.

 له مراتبیمدل سلس -3

کتو در این الگو قدرت سلطه آمریکا به عنوان یک قدرت فرامنطقه ای به صورت دوفیا 

ت )واقعیت موجود( به رسمیت شناخته می شود و در ادامه قدرت های منطقه ای به صیور 

 سلسله مراتبی تعریف می شوند.

 مدل موزاییکی -4
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 طقه ای اسیت امیا بیه   مد  موزاییکی هم یک الگوی دیگری از مد  بلوک های زیر من

 صورت جزءتر 

 مدل موازنه قوا -5

مدلی براساس مزیت های نسبی است. مدلی اسیت کیه در آن میی تیوان غلبیه عنصیر       

بیه  خارجی را به رسمیت نشناخت، اما وجود آن را در مناسیبات بیه نیوعی تعرییف کیرد.      

 عبارت دیگر نمی توان تأثیر وجود این عنصر را نادیده انگاشت.

 زنهالگوی موا

اضر در در شرایط حاضر براساس این الگو وجود ایاالت متحده را به عنوان عنصر بیگانه ح

د توجیه  منطقه می توان پذیرفت اما به رسمیت نشناخت. ولی در ترتیبات امنیتی آن را میور 

اما میی   الزاما به معنی حذف فوری ایاالت متحده از صحنه نیست، قرار داد. تحقق این مد 

وان یک ه ای طراحی کرد که به هام آن بیانجامد و از وضعیت پیش آمده به عنتوان به گون

 فرصت استااده کرد.

جیود  براساس آنچه که در تعریف ترتیبات امنیتی اشاره شد، واقعیت هایی در صحنه و

ا بی امنیتیی   گذارد. مثل اینکه جوهر و مبنای نگرشی ما به مبیانی  دارد که بر تعامالت اثر می

 و قدرت های منطقه متااوت است. دیگر کشورها

ین امیر  امبنای اصلی ما در نگرشمان به ترتیبات امنیتی یک مبنای ایدئولوژیک است. و 

 ممکن است برای دیگر قدرت ها پذیرفته نشود.

رد، اما میلیارد دالر هزینه ک 30جنگ عراق  مثال عربستان اگرچه برای شکست ایران در

ییروزی  ینه کند تا تاکر شیعه در لبنان وجهان عرب بیه پ اکنون حاضر است بسیار بیشتر هز

 نرسد.

ن الگو با توجه به وجود این تاادها در سط  کشورهای منطقه، الگوی موازنه مناسبتری

 ناخته می شیود و طیرفین  است زیرا در مد  موازنه ماهیت وجودی قدرت ها به رسمیت ش

 د.ظرفیت ها، قدرت و توان یکدیگر را به رسمیت می شناسن
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ه آنچه که در این الگو ریشه تعامل است شوق به همزیستی مسالمت آمییز نیسیت بلکی   

 نگرانی از فنا و تهدید متقابل است که عنصر اصلی این موضوع بازدارندگی است.

را از  ه بدون بکارگیری زور نظامی، دشمنبازدارندگی ، تمهید شرایط و ابزاری است ک

 متنازع منصرف کند. ورود به عرصه

نچه که در این میان مزیت نسبی است همان سط  غیرمتعارف و غیرهمسط  اسیت و  آ

آن قدرت تاادسازی است که عناصر متنوع در این عرصه بیه دلییل ادغیام منیافع سیطو       

 دشمن را تحت تأثیر قرار دهد.استراتژیک دشمن می تواند تمام مؤلاه های قدرت 

وع خیود نیازمنید توانمنیدیهای متنی     به همین دلییل اییران در سیسیتم ترتیبیات امنیتیی     

 غیرهمسط  است که با آن بتواند ترتیب امنیتی مناسب را ایجاد کند.

ه بیا  کی اما این ترتیب باید یک دیپلماسی قوی و غیرهمسط  را در اختیار داشته باشید  

ات موازنیه اسیتراتژیک، متعیارف و غیرمتعیارف بتوانید از مسییر اثبی        سیط   3 ادغام آن بیا 

سیازی،  د کشورهای منطقه را مجاب به تمکین و مدارا نموده و به جای اعتمادتوانمندی خو

 معتمدسازی کند.

در این الگو معتمدسازی به معنای این اسیت کیه کشیورهای میؤثر در صیحنه معتمید       

 یکدیگر باشند .

ی از برداشت ایدئولوژیک از دین به سمت برداشت بنیادین اصیول به طور مثا  به جای 

های این اساس گاتمان مشترک ایجاد شود. در این حالت اییدئولوژی کشیور  دین رفته و بر 

صیو   م تلف در جای خود محترم و باید هر یک به دیگری احترام بگذارند. اما براسیاس ا 

 بنیادین دینی معتمد دینی یکدیگر باشند.

 ایران در الگوی موازنه مزیت های

 مزیت نسبی دارد. 8برای تحقق الگوی موازنه ایران 

هیچ کشوری در منطقه خلیج فارس نیست که مجموع مزیتهای  -مزیت انرژی -1

 انرژی ایران را در عرصه های نات و گاز یکجا داشته باشد.

 مزیت بازار که برای تمام کشورهای منطقه مهم است. -2
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 ترانزیت عنصر فوق العاده استراتژیک است. مزیت ترانزیت: -3

 ان که ما می توانیم شرایط را به هم بزنیم و یا مزیت امنیت سازی: حار این تو -4

 به هم نزنیم.

 مزیت فرهنگی -5

 دار نظام اسالمی و انسجام ملیاقت -6

 رسودگی نیروهای نظامی آمریکا و شکست راهبردهای آمریکا در منطقه ف -7

 اتژیکعمق استر -8

عیا   لماسیی ف شرط موفقیت در این الگو این است که با اتکاء به مزیتهیای نسیبی و دیپ  

مید هیم   ارتباط برادرانه ای با کشورهای اسالمی همجوار ایجاد شود کیه در مرحلیه او  معت  

یامید  باشند پ باشند. اما این واقعیت را نیز باید بدانند که در صورت اینکه قصد خیانت داشته

 ید تحمل کنند.س تی را با

 نتیجه گیری و پیشنهادات

بیاز همیشیه   را مورد توجه قرار داد که خلیج فارس از دیر در یک نتیجه کلی باید این مورد

رتهای مورد توجه قدرتهای بیگانه بوده است بطوری که سالهای ابتدایی حاور استعمار قید 

ه از بینیم کیه همیشی  آمریکا را می بزرگی همچون پرتقا  ،هلند،بریتانیا،فرانسه و در پایان هم

 اند.د مناسب استااده کردهاین منطقه ازجهان به عنوان یک منبع درآم

با توجه به سوا  مطر  شده که نقش ایران در امنیت خلییج فیارس چگونیه اسیت؟و     

ری کیه  فرضیه ای هم که در این را بطه مطر  کرده ایم چنین است که ایران به عنوان کشو

ان ن به عنیو کند و ایراآبی را با خلیج فارس دارد نقش امنیتی بسزایی ایجاد میبیشترین مرز 

 اا کند.نقش بسزایی در امنیت این منطقه استراتژیک جهان ای تواندمی یک قدرت منطقه ای

م امنیت با توجه با اینکه در سالهای اخیر شاهد تحو  و دگرگونی عظیم در معنا وماهو

وم کلیی و گسیترده ای دارد،کیه صیرفا شیامل بعید نظیامی و        بوده ایم هم اکنون ییک ماهی  

صیادی  معنا و ماهیوم آن بسییاری از ابعیاد زنیدگی میا،اعم از اقت      تسلیحاتی نمی شود بلکه

 ،اجتماعی ،سیاسی را نیز شامل می گردد.
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ون ایران خواهان استقرار الگوی امنییت دسیته جمعیی در   بر اساس بحثهای انجام شده 

 داند:پیش شرط را برای تحقق آن الزم می 2 ر است وسیستمی از نوع پایدا

 بدون حاور نیروهای خارجی باشد. ین الگو بایستی بومی وا .1

بایستی تمامی کشورهای منطقه در تحقق آن مشارکت و حاور فعا  داشته  .2

 باشند.

ای خارج بودن یک کشور از این سیستم موجب ناکارآمید شیدن نظیام امنییت منطقیه      

قراری زیرا در میان مدت همان قدرت خارج از سیستم به معظلی برای بر ارزیابی می شود،

 گردد.نطقه ای تبدیل میثبات م

ب الگوی موازنه در حوزه خلیج فارس میتواند الگویی مناسی در شرایط حاضرهمچنین 

گانیه  براساس این الگو وجود اییاالت متحیده را بیه عنیوان عنصیر بی      و کارآمد تلقی گردد 

ن را می توان پذیرفت اما به رسمیت نشناخت. ولیی در ترتیبیات امنیتیی آ    حاضر در منطقه

ه ارد از جملی اما برای پیاده نمودن این الگو موانعی بر سر راه وجیود د توجه قرار داد. مورد 

 این موانع که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از:

 ابع سرشیار نایت  وابستگی قدرت های فرامنطقه ای به من) الف( م الات های خارجی

ونی که آنان تحوالت درموجب شده است  و نگرانی آنها از رشد اسالم گرایی خلیج فارس

وعی این منطقه را به دقت رصد نمایند، لذا تحقق هر نوع ترتییب جدیید امنیتیی کیه بیه نی      

ایی از استقال  خاصی برای منطقه و کشورهای درون آن به همراه داشته باشد با م الات هی 

 (مواجه خواهد شد. سوی آنان

 ب( مقاومت احتمالی دولت های منطقه

ان دفیاعی  و مبهم بودن آینده این کشور می تواند روند انعقاد پیمج( ناامن بودن عراق 

 را با مشکل یا حداقل تاخیر بلند مدت مواجه کند. امنیتی مشترک -

 د( حاور نظامی آمریکا در عراق و خلیج فارس

 کشورهای منطقه  ه( وجود منازعات مرزی بین



 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1399 ستانمز، 13 شماره ،چهارمسا   راهبردی، محیط فصلنامة / 90

 

لی وقوع دو جنگ متوا) و( ذهنیت نامناسب شکل گرفته براساس تجربیات تلخ گذشته 

و طییوالنی در خلیییج فارس،خرییید و انباشییت تسییلیحات گونییاگون ناشییی از سییوء ظیین  

هییای م،روندتردییدآمیز صیل  خاورمیانه،مشیکالت عراق،تروریسیم و حرکیت     هکشیورهابه 

 و گسیترده غیرب علییه تیداوم فعالییت هیای       منایی   غاتاسیالمگرایی،تبلی  افراطی مدعیان

 (رژیم های امنیتی تحمیلی برمنطقه و... ای ایران، عدم موفقیتهسته

 در صورتی که زمینه های مناسب برای پیاده نمیودن الگیوی موازنیه در حیوزه خلییج     

د فارس فراهم گردد فرصتهای مناسبی را پیش روی کشورهای این حوزه به وجود میی آور 

 جمله این فرصتها عبارتند از: از

با وضعیت جدیدی مواجه می کند که منیتی کشورها را ا -انعقاد پیمان دفاعی - 1

اع را در آن با فرصت های زیادی روبرو می شوند که الزم است که با شناخت آنها، اوض

 مدیریت کنند.

 یسیستم تامین منافع واقعی و بلندمدت کشورهای منطقه در امنیت درون - 2

 گاه منطقه ای و بین المللی ایرانارتقای جای - 3

 برای حل اختالف های مرزی ی الزم ها زمینهفراهم شدن  -4

 داد این پیشنهادهایی که برای مسائل امنیتی و اقتصادی  منطقه خلیج فارس باید ارائه

 چنین است:

ز ا اعاویت ایران وعراق در شورای همکاری خلیج فارس به دلیل اینکه این شور .1

شش کشور جنوبی حوزه خلیج فارس تشکیل شده وپیوستن ایران وعراق می 

 ند نقش بسزایی در این منطقه داشته باشد.توا

ای یک تیم از کارشناسان وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران به گونه .2

 های قابل اجرا و توصیهکارشناسانه باید در حوزه مطالعات، بررسیها، ارائه فرضیه

ابطه با رت ارشد به کار گمارده شوند. هم زمان با آن دیپلماسی ایران در به مقاما

وی ورهای عرب خلیج فارس باید فعا  شود. این فعالیت باید تمرکز خود را رکش

 سیاستمداران، استادان دانشگاهها و بازرگانان قرار دهد.



 91 / فارس یجبرحوزه خل یدبا تأک یامنطقه غرب آس یتیاقتصادی  و امن یهاچالش یبررس یییییییییییییییییییییییییییییییییی 

 

قیقی را و داز لحاظ نظامی وامنیتی باید به طور مداوم رزمایشها و مانورهای منظم  .3

هان جکشورهای  در منطقه خلیج فارس به انجام رساند تا قدرت نظامی ایران را به

 وحوزه خلیج فارس نشان دهیم.

های عرب زبان موجود همراه با رعایت انتشار نشریات عرب زبان و تقویت رسانه .4

 حساسیت های مذهبی کند.

تب تصحی  باید روابط و مرزهای کشورهای حوزه خلیج فارس به طور مر .5

ده شود،زیرا تا به حا  این مرزها همیشه این منطقه را دچار بحران کر

ن است.ازجمله این مرزها می توان به مرزهای ایران وعراق،عراق و کویت،ایرا

 وامارات بر سر جزایر سه گانه اشاره کرد.

و  سدیپلماتهای مسلط به زبان عربی را به حوزه کشورهای عرب خلیج فار اعزام  .6

ه بین زمینه از ش صیتهای مستقل آشنا به محیط، زبان و میراث جهان عرب در ا

 ن رایزنان متحرک فرهنگی استااده کند.عنوا

ارند ه قرار دبا توجه با اینکه نات و گاز از اهمیت بسیار باالیی در اقتصاد این منطق .7

با ده باید در نظر داشت که این منابع انرژی را به درستی مصرف کنیم تا در آین

 اشکا  روبرو نشویم.

ان و نجمنهای دوستی ایرنهادهای غیردولتی ا: تقویت  ایایجاد تربیون منطقه .8

 کشورهای عربی و تسهیالت الزم را برای پیشبرد هدفهای آنان تأمین کند.

های فیمابین برای اعتمادسازی و رفع کدورت)جتماعیا -سازی فرهنگیهمسان .9

که با تقویت اشتراکات فرهنگی زمینه در میان کشورهای منطقه الزم است 

 (سازیم.  ها را نیز فراهمحوزهتعامالت در سایر 

ابزار علمی و کاربردی این انجمن علم : فارس اندازی کانون پژوهشگران خلیجراه .10

تواند حداقل ورزیها اعما  گردد. این محال میو منطق است که به دور از غرض

را در راه شکستن دیوارهای شک و  های سودمندیدر سه محور مش   گام
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 -2تی برای پژوهشگران منطقه های مطالعاایجاد فرصت -1)تردید بردارد؛ 

 (ایهمکاری دفاتر مطالعات منطقه -3ها برگزاری همایش

 با توجه به اهمیت اقتصاد در جهان امروز: قویت همکاریهای اقتصادی  .11

رسد ی به نظر میو وابستگی شدید کشورهای منطقه به درآمدهای نات

ونق منطقه و خارج ک و استااده از تجارب همدیگر باعث رگذاریهای مشترسرمایه

محصولی گردد. الزاما همگرایی موثر و تقویت همکاریهای شدن از سیستم تک

تواند طر  و الگوی نظامندی را برای توسعه اقتصادی میان کشورهای منطقه می

 فراهم سازد.  رفت از مشکالت موجودمنطقه و برون

پیمان  مهمترین راهکارهایی که می تواند احتما  دستیابی به انعقاد .12

 منیتی منطقه ای را تقویت کند عبارتند از:ا -دفاعی

 الف( تاکید بر مشترکات دینی و فرهنگی

 ب( تامین امنیت تامین انرژی جهان 

 ج( همکاری های اقتصادی زیربنای همکاری های امنیتی 

 ست چند جانبه گرایی در سط  منطقه ای و بین المللید( ات اذ سیا 

 نصاانه در نظام تصمیم گیریه( اطمینان به مشارکت م

 و( ات اذ رویکرد فرامنطقه گرایی از جانب ایران به عنوان اهرم فشار

 ز( تالش در حل اختالفات میان کشورهای منطقه

 ق ( همکاری ابتدایی کشورهای مشتا
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 بعمنا
  ، 1348ترجمة محمد سعیدی ، تهران آرنولد تالبوت ویلسون ، خلیج فارس. 

  1384ایون، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: قومس،الهی، هم. 

 ای اسکندر منشی ؛ پیروز مجتهدزاده ، جزایر تنب و ابوموسی : رهنمونی در کاوش بر

نوری ، تهران صل  و همکاری در خلیج فارس ، ترجمة حمیدرضا ملک محمدی 

 ش1375

 (خلیج فارس و مسائل آن،چاپ هشتم،تهران،نشر قومس1384الهی همایون) 

 ویژه نامه همشهری دیپلماتیک. ،ای و اجتماع امنیتی در خلیج فارس سازی منطقه ثبات با

از:  ترجمه ابراهیم متقی

Http://www.did.ir/document/index.fa.asp?cn=PP0002005020200

2617 (22/02/1387) 

  :باری بوزان.مردم، دولتها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران

 1378مطالعات راهبردی، پژوهشکده 

 سا  خارجی سیاست زا ، فصلنامه کشمکش همواره ساختاری :باری بوزان، خاورمیانه، 

 1381،پاییز 4 شماره شانزدهم،

  امبر دس23اجالس سران،ابوظبی ،بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس در سیزدهمین

 )سایت شورای همکاری خلیج فارس(1992

 لیج ل ژئوپلتیکی،امنیتی،اقتصادی حوزه خلیج فارس،ماهنامه خپورطالب رو  اهلل،مسائ

 89فارس و امنیت ،مرکز مطالعات خلیج فارس،

 ایی. پیروز مجتهد زاده. امنیت و مسایل سرزمینی در خلیج فارس: جغرافیای سیاسی دری

 1380رجمه امیر مسعود اجتهادی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ت

  هجدهمین  ،امنیت در خلیج فارس  ،همتی گل سایدی و محمدرضا اقارب حجت اله

 همایش بین المللی خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور

 http://www.bashgah.net/fa/content/show/22954 از: خارجه

 گزارش ترجمه سید مجتبی عزیزی. ،استراتژیهای امنیتی خلیج فارس جودیس اس. یافه

 1386پژوهشی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ مجدد
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  ،استراتژی، امنیت و جنگ در عراق : ایاالت متحده و خلیج فارس در قرن  جیمز راسل

زدی، گزارش تحلیلی، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت ، ترجمه پیروز ای21

 1385، خرداد 136های سیاست خارجی، شماره پژوهش

  (جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شما  آفریقا 1386درایسد  آالسدایر،بلیک جرالد اچ)

 ترجمه دره میر حیدر،چاپ پنجم،تهران،انتشارات وزارت امور خارجه،

 منطقه در ایران هیدروکربوری مشترک (؛ م ازن1386ان)درویشی فرهاد، نجومی احس 

 جغرافیایی انجمن پژوهشی -علمی نشریه) فرصتها، جغرافیا و فارس چالشها خلیج

 ستانتاب و بهار 13 و 12 شماره، پنجم سا ، جدید ، دوره(ایران

 ،هانی جای: امنیت سازی در  های منطقه نظم (1381)دیوید ای.لیک و پاتریک ام. مورگان

 نوین. ترجمه سید جال  دهقانی فیروز آبادی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

 (مطالعات امنیت ملی،تهران،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خا1383ربیعی علی)رجه 

 لیج : استراتژی ایاالت متحده آمریکا در خ1390ورفیکوئی،روانب ش، قاسم و سیدعلی پ

یاسی یران، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سفارس و تأثیر آن بر امنیت ملّی ا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 

 علوم پژوهشکدة تهران، قاسمی، حاکم ترجمة فارس، خلیج امنیت هالیس، روزماری 

  1372 حسین، امام استراتژیک دانشگاه و دفاعی

  1386گیل، زین العابدین، یوسف، در آمدی بر جغرافیای سیاسی پیشرفته، رشت: کتیبه-

85 13. 

 .گزارش پژوهشی. "سیستم جدید قدرت در خلیج فارس" (1386)شهروز ابراهیمی .

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ مجدد

 ،سیاست ، فصلنامة فارس خلیج منطقة در واگرایی علل بررسی طاهره ابراهیمی فر 

   78تابستان 2،شماره سیزدهم سا  خارجی

 (ژ1372عزتی عزت اهلل)ئوپلتیک ،تهران ،سمت 

 ینبهای امنیت. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات  خانی. نظریه علی عبداله 

 . 279-282، ص 1383المللی ابرار معاصر تهران،

 (تهران ،دفتر مطالعات سیاسی وبین المل(کویت)کتاب س1375فیلی رودباری لواء)لبز 

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
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 (موازنه نظامی در خلی1381کورد سمن آنتونی اچ)ج فارس و خاورمیانه،ترجمه مجید 

 خسروی،تهران،مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی سپاه پاسداران

 (جغرافیای استراتژیک خاورمیانه،ترجمه مهدی 1383کمپ جاری،هارکاوی رابرت)

 هشکده مطالعات راهبردیحسینی متین،تهران،پژو

 (چهره جدید امنیت در خاورمیانه،ترجمه قدیر 1383لی نورجن مارتین)

 نصیری،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی

 بررسی چهارچوبهای امنیتی جایگزین در خلیج فارس، ترجمه خدیجه  ،مایکل کریگ

 1386حیدری. گزارش پژوهشی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ مجدد

 (امنیت خلیج فارس گذشته،حا ،آینده،چاپ 1385مجتهد زاده پیروز،شاایی سعید)

 شگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهراو ،تهران،دان

 (ایده های ژئوپولتیک و واقعیتهای ایرانی مطالعه روابط1379مجتهد زاده پیروز)  جغرافیا و

 سیاست در جهان دگرگون شونده،تهران،نشر نی

 (1380مجتهد زاده پیروز)سی . امنیت و مسایل سرزمینی در خلیج فارس: جغرافیای سیا

 ارجهختهادی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور دریایی. ترجمه امیر مسعود اج

 (امنیت جهانی،رویکردها و نظریه ها،ترجمه اصغر 1381مکین الی اردی،آرتیل)

 افت اری،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی

 روزنامه کیهان  تی خلیج فارسنگاهی به الگوی موازنه در ترتیبات جدید امنی،

  ،برگرفته از :3/7/87

http://www.bashgah.net/fa/content/show/25843 

 (مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبا  جمهوری 1370عیمی ارفع بهمن)ن

 ایران،تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل اسالمی

 (ترتیبات امنیتی خلیج فا1385واعظی محمود)ه ،تهران،موسس40رس،مجله راهبرد،شماره

 مطالعات راهبردی

  ( 1980و  1970همو، جغرافیای سیاسی تنگة هرمز: توسعة تدریجی نقش ایران ) دهة ،

 ش 1371ترجمة محسن صغیرا، اصاهان 

  نطقة ش ؛ همو، کشورها و مرزها در م1379: کشورها و مرزها ، تهران همو، خلیج فارس

 ش  1372ترجمة حمیدرضا ملک محمدی نوری ، تهران  ژئوپلیتیک خلیج فارس ،

http://geo-graphy.persianblog.ir/post/110/
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