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 چكيده
هـا و عـدم ثبـات         از آنجا كه موقعيت حساس و راهبردي ايران در منطقه خاورميانه و وجود بحـران     

آمـدن   وجود  هاي سياسي با همسايگان راهبردي باعث به        سياسي در كشورهاي مجاور و وجود چالش 
تهديدهايي براي امنيت جمهوري اسالمي ايران شده، همواره يكي از اهداف سياست خارجي جمهوري  
اسالمي ايران در طول سه دهه، حفظ ثبات و امنيت خليج فارس در چارچوب همكاري بـا كـشورهاي        

هاي صورت گرفتـه توسـط جمهـوري       منطقه و خروج نيروهاي فرامنطقه بوده است، اما با وجود تالش
 . باشد مي هاي امنيتي گوناگوني مواجه اسالمي ايران، خليج فارس همچنان با چالش

كار مقابله    هاي امنيتي خليج فارس براي ايران كدامند و راه  اين مقاله با بررسي اين سوال كه چالش   
اي آن،    با آن چيست؟ ضمن تجزيه و تحليل نقش ايران در تامين امنيت خليج فارس و معادالت منطقه     

هاي امنيتي پيش رو براي اهداف جمهوري اسالمي ايران در منطقه پرداخته است تـا          به بررسي چالش
 . كار موجود براي حل اين معضل را ارايه نمايد بدين وسيله بهترين راه

 اي، خليج فارس، امنيت هميارانه  جمهوري اسالمي ايران، ثبات منطقه: واژگان كليدي  
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 مقدمه
عنوان يك بازيگر اصلي در منطقه خليج فـارس           جمهوري اسالمي، همواره سعي داشته است به 

اصـل امنيـت    .  عمل نمايد و ثبات و امنيت منطقه، به كشورهاي حاشيه خليج فارس واگـذار گـردد    
عنوان اولويت سياست خارجي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي به حساب آمده، امـا       هميارانه، به

اي خود دست يابـد و بـه      جمهوري اسالمي تا به امروز در اين زمينه نتوانسته است به اهداف منطقه
اي همچنان ادامه دارد؛ هرچند با پيروزي انقالب اسالمي       جاي اصل امنيت هميارانه، واگرايي منطقه

و اتحاذ رويكردي تجديدنظرطلبانه در سياست خارجي از سوي مقامات نظام و ايجاد تضاد منافع بـا       
نفع در منطقه، نقش ايـران در ترتيبـات امنيـتي خليـج            هاي ذي برخي كشورهاي همسايه و قدرت

و با خروج نيروهاي انگليسي از      1970 ايران به خصوص از دهه .  فارس با چالش جدي مواجه گرديد
تاثير رهنامه نيكسون، نقش كليـدي در         منطقه و عدم تمايل آمريكا به حضور مستقيم نظامي تحت     

 . كرد و اين امر تا پيروزي انقالب اسالمي ادامه داشت تامين امنيت منطقه بازي مي
هاي امنيتي خليج فـارس بـه         ها پاسخ دهد كه، چالش     نوشتار حاضر سعي دارد به اين پرسش

هاي امنيتي جمهوري اسالمي ايـران       ديدگاه چه شكلي خود را نمايان كرده است؟ و چه تاثيري بر
هاي، مسئولين در قبال امنيت خليج فـارس    گيري دارد؟ پاسخ به اين سواالت تاثير مهمي بر جهت

خليج فارس همـواره بـه سـبب اهميـت ژئوپليتيـك و اسـتراتژيكي كـه دارد، در تحـوالت                      .  دارد
واقـع شـدن در منطقـه پرتنـش         .  اي برخوردار بوده اسـت      العاده  اي و جهاني از اهميت فوق  منطقه

المللي از عواملي هستند كه       راه بين خاورميانه، داشتن منابع عظيم نفت و گاز، و قرار گرفتن در شاه
. اسـت  المللـي قـرار داده      اين منطقه را همواره در كانون توجه تحليلگران مـسائل سياسـي و بيـن       

برهمين اساس مقاله حاضر پس از مـروري بـر رخـدادهاي تـاريخي مـرتبط بـا نقـش ايـران در                      
هايي خواهد پرداخت كه ايـران در ايفـاي نقـش امنيـتي خـود در                   فارس به بررسي چالش    خليج
 . فارس با آن مواجه بوده است خليج

 چارچوب نظري
اي مانند خليـج فـارس،       هاي منطقه الملل و نظام هاي بزرگ در نظام بين در تبيين رفتار قدرت
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لـذا كارآمـدترين نظـام امنيـتي در         .  شـود  هاي نظري مختلفي استفاده مي از رويكردها و چارچوب
گرايـي،    گرايـي و نـيز نوواقـع        خليج فارس، نظامي خواهد بود كه بر پايه اصول منطقي نظريه واقع       

 )1 ـ 2 ، 1387 جمعه زاده و تويسركاني،  امام. (استوار باشد
كنند و معتقدند كه سـاير        الملل تلقي مي    گرايان دولت را بازيگر اصلي صحنه سياست بين واقع

هاي غيرحكومتي، در چارچوب روابـط     طور كلي سازمان هاي چندمليتي و به بازيگران مانند شركت
كنند، درحالي كه دولت در سطوح داخلي قادر به اعمال قـدرت اسـت، در             ها عمل مي ميان دولت

از نظـر   .  برد  سر مي  زيستي به ها در هم سطح خارجي، در يك نظام فاقد اقتدار مركزي با ساير دولت
ماهيت چنين رقابتي، بازي با حاصـل   .  شود زيستي از طريق حفظ موازنه قدرت حاصل مي آنها، هم

سـازي    گرايـي اسـطوره     يكي از مفاهيمي كه در چارچوب واقـع     .  گردد جمع جبري صفر تبيين مي
شود، مفهوم آنارشي يا نبود اقتدار مركزي است، اين بدان معناست كه هيچ دولت يا ائتالفـي از    مي

 ) 79 ـ 84 ، 1384 قوام، . (ها كنترل مطلق بر كل نظام ندارد دولت
نسبي )  نفوذ(سازد قدرت     ها را وادار مي    گرايان نيز معتقدند كه نبود اقتدار مركزي، دولت نوواقع

هـا    الملل هرگز قطعـي نيـست و دولـت        امنيت و بقا در درون نظام بين.  خود را به حداكثر برسانند
دليـل  .  كوشند با به حداكثر رساندن قدرت و نفوذ خود، امنيت خويش را به حـداكثر برسـانند          مي

ساختار آنارشـيك نظـام     :  طلبي و تاكيد آنها بر افزايش قدرت نظامي در سه چيز است  اصلي قدرت
ها از آن برخوردارند؛ و عدم اطمينان در مورد نيـات و          الملل؛ توانمندي تهاجمي كه همه دولت بين

 . (Mearsheimer,1995, 3)مقاصد دشمن

هـاي    دولـت     تـوانيم از آن در بررسـي سياسـت          گرايي كه مي    از مفاهيم مطرح در تئوري واقع   
 :منطقه خليج فارس استفاده كنيم، مفاهيم معماي امنيت و بازدارندگي است

مفهوم كلي اين نظريه، بسيار ساده است و ادراك بازيگران در آن نقـش اصـلي       :  معماي امنيت
كننـد،    از لحاظ امنيـتي تهديـد تلقـي مـي         )  درست يا نادرست  (كشورها در مواجه با آنچه .  را دارد

زنند كه از نظر خودشـان كـامال ماهيـت تـدافعي دارد و معمـوال مفـروض                     دست به اقداماتي مي  
در حالي كه چنيـن     ،آميز آنها، براي همسايگان نيز واضح است گيرند كه نيات حقيقي مسالمت مي

همين وضعيت در طرف مقابل نـيز وجـود دارد و         .  نيست و همسايگان درك و تصور ديگري دارند
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زنند و اين چرخه همين طور ادامـه يافتـه و             براي تقويت دفاع از خود، دست به افزايش قدرت مي
جرويس در مورد معماي امنيـتي بيـان كـرده اسـت كـه در            .  شود موجب ناامني هرچه بيشتر مي

. هاي او پـي بـرد       توان به نيت واقعي حريف صرفا از طريق تحليل توانايي      دنياي واقعي امنيت، نمي
دهـد    برداري از آن دارد كه نشان مـي     هر سالحي بستگي به راهبرد اتخاذ شده براي چگونگي بهره

قانونـي    المللي كه خصوصيت آن بي بنابراين در يك سيستم امنيت بين.  آيا دفاعي است يا تهاجمي
اقدامات رقبا را در نظر بگيرند و          احتماالت نهفته در پشت پرده  هاي همسايه بايد همه است، دولت

 ) 35 ، 1386 خرازي، . (بدترين وضعيت را مورد محاسبه قرار دهند
بازدارندگي در يك بيان ساده، به معناي تهديد يك بازيگر سياسـي بـه اقداماتـي         :  بازدارندگي

هاي تحميل شده بـه مهـاجم را بـسيار            است، در پاسخ به اقدامي احتمالي از يك بازيگر كه هزينه  
ـادين در نظريـه            . سازد منابع احتمالي آن ميبيشتر از  اما صرف نظر از تعريف بازدارنـدگي عنـصر بني

هر دو ابرقـدرت در جنـگ سـرد بـه ايـن               به طور مثال  ادراكي است؛   بازدارندگي هميشه يك مساله
اي آنها در صورتي كارايي الزم را دارد كه طـرف     نتيجه رسيده بودند كه اعتبار تهديدات متقابل هسته

. شناختي بيـن دوطـرف اسـت        اي روان   بنابراين، بازدارندگي در واقع رابطه  .  مقابل، واقعا آن را باور كند
جدي و واقعي بـراي عملـي كـردن        حريف بايد واقعا باور كند كه طرف مقابلش، توانايي و عزم و اراده

ها واقعا جدي باشند و قدرت عملي كردن آنها هم وجـود داشـته باشـد،         اگر توانايي. تهديد را داراست
ولي كشور حريف، اعتباري براي تهديد صورت گرفته قائل نباشد، بازدارندگي اثربخش صورت نگرفته        

 . (Jervis, 1998, 975)و اين مساله، يكي از خطرهاي راهبردي بازدارندگي است

لذا براساس اين نظريه، كشورهاي منطقه خليج فارس از ديرباز بـه دليـل داشـتن اختالفـات                 
سياسي، فرهنگي، ايدئولوژيكي و جغرافيايي هرگز نتوانستند به يك اجماع كلي بـر سـر چگونگـي      

طور بالقوه همواره در يـك حالـت عـدم          حفظ ثبات و امنيت در منطقه تحت نفوذشان برسند و به
شـان احـساس      برند و براي اينكه در تامين و حفـظ منـافع ملـي              سر مي امنيت از نيات يكديگر به

هاي پيشرفته نظـامي و      امنيت داشته باشند، سعي در هرچه بيشتر تجهيز كردن خودشان با سالح
نزديك كردن خودشان به كشورهاي غربي مانند اتحاديه اروپا و آمريكا دارنـد، كـه در نتيجـه آن                  

اي،   همكاري در ميان كشورهاي منطقـه در حـل مـسائل منطقـه            .  يك حيات خلوتي ايجاد كنند   
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ترتيبات سياسي امنيتي در خليج فـارس       .  رسيدن به يك تصميم واحد، بسيار اندك بوده است   در
. بر توازن قوا مبتني است و توازن قوا بر بازي بردـ باخت مبتني بر قدرت نـسبي بـازيگران رقيـب              

عنـوان    ديدگاه غالب در منطقه خليج فارس، كه هم از سوي غرب و هم از سوي جهـان عـرب بـه        
موازنـه قـوا سـنتي      .  شود، ديدگاه موازنه قواسـت    تضمين اصلي امنيت و ثبات در منطقه دنبال مي

. شـد  هاي عرب خليج فارس تامين مي است كه بين ايران و عراق وجود داشت و امنيت براي دولت
 . خصوص اياالت متحده، مطلوب بود اين براي منافع بازيگران خارجي، به

الملـل    دنبال رشد رژيم بعث در عراق و افزايش نقش ايران و تاثير آن بر منطقه، جامعه بيـن      به
درصدد برآمد نوع جديدي از توازن قوا را براي محدود كردن جمهوري اسالمي ايران، ايجـاد و در              

بعد از شكست اين طرح، آمريكا سعي كرد خـودش چنيـن      .  نتيجه آن امنيت منطقه را حفظ كند
هاي اياالت متحده در جهت به حداقل رساندن نقش ايران در          تالش.  نقشي را در منطقه ايفا نمايد

حوزه موازنه قواي جديد، طرحي است كه در نتيجه ايجاد معماي امنيتي جديد، بـا بـزرگ جلـوه            
آمريكا براي پيشبرد اهدافش در منطقـه، معمـاي     .  كند اي ايران، آن را دنبال مي دادن برنامه هسته

اي ايـران بـراي ثبـات و          ريزي كرده و آن تهديدآميز بودن برنامـه هـسته           امنيتي جديدي را طرح
امنيت كشورهاي عرب خليج فارس است؛ كه هم حـضورش را در منطقـه مـشروعيت بخـشد و                    

اي ايران، اهداف اسـراييل را در منطقـه       منافعش را تامين كند و هم با محدود كردن قدرت منطقه
 (Barzegar,2011, 2-3). دنبال نمايد

 انقالب اسالمي و تغيير موقعيت ايران در خليج فارس
عنوان يكي از متحدين اصلي آمريكا و ژاندارم منطقـه در       ايران كه تا پيروزي انقالب اسالمي به

رفـت، بـا      شمار مـي  نيكسون حافظ اصلي منافع آمريكا در خليج فارس و خاورميانه به رهنامهقالب 
المللـي و     پيروزي انقالب اسالمي به يـك كنـشگر انقالبـي و تجديـدنظرطلب در مناسـبات بيـن               

ها و اختالفاتي بيـن ايـران و كـشورهاي سـاحلي              به دنبال اين قضيه، تنش    .  اي تبديل شد منطقه
نفع در تحوالت منطقه روي داد كه موقعيت راهبردي ايـران           هاي جهاني ذي خليج فارس و قدرت

هـاي    از طرفـي حمايـت از نهـضت       .  رو كـرد    در ترتيبات امنيتي منطقه را با چـالش جـدي روبـه          
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ستيزانه در سياست خارجي و تاكيد بر وحدت و اتحـاد جهـاني اسـالم،           بخش، رويكرد غرب رهايي
المللـي،    پـذيري در سياسـت خـارجي و مناسـبات بيـن             گري و سلطه مبارزه با ظلم و نفس سلطه

المللـي بـود كـه در قـانون اساسـي             ازجمله رويكردهاي ايران در سياست خارجي و سياست بيـن   
و باعـث تـرس و نگرانـي        )  429 ،  1383 محمـدي،   (جمهوري اسالمي نيز به آن تاكيد شده است    

كشورهاي ساحلي خليج فارس از سرايت انقالب اسالمي به كشورهاي خودشان گرديـد؛ از طـرف     
ايران كه تا قبل از پـيروزي انقـالب       .  ديگر وقوع انقالب، منافع آمريكا در منطقه را به چالش كشيد

عنوان جزيره ثبات در منطقه و نگهبان امنيت خليـج فـارس و منـافع آمريكـا، دوميـن            اسالمي به
پيمان اسراييل    ترين خريدار نظامي از آمريكا، هم   كننده نفت نسبتا ارزان قيمت آمريكا، بزرگ تامين

عالوه بر اين، با تـسخير سـفارت آمريكـا      .  بود، از دايره تسلط آمريكا خارج شد...  در جهان اسالم و 
المللي براي آمريكا از طريـق ايـن اقـدام            اعتباري بين   در تهران تحت عنوان النه جاسوسي يك بي  

 ) 435 ، 1384 آبراهاميان، . (وجود آمد به
پافشاري جمهوري اسالمي ايران بر راهبرد عدم تعهـد و سياسـت نـه شـرقي و نـه غربـي و                       
همچنين اعتقاد به لزوم تامين امنيت خليج فارس از طريق همكاري كشورهاي ساحلي و نفي هـر   

، موجب بروز خالء قدرت در خليج فارس جهت تاميـن           )95 ،  1385 طارمي، (نوع دخالت خارجي 
 . منافع غرب گرديد و آمريكا براي رفع اين خالء ناگريز از حضور مستقيم در منطقه بود

روابـط ايـران بـا اكثـر        .  آوا بودنـد    هاي شرق و غرب در تضعيف نظام نوپـاي ايـران هـم         قدرت
طوري كه    رفت، به   كشورهاي عرب و كشورهاي ساحلي خليج فارس رو به تيرگي هرچه بيشتر مي   

اتحاد بين آمريكا و عراق و كشورهاي عضو شوراي همكـاري خليـج فـارس ايـران را در تنگنـاي                    
هـاي زيـادي در طـول        كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كمك.  شديدي قرار داده بود

هايي از سوي طـرفين بـراي         جنگ در اختيار عراق قرار دادند؛ هرچند مقارن با پايان جنگ تالش     
زدايـي از سـوي ايـران باعـث نزديكـي             مابين و اتخـاذ سياسـت تنـش         كاهش تنش در روابط في  

 ) 101 ـ105 ، 1385 طارمي، . (مدت طرفين شد كوتاه
زدايـي    االسالم هاشمي رفسنجاني و اتخاذ رويكرد تنـش      با آغاز دوران رياست جمهوري حجت

در سياست خـارجي جمهـوري اسـالمي، روابـط ايـران بـا كـشورهاي عـضو شـوراي همكـاري                       
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روابط سياسي ايران و عربستان كه در اثر فجايع خونبـار         . فارس وارد مرحله نويني گرديد خليج
قطع گرديده بود، و نيز رابطه ايران و كويت كه بـر          1987 ناشي از كشتار حجاج ايراني در سال 

در . چون و چراي كويت از عراق در طول جنگ قطع شده بود، مجددا برقرار شد اثر پشتيباني بي
نشيني   ايران اين اقدام را محكوم كرد و خواستار عقب 1990 زمان حمله عراق به كويت در سال 

در واقع هدف ايران بهبود روابط بـا كـشورهاي عـضو       .  فوري اين كشور از مناطق اشغالي گرديد
نظرهـاي اساسـي همچنـان بيـن ايـران و             هرچنـد اختـالف   .  شوراي همكاري خليج فارس بود   

كشورهاي عضو شوراي همكاري باقي مانده بود؛ مانند اختالف نظـر بـا عربـستان سـعودي در                 
هايي مانند حضور نيروهاي نظامي آمريكا يا حمايت از فرآيند صـلح اعـراب و اسـراييل و             زمينه

سـر   همچنين اختالفاتي با بحرين بر سر حمايت از معارضات شيعه و اختالفـات بـا امـارات بـر       
 )Ramezani, 1992, 399-400(. گانه وجود داشت جزيره سه

فرآيند گسترش مناسبات ديپلماتيك ايران با كشورهاي مختلف در دوران رياسـت جمهـوري        
زدايي بـا شـدت بيـشتري         وگوي تمدن و سياست تنش    االسالم خاتمي در پرتو نظريه گفت حجت

توان به تشكيل هشتمين اجالس سران كنفرانس اسالمي به ميزبـاني ايـران               گيري شد كه مي پي
وگوهاي ايران و كشورهاي عـضو        اشاره كرد كه زمينه مناسبي براي گفت  1376 در تهران در سال 

در ايـن   .  المللـي فـراهم كـرد       اي و بين   شوراي همكاري خليج فارس درباره مسائل دوجانبه منطقه
. اجالس ديدارهايي بين سران ايران و كشورهاي مختلف؛ ازجمله وليعهد عربستان صـورت گرفـت    

بايد توجه داشت بهبود نسبي مناسـبات بيـن ايـران و            )  459 ـ 461 ،  1388 دهقاني فيروزآبادي،   (
غرب در طول دوران زمامداري آقاي خاتمي نقش مهمي در بهبود روابط ايران و كـشورهاي عـضو    

 ) 431 ـ32 ، 1384 آبراهاميان، . (شوراي همكاري داشت
رغـم تغيـيرات گـسترده در         بـه   1384 نژاد در سال      با روي كار آمدن دولت اصولگراي احمدي

اي و رابطـه بـا        هاي سياست خارجي جمهوري اسالمي نظير پرونـده هـسته           گيري برخي از جهت
خصوص كشورهاي حوزه خليج فارس همچنـان     گرايي با كشورهاي اسالمي به غرب، نزديكي و هم

نـژاد نزديكـي     آقاي احمدي.  رفت شمار مي اي جمهوري اسالمي به هاي سياست منطقه جزو اولويت
زدايي با كشورهاي عرب را از رئوس سياست خارجي خود اعالم كرد و در اولين كنفرانـس          و تنش



 

 

62 

 1392، سال بيستم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

خبري خود پس از پيروزي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، خليج فارس را خليج صلح        
و عدالت ناميد و خواستار تداوم صلح و دوسـتي بيـن كـشورهاي سـاحلي بـراي دفـاع از منافـع                     

 ) 12 ـ 5 ، 1388 حافظيان، . (گرديد آنها
گيري مقامات ايران در مـورد تحـوالت مختلـف            ها و موضع   طور كلي از طريق مطالعه بيانيه به
برخـي از ايـن     .  هاي ايران در منطقه خليج فـارس پـي بـرد         توان به اهداف و اولويت اي، مي منطقه

 :موارد عبارتند از
المللي براي سهولت بخشيدن بـه روابـط تجـاري           هاي بين راه يابي آزاد و امن به آب دست .يك

 شود؛  ايران يكي از اهداف مهم تلقي مي
 امنيت مرزهاي جنوبي و قلمروي نظامي ـ دفاعي بر تنگه هرمز بايد تضمين گردد؛ . دو
 باشد؛  مبارزه با تروريسم از ديگر اهداف جمهوري اسالمي در منطقه خليج فارس مي. سه

 كنترل و مبارزه با قاچاق كاال و انسان؛ . چهار
هـاي    طور منظم خواستار انتقال نيروهاي خارجي از منطقه و عدم مداخله قـدرت    ايران به. پنج
باشد؛ ايران بارها بر لزوم ايجاد يك سـامانه امنيـتي بـا مـشاركت                 اي در خليج فارس مي فرامنطقه

 . تمام كشورهاي منطقه خليج فارس و عاري از هر نوع دخالت خارجي تاكيد كرده است
 الشعاع مسائل سياسي قرار بگيرد؛  هاي اقتصادي بين كشورهاي منطقه نبايد تحت فعاليت. شش
 هاي خارجي مسئول هستند؛  در برقراري امنيت خليج فارس كشورهاي منطقه نه دولت. هفت
 تضمين حمايت از محيط زيست خليج فارس كه داراي منابع آبي، آبزيان و مرواريد است؛ . هشت

همه كشورهاي خليج فارس در غيرنظـامي كـردن خليـج فـارس و ايجـاد خليـج فـارس                  .  نه
عنوان اولين گـام بايـد در ايجـاد        اي مسئوليت دارند و به اي آزاد از تسليحات هسته عنوان منطقه به

 اي مبادرت ورزند؛  آميز به خلع سالح منطقه يك منطقه صلح
ـاي    هاي بزرگ و ساير دولـت  پيشنهاد ايجاد يك سامانه جديد امنيتي كه در آن تاثير قدرت.  ده ه

ـاري            6 +2 در اين راستا ايران با طرح .  اي كاهش بيابد فرامنطقه كه شـش كـشور عـضو شـوراي همك
  (Lotfiyan,2007,137-142). خليج فارس و مصر و سوريه با هم منعقد كردند مخالفت كرد

زدايي از سوي جمهوري اسـالمي ايـران پـس از پايـان جنـگ                 تنش   هرچند با اتخاذ سياست
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اما هنوز اختالفـاتي در برخـي مـسائل           ،تحميلي سوءتفاهمات موجود تا حدي برطرف شده است     
توان به مساله حضور بيگانگان در خليـج فـارس اشـاره كـرد كـه           بين آنها وجود دارد؛ از جمله مي

تنها مورد قبول كشورهاي منطقـه واقـع          هاي امنيتي جمهوري اسالمي نه   باعث شده است ديدگاه
نگردد، بلكه جمهوري اسالمي ايران از حضور در ترتيبات امنيتي خليـج فـارس پـس از پـيروزي                 

 . انقالب اسالمي كنار گذاشته شود

 هاي امنيتي خليج فارس چالش
هاي مـشترك از      هاي سياسي حوزه خليج فارس ـ داراي يك سري عاليق و گرايش      اكثر نظام

شوند، اقتصاد سياسي آنها به اسـتخراج و توليـد       قبيل دين مشترك ـ به صورت پادشاهي اداره مي
گيرد، اما عـدم      باشد و تجارت خارجي آنها از طريق درياي خليج فارس صورت مي    نفت وابسته مي

تمايل برخي از سران كشورها در جهت ايجاد همكاري متقابل، منجـر بـه واگرايـي منطقـه شـده           
لذا عوامل مختلف از قبيل عوامل سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتمـاعي ــ فرهنگـي باعـث         .  است

 :اين عوامل عبارتند از. گرديده است كه امنيت پايدار در خليج فارس، ايجاد نگردد

 هاي بيگانه در منطقه حضور قدرت. يك
تا به امروز، واشنگتن تالش كرده ثبات و امنيت منطقه را به اشكال        1970 طور كلي از سال  به

 :مختلف تامين كند كه اين اقدامات به شرح ذيل است
ميالدي تـا پـيروزي انقـالب اسـالمي،         70 از اوايل دهه :  اي نظم مبتني بر هژمون منطقه. الف

بـر ايـن اسـاس، دو كـشور         .  ارايـه كـرد     »دوستوني«آمريكا طرح امنيتي خود را بر پايه سياست        
هـاي منـافع آمريكـا در منطقـه           عنـوان سـتون    قدرتمند منطقه يعني عربستان سعودي و ايران به

 )Gause, 2005, 273(. شدند معين

با پيروزي انقالب اسالمي، ستون منـافع آمريكـا بـه دشـمن         :  نظم مبتني بر مهار دوجانبه.  ب
نـشين    با كمك به كشورهاي شيخ    1980 رو، اياالت متحده در دهه  از اين.  منافع آمريكا تبديل شد

 . منطقه، توازن قدرت جديدي را جهت ايجاد صلح و ثبات در منطقه ايجاد كرد
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ـان گرديـد         اين سياست پس از فروپاشي شوروي به    :  سياست مبتني بر زور.  ج . طـور كامـل نماي
راهبرد هژمون، بر اساس تفوق منافع يك كشور       . كلي آمريكا، سياست مبتني بر هژموني است راهبرد

) 21 ــ 22 ،  1387 فر،   ابراهيمي(بر ديگر كشورها، با استفاده عملي از ابزارهاي نظامي و اقتصادي است؛ 
پـروژه  .  باشـد   عنوان مثال، بحث ترويج دموكراسي آمريكا در خاورميانه، مبتني بر سياست زور مـي           به

طور جدي دنبال شد و نقطه تمركز     سازي آمريكا در خاورميانه پس از فروپاشي شوروي، به دموكراسي
، پـروژه توسـعه     2001 سپتامبر  11 بعد از حمالت .  آن خاورميانه و كشورهاي خليج فارس بوده است

تـر    نوعـي باعـث حـضور پررنـگ         عنوان اولويت ملي مطرح شد، كه اين به    بار به دموكراسي براي اولين
 (Sinder and Faris, 2011, 163-164). ويژه خليج فارس گرديده است آمريكا در منطقه به

ـا بازيگـر        بـه شود،    با اين حال، هرچند آمريكا يك بازيگر عمده در منطقه محسوب مي    يقيـن تنه
ـا، تمايـل            هاي بين   در كنار آمريكا، ديگر قدرت .  گردد قلمداد نمي المللي همچون چين، روسـيه و اروپ

ـافع انـرژي منطقـه وابـسته             .  زيادي براي اعمال نفوذ در خليج فارس دارند اروپا، بيش از آمريكا به من
ـال رشـد سـريع اقتـصادي خـود در بخـش صـنعتي اسـت، اشـتهاي                            است، چين هم كـه بـه دنب

روسيه نيز هرچند وابستگي كمـتري  .  دهد ناپذيري را براي جذب انرژي از اين منطقه نشان مي سيري
مراتـب بيـشتر خـود را         دهد، با توجه به نزديكي، به       از لحاظ منابع انرژي اين منطقه از خود نشان مي 

 ) 44 ، 1387 زاده و تويسركاني،  جمعه امام. (داند شايسته حضور فعال در معادالت امنيتي منطقه مي
هـاي آنهـا بـراي افزايـش         هاي بزرگ و رقابت توان گفت كه حضور قدرت گونه مي بنابراين، اين

كند، بلكـه تبـديل بـه         حوزه نفوذ در اين منطقه، نه تنها به ثبات و امنيت خليج فارس كمك نمي    
 . هاي مهم امنيتي براي اين منطقه شده است يكي از چالش

 هاي غرب محورانه كشورهاي منطقه  سياست. دو
هـاي    هاي مهم امنيتي خليج فارس، گرايشات كشورهاي عربي منطقه به دولـت   يكي از چالش

سـوي    هاي منطقـه بـه      اين امر موجب شده است به جاي آنكه دولت    .  باشد ويژه آمريكا مي غربي به
هاي نظامي، اقتصادي و سياسي با يكديگر تمايل نشان دهند، بيشتر متمايل بـه   گسترش همكاري
تنها ثبـات     شود نه   هاي گوناگون باشند كه اين خود باعث مي هاي بزرگ در حوزه همكاري با قدرت
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اي كامـال     گونـه   اين مـساله بـه    .  و امنيت در خليج فارس تضمين نگردد، بلكه با چالش مواجه شود 
كنند و پيوسته بـا       هاي آمريكايي كه در خليج فارس خدمت مي     شفاف و نمايان است كه ديپلمات

خوبي آگاهند كـه ديـدگاه مقامـات رسـمي           گذاران كشورهاي اين منطقه ارتباط دارند، به سياست
هاي واشنگتن، نسبت به خاورميانه و حـضور نظـامي آنهـا              كشورهاي عرب منطقه درباره سياست  

لذا تا زماني كـه     )  57 ،  1387 امام جمعه زاده و تويسركاني،    . (كنند مثبت است و از آن حمايت مي
هاي امنيـتي در خليـج فـارس          نقطه اتكاء كشورهاي منطقه غرب و آمريكا باشد، همچنان چالش      

 . باقي خواهد ماند

 هاي چندجانبه ميان كشورهاي منطقه در حوزه امنيتي  عوامل بازدارنده همكاري. سه
 اختالفات مرزي و تفاوت ساختارهاي سياسي 

اي   شايد در هيچ نقطـه    .  تمام كشورهاي خليج فارس با يكديگر اختالفات مرزي و ارضي دارند      
مـورد    50 بيـش از    .  از جهان به اندازه خليج فارس اختالفات مرزي و ارضي وجـود نداشـته باشـد      

ويژگي اختالفـات مـرزي و ارضـي        .  كشور خليج فارس وجود دارد  8 اختالفات مرزي و ارضي بين 
در منطقه خليج فارس، انعقـاد قراردادهـاي مـرزي          .  بين كشورهاي خليج فارس، پايداري آنهاست

 ) 11 ـ 15 ، 1374 جعفري ولداني، . (شوند ندرت موجب حل و فصل اين اختالفات مي به
 :اختالفات مرزي در خليج فارس عبارتند از

اي در خليج سـلوا بيـن عربـستان و قطـر، در               اختالف بر سر مرزهاي دريايي و رودخانه    .  الف 
اروندرود بين ايران و عراق، اختالف ميان بحرين و قطر در مرزهاي دريايي، بيـن امـارات متحـده                

 عربي و عربستان در ارتباط با مرزهاي دريايي و غيره؛ 
درباره جزاير تنب و ابوموسـي بيـن ايـران و         : اختالف بر سر مرزهاي زميني و تملك جزاير. ب

هايي از راس الخيمه و شارجه بين امارات متحـده     امارات متحده عربي، درباره مرز زميني در بخش
 ) 146 ـ149 ، 1390 هاشمي، . (عربي و عمان، بين امارات متحده عربي و قطر و غيره

عالوه بر اختالفات مرزي ميان كشورهاي حوزه خليج فارس، چگونگي ساختار نظـام سياسـي       
 . هاي الزم در جهت همكاري بيشتر گرديده است آنها، منجر به كاهش انگيزه
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 اي جمهوري اسالمي ايران راهبردهاي منطقه
هاي امنيتي جمهوري اسـالمي ايـران نـسبت بـه         تر توضيح داديم، ديدگاه گونه كه پيش همان

گرايـي شـيعي،      هـاي ايـدئولوژي برگرفتـه از اسـالم          تاثير نگـاه    حوزه خليج فارس، به شدت تحت     
تـرين اهـداف سياسـت خـارجي جمهـوري            مهـم )  ره(هاي امام خميني   براساس ديدگاه.  باشد مي

حمايـت از   .  تالش در جهت تـشكيل امـت واحـده اسـالمي جهـاني؛ دو             .  يك:  اسالمي عبارتند از  
الملـل؛    حفاظت از استقالل و حاكميت ملي در عرصه بيـن       .  مستضعفين در مقابل مستكبرين؛ سه

تاثير اين اهداف، در خليج فارس نيز استكبارسـتيزي        بنابراين تحت.  دفاع از حقوق مسلمانان .چهار
لذا برگرفتـه   .  خود را به شكل مخالفت با نفوذ و استيالي غرب، به خصوص آمريكا نشان داده است  

گرايي شيعي در برنامه پنجم توسعه رئوس اهداف جمهوري اسـالمي در خليـج      از ايدئولوژي اسالم
 :فارس اينگونه مطرح گرديده است

 اعتالي شان، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسالمي ايران در منطقه؛. يك
خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي و تالش بـراي رهـايي منطقـه از        مقابله با افزون.  دو

 حضور بيگانگان؛
 گرايي بيشتر ميان كشورهاي اسالمي منطقه؛ تالش براي هم. سه

 . تقويت تعامالت فرهنگي حقوقي، سياسي و اقتصادي با كشورهاي منطقه. چهار
طور كلي اهداف امنيتي جمهوري اسالمي در خليج فـارس در دو عبـارت چنيـن خالصـه                 به
اي در حوزه خليج فارس؛ و سعي در گـسترش           تالش در جهت خروج نيروهاي فرامنطقه :شود مي

 . هاي گوناگون امنيتي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي منطقه در حوزه  همكاري
گيرانـه مـسئوالن نظـام، پـس از           هاي پي   نكته قابل توجه در اينجا اين است كه با وجود تالش      

هـاي    گونه گـام مثبـتي در جهـت خواسـت           پيروزي انقالب اسالمي در راستاي اين دو هدف، هيچ      
هـاي    تـوان چـالش     با يك نگاه اجمالي مي.  امنيتي جمهوري اسالمي در منطقه صورت نگرفته است

تـر بـه آن       گيري يك نظام امنيتي هميارانه را، كـه پيـش    امنيتي موجود در خليج فارس براي شكل
لذا در اين بخـش  .  هاي پيش روي مسئوالن نظام دانست عنوان عوامل اصلي چالش اشاره نموديم، به

 . كارهاي امنيتي جمهوري اسالمي ايران داريم سعي بر توضيح و واكاوي نقش اين موانع بر راه
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ـارس،   اي در خليـج   برخالف خواست جمهوري اسالمي ايران مبني بر خروج نيروهاي فرامنطقه ف
هم اكنون خليج فارس به اولويت سياست خارجي واشنگتن تبديل شده اسـت و بـر اهميـت آن در             

اي و    امروزه اياالت متحده بيـش از ديگـر كـشورهاي فرامنطقـه         .  هاي آتي نيز افزوده خواهد شد سال
ـال حاضـر،       .  كننده مناسبات امنيتي در خليج فارس است   اي، تعيين حتي منطقه اياالت متحده در ح

مدتي براي خـروج      كم كوتاه   رسد برنامه دست دار گشته و به نظر مي خود نقش ژاندارم منطقه را عهده
 ) 41 ، 1387 جمعه زاده و تويسركاني،  امام. (نيروهايش از اين منطقه نداشته باشد

كنـد،    آمريكا با حضور فيزيكي خود در مناسبات امنيتي منطقه، اهداف متعددي را دنبال مـي         
دسترسـي بـه    .  تضمين امنيت اسراييل؛ سـه    .  تضمين امنيت انرژي آمريكا؛ دو    .  يك:  كه عبارتند از 

حمايت از كـشورهاي طرفـدار     .  تسلط بر مناطق راهبردي منطقه؛ و پنج.  بازارهاي خاورميانه؛ چهار
 )44 ـ47 ، 1388 جعفري ولداني، . (خود

رسيدن به هريك از اهداف باال توسط دولت آمريكا در منطقه، يك تهديد بزرگ امنيتي بـراي      
 . آيد جمهوري اسالمي ايران به حساب مي

باشـد و حـضور آمريكـا در          ، نگاه آمريكا به جمهوري اسالمي يك نگاه خـصمانه مـي        ياز سوي
عنوان يك چالش بزرگ بر سر راه اهداف جمهوري اسالمي ايران در خليج فـارس، بـوده       منطقه به

اي بـه دنبـال افـزايش نفـوذ خـود در              عنـوان يـك قـدرت منطقـه         از منظر آمريكا، ايران به.  است
عنـوان ملـت      همچنيـن ايـران بـه     .  فارس و كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه اسـت    خليج

دنبـال    هاي منحصر به خودش اسـت و در راسـتاي ايـن هـدف بـه                  اسالمي، خواهان حفظ ارزش 
از ديگر اهداف جمهوري اسالمي، مخالفت با رونـد صـلح           .  باشد  يابي به تسليحات نظامي مي  دست

 (Baker, 1998, 2-5) . اي است اعراب و اسراييل و حمايت از تروريسم منطقه

از سوي ديگر از منظر جمهوري اسالمي ايران، حضور آمريكا در مجموعه امنيتي خليج فـارس   
عنوان عاملي مثبت براي ايجاد ثبات و امنيت پايـدار در ايـن منطقـه عمـل كنـد،               بيش از آنكه به

تنهـا بـه ايجـاد روابـط          آمريكا نه .  عاملي منفي در جهت برهم زدن نظم طبيعي منطقه بوده است      
جويانه بين كشورهاي منطقه در جهت ايجـاد ترتيبـات امنيـتي مبتـني بـر همكـاري و                همكاري

هـايي از كـشورهاي       مشاركت كمك نكرده، بلكه همواره سعي داشـته اسـت بـا تـشكيل ائتـالف                
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ها در منطقـه را       تر، در مقابل سه بازيگر اصلي خليج فارس، تداوم فضاي رقابتي و خصومت     كوچك
عنـوان مـانعي عمـده        هاي آن عمدتا به     گري آمريكا و سياست     بر اين اساس، مداخله.  تشديد نمايد

را،  اي در ايـن راسـتا       براي ايجاد امنيت پايدار در خليج فارس عمل كرده و همكاري مثبت منطقه     
 ) 156 ، 1390 هاشمي، . (كند نموده است

بنابراين حضور آمريكا به دو صورت مانع همكاري امنيتي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي      
هراسي و گسترش عدم اعتماد ميان اعراب با جمهوري اسالمي        ايجاد ايران.  يك:  منطقه شده است

 . تقويت رقابت تسليحاتي در منطقه. ايران؛ و دو
يكي از اقدامات آمريكا در منطقه خليج فارس پس از پيروزي انقالب اسالمي، تالش در جهـت          

آمريكا و برخي   .  اعتمادي كشورهاي منطقه نسبت به جمهوري اسالمي ايران بوده است   گسترش بي
نماينـد،    از كشورهاي غربي همواره با رويكرد تخاصمي مـسائل مـرتبط بـه ايـران را منعكـس مـي               

اي كه در نظر مخاطب، جمهوري اسالمي ايران تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه و جهـان      گونه به
القـاء  .  يـك :  باشد كه عبارتند از     هراسي مشتمل بر هفت محور مي  راهبردهاي ايران.  گردد معرفي مي

نقـض حقـوق بـشر در       .  حمايت ايران از تروريـسم؛ سـه     . اي؛ دو هاي هسته دسترسي ايران به سالح
دخالت جمهوري اسـالمي ايـران در       .  هاي دفاعي ايران؛ پنج    القاء تهاجمي بودن فناوري.  ايران؛ چهار

القاء مخالفت ايران با صلح و ثبات       .  اسالمي بودن نظام سياسي در ايران؛ و هفت .امور كشورها؛ شش
 )1388 سراج، . (منطقه
هراسـي در ميـان كـشورهاي منطقـه و رقابـت تـسليحاتي در                  طور كلي عـالوه بـر ايـران         به
باشـد،    عنوان دو مانع اصلي همكاري كشورهاي منطقه با جمهوري اسالمي مي      فارس، كه به خليج

تـوان بـه      اي، مـي    از جمله عوامـل واگرايـي منطقـه       .  عوامل ديگري هم در اين مساله دخيل است  
تمايزات فرهنگي شامل تمايزات قوميتي، مذهب و زباني اشاره كرد كه اين عوامل منجر بـه ايجـاد    

هاي متفاوت شده، كه روي هـم رفتـه        ها و مذاهب و فرهنگ ها با زبان كشورهايي مركب از قوميت
تمايزات سياسي به لحاظ ساختار سياسي، تضاد منافع ملي        .  يك مجموعه واگرا را شكل داده است

و تاريخ سياسي اين كشورها در كنار تمايزات اجتماعي و اقتصادي، موجب پيدايش كشورهايي بـا        
همچنيـن،  .  رشد و توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي متفـاوت در خليـج فـارس شـده اسـت                  
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هاي متفاوت نسبت به مقوله امنيت در بيـن كـشورهاي منطقـه، موجـب سـلب امنيـت                برداشت
عنوان مثال، نگرش ايران نسبت به امنيت خليج فارس مبتني بـر   كشورهاي همسايه شده است؛ به

كشور عـضو شـوراي       6 هاي بيگانه است، اما از ديدگاه  حفظ ثبات و امنيت آن بدون دخالت قدرت
. فـراهم آيـد       هـاي فرامنطقـه     همكاري خليج فارس، تامين امنيت در منطقه بايد با حضور قـدرت     

 ) 510 ، 1385 جالينوس، (
عالوه بر مشكالت پيش رو بيـن جمهـوري اسـالمي و كـشورهاي عـرب منطقـه در جهـت                     
گسترش همكاري، يكي ديگر از موانع اصلي بر سر راه اهداف امنيتي ايـران در منطقـه، وابـستگي       

هاي غربـي     هاي عربي حاشيه خليج فارس، دولت       از نظر دولت.  باشد كشورهاي منطقه به غرب مي
هـاي    آنها امنيت در خليج فارس را بدون وجود قدرت   .  باشد تهديدي براي امنيت خليج فارس نمي

تنهـا در حـوزه نظـامي بلكـه در حـوزه اقتـصادي و                 اين كشورها نه  .  دانند غربي غيرقابل تصور مي
هاي   باشند كه اين مساله يك مانع بزرگ بر سر راه ديدگاه    طور كامل وابسته به غرب مي امنيتي، به

تـوان اذعـان      ، مـي    بنـابراين )  100 ،  1385 طارمي،  . (باشد  امنيتي جمهوري اسالمي در منطقه مي    
هاي ايران براي گسترش همكاري با كشورهاي منطقه و ايجاد ثبات و امنيت      داشت با وجود تالش

 . اي، گام مثبتي در اين راستا صورت نپذيرفته است هاي فرامنطقه در منطقه منهاي قدرت

 گيري  نتيجه
اي، ايـن     با وجود تالش ايران براي ايجاد امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت بازيگران منطقه    

اي در    هـاي فرامنطقـه     از جملـه علـل ايـن مـساله، وجـود قـدرت            .  اهداف به نتيجه نرسيده است   
هـاي تـسليحاتي،      هاي آمريكا براي ايجاد ائتـالف ضـد ايرانـي، وجـود رقابـت               فارس، تالش خليج

محورانـه    هـاي غـرب     تمايزات فرهنگي، مذهبي و سياسـي ميـان كـشورهاي منطقـه و سياسـت             
 )Cause, 2007, 4-6(. باشد كشورهاي عربي مي

امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت كه بسيار مورد توجه مسئولين جمهوري اسالمي در حـوزه    
ـاي          باشد، برخالف الگوهاي امنيتي واقع امنيت خليج فارس مي گرايانه كه در آنها تـوازن قـدرت، معم

ـامي محـوري هـستند، يـك رهيافـت              امنيت، رقابت، بازدارندگي و توسل به ابزارها و شيوه       ـاي نظ ه
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اين مفهوم بيش از رويارويي و تقابل بـر مـشاوره،           .  شود  اي شامل مي ساختارگرا را براي امنيت منطقه
ـار بـر              بيش از بازدارندگي بر اطمينان و اعتمادسازي، بيش از پنهان  كاري بـر شـفافيت، بيـش از اجب

امـا  )  159 ،  1390 هاشـمي،   . (گرايي بر وابستگي متقابـل، تاكيـد دارد         گيري و بيش از يكجانبه      پيش
واقعيت موجود در خليج فارس نمايانگر آن اسـت كـه، ديـدگاه غالـب در خليـج فـارس ديـدگاه                  

گونه كه اذعان كرديم توازن قدرت، معماي امنيت، رقابت، بازدارندگي،          گرايانه است؛ زيرا همان واقع
الز اين رو جمهوري اسـالمي در نگـاه         .  باشد  و رقابت تسليحاتي، در اين منطقه همچنان غالب مي  

هاي اعمالي وجه تمايز قائل شود؛ از نگاه        هاي اعالني و سياست امنيتي خود، بايستي ميان سياست
اي، تاكيد داشته باشد، امـا در     هاي فرامنطقه اعالني بر همكاري با كشورهاي منطقه و خروج قدرت

هاي اعمالي بر تقويت بنيه نظامي براي تامين امنيت بيشتر خود، تالش نمايد؛ چرا كه بـر        سياست
گيري امنيت هميارانه مورد نظر جمهـوري اسـالمي ايـران          هاي بيان شده، امكان شكل اساس ادله

وجود ندارد و در فضاي فعلي منطقه، ايران بايد به فكر حفظ امنيت خويش بر پايه تقويت قـدرت           
اش در منطقه، در مشاركت فعـال   رغم موقعيت مناسب ژئوپليتيك و راهبردي ايران به.  سخت باشد

در ايجاد سامانه دلخواه امنيتي خود در منطقه خليـج فـارس همـواره بـا مـشكالت و تنگناهـاي                   
 . فراواني مواجه بوده است

گرايانـه در سياسـت خـارجي و          وقوع انقالب اسالمي و اتخاذ رويكرد تجديدنظرطلبانه و آرمان  
اي برآمده از آن، نظـام نوپـاي ايـران را             چالش كشيدن نظم جهاني و به تبع آن ترتيبات منطقه   به

فرسايي با كـشورهاي      براي برقراري ترتيبات امنيتي پايدار و باثبات در منطقه، درگير چالش طاقت  
وقوع جنگ ايـران و عـراق و پـشتيباني          .  نفع در منطقه نمود    اي ذي هاي فرامنطقه منطقه و قدرت

ها بـود؛ هرچنـد بـا پايـان جنـگ           كشورهاي عرب منطقه از رژيم صدام، نقطه اوج اين ناهماهنگي
زدايي در سياست خارجي ايران و همچنيـن اشـغال كويـت توسـط          تحميلي و اتخاذ رويكرد تنش

.  گرايي بيشتر بين ايران و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس مهيـا گرديـد           عراق زمينه براي هم
هرچند تداوم اختالف نظر ايران با كشورهاي منطقه به خـاطر مخالفـت بـا حـضور بيگانگـان در                    

گانه ايراني از مواردي      و ادعاي امارات متحده عربي در قبال مساله جزاير سه    ترتيبات امنيت منطقه
دهد، اما با توجه با آغـاز مـوج جديـد             مابين را نمي   است كه اجازه حل و فصل كامل اختالفات في
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خيزش اسالمي در منطقه و احتمال گسترش آن در كشورهاي بيشتري از منطقه و تقويـت مـوج    
سـو بـا غـرب و روي          هاي اقتـدارگراي هـم      ستيزي در منطقه و تضعيف رژيم   خواهي و غرب اسالم

تـوان بـه ايجـاد سـامانه          گرا و استقالل كشورهاي منطقـه، مـي         هاي سياسي اسالم كارآمدي نظام
تحقـق  .  باشد، اميـدوار بـود    امنيتي جديد در منطقه بدون دخالت بيگانگان كه مدنظر ايران نيز مي

 . شك متضمن افزايش نقش ايران در تضمين ثبات منطقه خواهد بود اين امر بي
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