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چکیده
منطقه خلیج فارس از نگاه تئوری پردازان و استراتژیستهای روابط بینالملل از مهمترین و حسااستارین
نقاط جهان محسوب میشود .اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز در معاادت اتتاااد جهاانی و موتعیات
ژئواستراتژیک خلیج فارس از عمده مباحثی است که بر نقش تابل توجه این منطقه از جهان در معاادت
جهانی افزوده است .از جمله مباحثی که در ارتباط با این منطقه تاکنون مورد توجه کشاورهای منطقاه و
تدر های جهانی بوده ،بحث ضرور تأمین امنیت این منطقه میباشد که هم دغدغه تدر های بزرگ و
ذینفع در این منطقه و هم برای کشورهای منطقه حائز اهمیت است .بدون شک این مسئله کاه بایش از
 90درصد درآمد سالیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس از فروش انرژی و باهویاژه نفات خااب باه دسات
می آید ،ضرور تأمین امنیت منطقه را بیشتر نمایان میسازد .جمهوری اسالمی ایران نیز به عناوان یاک
تدر منطقهای نقش تاریخی و تعیینکنندهای در تأمین امنیت منطقه خواهد داشت .نوشاتار حاضار بار
آن است با پرداختن به آنچه در چشمانداز برنامه پنجم توساعه کشاور ماورد توجاه تارار گرفتاه اسات ،و
همچنین مباحثی چون پیشرفتهای سالهای اخیر ج .ا .ایران در زمیناههاای مختلا اتتااادی ،فنای،
نظامی و ...بهویژه به دست آوردن توانمندی بومی و ملی دانش هستهای ،نگاهی جدیدتر به مبحث الگاوی
امنیت منطقهای در خلیج فارس داشته باشد .سؤال اصلی این نوشاتار آن اسات کاه اوتر در برناماه پانجم
توسعه چه دستورالعملها و اصولی وجود دارد که بر اساس آن بتوان این موضاو را باا ایجااد یاک رژیام
امنیتی پایدار در منطقه تطبیق داد و ثانیار تحول در مفهوب امنیت بینالملل چاه تاأثیری بار ایجااد یاک
الگوی امنیتی با ثبا در منطقه خلیج فارس داشته است و آیا میتوان بر اساس تحاوتتی کاه در عرصاه
امنیت بینالملل و به تبع آن الگوهاای امنیات منطقاهای و باینالمللای ایجااد شاده ،بار اسااس تئاوری
سازهانگاری و تأکید بر اعتمادسازی و اصالح افکار ،برداشتها و نگرشهای امنیتی شکلگرفته کشورهای
منطقه نسبت به جمهوری اسالمی ایران ،اتداب به ایجاد الگوهای امنیتی باثباا در منطقاه خلایج فاارس
نمود.
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مقدمه
سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسالمی در منطقه خلیج فارس ...

سیاستهای برنامه پانجم در چاارچوب
سند چشاماناداز بیسات سااله و باا رویکارد
مبنای پیشرفت و عدالت از سوی مقاب معظم
رهبری ابالغ گردید .سیاستهای کلی برناماه
پااانجم توساااعه ،دارای  45بناااد و شاااامل
سرفالهای :امور فرهنگای – اماور علمای و
فناوری -امور اجتماعی -امور اتتاادی و امور
سیاسی ،دفااعی و امنیتای اسات .در نوشاتار
حاضر سعی مایشاود بیشاتر اماور سیاسای،
دفاعی و امنیتی مورد توجه ترار گیارد .آنچاه
که به طور کلی سند برنامه پانجم باه دنباال
آن است ،اعتالی جایگاه منطقهای جمهاوری
اسالمی ایران از نظار توانمنادی اتتااادی و
فنی ،فرهنگی و سیاسای ،امنیتای اسات کاه
تاعدتار فقادان امنیات و آراماش در منطقاه و
حضااور تاادر هااای فرامنطقااهای در خلاایج
فااارس بااه بهانااه برتااراری امنیاات ،و ایجاااد
هرگونااه ترتیبااا منطقااهای باادون حضااور
جمهوری اسالمی ایران ،تحقق اهداف مندرج
در برنامه پانجم توساعه را باا چاالش جادی
مواجه خواهد ساخت.
جمهااوری اسااالمی ایااران بااا طاارح
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و اباالغ
آن از سوی مقاب معظام رهباری باه ریاسات
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جمهوری سعی بر ایجاد کشاوری توانمناد در

منطقااه بااا اولویاات همکاااری و مشااارکت بااا
کشااااااااااااورهای جهااااااااااااان دارد.
) .(www.irane1404.comاهمّ مواردی که در
امور سیاسی ،دفاعی و امنیتای در ارتبااط باا
مسااائل منطقااهای و بااینالمللاای ،در برنامااه
پاانجم بااه آن اشاااره شااد ،در اینجااا ذکاار
میگردد:
 اعتالی شأن ،موتعیت ،اتتادار و نقاشج .ا .ایران در منطقاه و نظااب باینالملال باه
منظور تحکیم امنیت ملای و پیشابرد مناافع
ملی با تأکید بر:
 .1تقویااات همکااااریهاااای دوجانباااه،
منطقهای و بینالمللی باا اولویات کشاورهای
همسایه؛
 .2تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر
متخاصم؛
 .3بهرهگیری از روابط برای افزایش توان
ملی؛
 .4مقابلااه بااا افاازونخااواهی و اتااداب
متجاوزانه در روابط خارجی؛
 .5تالش برای رهاایی منطقاه از حضاور
بیگانگان؛
 .6تالش بارای همگرایای بیشاتر میاان
کشورهای اسالمی؛
 .7سااازماندهی تااالش مشااتر

باارای

ایجاد مناسبا و نظابهای جدیاد اتتااادی،

هدف تأمین عدالت ،صلح و امنیت جهانی؛

منطقااااه بااااا اسااااتفاده از پیشاااانهادا و

 .8حضااااور فعااااال و هدفمنااااد در

خواستههای خاود کشاورهای منطقاه بادون

سازمان های بین المللی و منطقاهای و تاالش

حضور بیگانگاان اسات .همچناین تأکیاد بار

برای ایجاد تحاول در رویاههاای موجاود بار

پیش گارفتن رویاه مساالمتآمیاز باه دور از

اساس ارزشهای اسالمی؛

تاانشزایاای در منطقااه از سااوی جمهااوری

 .9ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیاع

اسالمی ایران گااب بسایار مثبتای اسات کاه

و ترانزیاات اناارژی ،افاازایش فرصااتهااای

تحول مهمی در نو نگاه باه آیناده تعاامال

صااادراتی ،جااذب ساارمایه و فناااوریهااای

منطقهای نسبت به جمهوری اسالمی ایران را

پیشرفته و کمک به استقرار نظاب پولی ،بانکی

در پی خواهد داشت .تأکید بر حضور فعال در

و بیمااههااای مسااتقل بااا کمااک کشااورهای

سازمانهای بینالمللای و منطقاهای باهویاژه

منطقهای و اسالمی و دوست با هدف کااهش

همراه باا کشاورهای اساالمی منطقاه بیاانگر

وابستگی به سیستم پولی نظاب سلطه؛

چشاامانااداز روشاانی در افااق آینااده امنیتاای

 .10تقویاات تعاماال فرهنگاای ،حقااوتی،
سیاسی و اتتاادی باا جهاان باهویاژه حاوزه
تماااااااادن اسااااااااالمی -ایراناااااااای
).(www.irane1404.com
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سیاساای و فرهنگاای منطقااهای و جهااانی بااا

منطقهای مطلاوب باه نفاع هماه کشاورهای

کشورهای منطقه خلیج فارس ایجااد خواهاد
کرد.
آنچه در این مقاله بر اساس برنامه پنجم
توسعه مورد تحلیال و بررسای تارار خواهاد

همااانطااور کااه در ابتاادا بیااان گردیااد،

داشاات و دسااتاورد ایاان پااژوهش ماایباشااد

راهباارد جمهااوری اسااالمی ایااران در اصااول

عبار است از اینکه جمهوری اسالمی ایاران

برنامااه پ انجم توسااعه در خاااوا مبااادت

بر لزوب ایجاد یک امنیت منطقه ای منسجم و

منطقااهای و جهااانی باار تعااامال سیاساای،

پایدار در همه زمینههاای سیاسای ،امنیتای،

اتتاادی و فرهنگای هماه کشاورها باهویاژه

اتتاااادی و فرهنگاای بااا حضااور مسااتقالنه

کشورهای مسلمان ،همساایه و دوسات تارار

کشااورهای حاشاایه خلاایج فااارس بااهدور از

گرفته است .همچنین در چند مورد بر رهایی

دخالتهای بیگانگان تأکید نماوده و باه ایان

منطقه از حضور نظامی بیگانگان تأکید شاده

مسئله اشاره می کند کاه جمهاوری اساالمی

که خود در راساتای ایجااد ترتیباا امنیتای

ایران تنها خواهان صلح و ثباا و آراماش در
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منطقه بوده و پیشرفتهای سال های اخیار و

وسیله اجما ما درباره طبیعت یاک چیاز ،از

چشاامانااداز برنامااه پاانجم توسااعه تنهااا از

طریااق تبیااین آن بااه هماادیگر و بااه وساایله

جمهوری اسالمی ایران یک تدر منطقاهای

مفاهیمی که ما برای در

و دریافات آن باه

صلح طلب و مسالمتجاو و پیشارفته خواهاد

کار میگیریم ،ساخته میشود و تعامل انسانی

ساخت که خواهاان مشاارکت و همکااری باا

واتعیت اجتماعی را شکل میدهد .تأکید ایان

تماب کشورهای مسالمان و عارب منطقاه در

تئوری بر این نکته است که خاود کنشاگران

یک محیط عاری از تنش و تهدید خواهد بود.

اجتماعی چگونه واتعیت را بر میساازند و بار

-1تبییننظری

مبنای آن عمل مای کنناد .از آنجاا کاه ایان

تاااکنون در نوشااتههااایی کااه در زمینااه
مباحث امنیتی خلیج فارس به رشاته تحریار
در آمده است ،چارچوبهای تئوریک متفاوتی
مد نظر ترار گرفتاه اسات .در ایان خااوا،
چااارچوبهااای تئااوریکی ماننااد موازنااه تااوا،
کااارکردگرایی ،امنیاات دسااته جمعاای و ...
استفاده شده است .در این نوشتار نیز با توجه
تغییر و تحوت ایجادشده در مقولاه امنیات
جهااانی و گااذار از امنیاات سااختافاازاری بااه
امنیت نرب ،از چارچوب تئاوری ساازهانگااری
استفاده شده اسات .نظریاه ساازه انگااری در
رواباااط باااینالملااال ریشاااه در مسااائله
جامعااهشناساای شااناخت دارد کااه در دهااه
 1970از سوی پیتر برگر و توماس تکمن در
کتاب «ساخت اجتماعی واتعیت :رساله ای در
جامعااهشناساای شااناخت» مطاارح گردیااد .از
دیدگاه این تئوری ،واتعیت چیزی اسات کاه
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به وسیله تفکر یاا صاحبت ماا دربااره آن ،باه

تعامال و فرایندهای اجتماعی هستند که به
هویتها شکل مایدهناد ،باعاث حفان آنهاا
می شوند و یا آنها را دگرگون میسازند ،و این
برداشت وجود دارد که هویتها بر سااختارها
تأثیر می گذارند و باعث حفن یاا تغییار آنهاا
میشوند ،انگاره هویت ،نقاش مهمای در ایان
برداشت ایفاا مای نمایاد (مشایرزاده،1383 ،
صص  .)168-201از این دیادگاه بار خاالف
نظریههای جریاان اصالی رواباط باینالملال،
کشاااورها محکاااوب و محباااوس وضاااعیت و
موتعیت بی نظام خاود نیساتند کاه هماواره
نگران تدر نسبی باشند و درگیر مناتشا و
منازعا مخرب شوند .آنها میتوانند سااختار
هنجاری و فرهنا

باین اتذهاانی را کاه باه

سیستم توا میدهد ،تغییر دهند تاا در طاول
زمان چارچوبهای ذهنای غیار خودپرساتانه
تزب را برای صلح پایدار و دراز ماد اساتوار
سااازند (دهقااانیفیروزآبااادی ،1382 ،صااص

متعلق به مناظره چهارب در روابط باینالملال

از واتعیت ،در ذهن شکل میگیرد و یا از بین

که بر اساس نظریاه اجتمااعی شاکل گرفتاه

میرود .در واتع امنیت در خلایج فاارس هام

است .طبق این رویکرد ،سیاست بینالملل در

مادی است و هم اجتماعی و بر فهم دولتهاا

تالب جامعه بین المللی شاکل مای گیارد ،ناه

از منافعشان تأثیر می گذارد .رفتار دولتها در

نظاب بینالملل .همچناین هنجارهاا و تواعاد

خلیج فارس اساسار ،تحت تأثیر فهم و شناخت

اساس بازی باین المللای را شاکل مایدهناد

آنها از وضع موجاود و وضاع مطلاوب دنیاای

) .(Walt,1998,p.18در حالی که واتعگرایی و

اطرف آنهاست .در واتع برداشتهای بازیگران

لیبرالیسام باار عوامال مااادی نظیار تاادر و

از رفتااار طاارف مقاباال ،باایش از خااود رفتااار

اتتااد تأکید می کنند ،رهیافت ساازهانگااری

اهمیت دارد (مشیرزاده ،1385 ،ا .)354

بر دیدگاههاا ،ایادههاا و تاأثیر آناان متمرکاز

در منطقه خلیج فاارس بار اسااس ایان

می شود .سازه انگااران همچناین باه مناافع و

تئوری هر چه ادرا

و تشخیص بازیگران باه

هویتهای دولت به عنوان باتترین دساتاورد

سمت بیاعتمادی و خودیاری باشد ،به همان

یاااک پروساااه تااااریخی نگااااه مااایکنناااد

نسبت ساختار امنیت منطقه شکل ناامنتاری

) .(Walt,1998,p.18سااازهانگاااران همچنااین

و چرخااه ناااامنی در رفتااار دولااتهااا تکاارار

مسئله اجتما امنیتی1را مطارح ماینمایناد.

ماایشااود ،امااا اگاار بااازیگران منطقااه دارای

طرح مفهوب اجتما و ترکیب آن با امنیت به

ادراکاااا و برداشاااتهاااای همگاااونتااار و

منظور صلحساازی و جلاوگیری از نااامنی در

متجانستری باشند ،به همان نسبت اعتماد و

رهیافت سازه انگارها ،حاکی از مخالفت آنها با

شکلگیری الگوی امنیتای مطلاوب در میاان

ایده های مادیگرایاناه اسات کاه مبتنای بار

آنها فزونی مییابد ) .(Hoph, 1998,p.187بار

معیار ساختار و عناصر مادی مای باشاد .ایان

این اساس همواره مبانی ادراکای و شاناختی

رویکرد نشان میدهد که از نظر سازهانگااران

بااازیگران منطقااه از امنیاات ،متغیاار و ساایال

امنیت در عرصه بینالمللی صرفار بدون ارتباط

میشود و هرگونه اتداب ،بهویژه اتداب نظاامی-

بااااا جامعااااه شااااکل نخواهااااد گرفاااات

امنیتی کشورهای منطقه ،حتی اگار ماهیات

).(Adler&Barentt,1998,pp.36-38

دفاااعی و غیاار تهدیاادآمیز داشااته باشااد،
تهدیدآمیز تلمداد شاده و منجار باه واکانش

1. Security Community
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از این دیدگاه ،امنیت خلیج فارس بایش
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سایرین میگردد .به نظر میرسد آنچه تزماه

سیاست تدر محور در ساطح منطقاهای؛ .4

ایجاد یک رژیام امنیتای مطلاوب در منطقاه

رفتااار مساائوتنه و تاعاادهمنااد در راسااتای

خلاایج فااارس باشااد ،تحااول اساسااای در

ماادیریت صااریح بحاارانهااای منطقااهای

برداشااتهااا و ساااختارهای باایناتذهااانی

(احمدیان ،صص .)106-7

شکلگرفته در منطقه است که به شاد باه

به نظر می رسد تاریخ نوین خلیج فارس،

سوی بیاعتمادی گرایش داشته است .به نظر

موازنااه تاادر  ،ثبااا هژمونیااک و رفتااار

می رسد زمانی میتوان باه ایجااد یاک رژیام

تهاجمی تدر های منطقهای را تجربه کارده،

امنیتاای مطلااوب در منطقااه خلاایج فااارس

ولی هیچگاه یک رژیم امنیتی با اتکا بر رفتاار

امیدوار بود که اوتر شاهد ایجاد تحول اساسی

مسئوتنه و تاعدهمند کشورها در این منطقاه

در برداشااتهااا ،نگاارشهااا و ساااختارهای

تحقق پیدا نکرده است .آنچاه اکناون وجاود

باایناتذهااانی باایاعتمااادی باشاایم و ثانیااار

دارد ،این است کاه اساتراتژی امریکاا کاه در

بازیگران منطقه تعری دیگری از خاود ارائاه

طی جن

سارد در راساتای مقابلاه باا نفاوذ

دهند که در آن به جاای منازعاه و درگیاری

کمونیسم در جهان حالت فراگیر و بینالمللی

ارائه گر تاویری صلح طلب و مشاارکتجاو از

داشت ،بعد از جن

سرد به صور منطقهای

خود باشند.

تدوین شده است .یکی از مناطق عمده ماورد

-2نظاااببااینالملااووامنیاات

توجه سیاستگذاران امریکایی ،منطقاه خلایج

خلیجفارس
در ایاان مبحااث تااأثیر توزیااع تاادر و
توانایی ها در ساختار نظاب بینالملل بر امنیت
منطقااه خلاایج فااارس مااورد بررساای تاارار
می گیرد .توزیع تدر در نظاب بینالملال ،یاا
به عبارتی کیفیت تعامال سیاسای در مرکاز
به چهاار صاور بار توزیاع تادر در نظااب
منطقاهای یاا پیرامااون آن تاأثیر مایگااذارد:
 .1توازن توای منطقهای؛  .2ثبا هژمونیاک
372

منطقااهای؛  .3رفتااار تهاااجمی مبتناای باار

فارس است (احمدیان ،ا .)107
اهمیت استراتژیک منطقه خلایج فاارس
به دلیل ذخایر عظیم نفتی و تأثیر امنیات آن
در بازارهای مختل جهاانی باعاث شاده کاه
امنیاات ایاان منطقااه همااواره از محورهااای
سیاست خاارجی دول بازرگ غربای باهویاژه
ایات متحده امریکا و دولتهای مهم اروپایی
باشد .بعد از اعالب خروج انگلساتان از خلایج
فاااارس در ساااال  ،1968ایاااات متحاااده
کلیاادیتاارین نقااش را در موازنااه منطقااهای

امنیت منطقه از طریق دکترین دوستونه تبل

توجااه بااه توجیااه فااور انجاااب پااذیرفت

از پیااروزی انقااالب اسااالمی ایااران و ایجاااد

) .(Rathmell,2003,pp.2-3از دیگاار اتااداما

موازنااه سااهجانبااه ایااران ،عاارار و شااورای

نظاااب بااینالملاال در خاااوا خلاایج فااارس

همکاری خلیج فارس بعد از پیاروزی انقاالب

موضااو تأکیااد ایااات متحااده بااه انجاااب

اسالمی گردید.

اصالحا خود در کشاورهای حاشایه خلایج

بااا وتااو حادثااه  11ساااتامبر تحااوت
عدیده ای در نظاب بینالملل به وتو پیوسات
که خواه ناخواه بر امنیت منطقه خلیج فاارس
هم تأثیرگذار بود .پدیده تروریسم که در ایان
واتعه ضربه مهلکای بار امریکاا وارد سااخت،
همچنین ریشهیابی این حوادث در کشورهای
حااوزه خلاایج فااارس ،باعااث تغییاارا تاباال

فارس میباشد ،که این مسائله تحات عناوان
طرح خاورمیانه بزرگتر ،به شکلی رسامی در
مه  2004توسط جورج بوش مطارح گردیاد،
کشورهای منطقه را ملزب به انجااب اصاالحا
در چهار محور مینماید :اصاالح و آزادساازی
اتتاااادها ،تشااویق و ایجاااد زمنیااه تغییارا
سیاسی ،ایجاد اصالحا آموزشی ،و در نهایت
گسترش نقش زنان در اتتااد و سیاست .هار

توجهی در استراتژی امریکا در ارتباط با ایان

چنااد نشااانههااایی از پااذیرش اجباااری ایاان

حوزه جغرافیایی گردیاد کاه اشاغال نظاامی

اصالحا در برخی از کشورهای منطقه مثال

عرار گاب مهم آن تلقی میشود.

عربستان ،کویت و بحارین آشاکار اسات ،اماا

جرج بوش( پسر) یکسال پس از واتعاه

تمامیااتطلباای و انحاااارگرایی ساااختارهای

 11ساتامبر استراتژی دولت خود را در ساند

حکومتی سنتی آناان ،پیشارفت دموکراسای

راهباارد امنیاات ملاای ایااات متحااده امریکااا

مورد نظر ایات متحده را بسیار دشوار و غیر

مطرح نمود .در این سند که به طور تفاایلی

تاباال پااذیرش ساااخته اساات (مجتهاادزاده،

شاایوههااای مقابلااه بااا تروریساام را بررساای

 ،1379ا .)352

میکناد ،در ارتبااط باا حاوزه خلایج فاارس
امریکا تالش میکند از دساتیابی دولاتهاای
موسوب به سرکش به سالحهای کشتار جمعی
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خلیج فارس بر عهده گرفات و در پای ایجااد

امریکا به عرار و اشغال نظاامی آن کشاور باا

-3رویکااردایااراننساابتبااه
امنیتمنطقهخلیجفارس

به ویژه سالح های هستهای ممانعت باه عمال

جمهوری اسالمی ایران همواره به مسئله

آورد تا این کشورها نتوانند موازنه در منطقاه

صلح و ثبا در منطقاه خلایج فاارس توجاه

را به نفع خود تغییر دهند .حمله هماهجانباه

کرده و در ایان زمیناه نگرانایهاایی داشاته
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است .جمهوری اساالمی ایاران بار ایان بااور

تحریک به اعماال خشاونت آمیاز مای کنناد،

است که همه دنیا میبایست به موضو صالح

نمیپذیرد .ایران همواره به تعقیب یک رویه و

و ثبا در این منطقه حساس و در مقیااس و

مسیر مساتقل کاه باهدنباال آزادی ،عادالت،

اندازه بیشتر از گذشته تأکید و توجاه داشاته

توسعه و پیشرفت و ترتی همهجانبه میباشد،

باشااند .منااافع بلندمااد کشااورهای منطقااه

ادامه خواهد داد ،چرا که این موضو خواست

میتواند به بهترین نحو تضمین گردد .این امر

همااه جامعااه جهااانی اساات کااه از همااه

از طریق تاامیمگیاریهاای درسات کاه در

فراخوانهای ابتکاری برای گفتگوهای سازنده

برگیرنااده توجااه بااه دغدغااه و نگراناای تماااب

بین تمدنها و ایجاد ائتالف جهانی برای صلح

طرفها( کشورها) باشد ،حاصال خواهاد شاد

استقبال و حمایت میکناد

).(Lotfian, 2007, pp.29-33

).pp.161-162

یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران این است کاه بارای تضامین و
تااأمین امنیاات دسااتهجمعاای بااا کشااورهای
منطقه به توافق و همکاریهای مفیاد دسات
یابااااد .مفاااااهیم «تشاااانج زدایاااای» 2و
«اعتمادسازی» 3به عنوان پایههای اساسای و
ابتکارا سیاست خارجی جمهاوری اساالمی
ایران در سالهای اخیر باوده؛ سیاساتهاایی
کااه نتااایج روشاان و مفیاادی داشااته اساات
) .(Abtahi, 2005, p.161جمهاوری اساالمی
ایران هماواره روناد نظاامیساازی منطقاه و
سیستم اساتبداد سالطه در منطقاه را کاه از
سوی تدر های فرامنطقهای اعمال شاده ،رد
کرده است .جمهوری اساالمی همچناین هار
نو جنبش های افراطگرایای را کاه ماردب را
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2. Detente
3. Confidence- building

(Abtahi, 2005,

-4مساائلههسااتهایایاارانو
امنیتخلیجفارس
از زمان اعالب دستیابی ایران به فنااوری
چرخااه سااوخت هسااتهای در سااال ،1381
برنامه هسته ای ایران باه یکای از مهامتارین
موضااوعا و دسااتورکارهای بااینالمللاای و
منطقهای تبدیل شده است؛ باه گوناه ای کاه
هماکنون یکی از عوامل و عناصر تعیینکننده
روابط و تعامال دو یا چندجانباه در ساطوح
بینالمللی و منطقهای ،فعالیت هستهای ایران
است .بدیهی است که برنامه هستهای ایاران،
توجااه و تمرکااز بااازیگران و کشااورهای تاارار
گرفتااه در همسااایگی یااا محاایط امنیتاای و
جغرافیایی نزدیاک جمهاوری اساالمی را باه
خود معطوف دارد .بر این اسااس کشاورهای
عربی و شورای همکاری خلیج فارس از جمله

فعالیت های هستهای ایران را زیر نظر داشاته

فارس همواره بر ایان موضاو تأکیاد داشاته

و پیگیری میکنناد .آنهاا باه مناسابتهاای

اساات کااه از هژمااونی منطقااهای جمهااوری

مختل رویکرد و مواضع خود نسبت باه ایان

اسالمی ایران جلوگیری نماید .ایان کشاورها

موضو را صریحار یاا تلویحاار اباراز داشاتهاناد

در مقاطع مختل زمانی و همگااب باا ایاات

).(Amini, 2008

متحده و سایر کشورهای غربای بار ضارور

همانطاور کاه در تبیاین نظاری بحاث

افاازایش فشااارهای سیاساای -امنیتاای باار

اشاره شد ،مطابق با رویکرد سازهانگاری عمده

جمهوری اسالمی ایران و در صور مقاومات

اختالفااا و نگراناایهااایی کااه در میااان

ایااران باار ارتقااای فناااوری هسااتهی خااود،

کشورهای منطقه از ایجاد یک رژیام امنیتای

دیالماسی زور ،اجبار و تهدیاد باه کاارگیری

پایدار ممانعت به عمل مایآورد -باهویاژه در

نیروی نظامی ائاتالف غارب بار علیاه ایاران

ارتباط با جمهاوری اساالمی ایاران کاه یاک

تأکید داشتهاند (دهقاانیفیروزآباادی،1386 ،

کشور غیر عرب و خارج از شاورای همکااری

صص  .)56-61آنچه هاماکناون در خااوا

خلیج فارس ترار دارد -بحاث القائاا ذهنای

کشااورهای حاشاایه خلاایج فااارس و موضااو

است که در میان سران عرب و حکومتهاای

توانمندی هستهای جمهوری اساالمی ایاران

آنان شکل گرفتاه اسات .القائاا ذهنای کاه

مشاهدهمای شاود ،بحاث موضاعگیاریهاای

پیامد آن نگرانیهای اخیار کشاورهای عارب

دوپهلوی شورای همکاری خلیج فارس اسات.

منطقه از پیشرفتهای علمی ،فنای و نظاامی

کشااورهای ایاان عضااو ایاان شااورا مکااررار در

جمهاوری اسااالمی ایااران باوده اساات ،خااود

نشستهای خود باه مناسابتهاای مختلا

نتیجه دو عامل مهم می باشد :نخست ،القائا

برنامه هستهای ایران را تهدیدی جدی بارای

منفی تدر های فارا منطقاه ای در خااوا

خود تلمداد نماوده اناد ،اماا در نشساتهاا و

پیشرفتهای ایران بهویژه در ارتباط با برناماه

مالتااا هااای خااارج از چااارچوب شااورای

هسته ای و دوب ،تأکید تعابآمیز اعاراب بار

همکاری خلیج فارس ،کشورهای منطقاه باه

هویت غیر عربی و عجم بودن ایران کاه آن را

صور جدا جادا و انفارادی معماوتر رویکارد

در حوزه خودی و غیار خاودی طبقاهبنادی

متعااااادلتاا اری در پاااایش گرفتااااهانااااد

کردهاند.

).(www.meforum.org
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این در حالی است که طبق نظرخاواهی

بازی کنناد تاا همزماان خاود را باه ایاران و

برخاای از مطبوعااا داخلاای منطقااه ،آرای

امریکا نزدیک نمایند و از این رهگذر باا اخاذ

عمومی منطقاه خلایج فاارس دربااره برناماه

امتیازاتی ،جایگاه خود را در منطقه تقویات و

هستهای ایران مثبت است و اکثر آنها با حاق

امنیت خود را تأمین نمایند.

داشتن ایاران بارای دساتیابی باه تکنولاوژی

 .4یکی دیگر از دتیال عماده مخالفات

هستهای موافق اند .در نهایات باه ذکار چناد

این کشورها به نگرانی از حمله نظامی امریکاا

دلیل عمده در خاوا مخالفات دولاتهاای

به ایران بر میگردد ،از نگاه آنان باروز جنا

منطقه خلیج فارس با برنامه هساته ای ایاران

در منطقه سبب به خطر افتادن منافع حیاتی

اشاره میکنیم:

آنها میشاود؛ چارا کاه خاوب مایدانناد در

 .1ترس از تدرتمناد شادن ایاران و باه

صور تعرض به ایاران ،حاکمیات آناان نیاز

زعم خود ،تغییر موازنه توا در منطقه .آنها باه

آساااااااااایب خواهااااااااااد دیااااااااااد

صراحت می گویند که ایاران هساتهای بارای

).(www.archive.gulfnews.com

منطقااه خطرنااا

اساات و منطقااه را بااه

رتابتهای هستهای میکشاند (غالمرضاپور).
 .2دلیل دیگر مخالفت آنان القائا غرب
میباشد که مدعی است ،نیروگاه اتمی بوشهر

برقاارارییااگالگااویامنیتاای
باثباتدرخلیجفارس

که به کشورهای خلیج فارس ،بهویاژه کویات

اگر چه تاکنون الگوهای متعادد امنیتای

بسیار نزدیک است ،در صور بروز هر حادثه

برای امنیات منطقاه خلایج فاارس از ساوی

و رخداد غیر منتظره سابب باروز تشعشاعا

کارشناسان پیشنهاد شده اسات ،اماا نوشاتار

هستهای خطرنا

خواهد شد و ایان امار بار

فور به گونه ای دیگار ایان مباحاث را بساط

محیط زیست آب دریا و هوای منطقه اثارا

داده ،به گونهی که تابلیت اجرایای و پاذیرش

جبران ناپذیری خواهد گذاشت و آسایبهاای

بیشتری از ساوی کشاورهای منطقاه داشاته

آن به طور مستقیم شاامل کشاورهای عارب
حااااوزه خلاااایج فااااارس خواهااااد شااااد
).(www.archive.gulfnews.com
 .3از نظاار دیالماساای ،ایاان کشااورها
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-5طرحهاو پیشنهاداتیبارای

میخواهند به اصطالح نقش میاانجیگاری را

باشد .از دید نگارنده تزماه ایجااد هار گوناه
الگوی کارآمد در منطقه خلیج فارس نیازمند
حضور همه جانبه ایران به عنوان یاک تادر
تابل اتکاای منطقاه ای اسات .در ایان راساتا
جمهوری اسالمی ایران می بایست بار اسااس

بااه آن اذعاااان دارد .ناااو دیااادگاههاااای و

پیشرفتهاا و دساتاوردهای نظاامی و انارژی

برداشت هایی را که به غلط در مورد اهاداف و

هسااتهای ماایباشااد .عمااده دلیاال حضااور

برنامه های جمهوری اسالمی ایران به ویژه در

نیروهای فرامنطقهای در ایان منطقاه هماین

حوزه صدور ارزشهاای انقاالب و حمایات از

ترس و نگرانی این کشاورها از یاک همساایه

جناابشهااای اسااالمی و بااه ویااژه پرونااده

تدرتمند میباشد .علیرغام اینکاه جمهاوری

هستهای شکل گرفته است ،تغییار دهاد .هار

اسالمی بارها سیاست ها و استراتژیهای خود

چقدر کشور بتواند ساختارهای بین اتذهاانی

در امور نظاامی را کاامالر دفااعی و بازدارناده

کشااورهای منطقااه را تغییاار داده و تعریفاای

اعالب نموده ،اما به نظر میرسد ،تزب است در

صلحطلبانهتر و دوستانهتر از اهاداف اصایل و

عماال سیاسااتهااایی اتخاااذ گااردد تااا ایاان

اساسی جمهوری اسالمی ارائه نمایاد ،امکاان

نگرانیها از بین رفته و یا باه حاداتل کااهش

ایجاد یک الگاوی امنیتای پایادار در منطقاه

یابد .ابتکار ایجااد نااتوی منطقاهای باه نظار

وجود خواهد داشت .بر این اسااس در اینجاا

نگارنده میتواند تا حد زیاادی در ایان راساتا

طرحهای مختلفی مورد بررسای تارار گرفتاه

عمل نماید .فاراهم نماودن امکاان مانورهاای

که می تواند در تغییر برداشت و دیادگاههاای

مشتر

احتیاط آمیز کشورهای منطقاه کاه ماحاال

نظامی مورد نیاز بازار خرید اسلحه کشورهای

تبلیغا امریکا و غرب مایباشاد ،ماؤثر واتاع

عربی منطقه ،ایجاد یک ستاد نظامی مشتر

گردد .این طرحها به طور کلی عبار اند از:

در این ناتوی منطقهای و همچنین اتخاذ یک

ابتکارایجادناتویمنطقهای

کشورهای عرب حاشیه خلیج فاارس باه
علت ضع

زیر ساخت ها و تأسیسا نظاامی
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آنچه تئوری سازهانگاری در روابط باینالملال

اسالمی ایران در همه زمینهها بهویژه موضو

نظامی در منطقه ،تاأمین تسالیحا

رویکرد سیاست دفاعی -امنیتای مشاتر

در

این نهاد نظامی مایتواناد تاا حاد زیاادی در
راستای پیشبرد هدف فور عمل نماید.

و نداشتن عماق اساتراتژیک دفااعی هماواره

مقاما دولتهای منطقه بر ایان باورناد

نگرانیها و دغدغههای مهمی در امور دفاعی-

که هر چه جمهاوری اساالمی ایاران در بعاد

امنیتی خود خواهند داشات .یکای از مساائل

نظامی تقویت شود و به فناوریهای پیچیاده

عمدهای که به این نگرانایهاا افازوده اسات،

و ماادرن نظااامی مجهااز گاردد ،امنیاات آنهااا

موضو پیشرفتهای سالهای اخیر جمهوری

بیشتر به خطر میافتاد ،اماا زماانی کاه ایان
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پیشرفتهاای نظاامی جمهاوری اساالمی در

پایدار یک نهاد امنیتی جهت برتراری امنیات

نظاامی امنیات

انرژی ایجاد نمایاد .تاعادتار ایجااد یاک نهااد

منطقااهای سااازماندهی شااده باشااد ،ایاان

امنیت انرژی و لو کامالر تأثیرگذار هم نباشاد،

پیشرفتها نه تنها مایه نگرانی و دغدغه آناان

ماایتوانااد مقدمااه ایجاااد و سااازماندهی یااک

نخواهد بود ،بلکه آن را در راساتای پیشارفت

الگوی کارآماد و تأثیرگاذار در حاوزه امنیات

ارزیاابی ماینمایناد.

انرژی در منطقه خلیج فارس باشد .این اتداب

این ساختار البتاه اگار باه گوناه ای ساطحی

نه تنهاا در راساتای تحقاق اهاداف و مناافع

نبوده و یک الگوی تاعدهمند طراحای گاردد،

کشورهای منطقه با هدف بیشترین بهارهوری

می تواند دخالات کشاورهای فرامنطقاهای در

از اناارژی آنهااا خواهااد بااود ،همچنااین ایاان

میاان کشاورهای منطقااه را هاام بااه حااداتل

موضو تاا حاد زیاادی باه ساود کشاورهای

رسانده و کشورهای منطقه را به تجدید نظار

فرامنطقااهای و همچنااین صاالح و امنیاات

در مااورد القائااا ذهناای منفاای نساابت بااه

بینالمللای خواهاد باود .اگار چاه وابساتگی

جمهوری اسالمی وادار سازد.

امنیتی کشورهای منطقاه در زمیناه خطاوط

چارچوب یک نهااد مشاتر
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آن نهاد امنیتی مشتر

ایجادیگنهادامنیتیجهاتتمامینو انرژی به تدر های فرا منطقهای کار را بارای
استمرارامنیتانرژیدرمنطقه

جمهوری اسالمی سخت کارده اسات ،اماا در

همانطور که پیشتر اشاره گردید ،بخش

صور ایجاد چنین نهادی با مشارکت کامال

بسیار زیادی از انرژی نفات و گااز جهاان در

کشورهای منطقه همراه با ارائه یک اساسنامه

منطقه خلیج فارس تارار دارد .در ساالهاای

مشتر

و همهجانبه که در برگیرنده منفعات

اخیاار مباااحثی چااون افاازایش تهدیاادا

و ماااالح همااه کشااورهای منطقااه باشااد ،از

تروریستی ،مساابقه تسالیحاتی در منطقاه و

شد وابستگیهای امنیتی کشورهای منطقه

حضور تدر های بیگانه تا حد زیاادی آیناده

به تدر های فرامنطقهای باه تادریج کاساته

امنیت انرژی در منطقاه را باا چاالش جادی

خواهد شد.

مواجه ساخته است .به نظر مایرساد کاه باا

فراهم نماودن امکاان سارمایهگاااری

فضای امنیتی ایجاد شده ،جمهاوری اساالمی

مطمئنوپایداربارایتجاارکشاورهای

ایران میتواند به جلب نظر مقاما کشورهای

منطقهخلیجفاارسدرشارایببحاران

منطقه و برای برتراری خطوط امنیت انارژی

مالیجهانیدر قالبیگنهاادتجااری سرمایهگذاری در بخاش نفات و گااز و ساایر
بحااران مااالی جهااانی سااال  2008کااه

جلب نظر سرمایهگاذاران عارب منطقاه

هماکنون به بحاران اتتااادی تبادیل شاده،

خلیج فارس برای سارمایهگاذاری در صانایع

بزرگترین بحرانی است کاه اتتاااد جهاانی

کشور میتواند در ایجاد تحول در نو نگارش

سرمایهداری بعد از بحران بزرگ دهاه 1930

کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسالمی

تجربه کرده است .تاعدتار این بحران اتتاادی

ایااران مطلااوب باشااد .ایاان اتااداب جمهااوری

بر کشورهای منطقه خلایج فاارس بای تاأثیر

اسالمی هر چند شاید کوتاهماد باشاد ،اماا

نخواهااد بااود .کاااهش درآماادهای حاصاال از

خود زمینه ای خواهد بود بارای بهارهبارداری

صدور نفت خاب و کاهش صادرا غیار نفتای

بلندمد سرمایهگذاری کشورهای منطقه در

بیشااترین ضااربه را بااه اتتااااد منطقااه وارد

صاانایع داخلاای کشااور و ایجاااد بنگاااههااا و

خواهد ساخت .به ویژه با توجه باه وابساتگی

نهادهای مشتر

اتتاادی در سطح منطقه و

همه جانبه شیخ نشینهای خلایج فاارس باه

همچنین غیر امنیتی ساختن محیط منطقه.

اتتااد جهانی جنبه هاای دیگار تأثیرگاذاری

ابتکارایجادنهادیتحتعنوان«سازمان

این بحران بیشتر خواهد بود .آنچه اماروز بار

منطقهای»

ضدتروریسم

فضای بیماار اتتاااد جهاانی ساایه افکناده،

حادثااااه تروریسااااتی  11ساااااتامبر

بحاااث نباااود تضااامینی بااارای امنیااات

نقطهعطفی در سیاست و امنیت بینالملل باه

سرمایهگذاری است .کشورهای حاشیه خلایج

شمار میرود .موضوعی که به یکباره ماهیات

فارس هم که سرمایهگذاری های تابل توجهی

موضاااوعا امنیااات جهاااانی و روشهاااای

در اروپا و امریکاا دارناد ،بایش از پایش ایان

تهدیاادا امنیتاای را متحااول ساااخت .از آن

موضو آنها را نگران خواهاد سااخت ،فضاای

زمان به بعد جامعه بینالمللی و در رأس آنهاا

به وجودآمده به جمهوری اسالمی ایاران ایان

ایات متحده به اتداما همهجانباهای بارای

امکان را خواهد داد که با توجاه باه حاداتل

مقابله با تروریسم متوسل شده اسات .اماا باه

وابستگی باه اتتاااد جهاانی دارای محیطای

دلیل ماهیت نامشخص تهدیدا تروریستی و

امن برای سرمایهگذاری باشد .اعاالب آماادگی

عدب توانایی در شناسایی این گروههاا و عادب

کمااااانیهاااای اتتااااادی جهاااانی بااارای

و فهم ارزشها و ایادههاایی کاه باعاث

در
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رکمنطقهای

مشت

صنایع مبیّن این موضو بوده است.
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پرورش و تقویت این گروههاا شاده ،اتاداما

همدلی و همسویی بیشتر کشاورهای منطقاه

ضد تروریساتی جامعاه جهاانی نتیجاه تابال

خلیج فارس منجر خواهد شد و همچنین این

توجهی نداشته است .منطقه خلیج فاارس باا

موضو  ،میتواند به ارتقاای هار چاه بیشاتر

توجااه بااه نزدیکاای جغرافیااایی و ارزشاای و

جایگاااه جمهااوری اسااالمی ایااران در میااان

اعتقادی به سه کشور عربساتان ،پاکساتان و

کشورهای منطقه بینجامد.

افغانستان میتواند اتداما تابال تاوجهی در

عقدپیمانهااوقراردادهاایمنطقاهای

منطقه برای مقابله با تروریسم به همراه سایر

دوجانبه
همانطور که تجرباه نشاان داده اسات،

کشورهای منطقه صور دهد.
جمهوری اسالمی ایران که خود هماواره

کشورهای عرب حاشیه خلایج فاارس زماانی

بیشترین ضربه را از اتداما تروریستی دیاده

که احساس نگرانی بیشتر در منطقه دارند ،در

است ،میتواند در اتدامی تابل توجه به همراه

اجاالسهااایی کااه معماوتر در تالااب شااورای

کشورهای حاشیه خلیج فارس یاک ساازمان

همکاری خلیج فارس دارند و با پیش کشیدن

ضااد تروریسااتی بااا تابلیااتهااایی بیشااتر و

بحث هویت عربی خود موضعگیری های خود

تأثیرگذارتر نسابت باه اتاداما باینالمللای

را بر این اساس پایهریازی مایکنناد .تاعادتار

مقابله با تروریسم ایجاد نماید .بدون شک این

جمهوری اسالمی ایران بر این مسائله واتا

مسئله اگر تاعادهمناد طراحای گاردد ،ماورد

است که کشورهای منطقاه هار کاداب دارای

اسااتقبال نااه تنهااا کشااورهای منطقااه ،بلکااه

اختالفا ارضی و مرزی متعددی هستند کاه

جامعااه جهااانی هاام تاارار خواهااد گرفاات.

مانع همگرایی و همسویی هر چه بیشتر آناان

کشااورهای اسااالمی کااه همااواره در مس ائله

میشود .جمهوری اسالمی ایاران بارای رفاع

تروریسم مورد اتهاب واتع شدهاند ،از این اتداب

سااوء تفاهمااا و نگراناایهااای پاایشآمااده و

استقبال خواهند کرد .کشورهای عرب حاشیه

ممانعاات از ایجاااد هرگونااه نگراناای در مااورد

خلیج فارس نیز به این دلیل کاه همگای باه

اتداما نظامی و بهویژه توانمنادی هساتهای

نااوعی از تهدیاادا امنیاات نظااامی ،اناارژی و

کشورمان می بایست در پیمان هایی به صور

بازارهای تجاری خاود ،توساط تروریسات هاا

دوجانبه تضمینهاای امنیتای مطلاوبی ارائاه

احساااس نگراناای ماایکننااد ،بااه ایاان نهاااد

دهد .دیالماسی گفتگوهای دوجانبه میتواناد

باه

تا حد زیادی از موضاعگیاریهاای احساسای

میپیوندند .یک احساس نگرانی مشاتر

جمهوری اسالمی ایران بکاهد .موضاوعی کاه

ایران هستهای با تکنولوژی بومی بوده است.

در مقایسااه بااا اجااالسهااا و نشسااتهااای

هماکنون کشورهای عرب حاشیه خلایج

چندجانبه با حضور همه کشاورهای عربای و

فارس به دلیل القائاا منفای وارده از ساوی

تعدد و گوناگونی نظرا اعضاا امکاان تحقاق

امریکااا و غاارب از برنامااه هسااتهای ایااران

کمتری دارد .در ساالهاای اخیار جمهاوری

احساس نگرانی میکنند .جمهاوری اساالمی

اسااالمی ایااران گفتگوهااایی ایاانچنیناای بااا

ایران میتواند در راستای به حداتل رسااندن

کشورهایی مثل بحرین ،عمان و کویت داشته

این نگرانیهای بیاساس القااء شاده باه ایان

است .به نظر میرسد این دیالماسای تاا حاد

کشورها ،مبادر به ایجااد یاک کنسرسایوب

زیادی موفق نشان داده است؛ هار چناد ایان

هسته ای منطقاه ای نمایاد .ایان کنسرسایوب

موضو میبایست در برهه زماانی کناونی باه

ماایتوانااد بااا هاادف کاااهش نگراناایهااا و

گونه کارآمدتری دنبال گردد.

دغدغههای این کشورها چارچوبی باشد بارای
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شورای همکاری خلیج فاارس ،در ارتبااط باا

فنی و نظامی هم پشتوانه محکمی برای بااور

تأساایییااگکنسرساایوبهسااتهای ایجااااد زمیناااههاااای متعااادد در خااااوا
منطقهای


آموزشهای علم هستهای و مایتواناد بیشاتر

تالشهای غرب در ساالهاای اخیار در

جنبه تحقیقاتی و پژوهشی داشته باشد .اخیرار

خاوا مسئله هستهای جمهاوری اساالمی

کشورهای امارا عربای متحاده و عربساتان

ایران نتیجهای جز القاء این بااور عماومی باه

برای ساخت نیروگاه های هساتهی باه ساوی

جامعه جهانی که ایران باه توانمنادی داناش

امریکا و انگلستان روی آوردهاند که این خاود

بومی هستهای دست یافته ،نداشته است .هام

نشان از احساس خطر این کشاورها از برناماه

اکنون آژانس بینالمللی انرژی اتمی 4نیاز باا

هستهای جمهوری اسالمی ایران دارد .ایجااد

صحه گذاشتن بر اتداما هستهای صلحآمیاز

یک کنسرسیوب هستهای منطقهای در خلایج

جمهوری اسالمی ایران ،پیشارفتهاای تابال

فارس حاداتل ایان نتیجاه را در بار خواهاد

توجه هستهای ایران را با استفاده از نیروهاای

داشت که از شد وابستگی این کشاورها باه

مجرب بومی تأیید کرده است .پیشارفتهاای

غرب جلوگیری خواهد نمود .چرا که آنهاا باا

ایران در سال های اخیر در زمینههای علمای،

ترار گرفتن در چارچوب ایان کنسرسایوب باا
حداتل احساس نگرانی از برنامه هسته ایاران

4. IAEA

381

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسالمی در منطقه خلیج فارس ...
382

روبااهرو خواهنااد شااد .بااه نظاار ماایرسااد

جدیتر جامعه جهانی برای مقابله با مشکال

کنسرسیوب با یک اساسنامه علمی و پژوهشی

زیساااتمحیطااای باااود .حاااوزه مشاااکال

فراگیاار بتوانااد سااهم عماادهی از کاااهش

زیست محیطای دریاهاا بار اثار حمال ونقال،

نگرانیهاای آتای کشاورهای حاشایه خلایج

ترانسفر کات ،کشتی های نفتکش و عملیاا

فارس از برنامه هستهای ایران داشته باشاد و

حفاری و استخراج ،جدیتارین مخااطرا را

در واتاع تااا حااد زیااادی بتوانااد یااک الگااوی

برای کشورهای ساحلی منطقه خلایج فاارس

امنیتی مقرون به صرفه هم بارای کشاورهای

ایجاد کرده است.

عرب منطقه خلیج فارس و هام بارای مناافع

این مسئله هام از بعاد اتتااادی و هام

جمهااوری اسااالمی ایااران و افاازایش شااأن و

امنیتی موجبا نگرانی کشورهای سااحلی را

جایگاه جمهوری اساالمی ایاران در تعاامال

فراهم آورده است .به نظر می رسد این نگرانی
مشتر

بینالمللی داشته باشد.

به گونه ای برجسته باین کشاورهای

تأسیینهاادیتحاتعناوانساازمان منطقااه خلاایج فااارس وجااود دارد .اگاار چااه
محیبزیستدریایی

تاااکنون موضااوعا زیسااتمحیطاای دریااایی

با توجه به اینکه کشورهای منطقاه هار

نمود عینی تابل توجهی نداشت ،اما تحاوت

کداب به نوعی دارای منابع نفتای و گااز تابال

ایجاد شده درحوزه امنیت و اتتااد بین الملل

توجهی هستند و همسایه بودن آنها با خلایج

در آیندهای نزدیک باعث مایگاردد کاه ایان

فاارس موضاوعی اسات کااه باعاث مایشااود

منطقه از نگرانیهای متعادد زیساتمحیطای

کشااورهای منطقااه هاار کااداب بااه نااوعی بااا

متضاارر گااردد .جمهااوری اسااالمی ایااران بااا

چالش هاای زیسات محیطای دریاایی مواجاه

اسااتفاده از ایاان احساااس نگراناای مشااتر

باشاااند .باااا توجاااه باااه اولویااات مساااائل

میتواند به عنوان یک تادر منطقاهای کاه

زیست محیطی کشاورها ،ایان نگرانای وجاود

ابزارهااای تزب را در زمینااههااای اتتاااادی و

دارد که آینده زیست بشار باا چاالش جادی

امنیتاای دارد ،موجبااا ایجاااد یااک نهاااد

مواجه گردد .این موضو در سال هاای اخیار

زیستمحیطی دریایی را فاراهم آورد ،طاوری

در دسااتور کارهااای جاادی سااازمانهااا و

که امنیت زیست محیطی همه کشورها به هم

کنوانسیوانهاای جهاانی تارار گرفتاه اسات.

گره خورده و خود این موضاو مای تواناد در

اجااالس اخیاار کانهااا

هاام نشااانه نگراناای

در منطقه موثر واتع گردد.

کار رفته است .در این نوشتار سعی شد بنا به

فرجاب

پارادایم جدید امنیت یعنی جنبه غیار ماادی

بعااد از پای اان جن ا

ساارد و تحااول در

مفهوب امنیت بینالملل ،شاهد گذار امنیت از
مفهوب سختافازاری باه مفهاوب ناربافازاری
هسیتم .فرضیه تحقیق مورد نظر با چاارچوب
تئوری سازهانگاری بار آن باود کاه مشاخص
نماید کشورهای منطقه باا تعریفای جدیاد از
امنیاات و تغییاارا در نااو فکاار و صااحبت
اجتماعا انسانی میتوانند شاهد شکلگیری
سریعتر یک الگوی امنیتی پایادار در منطقاه
باشند .سازهانگاران بر این باورند که سیاسات
و روابط بینالملل به طور اجتماعی بر ساخته
شده و این بادین معناسات کاه چگوناه فکار
کااردن و صااحبت کااردن اجتماعااا انسااانی
درباره جهان ،به سیاست و روابط باینالملال
شکل میدهد .ونات معتقاد اسات کاه فهام
سیاست جهاان تنهاا از طریاق فهام عمال و
رفتار انسانی از طریق ساختار دانشای کاه در
وجود آنها شکل گرفته ،ایجاد شده اسات .بار
اساس این دیدگاه در

نقش حیاتی سااختار

اجتماعی در شکلدهی به سیاستهاا و روناد
تعامال بسیار اهمیت دارد .هماانطاور کاه
طاای ایاان تحقیااق بااه آن اشاااره شااد ،در
نوشتارهای متعددی مباانی نظاری متفااوتی

آن بااه تبیااین ای ان موضااو پرداختااه شااود.
هرچند در اولین راهکار تغییر و تحول در نو
اندیشیدن و تفکر و همچناین بهارهگیاری از
ساختارهای اجتماعی موجود در منطقه مورد
بررس ای تاارار ماایگی ارد ،امااا ب اهدنبااال ای ان
راهکارهایی تجربی و عینی هم مطرح میشود
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تاویرسازی مثبت از جمهوری اسالمی ایران

برای تبیین تئوریک منطقه خلیج فاارس باه

کااه همگ ای آنهااا تنهااا در صااور تغیی ار در
گفتمااان و نااو تفکاار کشااورهای منطقااه
امکانپذیر است .همانطور که ونت میگویاد:
چگونه فکر کردن و صحبت کردن اجتماعاا
انسانی دربااره جهاان ،باه سیاسات و رواباط
بینالملل شکل میدهد .به همین ترتیب نو
فکر کاردن و صاحبت و گفتماان موجاود در
میان کشورهای منطقه خلیج فاارس باه ناو
تعامال منطقه شکل میدهاد .بناابر ایان در
جواب یکی از سؤات اساسی تحقیاق یعنای
همان اولویت داشتن تغییر دادن نگارشهاا و
برداشت های کشورهای منطقه و شفاف سازی
بیشتر در مورد اهداف جمهوری اسالمی ایران
بایااد اذعااان نمااود کااه باار اساااس تئااوری
سازه انگاری می توان به این موضو پرداخات.
این تئوری بر این اسااس کاه منطقاه خلایج
فارس اساسا سااختاری هاویتی و تاومی دارد
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به خوبی مای تاوان الگوهاای همگرایای را در

داده است .اما تزب اسات جمهاوری اساالمی

منطقه تداعی نماید .بر این اساس تزب اسات

ایران باا انجااب یاکساری اتاداما عملای و

جمهوری اسالمی ایران با انجاب اتداما تزب،

جاادی زمینااه رفااع نگرانایهااای کشااورهای

تغییرا اساسی در نو نگرشها و ایدههاایی

منطقه و برداشتهای شکلگرفتاه از القائاا

که طی سالهای اخیر در اثر القائا نیروهای

ای اات متحااده و غاارب را فااراهم نمای اد .در

فرامنطقهای جنبه منفی به خاود گرفتاهاناد،

نهایاات و در خاااوا جااواب بااه سااؤال دوب

ایجاااد نمایاد .تزب اساات جمهااوری اسااالمی

تحقیق یعنی بحث ارتباط الگوهای امنیتی در

ای اران بااا تعری ا جدی ادتری از خااود باارای

منطقه خلیج فاارس و برناماه پانجم توساعه

کشورهای منطقه ،مکررار استراتژی منطقاهای

تزب اساات اشاااره گااردد کااه در ایاان سااند

خود مبنی بر تادافعی و صالحطلاب باودن را

اساساایتاارین توجهااا معطااوف بااه بحااث

اعالب نماید .همانطور که از دید سازهانگااران

همگرایی منطقه ای جمهوری اساالمی ایاران

هویتها منافع دولتها را میساازد ،باه نظار

در سطح منطقاه و جهاان شاده اسات .ایان

میرسد تأکید تعابگوناه بار هویات عربای

موضو خود نقش تابل توجهی در زدودن هر

شااکلدهنااده منااافع همااه کشااورهای عاارب

چه بیشتر نگارشهاا و برداشاتهاای عمادتار

منطقه خلیج فارس باشد .جمهاوری اساالمی

نگران کننده کشورهای عربی منطقاه خواهاد

ایران میبایست بهدور از هرگوناه باه چاالش

داشت .در جریان این نوشتار به ایان مباحاث

میان کشاورهای

اشاره گردید .در اینجاا و باه طاور کلای تزب

ارزشهااای

است به عمدهترین مباحاث برناماه پانجم در

اسالمی و فرهنگی -اجتماعی تأکید نماید .به

بخااش همگرایاای و تعااامال پویااا در سااطح

هر حال تزمه ایجاد هرگوناه الگاوی امنیتای

دوجانبااه ،منطقااهای و جهااانی اشاااره گااردد:

مطلوب و پایدار تغییار دادن نگارش و نحاوه

تقویت همکااریهاای دوجانباه ،منطقاهای و

تفکاار مقامااا عاارب حااوزه خلاایج فااارس

باینالمللای باا اولویات کشاورهای همساایه،

میباشد که در مورد برنامه هستهای صلحآمیز

تالش برای رهایی منطقه از حضور بیگانگاان،

کشورمان هم نگرانیهای زیادی دارد .برناماه

تالش برای ایجاد نظابهای جدیاد اتتااادی،

پنجم توسعه تالش عمدهای در جهت کاستن

سیاسی و فرهنگی در منطقه ،حضور فعاال و

از میزان نگرانیهای کشورهای منطقه انجااب

هدفمند در سازمانهای منطقه و بینالمللای،

طلبیدن این هویت مشتر

منطقااه ،روی نقاااط مشااتر
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