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چکیده
تارین   ترین و حسااس  الملل از مهم ی روابط بینها پردازان و استراتژیست منطقه خلیج فارس از نگاه تئوری

شود. اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز در معاادت  اتتاااد جهاانی و موتعیات      مینقاط جهان محسوب 
ژئواستراتژیک خلیج فارس از عمده مباحثی است که بر نقش تابل توجه این منطقه از جهان در معاادت   
و جهانی افزوده است. از جمله مباحثی که در ارتباط با این منطقه تاکنون مورد توجه کشاورهای منطقاه   

های بزرگ و  که هم دغدغه تدر  باشد های جهانی بوده، بحث ضرور  تأمین امنیت این منطقه می در ت
له کاه بایش از   ئاین مسبدون شک  .حائز اهمیت استبرای کشورهای منطقه  نفع در این منطقه و هم ذی
ه دسات  ویاژه نفات خااب  با     هدرصد درآمد سالیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس از فروش انرژی و با  90
سازد. جمهوری اسالمی ایران نیز به عناوان یاک    نطقه را بیشتر نمایان میمین امنیت مآید، ضرور  تأ می

مین امنیت منطقه خواهد داشت. نوشاتار حاضار بار    ای در تأ کننده ای نقش تاریخی و تعیین طقهتدر  من
توجاه تارار گرفتاه اسات، و     انداز برنامه پنجم توساعه کشاور ماورد     ن است با پرداختن به آنچه در چشمآ

مختلا  اتتااادی، فنای،     هاای  ایران در زمیناه  .ا. های اخیر ج های سال ن مباحثی چون پیشرفتهمچنی
دیدتر به مبحث الگاوی  ای، نگاهی ج ویژه به دست آوردن توانمندی بومی و ملی دانش هسته هنظامی و... ب
نوشاتار آن اسات کاه اوتر در برناماه پانجم       ال اصلی اینؤای در خلیج فارس داشته باشد. س امنیت منطقه

ها و اصولی وجود دارد که بر اساس آن بتوان این موضاو  را باا ایجااد یاک رژیام       چه دستورالعملتوسعه 
ثیری بار ایجااد یاک    الملل چاه تاأ   ثانیار تحول در مفهوب امنیت بین امنیتی پایدار در منطقه تطبیق داد و
اس تحاوتتی کاه در عرصاه    توان بر اس ییج فارس داشته است و آیا مالگوی امنیتی با ثبا  در منطقه خل

ی ایجااد شاده، بار اسااس تئاوری      المللا  ای و باین  و به تبع آن الگوهاای امنیات منطقاه   الملل  امنیت بین
گرفته کشورهای  های امنیتی شکل ها و نگرش عتمادسازی و اصالح افکار، برداشتکید بر اانگاری  و تأ سازه

ه جمهوری اسالمی ایران، اتداب به ایجاد الگوهای امنیتی باثباا  در منطقاه خلایج فاارس     منطقه نسبت ب
 نمود.  

واژگانکلیدی
شاورای همکااری خلایج     -جمهاوری اساالمی ایاران    -برنامه پنجم توساعه  -الگوی امنیتی  -خلیج فارس
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مقدمه
ی برنامه پانجم در چاارچوب   ها سیاست

اناداز بیسات سااله و باا رویکارد       سند چشام 

م مبنای پیشرفت و عدالت از سوی مقاب معظ

های کلی برناماه   رهبری ابالغ گردید. سیاست

بناااد و شاااامل  45، دارای پااانجم توساااعه

اماور علمای و    –های: امور فرهنگای   سرفال

امور اتتاادی و امور  -امور اجتماعی -فناوری

در نوشاتار  ، دفااعی و امنیتای اسات.    سیاسی

شاود بیشاتر اماور سیاسای،      حاضر سعی مای 

دفاعی و امنیتی مورد توجه ترار گیارد. آنچاه   

باال  که به طور کلی سند برنامه پانجم باه دن  

ای جمهاوری   آن است، اعتالی جایگاه منطقه

اسالمی ایران از نظار توانمنادی اتتااادی و    

ه فنی، فرهنگی و سیاسای، امنیتای اسات کا    

یات و آراماش در منطقاه و    تاعدتار فقادان امن 

ای در خلاایج  هااای فرامنطقااه حضااور تاادر 

بهانااه برتااراری امنیاات، و ایجاااد  فااارس بااه 

ای باادون حضااور  هرگونااه ترتیبااا  منطقااه 

جمهوری اسالمی ایران، تحقق اهداف مندرج 

در برنامه پانجم توساعه را باا چاالش جادی      

 مواجه خواهد ساخت. 

ان بااا طاارح  مهااوری اسااالمی ایاار  ج

های کلی برنامه پنجم توسعه و اباالغ   سیاست

آن از سوی مقاب معظام رهباری باه ریاسات     

جمهوری سعی بر ایجاد کشاوری توانمناد در   

بااا منطقااه بااا اولویاات همکاااری و مشااارکت 

کشااااااااااااورهای جهااااااااااااان دارد.  

(www.irane1404.com). ّمواردی که در  اهم

امنیتای در ارتبااط باا    امور سیاسی، دفاعی و 

المللاای، در برنامااه  ای و بااین سااائل منطقااهم

، در اینجااا ذکاار  پاانجم بااه آن اشاااره شااد  

 گردد: می

ن، موتعیت، اتتادار و نقاش   اعتالی شأ -

الملال باه    یران در منطقاه و نظااب باین   ا ا. ج.

نیت ملای و پیشابرد مناافع    منظور تحکیم ام

 کید بر:ملی با تأ

جانباااه، هاااای دو . تقویااات همکااااری1

لمللی باا اولویات کشاورهای    ا ای و بین منطقه

 ؛همسایه

. تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر 2

 ؛متخاصم

گیری از روابط برای افزایش توان  . بهره3

   ؛ملی

خااواهی و اتااداب   مقابلااه بااا افاازون  . 4

 ؛متجاوزانه در روابط خارجی

. تالش برای رهاایی منطقاه از حضاور    5

 ؛بیگانگان

. تالش بارای همگرایای بیشاتر میاان     6

   ؛کشورهای اسالمی

. سااازماندهی تااالش مشااتر  باارای  7

 جدیاد اتتااادی،  های  ایجاد مناسبا  و نظاب
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ای و جهااانی بااا  سیاساای و فرهنگاای منطقااه

 ؛مین عدالت، صلح و امنیت جهانیهدف تأ

در . حضااااور فعااااال و هدفمنااااد    8

و تاالش   ای المللی و منطقاه  های بین سازمان

ر هاای موجاود با    برای ایجاد تحاول در رویاه  

 ؛های اسالمی اساس ارزش

. ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیاع  9

ای هاا رصااتو ترانزیاات اناارژی، افاازایش ف  

هااای  صااادراتی، جااذب ساارمایه و فناااوری  

استقرار نظاب پولی، بانکی پیشرفته و کمک به 

هااای مسااتقل بااا کمااک کشااورهای   و بیمااه

ای و اسالمی و دوست با هدف کااهش   منطقه

 ؛ولی نظاب سلطهوابستگی به سیستم پ

. تقویاات تعاماال فرهنگاای، حقااوتی، 10

ویاژه حاوزه    هسیاسی و اتتاادی باا جهاان با   

 ایراناااااااای -تماااااااادن اسااااااااالمی 

(www.irane1404.com). 

 ،طااور کااه در ابتاادا بیااان گردیااد همااان

راهباارد جمهااوری اسااالمی ایااران در اصااول 

نجم توسااعه در خاااوا مبااادت  برنامااه پاا

اساای، ای و جهااانی باار تعااامال  سی  منطقااه

ویاژه   هاتتاادی و فرهنگای هماه کشاورها با    

کشورهای مسلمان، همساایه و دوسات تارار    

 گرفته است. همچنین در چند مورد بر رهایی

کید شاده  منطقه از حضور نظامی بیگانگان تأ

ساتای ایجااد ترتیباا  امنیتای     که خود در را

ای مطلاوب باه نفاع هماه کشاورهای       منطقه

و پیشاااانهادا  منطقااااه بااااا اسااااتفاده از 

های خاود کشاورهای منطقاه بادون      خواسته

کیاد بار   حضور بیگانگاان اسات. همچناین تأ   

دور از  هآمیاز با   رویاه مساالمت  پیش گارفتن  

زایاای در منطقااه از سااوی جمهااوری   تاانش

اسالمی ایران گااب بسایار مثبتای اسات کاه      

نو  نگاه باه آیناده تعاامال     تحول مهمی در 

می ایران را ای نسبت به جمهوری اسال منطقه

ر پی خواهد داشت. تأکید بر حضور فعال در د

یاژه  و هبا ی ا المللای و منطقاه   های بین سازمان

کشاورهای اساالمی منطقاه بیاانگر     همراه باا  

انااداز روشاانی در افااق آینااده امنیتاای  چشاام

کشورهای منطقه خلیج فارس ایجااد خواهاد   

 کرد.

آنچه در این مقاله بر اساس برنامه پنجم 

تارار خواهاد     توسعه مورد تحلیال و بررسای  

باشااد  داشاات و دسااتاورد ایاان پااژوهش ماای 

ان جمهوری اسالمی ایار  عبار  است از اینکه

ای منسجم و  بر لزوب ایجاد یک امنیت منطقه

هاای سیاسای، امنیتای،     پایدار در همه زمینه

اتتاااادی و فرهنگاای بااا حضااور مسااتقالنه   

دور از  هکشااورهای حاشاایه خلاایج فااارس باا 

نماوده و باه ایان     کیدهای بیگانگان تأ دخالت

کاه جمهاوری اساالمی     دنک میله اشاره ئمس

راماش در  ایران تنها خواهان صلح و ثباا  و آ 
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های اخیار و   های سال منطقه بوده و پیشرفت

انااداز برنامااه پاانجم توسااعه تنهااا از    چشاام

ای  هوری اسالمی ایران یک تدر  منطقاه جم

جاو و پیشارفته خواهاد     طلب و مسالمت صلح

شاارکت و همکااری باا    ساخت که خواهاان م 

تماب کشورهای مسالمان و عارب منطقاه در    

 یک محیط عاری از تنش و تهدید خواهد بود.  

تبییننظری-1
هااایی کااه در زمینااه  تاااکنون در نوشااته

مباحث امنیتی خلیج فارس به رشاته تحریار   

های تئوریک متفاوتی  ، چارچوبدر آمده است

 ،مد نظر ترار گرفتاه اسات. در ایان خااوا    

موازنااه تااوا،  انناادتئااوریکی مهااای  وبچااارچ

کااارکردگرایی، امنیاات دسااته جمعاای و ...   

یز با توجه ه است. در این نوشتار نشداستفاده 

امنیات  شده در مقولاه  تغییر و تحوت  ایجاد

افاازاری بااه  جهااانی و گااذار از امنیاات سااخت

انگااری   امنیت نرب، از چارچوب تئاوری ساازه  

اری در انگا  نظریاه ساازه  استفاده شده اسات.  

الملااال ریشاااه در مسااائله    رواباااط باااین 

شناساای شااناخت دارد کااه در دهااه   جامعااه

از سوی پیتر برگر و توماس تکمن در  1970

ای در  ساخت اجتماعی واتعیت: رساله»کتاب 

مطاارح گردیااد. از « شناساای شااناخت جامعااه

دیدگاه این تئوری، واتعیت چیزی اسات کاه   

ه وسیله تفکر یاا صاحبت ماا دربااره آن، با      به

وسیله اجما  ما درباره طبیعت یاک چیاز، از   

طریااق تبیااین آن بااه هماادیگر و بااه وساایله 

مفاهیمی که ما برای در  و دریافات آن باه   

شود و تعامل انسانی  گیریم، ساخته می کار می

دهد. تأکید ایان   واتعیت اجتماعی را شکل می

تئوری بر این نکته است که خاود کنشاگران   

ساازند و بار    بر می اجتماعی چگونه واتعیت را

کنناد. از آنجاا کاه ایان      مبنای آن عمل مای 

تعامال  و فرایندهای اجتماعی هستند که به 

دهناد، باعاث حفان آنهاا      ها شکل مای  هویت

سازند، و این  شوند و یا آنها را دگرگون می می

ها بر سااختارها   برداشت وجود دارد که هویت

گذارند و باعث حفن یاا تغییار آنهاا     تأثیر می

شوند، انگاره هویت، نقاش مهمای در ایان     یم

، 1383نمایاد )مشایرزاده،    برداشت ایفاا مای  

(. از این دیادگاه بار خاالف    168-201صص 

الملال،   های جریاان اصالی رواباط باین     نظریه

کشاااورها محکاااوب و محباااوس وضاااعیت و 

نظام خاود نیساتند کاه هماواره       موتعیت بی

نگران تدر  نسبی باشند و درگیر مناتشا  و 

توانند سااختار   عا  مخرب شوند. آنها میمناز

اتذهاانی را کاه باه     هنجاری و فرهنا  باین  

دهد، تغییر دهند تاا در طاول    سیستم توا می

های ذهنای غیار خودپرساتانه     زمان چارچوب

تزب را برای صلح پایدار و دراز ماد  اساتوار   

، صااص 1382فیروزآبااادی،  سااازند )دهقااانی
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بای اسات   انگاری مکت (.  مکتب سازه113-73

الملال   لق به مناظره چهارب در روابط باین متع

که بر اساس نظریاه اجتمااعی شاکل گرفتاه     

الملل در  سیاست بین ،است. طبق این رویکرد

گیارد، ناه    المللی شاکل مای   تالب جامعه بین

ن هنجارهاا و تواعاد   الملل. همچنای  نظاب بین

 دهناد  المللای را شاکل مای    اساس بازی باین 

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

عوامال مااادی نظیار تاادر  و   م باار لیبرالیسا 

انگااری   کنند، رهیافت ساازه  اتتااد تأکید می

ناان متمرکاز   ثیر آهاا و تاأ   هاا، ایاده   بر دیدگاه

انگااران همچناین باه مناافع و      شود. سازه می

دساتاورد  های دولت به عنوان باتترین  هویت

 کنناااد یاااک پروساااه تااااریخی نگااااه مااای

(Walt,1998,p.18) .انگاااران همچنااین  سااازه

نمایناد.   را مطارح مای  1له اجتما  امنیتیئمس

ترکیب آن با امنیت به  طرح مفهوب اجتما  و

ساازی و جلاوگیری از نااامنی در     منظور صلح

ها، حاکی از مخالفت آنها با رهیافت سازه انگار

گرایاناه اسات کاه مبتنای بار       های مادی ایده

باشاد. ایان    مای معیار ساختار و عناصر مادی 

انگااران   سازه دهد که از نظر رویکرد نشان می

المللی صرفار بدون ارتباط  امنیت در عرصه بین

 بااااا جامعااااه شااااکل نخواهااااد گرفاااات 

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

                                      
1. Security Community 

رس بایش  امنیت خلیج فا ،از این دیدگاه

گیرد و یا از بین  از واتعیت، در ذهن شکل می

خلایج فاارس هام     رود. در واتع امنیت در می

هاا   است و هم اجتماعی و بر فهم دولت مادی

ها در  گذارد. رفتار دولت از منافعشان تأثیر می

ثیر فهم و شناخت اساسار، تحت تأ خلیج فارس

یاای  آنها از وضع موجاود و وضاع مطلاوب دن   

های بازیگران  اطرف آنهاست. در واتع برداشت

از رفتااار طاارف مقاباال، باایش از خااود رفتااار 

 . (354، ا 1385)مشیرزاده،  ت دارداهمی

در منطقه خلیج فاارس بار اسااس ایان     

ه تئوری هر چه ادرا  و تشخیص بازیگران با 

 اعتمادی و خودیاری باشد، به همان سمت بی

تاری   امن نسبت ساختار امنیت منطقه شکل نا

هااا تکاارار  و چرخااه ناااامنی در رفتااار دولاات 

ان منطقااه دارای امااا اگاار بااازیگر ،شااود ماای

تااار و  هاااای همگاااون راکاااا  و برداشاااتاد

اشند، به همان نسبت اعتماد و تری ب متجانس

میاان  گیری الگوی امنیتای مطلاوب در    شکل

. بار  (Hoph, 1998,p.187) یابد آنها فزونی می

این اساس همواره مبانی ادراکای و شاناختی   

منطقااه از امنیاات، متغیاار و ساایال بااازیگران 

 -تداب نظاامی ویژه ا هگونه اتداب، بشود و هر می

حتی اگار ماهیات    ،امنیتی کشورهای منطقه

 آمیز داشااته باشااد، دفاااعی و غیاار تهدیااد  

د شاده و منجار باه واکانش     آمیز تلمداتهدید
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رسد آنچه تزماه   گردد. به نظر می سایرین می

ایجاد یک رژیام امنیتای مطلاوب در منطقاه     

فااارس باشااد، تحااول اساسااای در    خلاایج  

هااانی اتذ هااا و ساااختارهای بااین   برداشاات

ر منطقه است که به شاد  باه   گرفته د شکل

 اعتمادی گرایش داشته است. به نظر سوی بی

توان باه ایجااد یاک رژیام      رسد زمانی می می

امنیتاای مطلااوب در منطقااه خلاایج فااارس   

شاهد ایجاد تحول اساسی امیدوار بود که اوتر 

هااا و ساااختارهای   هااا، نگاارش  در برداشاات

و ثانیااار  تمااادی باشاایماع اتذهااانی باای بااین

بازیگران منطقه تعری  دیگری از خاود ارائاه   

درگیاری   دهند که در آن به جاای منازعاه و  

جاو از   طلب و مشاارکت  گر تاویری صلح ارائه

 خود باشند.  

الملااووامنیااتنظاااببااین-2

خلیجفارس
مبحااث تااأثیر توزیااع تاادر  و در ایاان 

الملل بر امنیت  ها در ساختار نظاب بین توانایی

خلاایج فااارس مااورد بررساای تاارار    قااهمنط

الملال، یاا    گیرد. توزیع تدر  در نظاب بین می

به عبارتی کیفیت تعامال  سیاسای در مرکاز   

ور  بار توزیاع تادر  در نظااب     به چهاار صا  

 گااذارد: ای یاا پیرامااون آن تاأثیر مای    منطقاه 

. ثبا  هژمونیاک  2 ؛ای . توازن توای منطقه1

فتااار تهاااجمی مبتناای باار   ر .3 ؛ای منطقااه

. 4 ؛ای محور در ساطح منطقاه   سیاست تدر 

منااد در راسااتای   رفتااار مساائوتنه و تاعااده 

 ای هااای منطقااه  ریت صااریح بحااران ماادی

 (.106-7)احمدیان، صص 

نوین خلیج فارس،  رسد تاریخ به نظر می

بااا  هژمونیااک و رفتااار   موازنااه تاادر ، ث 

 ،ای را تجربه کارده  های منطقه تهاجمی تدر 

اتکا بر رفتاار   نیتی باولی هیچگاه یک رژیم ام

مند کشورها در این منطقاه   مسئوتنه و تاعده

تحقق پیدا نکرده است. آنچاه اکناون وجاود    

مریکاا کاه در   ، این است کاه اساتراتژی ا  دارد

طی جن  سارد در راساتای مقابلاه باا نفاوذ      

المللی  ونیسم در جهان حالت فراگیر و بینکم

ای  ت، بعد از جن  سرد به صور  منطقهداش

وین شده است. یکی از مناطق عمده ماورد  تد

مریکایی، منطقاه خلایج   اتوجه سیاستگذاران 

 .(107)احمدیان، ا  فارس است

اهمیت استراتژیک منطقه خلایج فاارس   

ثیر امنیات آن  دلیل ذخایر عظیم نفتی و تأبه 

در بازارهای مختل  جهاانی باعاث شاده کاه     

امنیاات ایاان منطقااه همااواره از محورهااای   

ویاژه   هدول بازرگ غربای با   سیاست خاارجی  

های مهم اروپایی  ایات  متحده امریکا و دولت

باشد. بعد از اعالب خروج انگلساتان از خلایج   

، ایاااات  متحاااده 1968فاااارس در ساااال 

ای  تاارین نقااش را در موازنااه منطقااه یاادیکل



ره 
ما
ش

م 
شت
 ه
ه و
جا
پن

● 
تم
یس
ل ب
سا

 
● 

هار
ب

 
13
90

 

  

 

373 

د خلیج فارس بر عهده گرفات و در پای ایجاا   

ستونه تبل امنیت منطقه از طریق دکترین دو

ایااران و ایجاااد وزی انقااالب اسااالمی از پیاار

جانبااه ایااران، عاارار و شااورای   موازنااه سااه

همکاری خلیج فارس بعد از پیاروزی انقاالب   

 اسالمی گردید.  

ساااتامبر تحااوت   11بااا وتااو  حادثااه 

الملل به وتو  پیوسات   ای در نظاب بین عدیده

ه بر امنیت منطقه خلیج فاارس  که خواه ناخوا

که در ایان   ه تروریسمگذار بود. پدیدهم تأثیر

وارد سااخت،  مریکاا  واتعه ضربه مهلکای بار ا  

یابی این حوادث در کشورهای  همچنین ریشه

حااوزه خلاایج فااارس، باعااث تغییاارا  تاباال  

مریکا در ارتباط با ایان  در استراتژی اتوجهی 

ل نظاامی  حوزه جغرافیایی گردیاد کاه اشاغا   

 شود.   عرار گاب مهم آن تلقی می

ال پس از واتعاه  س جرج بوش) پسر( یک

ساتامبر استراتژی دولت خود را در ساند   11

مریکااا   متحااده اراهباارد امنیاات ملاای ایااات

ر این سند که به طور تفاایلی  مطرح نمود. د

ی مقابلااه بااا تروریساام را بررساای  هااا شاایوه

، در ارتبااط باا حاوزه خلایج فاارس      کناد  می

هاای   کند از دساتیابی دولات   امریکا تالش می

های کشتار جمعی  ه سالحموسوب به سرکش ب

ای ممانعت باه عمال    های هسته ویژه سالح هب

آورد تا این کشورها نتوانند موازنه در منطقاه  

جانباه   حمله هماه را به نفع خود تغییر دهند. 

مریکا به عرار و اشغال نظاامی آن کشاور باا    ا

 توجااه بااه توجیااه فااور انجاااب پااذیرفت     

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

الملاال در خاااوا خلاایج فااارس  نظاااب بااین

کیااد ایااات  متحااده بااه انجاااب   موضااو  تأ

ه خلایج  اصالحا  خود در کشاورهای حاشای  

له تحات عناوان   ئباشد، که این مسا  فارس می

به شکلی رسامی در   ،تر طرح خاورمیانه بزرگ

توسط جورج بوش مطارح گردیاد،    2004 هم

کشورهای منطقه را ملزب به انجااب اصاالحا    

نماید: اصاالح و آزادساازی    می محور رچهادر 

را  اااادها، تشااویق و ایجاااد زمنیااه تغییاااتت

و در نهایت  ،ایجاد اصالحا  آموزشی ،سیاسی

در اتتااد و سیاست. هار  گسترش نقش زنان 

هااایی از پااذیرش اجباااری ایاان  چنااد نشااانه

اصالحا  در برخی از کشورهای منطقه مثال  

ا ت و بحارین آشاکار اسات، اما    عربستان، کوی

طلباای و انحاااارگرایی ساااختارهای  تمامیاات

حکومتی سنتی آناان، پیشارفت دموکراسای    

مورد نظر ایات  متحده را بسیار دشوار و غیر 

)مجتهاادزاده،  تاباال پااذیرش ساااخته اساات 

 .(352، ا 1379

رویکااردایااراننساابتبااه-3

منطقهخلیجفارسامنیت
له ئجمهوری اسالمی ایران همواره به مس

ر منطقاه خلایج فاارس توجاه     صلح و ثبا  د

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

بایست به موضو  صالح   دنیا میاست که همه 

مقیااس و  در و و ثبا  در این منطقه حساس 

و توجاه داشاته    کیداندازه بیشتر از گذشته تأ

باشااند. منااافع بلندمااد  کشااورهای منطقااه 

مین گردد. این امر ند به بهترین نحو تضتوا می

هاای درسات کاه در     گیاری  از طریق تاامیم 

برگیرنااده توجااه بااه دغدغااه و نگراناای تماااب 

 ها) کشورها( باشد، حاصال خواهاد شاد    طرف

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

یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری 

بارای تضامین و   اسالمی ایران این است کاه  

جمعاای بااا کشااورهای  هتااأمین امنیاات دساات

های مفیاد دسات    منطقه به توافق و همکاری

و  2«تشاااانج زدایاااای »یابااااد. مفاااااهیم  

های اساسای و   به عنوان پایه 3«اعتمادسازی»

ابتکارا  سیاست خارجی جمهاوری اساالمی   

هاایی   سیاسات  ؛های اخیر باوده  ایران در سال

 کااه نتااایج روشاان و مفیاادی داشااته اساات  

(Abtahi, 2005, p.161) اساالمی   وری. جمها

ساازی منطقاه و    ایران هماواره روناد نظاامی   

کاه از  را سیستم اساتبداد سالطه در منطقاه    

رد  ،ای اعمال شاده  های فرامنطقه  سوی تدر

کرده است. جمهوری اساالمی همچناین هار    

را کاه ماردب   را گرایای   های افراط جنبشنو  

                                      
2. Detente 
3. Confidence- building 

کنناد،   آمیاز مای   تحریک به اعماال خشاونت  

به تعقیب یک رویه و پذیرد. ایران همواره  نمی

دنباال آزادی، عادالت،    همسیر مساتقل کاه با   

باشد،  جانبه می ترتی همه توسعه و پیشرفت و

ادامه خواهد داد، چرا که این موضو  خواست 

از همااه همااه جامعااه جهااانی اساات کااه    

ی برای گفتگوهای سازنده های ابتکار فراخوان

انی برای صلح ها و ایجاد ائتالف جه بین تمدن

 ,Abtahi, 2005) کناد  ل و حمایت میاستقبا

pp.161-162). 

ایایاارانوئلههسااتهمساا-4

امنیتخلیجفارس
ایران به فنااوری   از زمان اعالب دستیابی

، 1381ای در سااال  چرخااه سااوخت هسااته 

تارین   ای ایران باه یکای از مهام    برنامه هسته

المللاای و  موضااوعا  و دسااتورکارهای بااین 

ای کاه   گوناه  ؛ باه ای تبدیل شده است منطقه

کننده  کنون یکی از عوامل و عناصر تعیینا هم

جانباه در ساطوح   روابط و تعامال  دو یا چند

ن ای ایرا ای، فعالیت هسته المللی و منطقه بین

ای ایاران،   است. بدیهی است که برنامه هسته

توجااه و تمرکااز بااازیگران و کشااورهای تاارار 

گرفتااه در همسااایگی یااا محاایط امنیتاای و  

ی نزدیاک جمهاوری اساالمی را باه     جغرافیای

خود معطوف دارد. بر این اسااس کشاورهای   

عربی و شورای همکاری خلیج فارس از جمله 
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تند که به جدیت و حساسایت،  بازیگرانی هس

ان را زیر نظر داشاته  ای ایر های هسته فعالیت

هاای   باه مناسابت  کنناد. آنهاا    و پیگیری می

مختل  رویکرد و مواضع خود نسبت باه ایان   

 اناد  ا صریحار یاا تلویحاار اباراز داشاته    وضو  رم

(Amini, 2008) . 

طاور کاه در تبیاین نظاری بحاث       همان

انگاری عمده  شد، مطابق با رویکرد سازهاشاره 

هااایی کااه در میااان     اختالفااا  و نگراناای 

امنیتای   کشورهای منطقه از ایجاد یک رژیام 

ویاژه در   هبا  -آورد پایدار ممانعت به عمل مای 

هاوری اساالمی ایاران کاه یاک      ارتباط با جم

کشور غیر عرب و خارج از شاورای همکااری   

بحاث القائاا  ذهنای     -خلیج فارس ترار دارد

هاای   است که در میان سران عرب و حکومت

آنان شکل گرفتاه اسات. القائاا  ذهنای کاه      

خیار کشاورهای عارب    های ا پیامد آن نگرانی

های علمی، فنای و نظاامی    منطقه از پیشرفت

ه اساات، خااود می ایااران باود جمهاوری اسااال 

باشد: نخست، القائا   نتیجه دو عامل مهم می

ای در خااوا   های فارا منطقاه   منفی تدر 

تباط با برناماه  ویژه در ار ههای ایران ب پیشرفت

آمیز اعاراب بار    ای و دوب، تأکید تعاب هسته

را هویت غیر عربی و عجم بودن ایران کاه آن  

ی بناد  در حوزه خودی و غیار خاودی طبقاه   

 اند.   کرده

خلاایج اسااتراتژی مهاام اعااراب منطقااه 

شاته  کیاد دا فارس همواره بر ایان موضاو  تأ  

ای جمهااوری  اساات کااه از هژمااونی منطقااه 

اسالمی ایران جلوگیری نماید. ایان کشاورها   

در مقاطع مختل  زمانی و همگااب باا ایاات     

متحده و سایر کشورهای غربای بار ضارور     

ر امنیتاای باا  -افاازایش فشااارهای سیاساای  

جمهوری اسالمی ایران و در صور  مقاومات  

خااود، ی ایااران باار ارتقااای فناااوری هسااته  

دیالماسی زور، اجبار و تهدیاد باه کاارگیری    

ظامی ائاتالف غارب بار علیاه ایاران      نیروی ن

، 1386فیروزآباادی،   )دهقاانی  اند تأکید داشته

اکناون در خااوا    آنچه هام  .(56-61صص 

خلاایج فااارس و موضااو  کشااورهای حاشاایه 

ی جمهوری اساالمی ایاران   ا توانمندی هسته

هاای   گیاری  شاود، بحاث موضاع    مای   مشاهده

پهلوی شورای همکاری خلیج فارس اسات.  دو

ایاان عضااو ایاان شااورا مکااررار در کشااورهای 

مختلا   هاای   های خود باه مناسابت   نشست

هدیدی جدی بارای  ای ایران را ت برنامه هسته

هاا و   اناد، اماا در نشسات    خود تلمداد نماوده 

هااای خااارج از چااارچوب شااورای    تااا مال

همکاری خلیج فارس، کشورهای منطقاه باه   

و انفارادی معماوتر رویکارد    صور  جدا جادا  

 انااااد ری در پاااایش گرفتااااهتاااا متعااااادل

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

برخاای از مطبوعااا  داخلاای منطقااه، آرای   

قاه خلایج فاارس دربااره برناماه      عمومی منط

ای ایران مثبت است و اکثر آنها با حاق   تههس

ن بارای دساتیابی باه تکنولاوژی     داشتن ایارا 

د ند. در نهایات باه ذکار چنا    ا ای موافق هسته

 هاای  دلیل عمده در خاوا مخالفات دولات  

ای ایاران   منطقه خلیج فارس با برنامه هساته 

 کنیم: اشاره می

ترس از تدرتمناد شادن ایاران و باه     . 1

توا در منطقه. آنها باه   نهزعم خود، تغییر مواز

ای بارای   گویند که ایاران هساته   صراحت می

خطرنااا  اساات و منطقااه را بااه     منطقااه

 .)غالمرضاپور( کشاند ای می های هسته رتابت

دیگر مخالفت آنان القائا  غرب دلیل . 2

باشد که مدعی است، نیروگاه اتمی بوشهر  می

ویاژه کویات    هکه به کشورهای خلیج فارس، ب

زدیک است، در صور  بروز هر حادثه بسیار ن

یر منتظره سابب باروز تشعشاعا     و رخداد غ

ای خطرنا  خواهد شد و ایان امار بار     هسته

ب دریا و هوای منطقه اثارا   محیط زیست آ

هاای   ناپذیری خواهد گذاشت و آسایب  جبران

آن به طور مستقیم شاامل کشاورهای عارب    

 حااااوزه خلاااایج فااااارس خواهااااد شااااد 

(www.archive.gulfnews.com). 

. از نظاار دیالماساای، ایاان کشااورها    3

گاری را   یخواهند به اصطالح نقش میاانج  می

ناد تاا همزماان خاود را باه ایاران و       بازی کن

مریکا نزدیک نمایند و از این رهگذر باا اخاذ   ا

در منطقه تقویات و  امتیازاتی، جایگاه خود را 

 مین نمایند.  امنیت خود را تأ

الفات  یکی دیگر از دتیال عماده مخ  . 4

مریکاا  ورها به نگرانی از حمله نظامی ااین کش

گردد، از نگاه آنان باروز جنا     می به ایران بر

خطر افتادن منافع حیاتی  در منطقه سبب به

دانناد در   مای  چارا کاه خاوب    ؛شاود  آنها می

صور  تعرض به ایاران، حاکمیات آناان نیاز     

 آساااااااااایب خواهااااااااااد دیااااااااااد

(www.archive.gulfnews.com)  . 

پیشنهاداتیبارایوهاطرح-5

برقاارارییااگالگااویامنیتاای

باثباتدرخلیجفارس
اگر چه تاکنون الگوهای متعادد امنیتای   

برای امنیات منطقاه خلایج فاارس از ساوی      

کارشناسان پیشنهاد شده اسات، اماا نوشاتار    

ای دیگار ایان مباحاث را بساط      فور به گونه

و پاذیرش  داده، به گونهی که تابلیت اجرایای  

بیشتری از ساوی کشاورهای منطقاه داشاته     

باشد. از دید نگارنده تزماه ایجااد هار گوناه     

الگوی کارآمد در منطقه خلیج فارس نیازمند 

جانبه ایران به عنوان یاک تادر     حضور همه

ای اسات. در ایان راساتا     تابل اتکاای منطقاه  

بایست بار اسااس    جمهوری اسالمی ایران می
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الملال   ری در روابط باین انگا آنچه تئوری سازه

هاااای و  بااه آن اذعاااان دارد. ناااو  دیااادگاه 

هایی را که به غلط در مورد اهاداف و   برداشت

های جمهوری اسالمی ایران به ویژه در  برنامه

هاای انقاالب و حمایات از     حوزه صدور ارزش

هااای اسااالمی و بااه ویااژه پرونااده    جناابش

ای شکل گرفته است، تغییار دهاد. هار     هسته

بتواند ساختارهای بین اتذهاانی   چقدر کشور

کشااورهای منطقااه را تغییاار داده و تعریفاای 

تر از اهاداف اصایل و    تر و دوستانه طلبانه صلح

اساسی جمهوری اسالمی ارائه نمایاد، امکاان   

ایجاد یک الگاوی امنیتای پایادار در منطقاه     

وجود خواهد داشت. بر این اسااس در اینجاا   

گرفتاه   های مختلفی مورد بررسای تارار   طرح

هاای   تواند در تغییر برداشت و دیادگاه  که می

آمیز کشورهای منطقاه کاه ماحاال     احتیاط

باشاد، ماؤثر واتاع     تبلیغا  امریکا و غرب مای 

 اند از: ها به طور کلی عبار  گردد. این طرح

ایابتکارایجادناتویمنطقه

ه خلیج فاارس باه   کشورهای عرب حاشی

امی سیسا  نظا ها و تأ علت ضع  زیر ساخت

و نداشتن عماق اساتراتژیک دفااعی هماواره     

 -های مهمی در امور دفاعی ها و دغدغه نگرانی

از مساائل  امنیتی خود خواهند داشات. یکای   

هاا افازوده اسات،     ای که به این نگرانای  عمده

های اخیر جمهوری  های سال موضو  پیشرفت

ویژه موضو   هبها  اسالمی ایران در همه زمینه

ردهای نظاامی و انارژی   و دساتاو هاا   تپیشرف

باشااد. عمااده دلیاال حضااور    ای ماای هسااته

ای در ایان منطقاه هماین     نیروهای فرامنطقه

کشاورها از یاک همساایه     ترس و نگرانی این

اینکاه جمهاوری   رغام   باشد. علی تدرتمند می

های خود  ها و استراتژی اسالمی بارها سیاست

در امور نظاامی را کاامالر دفااعی و بازدارناده     

است در رسد، تزب  ، اما به نظر میودهاعالب نم

ایاان هااایی اتخاااذ گااردد تااا   عماال سیاساات

 ها از بین رفته و یا باه حاداتل کااهش    نگرانی

ای باه نظار    یابد. ابتکار ایجااد نااتوی منطقاه   

تواند تا حد زیاادی در ایان راساتا     نگارنده می

انورهاای  عمل نماید. فاراهم نماودن امکاان م   

ین تسالیحا   ممشتر  نظامی در منطقه، تاأ 

نظامی مورد نیاز بازار خرید اسلحه کشورهای 

عربی منطقه، ایجاد یک ستاد نظامی مشتر  

ای و همچنین اتخاذ یک  ی منطقهدر این ناتو

نیتای مشاتر  در   ام -رویکرد سیاست دفاعی

در تواناد تاا حاد زیاادی      این نهاد نظامی مای 

 عمل نماید.   راستای پیشبرد هدف فور

نطقه بر ایان باورناد   های م مقاما  دولت

که هر چه جمهاوری اساالمی ایاران در بعاد     

های پیچیاده   ظامی تقویت شود و به فناورین

ردد، امنیاات آنهااا و ماادرن نظااامی مجهااز گاا

، اماا زماانی کاه ایان     افتاد  بیشتر به خطر می
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هاای نظاامی جمهاوری اساالمی در      پیشرفت

یک نهااد مشاتر  نظاامی امنیات     چارچوب 

ه باشااد، ایاان  سااازماندهی شااد  ای منطقااه

ها نه تنها مایه نگرانی و دغدغه آناان   پیشرفت

را در راساتای پیشارفت    آننخواهد بود، بلکه 

د. نماینا  آن نهاد امنیتی مشتر  ارزیاابی مای  

ای ساطحی   این ساختار البتاه اگار باه گوناه    

مند طراحای گاردد،    نبوده و یک الگوی تاعده

ای در  تواند دخالات کشاورهای فرامنطقاه    می

ورهای منطقااه را هاام بااه حااداتل میاان کشاا 

رسانده و کشورهای منطقه را به تجدید نظار  

در مااورد القائااا  ذهناای منفاای نساابت بااه  

 جمهوری اسالمی وادار سازد. 

ایجادیگنهادامنیتیجهاتتمامینو

درمنطقهاستمرارامنیتانرژی

طور که پیشتر اشاره گردید، بخش  همان

جهاان در  بسیار زیادی از انرژی نفات و گااز   

هاای   منطقه خلیج فارس تارار دارد. در ساال  

اخیاار مباااحثی چااون افاازایش تهدیاادا      

ه تسالیحاتی در منطقاه و   تروریستی، مساابق 

های بیگانه تا حد زیاادی آیناده    حضور تدر 

امنیت انرژی در منطقاه را باا چاالش جادی     

رساد کاه باا     مای  مواجه ساخته است. به نظر

اساالمی  جاد شده، جمهاوری  فضای امنیتی ای

تواند به جلب نظر مقاما  کشورهای  ایران می

منطقه و برای برتراری خطوط امنیت انارژی  

پایدار یک نهاد امنیتی جهت برتراری امنیات  

نهااد   انرژی ایجاد نمایاد. تاعادتار ایجااد یاک    

امنیت انرژی و لو کامالر تأثیرگذار هم نباشاد،  

و سااازماندهی یااک توانااد مقدمااه ایجاااد  ماای

گاذار در حاوزه امنیات    آماد و تأثیر الگوی کار

انرژی در منطقه خلیج فارس باشد. این اتداب 

نه تنهاا در راساتای تحقاق اهاداف و مناافع      

وری  ورهای منطقه با هدف بیشترین بهاره کش

از اناارژی آنهااا خواهااد بااود، همچنااین ایاان  

تاا حاد زیاادی باه ساود کشاورهای        موضو 

ای و همچنااین صاالح و امنیاات    فرامنطقااه

لای خواهاد باود. اگار چاه وابساتگی       المل بین

امنیتی کشورهای منطقاه در زمیناه خطاوط    

ای کار را بارای   منطقه های فرا ژی به تدر انر

اماا در   ،جمهوری اسالمی سخت کارده اسات  

صور  ایجاد چنین نهادی با مشارکت کامال  

ا ارائه یک اساسنامه کشورهای منطقه همراه ب

عات  جانبه که در برگیرنده منف مشتر  و همه

رهای منطقااه باشااد، از و ماااالح همااه کشااو

منطقه  های امنیتی کشورهای شد  وابستگی

ای باه تادریج کاساته     های فرامنطقه به تدر 

 خواهد شد.  

گاااریفراهمنماودنامکاانسارمایه

مطمئنوپایداربارایتجاارکشاورهای

منطقهخلیجفاارسدرشارایببحاران
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قالبیگنهاادتجااریمالیجهانیدر

ایرکمنطقهمشت

کااه  2008بحااران مااالی جهااانی سااال 

اکنون به بحاران اتتااادی تبادیل شاده،      هم

رانی است کاه اتتاااد جهاانی    ترین بح بزرگ

 1930داری بعد از بحران بزرگ دهاه   سرمایه

تجربه کرده است. تاعدتار این بحران اتتاادی 

ثیر تاأ  بای بر کشورهای منطقه خلایج فاارس   

ی حاصاال از نخواهااد بااود. کاااهش درآماادها

صدور نفت خاب و کاهش صادرا  غیار نفتای   

بیشااترین ضااربه را بااه اتتااااد منطقااه وارد  

به ویژه با توجه باه وابساتگی    خواهد ساخت.

خلایج فاارس باه     های جانبه شیخ نشین همه

گاذاری  هاای دیگار تأثیر   اتتااد جهانی جنبه

این بحران بیشتر خواهد بود. آنچه اماروز بار   

هاانی ساایه افکناده،    فضای بیماار اتتاااد ج  

تضااامینی بااارای امنیااات    بحاااث نباااود 

گذاری است. کشورهای حاشیه خلایج   سرمایه

های تابل توجهی  گذاری س هم که سرمایهفار

مریکاا دارناد، بایش از پایش ایان      در اروپا و ا

موضو  آنها را نگران خواهاد سااخت، فضاای    

آمده به جمهوری اسالمی ایاران ایان   وجود هب

که با توجاه باه حاداتل     امکان را  خواهد داد

وابستگی باه اتتاااد جهاانی دارای محیطای     

اعاالب آماادگی   گذاری باشد.  ایهامن برای سرم

هاااای اتتااااادی جهاااانی بااارای   کمااااانی

گذاری در بخاش نفات و گااز و ساایر      سرمایه

 ن این موضو  بوده است. صنایع مبیّ

عارب منطقاه   گاذاران   جلب نظر سرمایه

ی در صانایع  گاذار  خلیج فارس برای سارمایه 

تواند در ایجاد تحول در نو  نگارش   کشور می

کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسالمی 

جمهااوری ایااران مطلااوب باشااد. ایاان اتااداب 

ماد  باشاد، اماا     اسالمی هر چند شاید کوتاه

بارداری   ای خواهد بود بارای بهاره   خود زمینه

گذاری کشورهای منطقه در  بلندمد  سرمایه

هااا و  و ایجاااد بنگاااهصاانایع داخلاای کشااور  

نهادهای مشتر  اتتاادی در سطح منطقه و 

 همچنین غیر امنیتی ساختن محیط منطقه. 

سازمان»ابتکارایجادنهادیتحتعنوان

«ایمنطقهضدتروریسم

ساااااتامبر  11حادثااااه تروریسااااتی  

الملل باه   عطفی در سیاست و امنیت بین نقطه

باره ماهیات   رود. موضوعی که به یک شمار می

هاااای  موضاااوعا  امنیااات جهاااانی و روش

تهدیاادا  امنیتاای را متحااول ساااخت. از آن 

نهاا  س آالمللی و در رأ زمان به بعد جامعه بین

ای بارای   جانباه  ایات  متحده به اتداما  همه

مقابله با تروریسم متوسل شده اسات. اماا باه    

دلیل ماهیت نامشخص تهدیدا  تروریستی و 

ا و عادب  ها  روهعدب توانایی در شناسایی این گ

هاایی کاه باعاث     ها و ایاده  در  و فهم ارزش
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هاا شاده، اتاداما      پرورش و تقویت این گروه

ضد تروریساتی جامعاه جهاانی نتیجاه تابال      

توجهی نداشته است. منطقه خلیج فاارس باا   

توجااه بااه نزدیکاای جغرافیااایی و ارزشاای و   

عربساتان، پاکساتان و   اعتقادی به سه کشور 

داما  تابال تاوجهی در   تواند ات افغانستان می

منطقه برای مقابله با تروریسم به همراه سایر 

 کشورهای منطقه صور  دهد.  

جمهوری اسالمی ایران که خود هماواره  

بیشترین ضربه را از اتداما  تروریستی دیاده  

تواند در اتدامی تابل توجه به همراه  ، میاست

یاک ساازمان   کشورهای حاشیه خلیج فارس 

هااایی بیشااتر و  ابلیااتضااد تروریسااتی بااا ت 

المللای   تأثیرگذارتر نسابت باه اتاداما  باین    

ایجاد نماید. بدون شک این  با تروریسم مقابله

مناد طراحای گاردد، ماورد      ئله اگر تاعاده مس

بلکااه  ،اسااتقبال نااه تنهااا کشااورهای منطقااه

جامعااه جهااانی هاام تاارار خواهااد گرفاات.    

له ئکشااورهای اسااالمی کااه همااواره در مساا 

اند، از این اتداب  اب واتع شدهتهتروریسم مورد ا

استقبال خواهند کرد. کشورهای عرب حاشیه 

خلیج فارس نیز به این دلیل کاه همگای باه    

نااوعی از تهدیاادا  امنیاات نظااامی، اناارژی و 

هاا   ازارهای تجاری خاود، توساط تروریسات   ب

کننااد، بااه ایاان نهاااد   احساااس نگراناای ماای

پیوندند. یک احساس نگرانی مشاتر  باه    می

همسویی بیشتر کشاورهای منطقاه    همدلی و

خلیج فارس منجر خواهد شد و همچنین این 

تواند به ارتقاای هار چاه بیشاتر      وضو ، میم

جایگاااه جمهااوری اسااالمی ایااران در میااان  

 کشورهای منطقه بینجامد.

ایهااوقراردادهاایمنطقاهعقدپیمان

جانبهدو

طور که تجرباه نشاان داده اسات،     همان

لایج فاارس زماانی    کشورهای عرب حاشیه خ

بیشتر در منطقه دارند، در  که احساس نگرانی

هااایی کااه معماوتر در تالااب شااورای   اجاالس 

یش کشیدن همکاری خلیج فارس دارند و با پ

های خود  گیری بحث هویت عربی خود موضع

کنناد. تاعادتار    ریازی مای   را بر این اساس پایه

له واتا   ئجمهوری اسالمی ایران بر این مسا 

رهای منطقاه هار کاداب دارای    است که کشو

اختالفا  ارضی و مرزی متعددی هستند کاه  

ر چه بیشتر آناان  مانع همگرایی و همسویی ه

شود. جمهوری اسالمی ایاران بارای رفاع     می

آمااده و  هااای پاایش سااوء تفاهمااا  و نگراناای

گونااه نگراناای در مااورد ممانعاات از ایجاااد هر

ای  ویژه توانمنادی هساته   و بهاتداما  نظامی 

هایی به صور   بایست در پیمان رمان میکشو

هاای امنیتای مطلاوبی ارائاه      دوجانبه تضمین

تواناد   ی گفتگوهای دوجانبه میدهد. دیالماس

هاای احساسای    گیاری  تا حد زیادی از موضاع 
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شورای همکاری خلیج فاارس، در ارتبااط باا    

د. موضاوعی کاه   جمهوری اسالمی ایران بکاه

 هااای هااا و نشساات  در مقایسااه بااا اجااالس 

جانبه با حضور همه کشاورهای عربای و   چند

تعدد و گوناگونی نظرا  اعضاا امکاان تحقاق    

هاای اخیار جمهاوری     کمتری دارد. در ساال 

چنیناای بااا  اسااالمی ایااران گفتگوهااایی ایاان

مان و کویت داشته کشورهایی مثل بحرین، ع

رسد این دیالماسای تاا حاد     است. به نظر می

یان  هار چناد ا   ؛زیادی موفق نشان داده است

بایست در برهه زماانی کناونی باه     می موضو 

 گونه کارآمدتری دنبال گردد.  

ایتأساایییااگکنسرساایوبهسااته

ایمنطقه

هاای اخیار در    های غرب در ساال  تالش

جمهاوری اساالمی   ای  ئله هستهخاوا مس

ای جز القاء این بااور عماومی باه     ایران نتیجه

یران باه توانمنادی داناش    جامعه جهانی که ا

نداشته است. هام  ای دست یافته،  تهبومی هس

باا  نیاز   4المللی انرژی اتمی اکنون آژانس بین

میاز  آ ای صلح صحه گذاشتن بر اتداما  هسته

هاای تابال    جمهوری اسالمی ایران، پیشارفت 

استفاده از نیروهاای   ای ایران را با توجه هسته

هاای   مجرب بومی تأیید کرده است. پیشارفت 

های علمای،   زمینههای اخیر در  ایران در سال

                                      
4. IAEA 

وانه محکمی برای بااور  فنی و نظامی هم پشت

 ای با تکنولوژی بومی بوده است.  ایران هسته

اکنون کشورهای عرب حاشیه خلایج   هم

دلیل القائاا  منفای وارده از ساوی    فارس به 

ای ایااران  امریکااا و غاارب از برنامااه هسااته  

جمهاوری اساالمی   کنند.  احساس نگرانی می

در راستای به حداتل رسااندن  تواند  ایران می

اساس القااء شاده باه ایان      های بی این نگرانی

یاک کنسرسایوب   کشورها، مبادر  به ایجااد  

ای نمایاد. ایان کنسرسایوب     ای منطقاه  هسته

هااا و  توانااد بااا هاادف کاااهش نگراناای   ماای

ا چارچوبی باشد بارای  های این کشوره دغدغه

هاااای متعااادد در خااااوا  ایجااااد زمیناااه

تواناد بیشاتر    ای و مای  ستههای علم ه آموزش

جنبه تحقیقاتی و پژوهشی داشته باشد. اخیرار 

کشورهای امارا  عربای متحاده و عربساتان    

های هساتهی باه ساوی     برای ساخت نیروگاه

اند که این خاود   امریکا و انگلستان روی آورده

س خطر این کشاورها از برناماه   نشان از احسا

اد ان دارد. ایجا ای جمهوری اسالمی ایر هسته

ای در خلایج   ای منطقه یک کنسرسیوب هسته

فارس حاداتل ایان نتیجاه را در بار خواهاد      

داشت که از شد  وابستگی این کشاورها باه   

غرب جلوگیری خواهد نمود. چرا که آنهاا باا   

ترار گرفتن در چارچوب ایان کنسرسایوب باا    

حداتل احساس نگرانی از برنامه هسته ایاران  
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رسااد  یرو خواهنااد شااد. بااه نظاار ماا   هروباا

کنسرسیوب با یک اساسنامه علمی و پژوهشی 

هی از کاااهش فراگیاار بتوانااد سااهم عمااد   

حاشایه خلایج    هاای آتای کشاورهای    نگرانی

ای ایران داشته باشاد و   فارس از برنامه هسته

در واتاع تااا حااد زیااادی بتوانااد یااک الگااوی  

امنیتی مقرون به صرفه هم بارای کشاورهای   

ناافع  عرب منطقه خلیج فارس و هام بارای م  

ن و جمهااوری اسااالمی ایااران و افاازایش شااأ

ران در تعاامال   جایگاه جمهوری اساالمی ایا  

 المللی داشته باشد.   بین

سیینهاادیتحاتعناوانساازمانتأ

 محیبزیستدریایی

با  توجه به اینکه کشورهای منطقاه هار   

کداب به نوعی دارای منابع نفتای و گااز تابال    

ا خلایج  توجهی هستند و همسایه بودن آنها ب

شااود  فاارس موضاوعی اسات کااه باعاث مای     

کشااورهای منطقااه هاار کااداب بااه نااوعی بااا  

محیطای دریاایی مواجاه     هاای زیسات   چالش

باشاااند. باااا توجاااه باااه اولویااات مساااائل  

محیطی کشاورها، ایان نگرانای وجاود      زیست

دارد که آینده زیست بشار باا چاالش جادی     

هاای اخیار    مواجه گردد. این موضو  در سال

هااا و  ای جاادی سااازمان در دسااتور کارهاا 

هاای جهاانی تارار گرفتاه اسات.       کنوانسیوان

اجااالس اخیاار کانهااا  هاام نشااانه نگراناای 

تر جامعه جهانی برای مقابله با مشکال   جدی

محیطااای باااود. حاااوزه مشاااکال    زیسااات

ونقال،   محیطای دریاهاا بار اثار حمال      زیست

  کش و عملیاا   های نفت ترانسفر کات، کشتی

رین مخااطرا  را  تا  حفاری و استخراج، جدی

برای کشورهای ساحلی منطقه خلایج فاارس   

 ایجاد کرده است.  

این مسئله هام از بعاد اتتااادی و هام     

امنیتی موجبا  نگرانی کشورهای سااحلی را  

رسد این نگرانی  فراهم آورده است. به نظر می

ای برجسته باین کشاورهای    مشتر  به گونه

منطقااه خلاایج فااارس وجااود دارد. اگاار چااه 

محیطاای دریااایی  موضااوعا  زیساات تاااکنون

نمود عینی تابل توجهی نداشت، اما تحاوت   

الملل  ایجاد شده درحوزه امنیت و اتتااد بین

گاردد کاه ایان     ای نزدیک باعث مای  در آینده

محیطای   های متعادد زیسات   منطقه از نگرانی

متضاارر گااردد. جمهااوری اسااالمی ایااران بااا 

اسااتفاده از ایاان احساااس نگراناای مشااتر   

ای کاه   واند به عنوان یک تادر  منطقاه  ت می

هااای اتتاااادی و  ابزارهااای تزب را در زمینااه

امنیتاای دارد،  موجبااا  ایجاااد یااک نهاااد   

محیطی دریایی را فاراهم آورد، طاوری    زیست

محیطی همه کشورها به هم  که امنیت زیست

تواناد در   گره خورده و خود این موضاو  مای  
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ران تاویرسازی مثبت از جمهوری اسالمی ای

 در منطقه موثر واتع گردد.  

فرجاب
جناا  ساارد و تحااول در  انیاااز پا بعااد

از  تیشاهد گذار امن ،الملل نیب تیمفهوب امن

 یافازار  باه مفهاوب نارب    یافازار  مفهوب سخت

مورد نظر با چاارچوب   قیتحق هی. فرضتمیهس

بار آن باود کاه مشاخص      یانگار سازه یتئور

از  دیا جد یفا یمنطقه باا تعر  یکشورها دینما

در نااو  فکاار و صااحبت   را ییااو تغ تیااامن

 یریگ توانند شاهد شکل یم یانسان اجتماعا 

در منطقاه   داریا پا یتیامن یالگو کی تر عیسر

 اسات یباورند که س نیانگاران بر ا باشند. سازه

بر ساخته  یالملل به طور اجتماع نیو روابط ب

معناسات کاه چگوناه فکار      نیباد  نیو اشده 

 یتماعااا  انسااانکااردن و صااحبت کااردن اج

الملال   نیو روابط با  استیدرباره جهان، به س

دهد. ونات معتقاد اسات کاه فهام       یشکل م

فهام عمال و    قیا جهاان تنهاا از طر   استیس

کاه در   یساختار دانشا  قیاز طر یرفتار انسان

شده اسات. بار    جادیا ،وجود آنها شکل گرفته

سااختار   یاتیدر  نقش ح دگاهید نیاساس ا

هاا و روناد    استیبه س یده در شکل یاجتماع

طاور کاه    دارد.  هماان  تیار اهمیتعامال  بس

بااه آن اشاااره شااد، در   قیااتحق نیااا یطاا

 یمتفااوت  ینظار  یمباان  یمتعدد ینوشتارها

فاارس باه    جیمنطقه خل کیتئور نییتب یبرا

شد بنا به  ینوشتار سع نیکار رفته است. در ا

 یمااد  ریا جنبه غ یعنی تیامن دیجد میپارادا

موضااو  پرداختااه شااود.  نیااا نیاایآن بااه تب

و تحول در نو   رییراهکار تغ نیاول رچند دهر

از  یریا گ بهاره  نیو تفکر و همچنا  دنیشیاند

موجود در منطقه مورد  یاجتماع یساختارها

 نیاادنبااال ا هامااا باا رد،یااگ ماای تاارار یبررساا

شود  یهم مطرح م ینیو ع یتجرب ییراهکارها

در  رییااآنهااا تنهااا در صااور  تغ یکااه همگاا

منطقااه  یان و نااو  تفکاار کشااورها  گفتماا

: دیا گو می طور که ونت است. همان ریپذ نامکا

چگونه فکر کردن و صحبت کردن اجتماعاا   

و رواباط   اسات یدربااره جهاان، باه س    یانسان

نو   بیترت نیدهد. به هم یالملل شکل م نیب

فکر کاردن و صاحبت و گفتماان موجاود در     

فاارس باه ناو      جیمنطقه خل یکشورها انیم

بناابر ایان در    دهاد.  یال  منطقه شکل متعام

جواب یکی از سؤات  اساسی تحقیاق یعنای   

هاا و   همان اولویت داشتن تغییر دادن نگارش 

سازی  های کشورهای منطقه و شفاف برداشت

بیشتر در مورد اهداف جمهوری اسالمی ایران 

بایااد اذعااان نمااود کااه باار اساااس تئااوری   

اخات.  توان به این موضو  پرد انگاری می سازه

این تئوری بر این اسااس کاه منطقاه خلایج     

فارس اساسا سااختاری هاویتی و تاومی دارد    
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تاوان الگوهاای همگرایای را در     به خوبی مای 

اسات   تزبمنطقه تداعی نماید. بر این اساس 

 ،با انجاب اتداما  تزب رانیا یاسالم یجمهور

 ییهاا  دهیها و ا در نو  نگرش یاساس را ییتغ

 یروهایدر اثر القائا  ن ریاخ یها سال یکه ط

اناد،   به خاود گرفتاه   یجنبه منف یا فرامنطقه

 یاسااالم ی. تزب اساات جمهااوردیاانما جااادیا

 یاز خااود باارا یدتریااجد  یاابااا تعر رانیااا

 یا منطقاه  یمکررار استراتژ ،منطقه یکشورها

را طلاب باودن    و صالح  یبر تادافع  یخود مبن

ان انگاار  سازه دیطور که از د . هماندیاعالب نما

باه نظار    ،دزساا  یها را م ها منافع دولت تیهو

 یعربا  تیا گوناه بار هو   بتعا دیکأرسد ت یم

عاارب  یدهنااده منااافع همااه کشااورها شااکل

 یاساالم  یفارس باشد. جمهاور  جیمنطقه خل

گوناه باه چاالش    دور از هر هب ستیبا یم رانیا

 یکشاورها  انیمشتر  م تیهو نیا دنیطلب

 یهااا  نقاااط مشااتر  ارزش   یمنطقااه، رو 

. به دینما دیکأت یاجتماع -یو فرهنگ یالماس

 یتا یامن یگوناه الگاو  ره جادیهر حال تزمه ا

 حاوه دادن نگارش و ن  ریا یتغ داریمطلوب و پا

فااارس  جیتفکاار مقامااا  عاارب حااوزه خلاا  

 زیآم صلح یا باشد که در مورد برنامه هسته یم

رد. برناماه  دا یادیز یها یکشورمان هم نگران

ر جهت کاستن د یا پنجم توسعه تالش عمده

منطقه انجااب   یکشورها یها ینگران زانیاز م

 یاساالم  یداده است. اما تزب اسات جمهاور  

و  یعملا  ما اتادا  یسار  کیا باا انجااب    رانیا

 یکشااورها یهااا یرفااع نگراناا نااهیزم یجااد

گرفتاه از القائاا     شکل یها منطقه و برداشت

. در دیاامتحااده و غاارب را فااراهم نما ات یااا

ب بااه سااؤال دوب نهایاات و در خاااوا جااوا

تحقیق یعنی بحث ارتباط الگوهای امنیتی در 

منطقه خلیج فاارس و برناماه پانجم توساعه     

تزب اساات اشاااره گااردد کااه در ایاان سااند  

تاارین توجهااا  معطااوف بااه بحااث   اساساای

ای جمهوری اساالمی ایاران    همگرایی منطقه

در سطح منطقاه و جهاان شاده اسات. ایان      

دن هر موضو  خود نقش تابل توجهی در زدو

هاای عمادتار    هاا و برداشات   چه بیشتر نگارش 

کننده کشورهای عربی منطقاه خواهاد    نگران

داشت. در جریان این نوشتار به ایان مباحاث   

اشاره گردید. در اینجاا و باه طاور کلای تزب     

ترین مباحاث برناماه پانجم در     است به عمده

بخااش همگرایاای و تعااامال  پویااا در سااطح 

اشاااره گااردد:  ای و جهااانی دوجانبااه، منطقااه

ای و  هاای دوجانباه، منطقاه    تقویت همکااری 

المللای باا اولویات کشاورهای همساایه،       باین 

تالش برای رهایی منطقه از حضور بیگانگاان،  

های جدیاد اتتااادی،    تالش برای ایجاد نظاب

سیاسی و فرهنگی در منطقه، حضور فعاال و  

المللای،   های منطقه و بین هدفمند در سازمان
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  فرهنگی، اتتاادی و سیاسای  تقویت تعامال

 ایرانی و .... -با حوزه تمدن اسالمی

 
منابعفارسی

خلیج فارس: رژیام امنیتای   » ،تدر  احمدیان، .1

،فصاالنامهمطالعااات«یااا معضاال امنیتاای

 .1. شماره6، جخاورمیانه

)بهااار و تابسااتان  جااالل دهقااانی فیروزآبااادی، .2

های منازعاه و همکااری    تحول نظریه»(، 1382

مجلهپژوهشحقوقو، «الملال  ط بیندر رواب

 .8، شمارهسیاست

)تابساتان و پااییز    جاالل  دهقانی فیروز آبادی، .3

،ایرانی رویکرد اعراب به برنامه هسته (،1386

، سااال فصاالنامهمطالعاااتخاورمیانااه

 .2و3چهاردهم، شماره 

ایاران و  ی مسائله هساته  » ،جعفر غالمرضا پور، .4

،فصاالنامه«شااورای همکاااری خلاایج فااارس

 .20، شماره مطالعاتراهبردی

هااایایااده» (،1379) پیااروز مجتهااد زاده، .5

، تهران؛ نشر «هایایرانژئوپلتیگوواقعیت
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