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ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس
با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی
عباس نیلفروشان
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دريافت مقاله1399/02/09 :

حمید نقیزاده
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پذيرش مقاله1400/04/14 :

چکیده

خليج فارس یکي از راهبردیترین مناطق جهان است که وجـدد منـاب بـرر نفـت و گـاز و مدقعيـت راهبـردی،
اهميت آن را برای قدرت های منطقهای و فرامنطقهای دوچندان کرده اسـت .از قـرنهـای متمـادی ،منطقـه ،شـاهد
رقابت و چالش بين قدرتهای منطقهای (ایران و عربستان) و فرامنطقهای برای گسترش حضدر و نفدذ خـدد بـدده
است .در دوران تسلط 150ساله پرتغاليها ( )1510 -1660و انگليسيها حفظ و کنترل منطقه خليج فارس برعهـده
آنان بدد و با خروج نيروهای انگليسي در سال  ،1971امریکا نقش ضامن امنيتي خليج فارس را برعهده گرفت و بـا
سامانه های امنيتي و ارائه ترتيبات منطقـه ای هماننـد شـدرای همکـاری خلـيج فـارس نتدانسـت بـه امنيـت پایـدار
خليج فارس کمک کند و این درحالي است که این منطقه حساس بهدليـل مدقعيـت و ویژگـيهـای خـدد همـداره
نيازمند صلح و امنيت پایدار و دائمي بدده است.
این پژوهش به دنبال آن است ضمن تبيين ضرورت تأمين امنيت در منطقه خليجفارس ،نظام امنيتـي مطلـد را کـه
همان امنيت دسته جمعي واحد ،هماهنگ ،منسجم و بدمي(درون زا) است ،معرفي و اصدل و مالحظـات حـاکم بـر
مذاکرات و روابط جمهدری اسالمي ایران و عربستان سعددی برای ایجاد امنيت پایـدار در منطقـه خلـيج فـارس را
برشماری نماید.
کلید واژهها

امنيت؛ امنيت جمعي؛ امنيت ملّي؛ خليجفارس؛ جمهدری اسالمي ایران؛ عربستان سعددی.
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تأمين امنيت ،یکي از چالشهای اساسي بازیگران عرصه سياست بينالملل اسـت و هـر بـازیگر
برای فائقآمدن بر این چالش درصدد استفاده از روشها و رویکردهـای متناسـب بـا آن اسـت .ایـن
رویکردها متشکل از مجمدعه عدامل متعددی است که یکي از مهمتـرین آنهـا درم منـاب تهدیـد و
روشهای مداجه یا مقابله بـا آن اسـت .درایـنميـان ،منطقـه خلـيجفـارس بـهدليـل مجمدعـهای از
ویژگيهای ساختاری ،ژئدپليتيکي ،تاریخي و گفتماني ،الرامات و محذورات خاصي را بر کشـدرهای
حاضر در آن ازجمله جمهدری اسالمي ایران و عربستان سعددی وارد ميکند .بااینحال و بـا وجـدد
چنين مشابهتهایي ،کشدرهای مذکدر نسبت به مقدله تأمين امنيت در برابر تهدیدات بيرونـي ،مـدل
کنشگری متفاوتي را اتخاذ ميکنند .بهعبارتدیگر ،در دوران کندني ،این دو کشدر هرکدام تهدیـدات
را بهگدنهای تفسير و اولدیتبندی ميکنند و در مداجهه با آنها نير کنشگری سياسي ،امنيتي و نظـامي
متفاوتي از خدد بروز ميدهنـد .ایـن کنشـگری در مدضـدعاتي هماـدن ائـتال هـای منطقـهای و
فرامنطقهای ،مداجهه با تهدیدات بـرون مـرزی ،خریـد تسـليحات و مـدارد دیگـر متمـایر مـيشـدد.
برایناساس گدنهشناسي کنشگری این کشدرها در مقدالت مـذکدر ازطریـق تأمـل در رفتـار ایـن دو
کشدر ،ميتداند به فهم عميقتر مدضدع کمک کند.
کشدرهای ایران و عربستان سعددی در تاریخ چندساله اخير در چندین حدزه رقایت داشتهاند.
 .1حدزه امنيت خيلج فارس؛
 .2حدزه نفت و انرژی؛
 .3حدزه غر آسيا (خاورميانه)؛
 .4حدزه جهان اسالم؛
 .5حدزه تسلط و آقایي بر منطقه در نظام بينالملل.
که پس از پيروزی انقال اسالمي سه حدزه از حدزههای مذکدر پر رنگتر ،غليظتر و سختتـر
شده است:
 .1حدزه جهان اسالم(شيعه و سني)؛
 .2حدزه غر آسيا (خاورميانه) مسائلي مانند فلسطين و رژیم اشغالگر قدس ،لبنان ،سـدریه،
عراق ،یمن ،بحرین؛
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در چند سال اخير با شدید و تندشدن تخاصم غر با جمهدری اسـالمي ایـران و از طرفـي بـا
رویکارآمدن حاکميت جدید و جدان مستقرشده در عربستان ،چالشها باالتر رفته و بهطـدر طبيعـي
عربستانيها تالش کردند از ظرفيت تخاصم غربيها و رژیم اشغالگر قدس عليه جمهـدری اسـالمي
ایران استفاده کنند.
ازطرفي ،چدن حدزه تحدالت یمن و بحرین در حدزه مناف ملّي و امنيت عربستان بـدده رقابـت
و تخاصم با جمهدری اسالمي ایران شدیدتر شد .ازآنطر هم عربستان در حدزه تکفيرگرایـي وارد
شد و اعالم نمدد که جنگ را داخل کشدر ایران خداهد کشـاند .همانـين عربسـتان درحـال جبـران
کمبدد نفت جهاني بدد تا فشارها بر ایران بيشتر و به کشدرهای مصر کننده و دریافـتکننـده نفـت
ایران فشاری وارد نشدد .جمهدری اسالمي ایران اعالم کرد اگر قرار است نفت ایـران صـادر نشـدد،
اجازه صدور هيچ نفتي را از تنگه هرمر نخداهيم داد (سخنراني رئيسجمهدر در جم مردم شـاهرود
استان سمنان .)97/09/13 ،ماحصل این اتفاقات ،هر دو کشدر ایران و عربستان را به سـمت تخاصـم
و جنگ نيابتي سدق داد.
خليجفارس بهدليل داشتن مدقعيت ژئدپليتيک و دراختيارداشتن حجـم بـاالی ذخـایر انـرژی ،از
دیرباز مدرد تدجه بازیگران منطقهای و بينالمللي بدده است .این ویژگيهـا مدجـب شـده اسـت تـا
مدضدع امنيت ،از اولدیتهای کشدرهای این منطقه حساس باشد ،اما دیـدگاههـای متفـاوت دربـاره
امنيت ،مان از شکلگيری اعتماد و همکاری ميان بازیگران منطقه شده است .بهنظر مـيرسـد دالیـل
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 .3حدزه امنيت خيلج فارس(که همسایه یکدیگر هستند).

اتخاذ راهبردهای امنيتي عربستان سـعددی بـهعنـدان یکـي از بـازیگران اصـلي در معـادالت امنيتـي
خليجفارس مشتمل بر همکاری و ائتال با غر (امریکا) ،همکاریهای منطقهای درقالـب شـدرای
همکاری خليجفارس و ائتال با بازیگران عربـي و غيرعربـي و افـرایش قـدرت نظـامي را بایـد در
قدرت پایينتر عربستان سعددی نسبت به ایران و سمتگيری سياست خارجي این کشـدر مبنـيبـر
حفظ وض مدجدد در منطقه جستجد کرد .هرچند ریاض متمایل بـه حفـظ قـدرت مـاندر خـدد در
ایجاد روابط نظامي با سایر کشدرها مانند انگلستان و فرانسه نير است ،امـا نامحتمـل اسـت کـه ایـن
کشدر در سطح کلي و اولدیت اول خدد ،کشدری غير از امریکا را برای ایجـاد چتـر امنيتـي انتخـا
کند (جهانآرا)97 :1397 ،
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جمهـدری اســالمي ایـران بــيتردیـد ،یکــي از کشــدرهای قدرتمنـد منطقــه بـهشــمار مــيرود.
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نادیدهگرفتن این قدرت ،مشکالتي را برای منطقه بهوجدد خداهد آورد .سياسـت اصـدلي جمهـدری
اسالمي ایران درباره امنيت خليجفارس بر نفي حضدر نيروهای خارجي در این منطقه اسـتدار اسـت.
دو کشدر جمهدری اسالمي ایران و عربستان سعددی درراستای تأمين امنيـت خـدد سـعي دارنـد از
تمام ابرارهای متناسب برای ایجاد بازدارندگي پيرامدني استفاده کنند ،ولي جمهـدری اسـالمي ایـران
بهدليل تهدیدات منطقهای و فرامنطقهای تالش کرده ضمن ایجاد بازدارندگي پيرامـدني ،بازدارنـدگي
منطقهای و فرامنطقه ای خدیش را تقدیت کند .ایـن امـر مدجـب برتـری نسـبي ایـران در معـادالت
منطقهای شده است؛ بهطدریکه در چند سال اخير عربستان سعددی حتي در منـاطق پيرامـدن خـدد
یعني شمال یمن ،مدفق به ایجاد بازدارندگي مـثرر نشـده ولـي ایـران نـهتنهـا در ایجـاد بازدارنـدگي
منطقهای در برابر رژیم صهيدنيستي و محدر محافظهکار ،مدفق عمل کرده ،بلکـه بـا هـد قـراردادن
پهپاد امریکایي و عدم پاسخ این کشدر ،نشان داد تا حدودی نير مدفق به ایجـاد بازدارنـدگي درقبـال
امریکا شده است.
وقدع چهار جنگ طي سه دهه و اشغال عراق تدسط نيروهای اِمریکایي ،نشاندهنده ایـن واقعيـت
است که حضدر نيروهای بيگانه تأرير چنداني در امنيت منطقه نداشته و چهبسا شکلگيری یـک نظـام
امنيتي متشکل از کشدرهای منطقه را نير دشدار ميکند .پس از وقدع انقال اسالمي ایران ،جمهدری
اسالمي ضمن تغيير سياست خارجي ،همداره مخالفت خدد را با حضدر نيروهای خـارجي در منطقـه
اعالم کرده و برای شکلگيری امنيتي پایدار در منطقه ،خداهان همکاری کشدرهای منطقه بدون اتکا به
نيروهای خارجي بدده است و حضدر نيروهای خارجي را عامل ناامني منطقه قلمداد ميکند.
در این برهه زماني ،یک کشدر نميتداند بهتنهایي در برابر نابهسـامانيهـای کنـدني پاسـخ دهـد،
بلکه نياز است تا کشدرهای منطقه دست به دست هم داده و بـازیگراني کـه ایـن نابـهسـامانيهـا را
بهوجدد آوردهاند ،از سر راه بردارند .امنيت همهجانبه خليجفارس را تنها با ابرارهای نظامي نمـيتـدان
برقرار کرد .بلکه نيازمند سازوکارهای خاصي اسـت تـا همکـاری همـه کشـدرها را برانگيـرد و همـه
کشدرهای منطقه را در آن شرکت دهد و ایـن مهـم حاصـل نمـيشـدد ،مگـر بـا تشـریک مسـاعي و
همکاری همهجانبه تکتک کشدرهای منطقه و پرهير از هرگدنه اختال و دودستگي .ازسـدیدیگـر،
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که در آن راهبردهای امنيتي تمام کشدرها یکپارچه شده ،یکدیگر را تکميل نمایند.
اینکه چه ندع نظام امنيتي از انداع گدناگدن آن ،امروزه ميتداند امنيت منطقه خليجفارس را تـأمين
کند و از بروز تنش ،جـدال و اخـتال در منطقـه جلـدگيری نمایـد و چـه اصـدل و مالحظـاتي بـر
مذاکرات و روابط جمهدری اسالمي ایران و عربستان سعددی برای ایجـاد امنيـت پایـدار در منطقـه
خليجفارس حاکم است ،مدضدعاتي است که این مقاله بهدنبال پاسخگدیي به آنها ميباشد.
-

الگدی امنيت منطقهای در خليجفارس چيست؟

-

اصدل حاکم بر مذاکرات جمهدری اسالمي ایران و عربستان سعددی کدامند؟

-

مالحظات و اصدل حاکم بر روابط جمهدری اسالمي ایران و عربستان سعددی چيست؟

امنیت؛ وجوه و سطوح مختلف آن

امنيت که از آن بهعندان ایمني و فراغت از خطر و اضـطرا و تشـدیش یـاد شـده ،از نيازهـای
اصلي و اساسي انسانهاست .مازلد در اولدیتبندی نيازهای بشـر بالفاصـله پـس از نيازهـای اوليـه،
«نياز به امنيت» را جای داده است و سایر نيازهای انساني را بهرغم ضرورت غيرقابـلانکـار آنهـا ،در
اولدیت بعدی آورده است (مرادیان.)2 :1388 ،
مفهدم امنيت را ميتدان در دو وجه (گفتمان) تعریف کرد:
 .1امنیت سلبی
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امنيت منطقه حدل ایجاد «امنيت جمعي» دور ميزند .این امر مستلرم یک نظام امنيتـي مشـترم اسـت

«وضعيتي که در آن مناف بازیگر ازسدی دیگر بازیگران مدرد تهدید واق نشده و یـا درصـدرت
وجدد تهدید احتمالي ،امکان مدیریت آن برای بازیگر (هد ) وجدد داشته باشد».
 .2امنیت ایجابی

«امنيت وضعيتي است که بين خداستهها و داشتههـا در یـک واحـد سياسـي معـين ،متناسـب بـا
ضریب ایدئدلدژیک (آن واحد) ،تعادلي وجدد دارد که نرد بازیگران (آن واحد) تدليـد رضـایت مـي
نماید( ».افتخاری.)80-84 :1391 ،
سطدح امنيت نير در همه مکاتب امنيتي مدرد تدجه اسـت .آناـه کـه درایـنخصـد

مـدنظر

ميباشد به تحليل عملکرد و سياستهای دولتها و قدرتهای منطقهای و جهـاني و سياسـتهـا و
13

عملکردهای داخلي کشدرها برميگردد .بهطدرکلي سطحبنـدی امنيتـي در بـاالترین سـطح از امنيـت
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جهاني شروع ميشدد .سپس امنيت منطقهای و درادامه امنيت ملّي کشـدرها قـرار دارد .امنيـت ملّـي
خدد شامل امنيت داخلي و امنيت خارجي است که امنيتي داخلي نير شـامل امنيـت عمـدمي ،امنيـت
اجتماعي و امنيت فردی ميشدد.
امنيت در مفهدم منطقهای آن ،بهصدرت کاملتری نسبت به مکاتب دیگر در سير اندیشـه مکتـب
امنيتي کپنها با عندان «مجمدعـه امنيتـي منطقـهای» تعریـف مـيشـدد .مدرگـان و ليـک در کتـا
نظمهای منطقهای ،امنيت را در سطح منطقـه از قـدل بـدزان بـه شـکل زیـر تعریـف و جمـ بنـدی
مينمایند:
«بدزان یک مجمدعه امنيتي منطقهای را یک دسته از کشدرها با شبکهای از روابط امنيتـي متمـایر
و مهم که تضمين ميکند اعضا دارای سطح باالیي از وابستگي متقابل امنيتي هستند تدصيف ميکنـد؛
یک گروه از کشدرها که نگرانيهای امنيتي اوليه و اصلي آنها به انـدازهای بـههـم وابسـته اسـت کـه
درواق تصدر امنيت ملي آنها بهصدرت متمایر از یکدیگر ممکن نيسـت( ».مدرگـان و ليـک:1392 ،
.)48
از نظر کاپالن ،یکي از انداع نظامهای سياسي جهاني ،امنيت دستهجمعي است .بهترین تصـدیری
که از این ندع نظام سياسي مي تدانيم ارائه دهيم ،تجسم سـازمان ملـل متحـد اسـت .ایـن نـدع نظـام
مستلرم وجدد یک نظام تنظيمي اختياری است .در این نظام ،کاربرد نيروی نظـامي بـهعنـدان ابـراری
سياسي من ميشدد؛ هيچ اتحاد کدتاه یا بلندمدتي وجدد ندارد و تجاوز هر کشدری به کشـدر دیگـر،
بهوسيله اجرای دستهجمعي ،مجازاتهای اقتصادی و نظامي ازسـدی تمـام کشـدرهای دیگـر پاسـخ
داده ميشدد .بنابراین ،بهمرور زمان ،این نظام ميتداند به نظام نسبتاً صلحآميری مبـدل شـدد (دویـچ،
.)280 :1375
طرحهای امنيت دستهجمعي ،تـاریخ بلنـدباالیي دارنـد ولـي نخسـتين تـالشهـای مهـم بـرای
عمليساختن آنها در سدههای ندزدهم و بيستم صدرت گرفت که مشهدرترینشان جامعـه بـينالملـل
بدد .پس از ناکامي جامعه ملل و نهاد جانشين ،سـازمان ملـلمتحـد ،از جلـدگيری از تجـاوز ،امنيـت
دستهجمعي از سکه افتاد تا اینکه بار دیگر در دهه  1990اندیشـه آن ،جـان تـازهای گرفـت .امنيـت
دستهجمعي ندید جایگریني را برای اتحادهای سنتي ميدهد .اعضای نظام امنيت دستهجمعي بهجـای
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مقاومتناپذیری در برابر آن تشکيل ميدهنـد .حـق صـدور جنـگ عمدمـاً بـه نهـادی جمعـي داده
ميشدد :در سده ندزدهم به کنفرانسهای بينالمللـي ،و در سـده بيسـتم بـه جامعـه و سـازمان ملـل
(گریفيتس.)104-105 :1388 ،
هد غایي در امنيت دستهجمعي ،امنيت دستهجمعي ویلسدني است که در آن ،صلح بهصـدرت
دستهجمعي و درصدرت لروم ازطریق یک واکنش تأدیبي برقـرار مـيشـدد .همـه اعضـا مسـئدليت
مشارکت در یک تهدید بازدارنده کالن و درصدرت لروم ،اجـرای آن را مـيپذیرنـد .اهـدا دیگـر
امنيت دستهجمعي عبارتند از  :اقدامات مدیریتي درقالب سازمانهای منطقهای برای تدارم و تدسـعه
حقيقتیابي ،ميانجيگری ،آشتي و مصالحه و حفظ صلح ،همانين وض رژیمهایي جهـت نظـارت
بر تحدالت خطرنام یا تدسعه کنترل تسليحات (ليک و مدرگان.)60 :1381 ،
محیطشناسی خلیج فارس

خليجفارس در ميان مناطقي که در بخش معرو به غـر آسـيا ،بـهعنـدان منـاطق ژئدپدليتيـک
جداگانه و متمایر از دیگران وجدد دارد ،مـدل منحصـربهفـردی از یـک منطقـه ژئدپدليتيـک را ارائـه
ميدهد .این منطقه شامل ملتهایي است که ازنظر فرهنگي متفاوت هستند ،ولي ازنظـر مشـغلههـای
سياسي ،راهبردی و اقتصادی ،هماهنگي و تجانس دارند.
خليجفارس عمدتاً شامل کشدرهایي است که با مسائل و مشکالت سياسي ،اجتماعي و اقتصادی،

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

آنکه پيشاپيش به ميدان بيایند ،منتظر ميشدند تا سر و کله یک تجـاوزگر پيـدا شـدد و آنگـاه اتحـاد

ساختاری روبهرو هستند .همين عقبماندگيهای ساختاری ،زمينهساز ناامنيها و بيرباتيهای مدجدد
در منطقه هستند .همين امر به بازیگران خـارجي فرصـت الزم بـرای ایفـای نقـش اصـلي در منطقـه
خليجفارس را داده است .عامل بيگانه با حضدر مستقيم خدد ،نقش اصلي را در منطقه بازی ميکنـد و
این خدد پيامد اوضاع داخلي منطقه است .کشدرهای حاشيه خليجفارس بهعلت وابسـتگي شـدید بـه
درآمدهای نفتي از وضعيت اقتصادی مطلدبي برخدردار نيستند و شـدیداً در مقابـل ندسـانات قيمـت
نفت آسيبپذیر ميباشند .عالوهبر مشکالت اقتصادی ،فقر عمدمي و نسبي که در جدام این دولتها
برقرار است ازجمله عدامل بيرباتي این دولتها و وابستگي شدید آنها به دولتهـای خـارجي اسـت.
یکي از مهمترین ویژگيهای ژئدپدليتيکي کشدرهای نفتخير غر آسيا ،عدم اتکـای کامـل آنهـا بـه
تفکرات انساني ملتهایشان است که بهدليل وابستگي شدید آنها به درآمد نفـت اسـت کـه آن هـم از
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خارج تأمين ميشدد ،لذا تکيه زمامداران این کشدرها به سياست خارجي و متحدان خارجي است کـه
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 115تابستان 1400

بهنحدی ميتدانند در تأمين بددجه این کشدرها ازطریق خرید نفت و گاز کمک نمایند .این عامل مهم
و خأل ژئدپدليتيک ناشي از آن مدجب شده است که هيچیـک از ایـن کشـدرها از یـک امنيـت پایـدار
همهجانبه و درمشده که با آحاد ملت اشترام مناف داشته باشـد ،برخـدردار نبـدده و در هـر تغييـر و
تحدل راهبردی بهسرعت دچـار بحـران مـيشـدند .بـه ایـن عدامـل مشـکالت بنيـادی ،اقتصـادی و
زیرساختي نير اضافه ميشدند (مطلبي.)140-141 : 1391 ،
این یک واقعيت است که کشدرهای حاشيه خليجفارس بهدليل اینکه درآمدهای اصلي کشدرشـان
در گرو صادرات نفت و دالرهای نفتي است ،به هيچوجه مناف مشـترکي بـا ملـتهایشـان ندارنـد و
همين امر آنها را به سمت نظامهای مطلقه و غيردمدکراتيک پيش ميبرد و عدم اتکای آنها بـه ملـت و
مردمشان و عدم ربات سياسي ،باعث رویآوردن آنها به ماجراجدیيهای نظامي و تسليحاتي مـيشـدد.
بههميندليل شاید بررگترین خریداران و مشتریان تسـليحات اِمریکـا ،کشـدرهای نفـتخيـر حاشـيه
خليجفارس باشند .دستیافتن به برتری نظامي و راهبردی در خليجفارس کـه راه ورود بـه بخشـي از
آ های آزاد جهان و محل عمده ترانریت نفت است در رأس راهبـرد دریـایي دولـتهـای بـرر و
ازطریق همکاری با کشدرهای منطقه است و اینها نشان از ضرورت تأمين امنيـت تجـارت دریـایي در
خليجفارس ميباشد (طائر.)139-140 :1393 ،
تمام نفت ایران از خليجفارس و تنگه هرمر صادر ميشدد .بنابراین ،مهمترین دليل اهميت خلـيج
فارس بهخاطر صادرات نفت از این منطقه بهشمار ميرود .دليل بعدی تجـارت  80درصـدی اسـت
که از این نقطه صدرت ميگيرد .علت سدم اینکه در  2تا سه دهه گذشته ،ایران سـرمایهگـذاریهـای
زیادی در جرایر و بنادر خليجفارس انجام داده است .وجدد حدزههای نفتـي و گـازی ایـران در ایـن
منطقه از دیگر دالیل اهميت آن محسد ميشدد .همانين بُعد نظامي و امنيتي خليجفـارس نيـر از
جایگاه ویژهای در مناسبات خارجي ایران برخدردار است .خليجفـارس از جملـه منـاطقي بـهشـمار
ميرود که نقش بهسرایي در اتخاذ تصميمات و مقابله با تهدیدات نظامي دارد .بنابراین ،خليج فـارس
در ابعاد گدنـاگدن همـداره اولدیـت نخسـت را در اتخـاذ تصـميمات و اجـرای سياسـت خـارجي
جمهدری اسالمي ایران داشته و دارد و در سطح بينالمللي نير ازجمله منـاطقي اسـت کـه بـهعلـت
مدقعيت ویژه جغرافيایي و دارابـددن منـاب فـراوان نفتـي و دریـایي و برجسـتگيهـای راهبـردی و
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پایين ،مازاد ظرفيت تدليد ،کيفيت باالی نفت خام منطقـه ،سـهدلت حمـلونقـل ،تـدان تدليـد زیـاد
چاههای نفت و امکان کشف ذخایر جدید نفتي وسي در این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق جهـان
ازجمله مریتهای خليجفارس در برابر دیگر نقاط جهان محسد ميشدد .نقش عربسـتان سـعددی
هم در منطقه خليجفارس بهمثابه یکي از راهبردیترین مناطق جهان ،را با دو واقعيت سـاده مـيتـدان
بيان کرد؛ امنيت و انرژی (ابراهيمي.)552 :1383 ،
خلیجفارس بهعنوان یک مجموعه امنیتی منطقهای

خليجفارس ،آبراهي راهبردی است که حجم باالیي از منازعات را به خدد دیده اسـت .اختالفـات
قدمي -مذهبي و تاریخي ،در کنـار درگيـری هـای مـرزی و سـدتتفاهمات سياسـي ازجملـه عدامـل
واگرایي در این منطقه بدده است .ازطر دیگر ،مدقعيت راهبردی این منطقه سبب شده است تا تدجـه
دولتهای استعماری به این منطقه جلب شدد که عمدهترین دليل نـاامني و بـيربـاتي در خلـيجفـارس
بهشمار ميرود .جایگاه انرژی خليجفارس نير مدقعيت ممتازی به آن مي بخشد که در مجمدع شـامل؛
 59درصد از کل ذخایر رابت شده نفت و  40درصد از کل ذخایر رابت شده گاز ميباشد .خليجفـارس
همانين به شکل تقریبي  41درصد مصار نفتي جهان را تأمين و روزانه نيمي از این نفت مصرفي از
تنگه راهبردی هرمر عبدر ميکند .لذا خليجفارس منرلت ژئدپلتيـک بـاالیي کسـب مـينمایـد کـه در
مدازنه قدرت جهاني بسيار تأريرگذار خداهد بدد .درست به همين دليل انگلستان و سـپس امریکـا بـه

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

ژئدپدليتيکي اهميت خاصي داشته است .مناب نفتي فراوان منطقه ،سـهدلت اسـتخراج ،هرینـه تدليـد

این منطقه تدجه خاصي داشته و دخالت این بازیگران فرامنطقهای باعث گسترش مناقشـات امنيتـي در
خليجفارس شده است (مرادی.)1394 ،
نردیکــي جغرافيــایي و ميــران تعــامالت سياســي اقتصــادی و ...همســایگان و همانــين
آسيبپذیریهای متقابل آنان به حدی است که ميتدان امنيت و ناامني در خليجفارس را بههم پيدسـته
ارزیابي نمدد .بهدليل سطح باالی دخالتهای فرامنطقـهای و هانـين اهميـت راهبـردی ایـن منطقـه،
کشدرهای همجدار ناگریر با مسئله معمای امنيت مداجه هستند و لذا نميتداننـد مسـائل امنيـت ملّـي
خدد را بدون تدجه به مسائل منطقهای طرح و حلوفصل نمایند .این همان تعریفـي اسـت کـه بـاری
بدزان از صاحبنطـران مکتـب امنيتـي کپنهـا از مجمدعـه امنيـت منطقـهای بـهدسـت مـيدهـد:
مجمدعهای از واحدها که در آن فرایندهای عمده امنيتيکردن و غيرامنيتيکردن یـا هـر دوی آنهـا آن
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اندازه درهمتنيده شدهاند که مشکالت امنيتي نميتداند جدای از یکدیگر تحليل یا حل شدد (بـدزان،
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 115تابستان 1400

.)55 :1388
اولين و مهمترین ویژگي برای شناخت یک مجمدعه منطقهای ،وجدد «وابستگي متقابـل امنيتـي»
یا آنگدنه که خدد بدزان اظهار ميدارد ،وجدد احساس تهدید یا ترس متقابل ميان دو یا چنـد دولـت
مقتدر اسـت .ایـن مسـئله را مـيتـدان در وجـدد نگرانـيهـای عمـده امنيتـي کشـدرهای همجـدار
خليجفارس جستجد نمدد .بااینحال ،وجدد این نگرانيهـا همانـين ازجملـه عدامـل اصـلي ایجـاد
وابستگي متقابل ميان اعضای یک مجمدعه امنيتي منطقهای نير ميباشد .این عنصر ویژگي کليـدی در
نظریه مجمدعه امنيتي منطقهای است (بدزان.)219 :1378 ،
دیگر ویژگي یک مجمدعه امنيتي منطقهای ،وجدد الگدهای دوستي و دشـمني اسـت ،امـا شـاید
بهتر باشد درجهت تطبيق این ویژگي با منطقه مدردبحـث یعنـي خلـيجفـارس ،از واژه تعـدیلیافتـه
دوستي و سدتتفاهم بهجای دشمني ميان کشدرهای این منطقه اسـتفاده نمـایيم .ایـن ویژگـي عمـدتاً
ناظر بر وجدد اختالفات ميان کشدرهای عضد یک مجمدعه امنيتي منطقهای ميباشد .این اختالفـات
حتي در پارهای از مداق به بروز تنشها ميان دولتهای منطقه نير منجر شده اسـت کـه از آن جملـه
برخدردهای مرزی ميان عربستان سعددی و قطر در سال  1992و اختالفات ميان بحرین و قطـر کـه
از سال  1998در دیدان بين المللي دادگستری مدرد بررسي قـرار گرفتـه اسـت .درنهایـت ادعاهـای
امارات متحدهعربي درخصد

جرایر سهگانه ایراني تنب برر و کدچک و ابدمدسي و در گذشـته

نير اختالفات ميان ایران و عراق بر سر اروندرود بدد که منجر بـه عقـد قـرارداد  1975الجرایـر شـد
(مجتهدزاده.)12-13 ،1380 ،
اما سدمين ویژگي مجمدعه امنيتي منطقـهای یعنـي مجـاورت جغرافيـایي محـل اخـتال ماسـت.
هرچند این ویژگي یک عامل الزم در تشـکيل یـک مجمدعـه امنيتـي منطقـه بـهحسـا مـيآیـد امـا
همانگدنـهکـه ليـک و مدرگـان (ای .ليـک )51-54 ،1381 ،اسـتدالل مـيکننـد دارای اشـکال اسـت.
برایناساس ایاالتمتحده درحالحاضر بهعندان یک قدرت خارجي امـا تاثريرگـذار بـر مجمدعـه امنيتـي
منطقهای در خليجفارس عمل مينماید ،درحاليکه از لحاظ جغرافيـایي جـرت ایـن مجمدعـه محسـد
نميشدد.
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عربستان از دیرباز ازجمله بازیگران مهم و تأريرگـذار در منطقـه خلـيجفـارس محسـد مـيشـدند.
بدینگدنه مالحظه ميشدد که منطقه خليجفارس تمـامي ویژگـيهـا و خصدصـيات یـک مجمدعـه
امنيتي منطقهای را در خدد دارد و از این لحاظ اطالق نام مجمدعه امنيتي منطقهای کـامالً بـا شـرایط
منطقه انطباق دارد (همتي.)1387 ،
رویکردهای گوناگون به نظام امنیتی خلیجفارس

امنيت خليجفارس بهعندان یک مجمدعه امنيتي ،بيتردید یـک کـاالی همگـاني اسـت کـه در آن
امنيت یکي ،امنيت دیگران نير هست .بهبياندیگـر ،تصـدر امنيـت بـرای یـک کشـدر در ایـن منطقـه
بهصدرت متمایر از دیگران امکانپذیر نيست ،لذا بازی حاصـل جمـ صـفر جـر نـاامني عمـدمي در
خليجفارس نتيجهای دربر نخداهد داشت.
مقام معظم رهبری(مد ظلهالعالي) در دیدار با جمعي از مسئدالن نظـام و سـفرای کشـدرهای اسـالمي بـه
مناسبت مبعث رسدل اکرم( ) فرمددند:
« یکي از ادعاهای دروغين امریکا ،ادعـا درخصـد

امنيـت منطقـه خلـيجفـارس اسـت .ایشـان

افرودند امنيت خليجفارس مربدط به کشدرهای این منطقه است که دارای مناف مشترم هسـتند و نـه
امریکا .بنابراین ،امنيت منطقه خليجفارس باید بهوسيله کشدرهای همين منطقه تأمين شـدد .معظـملـه
باتأکيدبر اینکه امریکـا بـهدنبـال تـأمين امنيـت منطقـه خلـيجفـارس نيسـت و صـالحيت اظهـارنظر
دراینخصد

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

دیگر ویژگي مهم یک مجمدعه منطقهای وجدد حداقل دو بازیگر مثرر در آن ميباشـند .ایـران و

را هم ندارد ،فرمددند :اگر منطقه خليجفارس امن باشد ،همه کشدرهای منطقـه از ایـن

امنيت بهرهمند خداهند شد ،اما اگر خليجفارس ناامن شدد ،برای همه کشدرهای منطقه نـاامن خداهـد
بدد( ».مرادی.)1394 ،
قدرتهای برر بهخدبي دریافتهاند که حضدر آنها در منطقه خليجفارس زماني تدسط برخـي از
دولتهای منطقهای طلب ميشدد که آنها یک عامل منطقهای را تهدیدی عليه سـایرین تعریـف کننـد.
براینمبنا ،بسيار تالش شده است که جمهدری اسالمي ایران بهعندان عاملي برای تهدید امنيت منطقـه
خليجفارس معرفي شدد .ازطر دیگر نير برخي کشدرهای منطقه امنيـت خـدد و منطقـه را در سـایه
اتحاد و همراهي با قدرتهای برر فرامنطقهای تعریف کردهاند .این کشدرها نهتنها حضدر امریکا را
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در منطقه درخداست ميکنند ،بلکه در مباحث و ترتيبات امنيتي منطقه نير جمهدری اسـالمي ایـران را
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کنار ميگذارند .بهعبارتي رویکرد کشدرهای عربي دشمنپنداری ایران است (غالمي.)1391 ،
دراینراستا ،کشدرهای عربي بهویژه عربستان سعددی ،با دعدت از دولتهـای فرامنطقـهای بـرای
مشارکت در امنيت منطقه و حذ ایران از این مشارکت ،ضمن امنيتجدیي در وابستگي بـه هژمـدن،
درواق بهدنبال خلق تهدید برای ایران نير هست .استمرار حضـدر نظـامي امریکـا در خلـيجفـارس و
افرایش روابط دیپلماتيک با کشدرهای حاشيه خليجفارس باعث ميشـدد ایـران رودرروی همسـایگان
جندبياش قرار گيرد .بهگدنهایکه همداره یکي از مدارد اختالفي ایران با این کشدرها وابستگي امنيتـي
آنان به امریکا بدده است .ایران همداره تالش نمدده است تا همسایگان خليجفارسي خدد را قـان کنـد
که به حضدر نيروهای بيگانه در قلمروی خدد پایان داده و بهجـای وابسـتگي بـه بيگانگـان بـا انعقـاد
قرارداد امنيتي منطقهای ،مسئدليت امنيت خليجفارس را بهصدرت مشترم برعهـده گيرنـد .مشـکالت
مشروعيت نظام سياسي این کشدرها و احساس دخالت ایران نير مرید بر علت اسـت (صـيقل:1373 ،
.)140
الگوی امنیت منطقهای مشارکتی و مستقل

مشخص شد که امنيت خليجفارس بهعندان یک مجمدعه امنيتي ،بيتردید یک کاالی همگاني اسـت
که در آن امنيت یکي ،امنيت دیگران نير هست .بهبياندیگر ،تصدر امنيت برای یک کشدر در ایـن منطقـه
بهصدرت متمایر از دیگران امکانپذیر نيسـت ،لـذا بـازی حاصـل جمـ صـفر جـر نـاامني عمـدمي در
خليجفارس نتيجهای دربر نخداهد داشت .ازطر دیگر باتدجهبه تحدالت پساجنگ سرد ،مفهـدم امنيـت
فراسدی دغدغههای سنتي نظامي قرار گرفته که شامل نگرانيهای اقتصادی ،سياسي ،هـدیتي ،اجتمـاعي و
زیستمحيطي نير ميشدد.
استنتاجي که از دو گراره فدق اخذ ميشدد آن است که یک نظام امنيتي در خلـيجفـارس ،اوالً بـدون
جمهدری اسالمي بهعندان یک همسایه اصلي و تأريرگذار امکانپذیر نيسـت .رانيـاً؛ راهحـل بحـرانهـای
امنيتي خليجفارس تدسل به نيروی نظامي امریکا نيست؛ چراکه دغدغههای امنيتي بهگدنـهای تحـدل یافتـه
است که در هيچ کجای دنيا دیگر ابرار نظامي کارایي الزم را ندارد .تجربه تاریخي نير نشان مـيدهـد کـه
ترتيبات امنيتي مبتني بر خشدنتگرایي دولتهای فرامنطقهای نهتنها کمکي به حفظ امنيـت خلـيجفـارس
نخداهد کرد ،بلکه خدد مدجب بياعتمادی و درنهایت ناامني بيشتر مـيشـدد .درسـت بـرهميناسـاس،
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قدرتهای بيگانه و تنظيم فرمدلي اصدلي و اطمينانبخش را که مبنای تفـاهم مشـترم همـه کشـدرهای
منطقه خليجفارس باشد ،دنبال ميکند .بنابراین ،آناه ازسدی جمهدری اسالمي ایران مدرد تأکيـد اسـت
اینکه؛ برای تأمين امنيت منطقه خليجفارس باید از نظام امنيتي مبتنيبر همکـاری بهـره جسـت و ازطریـق
کاهش نقش قدرتهای خارجي در منطقه و با بيشترین استفاده از سياست تنشزدایي و امنيـت مبتنـيبـر
همکاری درپي ایجاد سعي در اعتمادسازی متقابل ،به این خداسته خدد نایل آید.
رویکردهای ایران و عربستان در ائتالفهای منطقهای و فرامنطقهای
 -عربستان سعودی

این کشدر درقبال ائتال سازی عمدمـاً روشهـا و رویکردهـایي را درپـيش گرفتـه اسـت کـه
مهمترین آن ائتال سازی با بازیگران رسمي منطقهای و کشدرهای اسـالمي فرامنطقـهای بـا رهبـری
این کشدر است .اگرچه در این ائتال ها ،بازیگران متعددی حضدر دارنـد ،ولـي عربسـتان سـعددی
بهعندان رهبر آن ،هرینههای مالي ائتال را متحمل ميشدد .برایمثال ،ميتدان به شـدرای همکـاری
خليجفارس و یا ائتال عربي ضد یمن به رهبری عربستان و یا ائـتال نظـامي اسـالمي مبـارزه بـا
تروریسم با حضدر کشدرهای مختلف عربي و اسالمي اشاره کـرد کـه عمـالً بـا حضـدر بـازیگران
متعدد رسمي شکل گرفته است ،ولي خدد عربستان سعددی در آن فعـال اسـت و هرینـههـای آن را
تأمين ميکند و باقي اعضای ائتال حضدر نهچندانجدی در این ائتال دارنـد .گفتنـي اسـت ایـن
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جمهدری اسالمي ایران ،حاکميت کشدرهای منطقه بر خليجفـارس و حفـظ و ربـات آن بـدون دخالـت

ائتال ها بيشتر از آنکه کارکرد کيفي درمقابل تهدیدات داشته باشد ،کـاربرد کمـي و سياسـي دارد و
درنتيجه نير باتدجهبه هرینههای مالي گسترده آن دسـتاورد قابـلتـدجهي نداشـته اسـت .دوم اینکـه،
عربستان سعددی با قدرتهای فرامنطقهای بهخصد

امریکا دست به ائتال زده است تـا بـه ایـن

وسيله جایگاه خدد را نسبت به رقبای منطقهای بهبدد ببخشـد .عربسـتان سـعددی بـرای حفـظ ایـن
ائتال به اتخاذ سياستهای مختلف ازجملـه درگيرکـردن امریکـا در مسـائل منطقـهای ،خریـدهای
تسليحاتي با هد حفظ حضدر امریکا در منطقه و همانين همراهي و همسـدیي بـا سياسـتهـای
منطقهای امریکا در غر آسيا اقدام مي کنـد .سـدم اینکـه عربسـتان سـعددی بـرای پيشـبرد اهـدا
منطقهای خدد اقدام به ائتال سازی غيررسمي ازطریق حمایت مالي از برخي گروههای شبهنظـامي و
تکفيری با پشتدانه ایدئدلدژی وهابي و سلفي ميکند .این ائتال سازی عمدماً بهعندان ابـراری بـرای
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جنگهای نيابتي و اطالعاتي برای ضربهزدن بـه رقبـا مـدرد اسـتفاده قـرار مـيگيـرد .چهـارم اینکـه
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عربستان سعددی برای جبران ضعف اطالعاتي و نظامي خدد برابر رقبـای منطقـهای بـهویـژه ایـران،
وارد ائتال با رژیم صهيدنيستي شده است (اسدی.)88 :1371 ،
 -جمهوری اسالمی ایران

جمهدری اسالمي ایران نير در ائتال سازی خدد رویکردهـای متنـدعي را اتخـاذ کـرده اسـت.
نخست ائتال سازی با بازیگران فروملّي است که این گـروههـای فروملّـي در کشـدرهای خـدد در
چهارچد ساختار سياسي فعاليت مي کنند و نقـش گـروه مخـالف و یـا معـارض نظـام را ندارنـد.
برایمثال ،جنبشهای حر اهلل لبنان ،انصاراهلل یمن ،حشدالشـعبي عـراق ،حمـاس و جهـاد اسـالمي
فلسطين ،بخشي از پارلمان و دولت کشدرهای متبدع خدد محسد مـيشـدند و بـهعنـدان بـازیگر
رسمي شناخته ميشدند .این ائتال برمبنای ارزشها و گفتمانهای نهضتي در چهـارچد انقـال
اسالمي با هد مبارزه با تهدیدات داخلي و خارجي جهان اسالم شکل گرفتـه اسـت کـه نمـدد آن
مبارزه با رژیم صهيدنيستي درقالب محدر مقاومت است .گفتني است اگرچه دولـتهـای حـاکم بـر
این کشدرها را نميتدان در چارچد متحدان راهبردی ایران دستهبندی کرد ،ولي آنها سـعي دارنـد
مالحظات منطقهای و بينالمللي ایران را درنظر بگيرند .دوم ،ائـتال سـازیهـای سياسـي ،امنيتـي و
نظامي ایران با کشدرهایي را ميتدان اشاره کـرد کـه هيئـت حاکمـه آنهـا باتدجـهبـه ضـرورتهـای
ژئدپليتيکي و همسدیي اهدا و تهدیدات پيش رو ،با ایران همسد هستند .بـرایمثـال ،مـيتـدان بـه
دولت سدریه اشاره کرد که جرو متحدان راهبردی ایران و محدر مقاومت محسـد مـيشـدد .ایـن
کشدر اگرچه در چهارچد دقيق نهضتي ائتال محـدر مقاومـت نمـيگنجـد ،ولـي در بخشـي از
اهدا همادن مقابله با یکجانبهگرایي امریکـا و همانـين دفـ تهدیـدات رژیـم صهيدنيسـتي بـا
جمهدری اسالمي ایران در عرصه سياست بينالملل همسد اسـت .سـدم ،جمهـدری اسـالمي ایـران
بهدليل اتخاذ راهبرد امنيـت درونزا در منطقـه غـر آسـيا از ائـتال هـای دائمـي بـا قـدرتهـای
فرامنطقهای پرهير دارد ،ولي درصدرت لروم در سطحي که منجـر بـه حضـدر دائمـي در کشـدر یـا
منطقه نباشد ،سعي دارد از کمـک قـدرتهـای فرامنطقـهای هماـدن روسـيه بـرای حفـظ ربـات و
جلدگيری از دخالت سایر قدرتهای فرامنطقهای استفاده کند.
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کشدرهای عربستان سعددی و جمهدری اسالمي ایران باتدجهبه وسعت و قـدرت و همـينطـدر
تصدر از جایگاه سياسي ،امنيتي و نظامي ،برای خدد جایگاه یک قدرت منطقهای را قائل هستند .ایـن
جایگاه نير الراماتي دارد که مهمترین آنها تدان ایجاد بازدارندگي در سطح پيرامدني و منطقهای اسـت.
این بازدارندگي چدن نيازمند اقدام متناسب درقبال تهدیدات در سطدح سياسي ،اطالعـاتي و نظـامي
است ،سه کشدر مذکدر ابایي از کاربرد قدرت سخت و نرم در این زمينه ندارند .بههميندليل هـر دو
کشدر در مقابل مسائلي که درم تهدید از آنها داشتهاند ،حتـي از قـدرت نظـامي خـدد نيـر اسـتفاده
کردهاند .برایمثال ،عربستان سعددی در یمن و بحرین و جمهدری اسالمي ایران در عراق ،سـدریه و
خليجفارس تحرکات نظامي و امنيتي داشتهاند .با نگاهي به رویکـرد مقابلـه بـا تهدیـدات دو کشـدر
ميتدان گفت عربستان اگر تحرکاتي انجام دادهاست ،پيرامدن مرزهای خدد بـدده اسـت .بـرایمثـال،
تحرکات نظامي عربستان در کشدرهای هممرز انجام شده ،اما ایران تحرکات نظامي خـدد را هـم در
مناطق پيرامدني و کشدرهای هـممـرز هماـدن خلـيجفـارس و عـراق و هـم در منـاطقي فراتـر از
مرزهایش مانند سدریه انجام داده است .دراینباره ميتدان گفت ابعاد پاسخگدیي جمهدری اسـالمي
ایران به تهدیداتش منطقهای است و ابعاد پاسخگدیي به تهدیدات کشدر عربستان سـعددی پيرامـدني
است.
رویکردهای تأمین تسلیحات

عربستان سعددی و جمهدری اسالمي ایران باتدجهبه راهبردهـای دفـاعي خـدد درصـدد تـأمين
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مقابله با تهدیدات برونمرزی

تسليحات مدرد نيازشان برای حفظ مدازنه قدرت هستند ،اما هریک رویکرد خاصي را در این زمينـه
درپيش گرفتهاند.
 -عربستان سعودی

این کشدر که از تدان اقتصادی باالیي برای خرید تسليحاتي برخدردار اسـت و همانـين سـطح
پایيني از تدانمندی فني و مهندسي تدليد تسليحات دارد ،سعي کرده است نيازهـای تسـليحاتي خـدد
را از کشدرهای مختلف همادن امریکا ،روسيه و چين تأمين کند .بههميندليل عربستان سـعددی در
رتبه دوم خریداران تسليحات جهان بعد از هند محسد ميشدد .گفتني است بيشـترین خریـدهای
عربستان سعددی در بخـش تقدیـت نيـروی هـدایي ،سـامانههـای دفـاعي و نيـروی زمينـي اسـت.
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همانطدرکه اشـاره شـد بخشـي از خریـدهای تسـليحاتي عربسـتان سـعددی از امریکـا درراسـتای
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درگيرکردن این کشدر در منطقه و یا همان راهبرد خرید امنيت است .البته عربستان سعددی براسـاس
سند چشمانداز  2030تالش دارد تدليد تسليحات داخلي خدد را از دو درصد به پنجـاه درصـد نيـاز
تسليحاتي خدد برساند ،اما سطح خریدهای تسليحاتي در سـالهـای اخيـر نشـان مـيدهـد تـاکندن
مدفقيت چنداني در این امر نداشته است.
 -جمهوری اسالمی ایران

ایران نير در خریدهای تسليحاتي خدد دو شيده را درپيش گرفته اسـت؛ شـيده نخسـت راهبـرد
بدمي سازی تدليد تسليحات است که ایـن امـر ناشـي از چنـد عامـل اساسـي اسـت :الـف) راهبـرد
خددکفایي در امدر نظامي و تسليحاتي؛ ) تحریمهای بـينالمللـي تسـليحاتي کـه بعـد از انقـال
اسالمي اعمـال شـده اسـت؛ ا) ایـران بـهدليـل اینکـه تهدیـدات پـيش روی خـدد را منطقـهای و
فرامنطقهای ميداند ،سعي در ورود به عرصه تسليحات دفاعي پيشرفته همادن مدشکهـای دوربـرد
و ميانبرد و سامانههای پهپادی دارد که این تسليحات عمدماً بهدليـل ابعـاد قـدرتآفرینـي ،ازسـدی
کشدرهای دیگر تأمين نميشدد؛ ت) کشدرهای تدليدکننـده تسـليحات از مهندسـي معکـدس ایـران
واهمه دارند؛ زیرا ایران در سالهای اخير تدان فني و مهندسي خدد برای تدليد تسليحات را افـرایش
داده و از این امکان بهطدر نسبي برخدردار شده اسـت .ایـن راهبـرد خددکفـایي و محـدودیتهـای
فدق الذکر مدجب پيشرفت بـدمي تسـليحات در صـنایعي هماـدن هـدا و فضـا ،مهمـاتسـازی و
قایقهای تندرو شده تا بازدارندگي دفاعي ایران را در سطح منطقهای تـأمين کنـد .شـيده دوم ،خریـد
تسليحات دفاعي مدردنياز از خارج است که این امر در سالهـای اخيـر ازطریـق کشـدرهای دیگـر
بهخصد

روسيه تأمين شده است .برایمثال ميتدان به خرید سامانه دفاع مدشکي اس  300اشـاره

کرد .گفتني است بخش عمده خریـدهای تسـليحاتي ایـران در حـدزه تـأمين قطعـات بـرای تدليـد
تسليحات در داخل بدده است.
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بحث از الگدی امنيتيخليجفارس باعنایتبه اهميت این منطقه و حضـدر نيروهـای بيگانـه درآن،
از دیرباز مطرح بدده است .نظر به اولدیـت مباحـث امنيتـي خلـيجفـارس ،تـاکندن ترتيبـات امنيتـي
مختلفي پيشنهاد و اجرا شده است که ميطلبد مدرد بازنگری قرار گرفته ،از رهگذر ارزیـابي آنهـا بـه
طراحي یک الگدی تازه که جام و جدابگدی نيازهای امنيتي ما در منطقه باشد ،دست یابيم.
در یک تقسيمبندی کالن الگدهای امنيتي را ميتدان به دو دسته برونسيسـتمي و درونسيسـتمي
تقسيم کرد .الگدهای برونسيستمي که تجلّي دخالت و مشارکت بازیگران بينالمللي خارج منطقـهای
در روند تصميمگيریهای سياسي سيستم منطقهای رخنه یافته بهگدنهای اقتدارآمير مـيباشـند ،انـداع
مختلفي دارند که اولين آنها مدل «هژمدني یک قدرت خارجي» است .این الگد کـه بـر ایجـاد نظـام
سلسلهمراتبي همراه با سلطه و سيطرة یک قدرتمداخلهگر غيرمنطقهای استدار است ،تنهـا راه ربـات
را الگدی امنيتي یک قطبي براساسرفتار تفرقهآمير یک قدرت خارجي ميداند که دراینبا دو نـدع
هژمدني مستقيم و غيرمستقيم قابل تشخيص است .هژمدني مستقيم یـک نـدع نظـام سلسـلهمراتبـي
مبتنيبر برتری یک قدرت خارج منطقهای بر زیرنظام منطقهای و تعيين امدر امنيتي آن بهوسـيل نظـام
مداخلهگر است .مدل هژمدني مستقيم برمبنای حضـدر مسـتقيم و دخالـتیـکجانبـ یـک قـدرت
خارجي در ترتيبات امنيتي منطقهای خا

است که مدجبات برقراری نظام امنيـت تـکقطبـي در آن

ناحيه را فراهم ميسازد (دهشيری.)7 :1377 ،
این مدل ميتداند بهصدرت غيرقاندني و قاندني به مرحل اجرا درآید:

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

امنیت در حوزه خلیجفارس

هژمونی مستقیم غیرقانونی

این ندع هژمدني برمبنای حضدر استعماری یک قدرت خارجي در منطقهای خا

استدار اسـت

که از دیرباز در خليجفارس مدرد استفاده بدده است .تسـلط پرتغاليـان بـر ایـن منطقـه از1507 ،م تـا
1622م و حاکميت بریتانيا بهمثاب قدرت بحری بالمنازع از  1622تا 1971و حتـي تفـدق امریکـا بـر
خليجفارس پس از تشکيل نيروهای واکنش سری ( )R.D.Fبهدنبال اعـالم دکتـرین کـارتر در ابتـدای
ده  1980از نمدنههای بارز این ندعهژمدني است .به زعم اعمالکنندگان این الگـدی امنيتـي ،نظـام
امنيتي تکقطبي مربدر مان دخالت قدرتهای خارجي در منطقه ،یا بروز جنـگ وسـي منطقـهای و
یا وقدع کددتا و بيرباتي سياسي در کشدرهای منطقه ميشدد که ایـن گمـان بيشـتر ناشـي از انگيـرة
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قدرتطلبي ،انحصارطلبي و استيالجدیي قدرتهای مداخلهگر مربدر بدده است وگرنه تجربه نشـان
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داده که حضدر نيروهای خارجي در منطقهای خا

بهویژه در خليجفارس تـدازن تـاریخي و سـنتي

منطقه را برهم زده و خداهد زد؛ چرا که برتریجدیي یک قـدرت بيرونـيازطریـق ابرارهـای نظـامي
مستقيم درنهایت مدجبات تشنج و نراع منطقهای را فراهم خداهد ساخت (اسدی.)91-92 :1371 ،
هژمونی مستقیم قانونی

این مدل بيشتر هنگام بستن پيمان دفاعي ـ امنيتي ميان یک قدرت مسلط خارجي و یک کشـدر
منطقهای تحقق ميیابد .همانگدنهکه در قرارداد دوجانبه امریکا ـ کدیت منعقده بـه تـاریخ  ،1990دو
کشدر پيمان امنيتي ـ دفاعي دهسالهای با یکدیگر منعقد کردند که پس از جنگ دوم خليجفارس ایـن
ندع ترتيب امنيتي دوجانبه بين ایاالتمتحده و اکثر شيخنشينهای حاشيه خليجفـارس تحقـق یافـت.
امریکا ازطریق انعقاد قراردادهای دفاعي با کشدرهایي نظير اماراتمتحده عربي ،بحرین و قطر سـلطه
و سيطره خدد را استدار ساخت و بدینترتيب الگدی امنيتي خليجفارس مبتنيبـر اتکـا بـه نيروهـای
بيگانه شد که این امر خدد ،بر تشنج و درگيری منطقهای افرود و نـهتنهـا امنيتـي پایـدار را در منطقـه
ایجاد نکرد ،بلکه مدجبات بيرباتي خليجفارس را فراهم آورد و بدینگدنه طرحهای صـرفاً منطقـهای
رو به افدل نهاد .آری ،ضعف نظامي دولتهای منطقه از یکسد و نياز کاذ آنها به تضـمين امنيتـي
قدرتهای برر مداخلهگر ،سلطه سياسي مستقيم یک قدرت برتـر خـارجي را پایـدار و اسـتقالل
جمعي کشدرهای منطقهای را دچار مخاطره ميسازد .اما هژمـدني غيرمسـتقيم بيشـتر زمـاني تحقـق
ميیابد که قدرتي خارجي ،منطقهای خا

را عمالً تحتالحمای خدد قرار دهد ،گرچه قاندنـاً آن را

تحت قيمدمت خدد ندارد .در این الگد عمالً شرط دول کامل الدداد درقبال قدرت مداخلـهگـر اجـرا
ميشدد که مدجبات تحکيم سلط آن قدرت و تحميـل غيرمسـتقيم الگدهـای تفـدقآميـر را فـراهم
ميآورد .در اینباره نير دو مدل نهادینه و غيرنهادینه قابل تشخيص است (همان.)95 ،
دسته دوم از الگدهایامنيتي درونسيستمي هستند ،منظدر از الگدهای درونسيسـتمي مـدلهـای
امنيتي مبتنيبر تعامل ميان بازیگران منطقهای و متکي بر نقش عمده مناطق در معادالت امنيتـي اسـت.
این الگدها از آن جهت حائر اهميتاند که خليجفارس را نظام منطقهای و نه زیرنظام تاب خاورميانـه
ميداند .در نظام مبتنيبر تلفيق منطقهگرایي و جهانگرایي و به تعبيـر روزنـد گلدکاليسـم (تلفيقـي از
گلدباليسم و لدکاليسم) ،مناطق راهبردی بهویژه خليجفارس در مقام قطـبهـایجدیـد قـدرت تـأرير
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فراهم ميآورد .ازاینرو ،بررسي مدلهای امنيتي مطرح در این سيستم از اهميت بيشـتری برخـدردار
ميباشد (دهشيری.)10 :1377 ،
اگر خداسته باشيم نگاهي گذرا به مدلهای مطرحشده درقالـب الگـدی امنيتـي درون سيسـتمي
بيفکنيم ،ميتدانيم از مدلهای زیر به تفکيک یاد کنيم:
 .1هژمدني یکقطبي منطقهای؛
 .2مدازنه قدای منطقهای؛
 .3نظام وتدی واحدهای منطقهای؛
 .4الگدی امنيت دستهجمعي منطقهای.
الگدی امنيتي مربدر بر تفاهم و تدافق ميان بازیگران منطقهای و بينالمللي در زمينه منـ مسـابقه
تسليحاتي و انجام اقدامات هماهنـگ درخصـد

عـاریسـازی منطقـه از سـالحهـای هسـتهای و

متعار استدار است که بيشتر بر الگدی امنيتي با حاصل جم جبری غيرصفر مبتني ميباشد؛ چراکـه
خل سالح ،کنترل تسليحات و ميليتاریسمزدایي درنهایـت امنيـت کـل کشـدرهای منطقـه را فـراهم
خداهد ساخت .در اینباره ،دو الگدیامنيتي قابل تصدر اسـت .الگـدی نخسـت مبتنـيبـر همکـاری
پایدار ،همگرایي و همسدیي مداض است که از استحکام ،دوام و رسميت بيشتری برخـدردار اسـت.
الگدی دوم بر همزیستي ،تفاهم ،هماهنگي و همکاری محدود استدار است کـه بـر تدسـعه نسـبي و
نهپایدار و تدافق نسبي و نه همهجانبه ميان کشدرهای عضد سيستم منطقهای تأکيد دارد (همـان-15 ،
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زیادی بر معادالت امنيتي ميگذارد و مجال ماندر بيشتری در نظام مبتنـيبـر منطقـهگرایـي نئـدليبرال

.)13
باعنایتبه مطالب بيانشده ميتدان چنين نتيجهگيری کـرد کـه الگـدی همریسـتي در چـارچد
مدل امنيت دستهجمعـي از مطلدبيـت بيشـتری در مقـام راهحلـي ميـانمـدت برخـدردار اسـت .در
درازمدت الگدی همگرایي و همکاری گسترده باید مدنظر طراحان سياست امنيتـي در خلـيجفـارس
قرار گيرد .حـال در چـارچد الگـدی همریسـتي یـا مـدل رقابـت ـ تفـاهم راهکارهـای رفتـاری
چندجانبهگرایي ،دوگانگي ،فرامنطقهگرایي و ميانجيگری و اعتمادسازی تدصيه ميشدد.
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دیدگاه جمهوری اسالمی ایران درمورد امنیت خلیجفارس
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با وقدع انقال اسالمي ،ایران در سياست های منطقهای خدد تکيه بـر نيـروی نظـامي و سياسـت
وابستگي به غر را کنار گذاشت .این تغييرات مدجب تغيير دیدگاه های ایران درمدرد امنيـت منطقـ
خليجفارس شد؛ زیرا از این پس ،عمدهترین مسئله تهدید برای ایران در منطقه خلـيجفـارس ،حضـدر
نيروهای بيگانه و حکدمت بعث عراق بدد .با پذیرش قطعنامـ  ، 598ایـران بـه تـنشزدایـي و بهبـدد
روابط با کشدرهای عر خليجفارس اقدام کرد .با مدض قاط ایران در برابر اشغال کدیت ،گفتگد بـا
کشدرهای شدرای همکاری درباره نظم منطقهای به اولدیـت سياسـي ایـران درآمـد (لـي نـدر ،جـي
مارتين .)37-39 :1383 ،انعقاد پيمان دفاعي دهسـاله hمریکـا  -کدیـت و راهبـرد جدیـد آن مبنـيبـر
گسترش و مداخلهگرایي منطقهای ،مان جدی همکاری ایران با کشدرهای منطقـه بـدد (اميراحمـدی،
 .)498 :1383ایران امنيت مشترم تدليدکنندگان و مصر کنندگان انرژی و رعایت امنيـت متقابـل را
شرط امنيت خليجفارس ميداند و آن را ازیکسد محصدل روابط متقابـل همسـایگان و در چـارچد
امنيت دستهجمعي و ازسدیدیگر ،محصدل روابط با دیگر بازیگران بـينالمللـي بـهویـژه کشـدرهای
صنعتي قلمداد ميکند .ایران ،حاکميت کشدرهای منطقه بـر خلـيجفـارس و حفـظ و ربـات آن بـدون
دخالت قدرتهای بيگانه و تنظيم فرمدلي اصدلي و اطمينـانبخـش کـه مبنـای تفـاهم مشـترم همـ
کشدرهای منطق خليجفارس باشد را دنبال ميکند و حضـدر ارتـشهـای خـارجي را تشـدیقکننـده
بنيادگرایي و تشنجآفریني در منطقه ميداند (مدسدی.)853 :1386 ،
دیدگاه عربستان سعودی درمورد امنیت خلیجفارس

عملکرد عربستان حاکي از پذیرش آن شکل از ترتيبات امنيتي است که مدجب تضـعيف پرسـتيژ و
رهبری آن دولت در شدرای همکاری خليجفارس نشدد .بههميندليل تا مدتها این کشدر با گسـترش
شدرای همکاری خليجفارس مخالف بدد و حصدل مقصدد را تنها ازطریق همکاری بين شدرا و دیگـر
کشدرهای منطقه تجدیر ميکرد .ورود ایران ،بهعندان کشدری با بيشترین مثلفههای قـدرت در منطقـه،
به شدرای همکاری خليجفارس بهمعنای کاهش نقش محدری عربسـتان در رهبـری شـيخنشـينهـا و
تحتالشعاع قرارگرفتن آن کشدر است .عربستان به دخالت غر در حفظ و ربات منطق خليجفـارس
معتقد است و ضمن استمرار روابط امنيتي خدد با کشدرهای غربي و بهویژه آمریکـا ،در منطقـه نيـر بـه
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نيروی واکنش سری اعتقاد دارد (هاليس.)19 :1372 ،
دیدگاه کشورهای کوچک به امنیت در خلیجفارس

اصطالح امنيت از دیدگاه این کشدرها ،بهمعنای حفظ مدجددیت کشدر و بقـای حکدمـت بـه هـر
طریق و ابرار ممکن است .این کشدرها بهدليل مدقعيـت و وسـعت کـم جغرافيـایي و ژئدپـدليتکي در
وضعيت آسيبپذیری قرار داشته و در سطح منطقهای به عربستان و در سطح فرامنطقهای به آمریکا اتکا
دارند .این دولتها بهرغم کمکهای گستردة خدد به عراق در طدل دوران جنـگ تحميلـي عـراق بـر
ایران ،کدشش کردند تاحدممکن جبران مافات نمدده و از بهانهگيریهای مجدد اجتنا یـا حـداد را
کم کنند (ابراهيميفر.)161 :1378 ،
تأمین امنیت منطقهای در چهارچوب نظام امنیت دستهجمعی

اکندن و پس از تعيين خليجفارس بـهعنـدان یـک مجمدعـه ،بـرای تنظـيم روابـط امنيتـي ميـان
کشدرهای عضد ازیکسد و مقابله با تهدیدات و چالشهای درون و برونمنطقهای ازسدیدیگـر ،بـه
یک نظام امنيتي کارآمد نياز است .بنابراین ،فارغ از هرگدنـه برداشـت و ادراکـي ازسـدی کشـدرهای
عضد مجمدعه ،تعامل و همکاری آن ها در چـارچد یـک نظـم امنيتـي بـيش از آنکـه تـاب اراده و
خداست آنها باشد ،برخاسته از یک ضرورت و نياز مشترم خداهد بدد .برایناساس کشـدرهای ایـن
منطقه در یک نظام امنيتي بههمپيدسته و بهعندان یک مجمدعه ،متأرر از وابستگي متقابل امنيتـي ميـان

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

استقرار امنيت ازطریق شدرای همکاری خليجفارس و گسترش نيروی حافظ صلح این شدرا بـهعنـدان

همدیگر بهسر ميبرند .این امر بيش از هر چير دیگر بيانگر این مسئله اسـت کـه تنهـا راه مقابلـه بـا
تهدیدات و چالشهای مدجدد و نير تأمين امنيت و حفـظ ربـات در منطقـه ،اسـتفاده از سـازوکاری
است که در آن تمامي اعضا و با مشارکتي همهجانبه حضـدر داشـته باشـند .اسـتفاده از نظـام امنيتـي
دستهجمعي این فرصت و امکان را در اختيار کشدرهای منطقه قرار خداهد داد.
الگدی پيشنهادی مبتنيبر مشارکت و همانين مسئدليت امنيتي چندجانبـه اسـت .براسـاس ایـن
الگد به هر ميران ،بازیگران منطقهای در شکلبندی ساختار امنيت خليجفـارس نقـش مـثرری داشـته
باشند ،بيرباتيهای مدجدد کاهش یافته و زمينه برای ایجاد ربـات منطقـهای فـراهم مـيشـدد .تأکيـد
درجهت استفاده از این سيستم بيش از هر چير نشـاندهنـده ناکارآمـدی ترتيبـات امنيتـي درگذشـته
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ميباشد .نظامهای گذشته از دو نقيصه مهم برخدردار بددند :نخست یا بـه ماننـد شـدرای همکـاری
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خليجفارس اتحادی عليه دیگر کشدرها (ایران) بددند و یا به مانند راهبردهای امنيتي امریکا در سـطح
منطقه ،از ویژگي هژمدنيک برخدردار بددند (همتي.)1387 ،
این دو نقيصه بههمراه این مسئله که کشدر ایران همداره از ترتيبات منطقهای کنار گذاشـته شـده،
ازجمله عدامل ناکارآمدی نظامهای تأمين امنيت در منطقه خليجفارس درگذشته بهحسـا مـيآینـد.
این درحالي است که در یک نظام امنيتي دستهجمعي ،امنيت تنها ازطریق همراهي و مشارکت تمـامي
اعضا ميسر خداهد بدد.؛ چراکه اساس راهبرد امنيت دستهجمعي در این است که امنيت باید در کنـار
دیگر کشدرها جستجد شدد و عليه آنها نباشـد ،درایـنصـدرت ،اگـر تمـامي کشـدرهای منطقـه بـه
آهستگي در یک شبکه از روابط امنيتي درهمتنيده اقتصادی و نظامي مبتنيبر وابستگي متقابل امنيتـي،
با هم به تعامل بپردازند ،آینده خليجفارس اميدوارکننده خداهد بدد (کریگ.)31 :1386 ،
بنابراین ،مدیریت دستهجمعي چندجانبه هنگامي شکل ميگيـرد کـه دریـابيم اقـدامات مربـدط بـه
مدیریت ،تأمين و حفظ امنيت و صلح در یک مجمدعه امنيتي نهتنهـا منحصـر بـه قـدرتهـای بـرر
نيست ،بلکه همانـين ایـن اقـدامات بایـد از مدافقـت سـایر اعضـای کـدچکتر نيـر برخـدردار شـدد.
بدینترتيب در یک نظام امنيتـي دسـتهجمعـي حقـدق همـه کشـدرها حتـي کشـدرهای کدچـک نيـر
بهرسميت پذیرفته ميشدد .این مسئله بيانگر این مطلب است که مدفقيت یک نظام امنيت دسـتهجمعـي
در این است که مشارکت همهجانبه و حضدر تمـامي اعضـای یـک مجمدعـه فـارغ از سلسـلهمراتـب
قدرت ،برای تأمين و ربات کل مجمدعه ضروری خداهد بدد.
ازسدیدیگر ،نظام امنيت دستهجمعي مـيکدشـد تـا تدجـه کشـدرهای درگيـر در مجمدعـه را بـه
برخدرداری از مناف بيشتر درصدرت همکاری درخصـد

مدضـدعات و مسـائل مشـترم مـدردنظر

کشدرهای عضد سيستم جلب نماید .زیرا هد اصلي در یک نظم امنيتي دستهجمعي ،تعامـل در مـدرد
مسائل مشترم و قابلتدجه تمامي طر هاست و تالش دارد که اعضا درخصـد

ادراکـات خـدد در

زمينه تهدیدها و فرصتهای مدجدد درجهت ایجاد تغييرات مثبت برای نيل به مناف بيشتر بـه اجمـاع و
تدافق برسند .بنابراین ،کشدرهای منطقه فارغ از برخي اختالفات ،ميتداننـد بـه منـاف مثبـت حاصـله از
همکاری و همگرایي درجهت مقابله با تهدیدات و چالشها در سـطح منطقـه بيندیشـند .بـدینترتيـب
مالحظه ميشدد که مجمدعه امنيتي خليجفارس متشکل از کشدرهایي است که بـهرغـم وجـدد برخـي
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منطقه ،حل بحرانهای مدجدد ،تأمين و تضمين جریان آزاد انتقـال انـرژی ،همکـاریهـای اقتصـادی و
تجاری ميان کشدری ،مبارزه با تروریسم ،مقابلـه بـا بنيـادگرایي و افراطـيگـری ،جـرئم سـازمانیافتـه،
مهاجرتهای غيرقاندني ،قاچاق مدادمخدر و حفظ محيطزیست ازجمله نگرانيها و دغدغههای مشترم
کشدرهای منطقه ميباشند (اسدی.)95 :1371 ،
بنابراین و درواق  ،امنيت دستهجمعي بر این فرض استدار اسـت کـه حتـي بـا وجـدد رقابـت و
خصدمت؛ دشمنان نير مانند دوستان وجدد محدودیتهـا و مـدانعي را در رفتارهـای خـدد خداهنـد
پذیرفت .این بدان معناست که صر وجدد اختال ميان برخي از کشدرها نميتدانـد مـانعي در راه
رسيدن به همکاری و تعامل ميان آنها در یک نظام امنيتي دستهجمعي باشد.
دیگر ویژگي ترتيبات امنيتي منطقه درگذشته هژمدنيکبددن آنهاسـت .راهبـرد ایـاالتمتحـده طـي
سالهای اخير در منطقه همداره یک راهبرد هژمدنمحدر بدده است .این مسئله هرچهبيشتر سبب خداهد
شد تا نظم امنيتي مدجدد همداره درمعرض خطر گسست قرار بگيرد .این راهبرد همانان نير در دسـتدر
کار ایاالتمتحده قرار دارد .بنابراین ،احتمال شکست سياسـي آن بسـيار بيشـتر اسـت و ازسـدیدیگـر
تدافقات دوجانبه این کشدر در منطقه نير نميتداند به حل کشمکشهای سياسي مدجـدد کمـک نمایـد
(کریگ .)30 :1386 ،راهبرد امنيتي امریکا همداره برایناساس استدار بدده کـه کشـدر ایـران از ترتيبـات
مدجدد در منطقه بيرون نگه داشته شدد .این درحالي است که همانگدنهکه ذکر شـد در یـک مجمدعـه
منطقهای و در یک نظام امنيت دستهجمعي ،مدفقيت تأمين امنيت تنها در گرو مشارکت تمامي اعضاست.

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

اختالفات ،درخصد

بسياری از تهدیدات و چالشهای منطقهای نگرانيهای مشترکي دارند .ربـات در

بنابراین ،هر گدنه تالش ازسدی امریکا برای بنا نهادن یک نظام جدید امنيت برای خليجفارس بـهعنـدان
اتحادی عليه ایران با استفاده از شدرای همکاری خليجفارس و متحدان خدد ،بسيار شکننده خداهد بـدد
که به مانند نظامهای گذشته با شکست مداجه خداهد شد (همتي.)1387 ،
این مسئله مطلد سایر کشدرهای منطقه خليجفارس نيـر نمـيباشـد .حتـي کشـدرهای عضـد
شدرای همکاری خليجفارس نير بهترین گرینه برای امریکا را گفتگد با ایران ميداننـد .بـه بـاور آنهـا
همکاری با ایران بسيار ارربخشتـر از سياسـت سـد نفـدذ در برابـر آن خداهـد بـدد .آنهـا همانـين
خداستار این مسئله هستند که واشنگتن نگرانيهای امنيتي ایران را مدرد تدجـه قـرار دهـد و مـان از

31

همکاریهای سياسي ،اقتصادی و راهبردی ایران با کشدرهای منطقه نگردد .بـهعـالوه خداهـان ایـن
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مسئله هستند که امریکا به تحریمهای اقتصادی خدد عليه ایران خاتمه دهد (جددیس.)21 :1386 ،
اما مسئله دیگر درخصد

شکلگيری نظام امنيت دستهجمعي در یک منطقـه تـا حـد زیـادی بـه

برداشتها و ادراکات کشدرهای منطقه بهخصد

قدرتهای برر درخصد

این سيسـتم مربـدط

خداهد بدد .بدینترتيب مدفقيت یک نظام امنيت دستهجمعي تاحدزیادی در گـرو بـهرسـميتشـناختن
مناف بازیگران درگير ازسدی همدیگر خداهد بدد .بنابراین ،اقدامات مشروع بـرای دفـاع از خـدد بـرای
برخي از اعضا باید بهرسميت شناخته شدد .بهعندانمثال حق ایران برای دفاع از خدد مانند برخدرداری از
ارتشي قدرتمند ،بهرسـميت شـناخته شـدد و ازسـدیدیگـر محـدودیتهـا درخصـد

سـالحهـای

کشتارجمعي حتي باید شامل کشدرهایي چدن امریکا ،رژیم اشغالگر قدس ،پاکستان و هند نيـر بـهاجـرا
درآید (کریگ.)30 :1386 ،
در آخراینکه ،نظام امنيت دستهجمعـي مـيتدانـد ازسـدی ایـران نيـر پذیرفتـه شـدد .سـابقه ایـران
درخصد

تأمين امنيت منطقهای این مسئله را تایيد ميکند .نظـام امنيـت دسـتهجمعـي درواقـ جـرت

اولين خداستههای ایران بدده است .پس از خروج نيروهای انگليسي از منطقه خليجفارس ایران بـر ایـن
باور بدد که هر نظام امنيتي برای منطقه کـه حتـي بـدون مشـارکت یکـي از کشـدرهای سـاحلي باشـد
افرونبر ناقصبددن ،بهعندان تهدیدی عليه کشدر یا کشدرهای غيرعضد این سيستم تبدیل خداهـد شـد
(مجتهدزاده .)5 :1380 ،حتي ميتدان ادعا نمدد که مسئله امنيت در خليجفـارس اصـدالً یـک نگرانـي و
دغدغه ایراني است ،زیرا حيات اقتصادی ایران در زمينه صادرات نفتي و غيرنفتي و واردات بهطـدرکلي
به آ های خليجفارس وابستگي بسـياری دارد (همـان .)8 ،بنـابراین ،حفـظ ربـات و تـأمين امنيـت در
خليجفارس هميشه جرت نگرانيهای اوليه امنيتي ایران بدده است و خداهد ماند.
مقابله با تهدیدات و چالشهای منطقهای ،ضرورت اقدام دستهجمعی

ویژگيها ،ساختارها و بههمپيدستگيهای امنيتـي در منطقـه خلـيجفـارس ،باعـث شـکلگيـری
شبکهای از روابط امنيتي ميان کشدرهای این منطقه شده است .برایناسـاس ،امنيـت ایـن کشـدرها را
نميتدان جدا از یکدیگر تصدر نمدد ،بهگدنهایکه هـر گدنـه تغييـر و تحـدل در وضـعيت یکـي از
کشدرها باعث ميشدد ،مدقعيت سایرین نير تحت تأرير قرار گيرد .این مسـئله بـهندبـهخـدد تشـکيل
یک مجمدعه یا «زیرمجمدعه امنيتي منطقهای» در این منطقه را باعث ميشدد .ازسدیدیگر ایـن امـر،
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درصدرت پذیرش مسئله فدق ،باید پذیرفت که مقابله با تهدیدات و چالشهـا در سـطح منطقـه نيـر
نخست باید با حضدر همه اعضای این مجمدعه صدرت پذیرد و در مرحله بعد حل این چـالشهـا
تنها با یک اقدام دستهجمعي ازسدی تمامي اعضای مجمدعه و درقالب مدیریت امنيتي دسـتهجمعـي
امکانپذیر خداهد بدد.
براساس تعریف ،یک «مجمدعه امنيتـي منطقـهای» گروهـي از کشـدرها را شـامل مـيشـدد کـه
وابستگي متقابل امنيتي ميان آنان بهحدی است که امنيت ملّي آنان را نميتدان جدا از یکدیگر فـرض
نمدد (بدزان .)216 :1378 ،این تعریف دو نتيجه درپي دارد :نخست وابستگيهای متقابـل امنيتـي در
یک مجمدعه امنيتي بهگدنهای است که باعث شکلگيری شبکهای از روابط امنيتـي ميـان اعضـای آن
مجمدعه ميشدد و دیگر اینکه این وضعيت به شکلي است که هرگدنه تغييـر و تحـدل در مدقعيـت
هریک از اعضا ،مدقعيت سایر اعضا را نير تحت تاثرير قرار ميدهد .این مسـئله نيـر بـهندبـهخـدد دو
پيامد مهم دربردارد :نخست در یک مجمدعه امنيتي منطقهای امنيت تمامي اعضا به هم وابسـته اسـت
و دیگر اینکه این مسئله باعث خداهـد شـد تـا اعضـای مجمدعـه بـرای تـأمين امنيـت و مقابلـه بـا
تهدیدات پيش روی ،ناگریر از تعامل و همکاری باشند (مطلبي.)136 :1391 ،
اشاره به مفهدم وابستگي متقابل امنيتي نير ناظر بر وجدد شبکهای از تعامالت و روابـط امنيتـي بـين
اعضای یک مجمدعه امنيتي منطقهای است که باعث ایجـاد احسـاس مجمدعـهبـددن ميـان گروهـي از
کشدرها ميشدد و ازطر دیگر بدین معناست که وجدد یک مجمدعه امنيتي منطقهای امکان دارد لروما با
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به ایجاد «وابستگي متقابل امنيتي» ميـان اعضـای ایـن مجمدعـه منجـر شـده اسـت .بـدینترتيـب و

خداست و اراده کشدرهای عضد این مجمدعه انطباق نداشـته باشـد .بنـابراین خداسـت و اراده جمعـي
کشدرها برای تشکيل یک مجمدعه منطقهای عنصر اصلي نميباشد .بهبياندیگر همانگدنه که کارل دویچ
نير اشاره ميکند تعامل بازیگران در گذر زمان سبب شکلگيری انگارههای هـدیتي مشـترکي در ایشـان
ميشدد .این چيری است که معمدالً بين اعضای یک اجتماع قابل رؤیت اسـت .البتـه بـازیگران ممکـن
است خدد نسبت به این مسئله اشرا نداشته باشند.
بهدرستي منطقه خليجفارس را باید جرت مجمدعه امنيتي منطقهای غر آسـيا بـه حسـا آورد،
زیرا تحدالت امنيتي این منطقه آشکارا از تمام منطقه غر آسيا تـأرير مـيپـذیرد و همانـين بـر آن
تأريرگذار است .ازسدیدیگر با تعيين منطقه خليجفارس بهعندان یک مجمدعه یا زیرمجمدعه امنيتـي
33

منطقهای ،این امر ما را به این مسئله رهنمدن ميکند که اعضای ایـن مجمدعـه ازیـکسـد درجهـت
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تنظيم روابط امنيتي ميان خدد و ازسدیدیگر در جهـت مقابلـه بـا تهدیـدات و چـالشهـای درون و
برونمنطقهای ناگریر از تعامل ،همکاری و اقدام دستهجمعي با مشارکت تمامي اعضا ميباشـند .زیـرا
در یک مجمدعه امنيتي منطقهای مشارکت تمامي اعضـا درجهـت مـدیریت و تـأمين امنيـت الزم و
ضروری است (روشندل.)15 :1382 ،
اعتمادسازی پیشنیاز امنیت و نظام امنیت دستهجمعی در خلیجفارس

در نظام کندني امنيتي امریکا در خليجفارس که آمادگي و تداوم حضدر نظامي در منطقـه را دارد و
درظاهر بر جلدگيری از بروز جنگ برر و مبارزه با تروریسـم مبتنـي اسـت ،عمـالً منـاف و امنيـت
کشدرهای عربي خليجفارس برای دولت امریکا در اولدیت نبدده است و راهبرد امریکـا در بلندمـدت
براساس واقعيتهای گریرناپذیر منطقه ،ناتدان از ایجاد ربات و تأمين امنييت در خليجفارس است.
تداوم طدالنيمدت حضدر این نيروها خدد تبدیل به منشأ بالقده تنش و عدم امنيـت منطقـه شـده
است و اکثر طرحهای ایجاد ساختار امنيتي در منطقيه به دالیل مختلف در پدیدآوردن مدازنه و امنيـت
در منطقه ناکام و نامدفق بددهاند و بهمرور زمان مشخص شد این طـرحهـای امنيـت (بغـداد ،سـنتد و
شدرای همکاری خليجفارس) مقطعي است و بهمعنای یـک چـارچد قطعـي نيسـت و معمـدالً بـا
فروکشکردن بحران ،درعمل این طرحها از مضمدن اساسي خدد خارج ميشدند .آرار و شداهد نشان
ميدهد الگدهای همکاری امنيتي بيرونمحدر -واشنگتنمحدر در خليجفارس شکننده و فاقـد کـارایي
الزم است.
به بيانيدیگر ،اعتمادسازی و تفاهم متقابل در مفهدم و ماهيت امنيت ،ربات و تدسـعه ازیـکسـد و
درم عميق و متقابل از اصدل ،اهدا و نگرانيهای سياست خارجي یکدیگر ضـمن تضـمين امنيـت
دستهجمعي از غلتيدن منطقه در سرازیری بيرباتي ،تنش ،بحـران و جنـگ ،جلـدگيری خداهـد نمـدد
(مطلبي.)132 :1391 ،
 -ضرورت اعتمادسازی در خلیجفارس

جمهدری اسالمي ایران همداره با اعتقاد راسخ بـه اصـدل پایـدار رعایـت حسـن همجـداری و
برقراری و تدسعه روابط دوستانه با همسایگان خدد ،به منظدر بياررساختن تدطئههای مخالفان ربـات
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صبر و خدیشتنداری و تنشزدایي و اعتمادسازی ،حسن نيت خدد را بـرای حـلوفصـل اختالفـات
نشان دهد و باتأکيدبر پایبندی خدیش به تفاهمات فيمابين و حـل اختالفـات ازطریـق مـذاکرات و
گفتگدهای مسالمتآمير ،کشدرهای منطقه را به مناف حياتيشان در سـایه ربـات و امنيـت در منطقـه
متدجه نماید (همان.)135 ،
حال باتدجهبه سياست اصدلي جمهدری اسالمي ایـران مبنـيبـر حـلو فصـل اختالفـات از راه
مسالمتآمير و پيگيری سياست تنشزدایي و همکاری متقابل و طراحي نظام امنيت جدید در منطقـه
خليجفارس مبنيبر نفي حضدر بيگانگان در منطقه ،ضرورت تبيين و بررسـي اقـدامات اعتمادسـازی
بيشتر احساس ميشدد.
«اعتمادسازی» به مجمدعه اقدامهای عملي اطالق ميشدد کـه بـهدليـل ایجـاد فضـای همکـاری،
کاربرد پيدا ميکند و منظدر از آن ایجاد ندعي حس همکاری بين طرفين با درم این مطلب اسـت کـه
همکاری امکانپذیر بدده و بهتر از رویارویي است .ایـن تـدابير همانـين مدجـب ایـن درم متقابـل
ميشدند که مناف ملي را ميتدان ازطریق همکاری و نه ازطریق رویارویي ارتقا بخشـيد و از برخـدرد
ناخداسته و تصادفي دو طر ممانعت بهعمل آورد .افرونبراین ،اقدامهای اعتمادسازانه تعامل انسـاني
را امکانپذیر ميسازد و کمک ميکنند تا دشمن را بشناسـيم و بـه دیـدگاه او پـي ببـریم و ایـن درم
متقابل را فراهم ميآورد که این اقـدامهـا درنهایـت مـيتداننـد تـنشهـا را کـاهش دهنـد (روشـندل،
.)21:1382
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و امنيت پایدار در منطقه حياتي خليجفارس ،در سالهای اخير کدشيده اسـت بـا پيـروی از سياسـت

نياز مبرم به اعتمادسازی نشانگر آن است که مشکل امنيتي وجدد دارد .اعتمادسازی به کشـدرهای
منطقه خليجفارس کمک ميکند تا بر مدان سياسي و رواني عدم اعتماد و سدتظن مدجدد غلبه نماینـد
و یک هد مشترم را تحقق بخشند .اقدامات اعتمادسازانه ميتدانند کمـکهـای مهمـي بـه تـرویج
نگرش همکاری امنيتي دميان هریک از دولتهای منطقه بنمایند .همانين این اقدامات مـيتداننـد بـا
نهادینهکردن مجاری گفتگد و با مدیریت بحران و جلدگيری از منازعه ،مدجب ایجاد ربات هرچهبيشتر
در منطقه شدند .نهایت اینکه اقدامات اعتمادسازانه ميتدانند بهعندان نشانه همکاری منطقـهای بـهکـار
روند و مدجب هرچهبيشترشدن تنشزدایي و اخـتال بـين کشـدرهای منطقـه خلـيجفـارس شـدند.
واقعيت این است که امنيت خليجفارس ازطریق استفاده از نيروی نظامي تأمين نخداهـد شـد؛ چراکـه
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شرایط کندني منطقه با گذشته تفاوت قابلمالحظهای نمدده است و صـر تقدیـت نيروهـای نظـامي
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نميتداند ضامن امنيت کشدرهای منطقه باشد (بيليس .)57 :1379 ،کشـدرهای منطقـه بایـد ازطریـق
افرایش امنيت در منطقه خليجفارس ،بتدانند امنيت خدد را بر پایـه اعتمـاد متقابـل ،گسـترش منـاف و
همکاری مشترم تأمين نمایند .باتدجهبه عداملي که در ذیل ذکر ميشـدند ،مـيتـدان بـه ضـرورت و
اهميت اعتمادسازی در منطقه خليجفارس پيبرد:
اول) اهميت راهبردی نفت خليجفارس در آینده نير ادامـه خداهـد داشـت .ازایـن رو ،کشـدرهای
صنعتي ،شيدههای الزم برای مهار جریان نفت را بهکار خداهنـد بسـت .مجمدعـه مسـائل حسـاس در
مهمترین منطقه سياسي جهان ،بازار نفت را همانان بهصدرت یـک مرکـر سياسـتزده نگـاه خداهـد
داشت .اعتماد متقابل کشدرهای منطقه و افرایش سياستهای تـنشزدایـي بـين دولـتهـا مـيتدانـد
بهعندان مهمترین ابرار مقابله با این بحرانها تلقي شدد .ازسدیدیگر ،کشـدرهای منطقـه خلـيجفـارس
باتدجهبه پيدستگي مناف برای بقا ،پایداری و مقابله با خطرات ،به ارتبـاط و اعتمـاد متقابـل نيـاز مبـرم
دارند.
دوم) باتدجهبه جهانيشدن اقتصاد ،به نظر ميرسد تهدیدها و جنگهای آتي جهان کمتر به خـاطر
تمدنها ،بلکه بيشتر به سبب تعارض مناف گدناگدن ازجمله مناف اقتصادی صدرت بگيرد (اسپدزیتد،
.)314 :1367
از این رو ،چالشهای سياسي و امنيتي در جهان با ارتبـاط و وابسـتگي فراینـدهای کـه دارنـد ،بـه
شناخت مناف مختلف و مشترم منطقهی خليجفارس نياز دارند .پـس هـد اقـدامات اعتمادسـازانه
تحدل و دگرگدنساختن چارچد روابط معلدم و مشـخص اسـت کـه در آن بـدگماني و سـدتظن
عميق دوجانبه یا چندجانبه و نگرشي تردیدآمير نسبت به دیگران وجدد ندارد .ميتدان گفت :اقدامات
اعتمادسازانه کشدرهای منطقه خليجفارس دارای چهار نقش مکمل ميباشد:
.1

نقش آمدزشي؛ تا از این طریق ،کشدرها با یکدیگر آشـنا شـدند و درم متقابـل یکـدیگر در
منطقه پدید آید؛
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.2

نهادینهکردن مجاری گفتگد ميان کشدرهای منطقه و کمک به مدیریت بحران؛

.3

دستيابي به نيات و مقاصد کشدرهای منطقه؛

(مطلبي.)152 :1391 ،
 -راهها و اقدامات اعتمادسازی و تنشزدایی در منطقه

باتدجــهبــه شــرایط جغرافيــایي ،اقتصــادی ،فرهنگــي و راهبــردی مشــترم کشــدرهای منطقــه
خليجفارس ،حصدل به دو هد اساسي «امنيت» و «مناف ملّي کشدرها» در سایه وحـدت و هدیـت
منطقهای ميسر است (باقری.)127 :1386 ،
بنا بـه علـل اخـتال نظرهـای جغرافيـایي ،همکـاری در زمينـههـای اقتصـادی و فنـي کـه بـر
همکاریهای سياسي  -راهبردی ترجيح دارند ،اساس یک نظام امنيتي مبتنيبر همکـاری منطقـهای و
سالم و راه منحصربهفرد این کشدرها بر ای رسيدن بـه اهـدا اسـت کـه در ایـن بخـش ،الگدهـای
مناسب ذیل پيشنهاد ميشدند:
 .1اسالم بهعندان ایدئدلدژی حاکم بر ملتهای منطقه ،باید حامل پيام وحـدتآفـرین باشـد .از
تعصبات خشک باید دوری جست و از این طریـق ،از رقابـت ایـدئدلدژیک و جنـگ سـرد
اسالمي اعراض نمدد و کاندن تشنج را ازبين برد.
 .2ایجاد روابط برادرانه بين کشدرهای مسلمان منطقه و عدم گرایش به «پـان»هـای مختلـف و
رف تمایرات بين عر و فارس و اقدام به احساسات زدایي ازجمله مدارد سياست خـارجي
کشدرهای منطقه است؛ همانين تأکيدبر این مدضدع کـه تـأمين منـاف ملّـي همـه در گـرو
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.4

ایجاد همکاری منطقـهای و ارسـال پيـامهـای همکـاری و مصـالحه درصـدرت ضـرورت

مسالمت ،صلح و همریستي دستهجمعي است.
 .3ایجاد روابط برابر و بدون اهدا چيرگي و رقابـتآميـر کـه تـا کنـدن مـدرد بهـرهبـرداری
کشدرهای ذینفدذ در منطقه  -مانند امریکا ،انگلستان و رژیم صهيدنيستي -بدده است.
 .4زدودن ذهنيتهای منفي تاریخي و قبدالندن این مدضـدع کـه هـيچیـک از کشـدرها هرگـر
قصد سلطه بر منطقه را ندارد و این مدضدع تبليغ کشدرهای غربي ،بـهویـژه امریکاسـت .در
این زمينه ،باید دشمن واقعي ،اصلي ،دیرینه و مشترم دنيای اسالم شناسایي شدد.
 .5نفت بهعندان برر ترین منب تحصيل ارز برای کشدرها ،اصليترین منب درآمد دولـتهـای
منطقه است ،بهگدنهایکه نفـت و گـاز بـهتنهـایي قریـب بـه  95درصـد مجمـدع نيازهـای
کشدرهای مدردنظر را تأمين ميکننـد .بـدینروی ،بایـد سياسـتهـای نفتـي همـاهنگي بـا
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کشدرهای منطقه درقبال کشدرهای صنعتي ،بهمنظدر افرایش و کنترل قيمـت نفـت و حفـظ
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ميران آن اتخاذ گردند.
 .6کاهش بددجه دفاعي کشدرها و اساس قراردادن «دفاع» در تدليد و تهيهی تجهيـرات نظـامي
و رف تبليغات سدتغر  ،بهویژه امریکا و جلب اعتماد دولتهای منطقه خليجفارس نسـبت
به یکدیگر.
 .7اتخاذ تدابير جدید امنيتي تدسط تمام کشدرهای منطقهی خليجفارس باتکيـهبـر اصـل عـدم
دخالت در امدر داخلي یکدیگر و ا حساس برابـری بـا همـه کشـدرها و نداشـتن تمایـل بـه
چيرگي در چارچد امنيتي جدید .همانگدنهکه گفته شد ،امنيت منطقـه بـرای دولـتهـای
منطقه اهميت حياتي دارد .دراینباره ،باید کمک کرد تا وابسـتگي نظـامي کشـدرهای منطقـه
به غر کاهش و در مقابل ،حاکميت کشدرها افرایش یابد.
 .8گسترش همکاریهای اقتصادی بين کشدرهای منطقه و انجام مبادالت پرحجم و سعي در افرایش
ميران وابستگي اقتصادی کشدرها به همدیگر ،که بـه همـان ميـران ،ایـن وابسـتگي اقتصـادی بـر
تصميمات سياسي تأرير خداهد گذاشت و کشدرهای منطقه را به هـم نردیـکتـر خداهـد کـرد و
درنهایت ،مدجب تشنج زدایي خداهد شد .همکاری اقتصادی معمدالً ازطریق تشکيل اتحادیه های
مشترم اقتصادی صدرت ميگيرد که پس از اعتمادسازی سياسي نتيجه ميدهد .تمـام کشـدرهای
منطقه باید در الگدی پيشنهادی اقتصادی ،چرخه اقتصادی را از مسائل سياسي جدا نمایند و به نظام
اقتصادی خدد سروسامان دهند؛ زیرا تنها در این صدرت است که مي تدان از اهدا ملّي کشدرها
پشتيباني نمدد (مطلبي.)153 :1391 ،
ترتیبات امنیتی مطلوب جمهوری اسالمی ایران برای خلیجفارس

یکي از آرمانهای اساسي و بنيادین جمهدری اسالمي ایران ،تشکيل امت واحد جهاني است .بـه
حکم آیه شریفه«ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امـتانـد و دولـت
جمهدری اسالمي ایران مدظف است سياست کلي خدد را برپایه ائتال و اتحاد ملـل اسـالمي قـرار
دهد و کدشش نماید تا وحدت سياسي ،اقتصادی و فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشـد (رهپيـک،
.)154 :1387
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در منطقه بدد؛ مخالفت ورزیده و با نگاه تجدیدنظرطلبانه درجهت تغييـر ترتيبـات منطقـهای و ایجـاد
ترتيبات مطلد خدد در منطقـه تـالش کـرده اسـت .ترتيبـاتي کـه مـدرد نظـر ایـران اسـت ،دارای
ویژگيهایي است که آن را از ترتيبات مدردنظر آمریکا و قدرتهای غربي متفاوت ميسازد .مهمترین
ویژگيها و مختصات ترتيبات امنيتي مطلد جمهدری اسالمي ایران برای خليجفـارس را بـه شـرح
زیر ميتدان دستهبندی کرد:
مطابقت با ارزشهای اسالمی

یکي از مهمترین ویژگيهای دیدگاه ایران اسالمگرایي است .ایـن ویژگـي در سـالهـای بعـد از
بهعندان وجه بارز دیدگاههای ایران شناخته ميشدد.
انقال اسالمي 
نفی حضور قدرتهای خارجی در منطقه

ویژگي دیگر و بارز دیدگاه ایران دربارة ترتيبات امنيتي منطقهای در خليجفارس مخالفـت بـا حضـدر
قدرتهای برر فرامنطقهای در این منطقه است .ایران برخال کشـدرهای عضـد شـدرای همکـاری
خليجفارس حضدر قدرتهای برر را نهتنها عامل ربات و امنيت نميداند ،بلکه آن را عامل تنش و منازعه
معرفي ميکند .ایران منب اصلي تهدید عليه امنيت منطقه را حضدر نيروهای خارجي مي داند .ایران در این
مقدله ،حضدر خارجيان را مشخصاً حضدر راهبردی هر قدرت غيرمنطقهای مـيدانـد .از دیـدگاه ایـران،
خليجفارس بهمعنای آ های مشترم همه کشدرهای منطقه محسـد مـيشـدد .بـههمـيندليـل ،همـه

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

ایران در سالهای بعد از پيروزی انقال اسالمي با تمامي ترتيباتي که امریکا درصـدد اسـتقرار آن

کشدرهای منطقه دارای مناف مشترم درقبال عدامل تهدیدکننده امنيت خليجفارس ميباشند .ایران طرفدار
بهوجددآوردن یک ساختار جدید امنيتي است که تمام کشدرهای ساحلي خليجفارس را دربرگيرد .به اعتقاد
ایران ،امنيت منطقه اساساً باید تدسط کشدرهای این حدزه و درقالب و چارچد منطقهای تـأمين گـردد،
چارچدبي که در آن امنيت دستهجمعي ازطریق همکاری ميان کشدرهای منطقه صدرت ميگيرد .ازمنظـر
ایران ،هر ندع ترتيبات امنيتي که در آن حضدر و نفدذ هر قدرت غيرمنطقهای درنظـر گرفتـه شـده باشـد،
نميتداند به امنيت منطقه منجر گردد؛ بلکه بيشتر به تأمين مناف خارجيان کمک خداهد کرد (ابراهيميفـر،
.)127-128 :1381
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ایران مانند تمام سالهای پس از انقال  ،دست دوستي خدد را به سـدی همسـایگان دراز کـرده و
اعتقاد دارد ،امنيت این منطقه مهم باید با همکاری کشدرهای خليجفـارس و بـدون دخالـت بيگانگـان،
تأمين شدد و کشدرهای حدزه خليجفارس باید پيمان دفاعي مشترم داشته باشند .امنيتي که جمهـدری
اسالمي ایران دنبال آن است ،مبتنيبر دو رکن است ،یکي برخـدرد بـا تجـاوز و دیگـری برخـدرد بـا
دخالت بيگانگان و نيروهای خارجي (تائب.)134 :1386 ،
 -پرهیز از نظامیگرایی

از دیگر مصادیق نبدد اعتماد جمعي در منطقه ،هراس کشدرهای حـدزه خلـيجفـارس از «برتـری
نظامي ایران» است .با وجدد اینکه هرینههای نظامي ایران بسيار کمتر از کشدرهای حاشيه خليجفـارس
است؛ ولي در ارر تبليغات امریکا این احساس تهدید ،شعلهورشدن آتش مسـابقه تسـليحاتي را درپـي
دارد .بنابراین ،مخر ترین عامل در جهت دستيابي به تدسع امنيت سياسـي و اقتصـادی ،شـرکت در
بازی تسليحاتي است .کشدرهای حدزه خليجفارس بيشترین آمار خریـدهای تسـليحاتي را بـه خـدد
اختصا

دادهاند که این مدضدع از مهمترین عدامل ناامني در منطقه است و تا زمـانيکـه ایـن رونـد

متدقف نشدد ،نهتنها منطقه امن و باربات نخداهد شد ،بلکه بهطدر فرایندهای شاهد ناامني خداهد بـدد،
زیرا مهـمتـرین هـد امریکـا و سـایر کشـدرهای تدليدکننـدگان تسـليحات در منطقـه بـهویـژه در
خليجفارس دامنزدن به این مسابقه تسليحاتي و فروش هرچهبيشتر جنگافرار درجهت تـأمين منـاف
این قدرتهاست .ایران تأکيد دارد دولتهای منطقه با کاستن از رقابتهای تسليحاتي و تـالش بـرای
تقدیت همکاریها در عرصههای سياسـي ،اقتصـادی و فرهنگـي مـيتداننـد بـه گسـترش پيدنـدهای
منطقهای کمک نمایند و از این راه زمينه شکلگيری ترتيباتي باربات را درجهت تأمين امنيـت و منـاف
ملتهای منطقه فراهم نمایند (قرباني.)25 :1391 ،
تثبیت جایگاه ایران بهعنوان قدرت منطقهای

ایران باتدجهبه تدانایيها و ظرفيتهای ذاتي خدد بهعندان یک قـدرت منطقـهای شـناخته مـيشـدد.
باتدجهبه رقابتها و تعارض مناف ایران با برخي از دولـتهـای منطقـه و همانـين قـدرتهـای بـرر
حاضر در منطقه ،طي سالهای گذشته تالش رقبای ایران بر این بدده است که مدقعيـت ایـران بـهعنـدان
قدرت منطقهای تضعيف شدد .رقبای ایران در تالش برای شکلدادن ترتيبات منطقهای ميکدشـند تـا بـه
40

معندی قدرت که دراختيار دارد خدد را قدرت منطقهای مـيشناسـد و در تـالش بـرای ایجـاد ترتيبـات
منطقهای سعي در تثبيت مدقعيت خدد بهعندان قدرت منطقهای دارد .ایران این قدرت و تدانـایي خـدد را
در تعارض با مناف کشدرهای منطقه نميشناسد ،بلکه تأکيد دارد چنين مدقعيتي تنهـا مسـئدليت ایـران را
برای تأمين ربات و امنيت منطقه بيشتر کرده است و بهکارگيری قدرت ایران برای ایجاد ربات و امنيـت در
منطقه مناف ملتهای منطقه را تأمين و تضمين مينماید (قاسمي.)52 :1393 ،
نتیجهگیری و پیشنهادات

در این برهه زماني ،یک کشدر بهتنهایي نميتداند به نابسامانيهای کندني پاسخ دهد ،بلکـه نيـاز
است تا کشدرهای منطقه دست به دست هـم داده و بـازیگراني کـه ایـن نابسـامانيهـا را بـهوجـدد
آوردهاند ،از سر راه بردارند .امنيت همهجانبه خليجفارس را تنها با ابرارهای نظامي نمـيتـدان برقـرار
کرد .بلکه نيازمند سازوکارهای خاصي است تا همکاری همه کشدرها را برانگيـرد و همـه کشـدرهای
منطقه را در آن شرکت دهد و این مهم حاصل نميشدد ،مگر با تشریک مساعي و همکاری همهجانبه
تکتک کشدرهای منطقه و پرهير از هرگدنه اختال و دودستگي .ازسدیدیگر ،امنيت منطقـه حـدل
ایجاد «امنيت جمعي» دور ميزند .این امر مستلرم یک نظام امنيتي مشترم است که در آن راهبردهـای
امنيتي تمام کشدرها یکپارچه شده ،یکدیگر را تکميل نمایند .ایجاد این نظـام نيازمنـد تدافـق بـر سـر
گروهي از اقدامات مشترم است .بهترین راه نيل به چنين هدفي ،اقدامات اعتمادسازانه درجهت ایجاد

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

این هد دست یابند .اما ایران باتدجهبه سداحل طدالني خدد در خليجفارس و باتدجهبه عناصر مـادی و

اعتماد است و در این مسير برای تبدیل منطقه خليجفارس به یک منطقه صـلح و امنيـت ،بایـد حسـن
نيت جایگرین سدتنيت شدد و این نياز اساسي امروزی در این منطقه بهشمار ميرود.
کشدرهای منطقه در شرایطي به یک الگدی همکاری منطقهای و تعامل سازنده خداهند رسيد کـه
دید و مناف مشترم داشته باشند و در امنيت منطقهای هریک از بازیگران براساس تدانمندیهای خـدد
به همکاری امنيتي مبادرت نمایند .ورود عناصر مداخلهگر و ناهمگدن به نظام منطقه تداوم مناقشات را
درپي خداهد داشت .کماکان که بدین شکل بدده است.
ترتيبات امنيتي جام در منطقه خليجفارس ،اگر برمبنای تنشزدایـي و حرکـت در مسـير تقدیـت
اعتماد شکل بگيرد و دفاع از صلح و امنيـت خلـيجفـارس در درجـه نخسـت در حـدزه مسـئدليت و
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ازجمله وظایف کشدرهای این منطقه و همکاری حقيقـي همسـایگان قـرار گيـرد ،مناسـبات تـازه در
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خليجفارس پدید خداهد آمد که از درگيری و جنگ جلدگيری و از مناف مشروع همه کشدرهای ایـن
منطقه حمایت و درعينحال از سلطهطلبي قدرتهای خارجي جلدگيری کند .نظام امنيت جمعـي بـا
خداست منطقه و با شرکت تمامي کشدرهای ساحلي ،ميتداند جایگرین مناسبي برای نظامهای امنيتي
از جمله نظام امنيتي امریکا در منطقه باشيد و چـارچدبي را فـراهم مـيآورد کـه بـهوسـيله آن امنيـت
بهعندان یک عامل غيرقابل تفکيک ميان کشدرهای ذیربط شکل ميگيرد و بـدینصـدرت بـه امنيـت
غيرقابلتفکيکي دست یابند .طبعاً دوام چنين نظام امنيتي به این امر وابسـتگي تـام دارد کـه همـه آنهـا
بخداهند و بتدانند عليه هر کشدر عضدی که ناقض امنيت و ربات منطقه باشد ،بـهطدرجـدی و بـدون
هرگدنه مالحظات سياسي و غيره ،عکسالعمل مناسب نشان دهند .اگر چنين نظامي در منطقـه شـکل
پيدا کرده بدد جنگ تحميلي هشت ساله صدام عليه جمهدری اسالمي ایران؛ حمله صـدام بـه کشـدر
کدیت و درنهایت حمله آمریکا و متحدانش به عراق صدرت نميگرفت و خليجفارس در طـدل چنـد
دهه این همه دچار بحران و تنش نميشد و حضدر مسـتمر نظاميـان کشـدرهای خـارج از منطقـه در
آ ها و کشدرهای منطقه خليجفارس شکل نميگرفت و هرینههای جبـرانناپـذیر انسـاني و مخـارج
کالن در این روند ،بر دوش مردم منطقه نميگذاشت.
مهمترین مالحظه راهبردی و پيشنهادی درخصد

تنظيم روابط با عربستان سعددی را مـيتـدان

ترسيم اهدا مرحلهای و حرکتهای گامبهگام و تدریجي برشمرد .بدین مفهدم کـه شـرایط کنـدني
روابط ،اجازه دسترسي به اهدا باالیي مانند همکاری راهبردی و تفاهم کامل را نميدهـد و درنتيجـه
بهبدد روابط باید بهصدرت مرحلهای و تدریجي مدرد نظر قرار گيرد .برایناساس در مرحلـه نخسـت،
هد گذاری از مرحله خصدمت و تنش بهسدی تنشزدایـي و رقابـت غيرخصـمانه مـيتدانـد مـدرد
تدجه قرار گيرد .دومين اصل در مالحظات راهبردی اتخاذ راهبرد حرکات متقابـل و متناسـب اسـت،
بدین مفهدم که در هر اقدام مثبت درقبال ریاض ،ایران باید منتظر دریافت پاسخ مثبت متناسب ازسدی
طر مقابل باشد ،تا از این طریق ،مناف ملّي و پرستيژ ملّي در تنظيم روابط بهصـدرت معقـدل حفـظ
شدد .سدمين نکته قابل ذکر آن است که نقطه آغاز هرگدنه بهبدد روابط با عربستان سـعددی در سـطح
دوجانبه نهفته است و بـا احتـرام متقابـل بـه ربـات ،امنيـت ،مشـروعيت و جایگـاه داخلـي و ملّـي و

42

کاهش تخاصم و تنش مدجدد و گسترش تعامالت و همکاریها قابل تصدر خداهد بدد.
درحقيقت نقشه امنيتي آینده خليجفـارس بـا حضـدر و اراده کشـدرهای منطقـه -الگـدی امنيـت
دستهجمعي درونزا -چشمانداز روشني را خداهد داشت .اميد آنکه جمهدری اسالمي ایران بتدانـد بـا
پشتدانه ارزشهای اسالمي و از رهگذر گفتگدها و مذاکرات منطقهای ،همزمـان بـا افـرایش پرسـتيژ
منطقهای گامي عمده در استقرار صلح و امنيت در خليجفـارس ازطریـق حـلوفصـل مسـالمتآميـر
اختالفات و بحرانهای منطقهای ،تدسعه مناسبات سياسي ،اقتصادی و فرهنگي و برقـراری مـراودات
مددتآمير درعين حفظ تماميت ارضي و تأمين مناف ملّي بردارد.
در این برهه زماني ک ه جمهدری اسـالمي ایـران تدانسـته قـدرت نظـامي خـدد را بـه عربسـتان
سعددی و جهان نشان داده و به ندعي تحميل کند و اقتدار جمهـدری اسـالمي ایـران نـرد عربسـتان
سعددی و جهانيان اربات شده ،دیگر نيازی به اعمال قدرت ندارد ،بلکـه بایـد اقتـدار خـدد را نشـان
دهد ولي باید با مذاکره را باز بگذارد و عربستان سعددی را از حالت متخاصـم بـه رقيـب تبـدیل
کند .حال با شرایط مدصد چه باید کرد؟
تثبیت اقتدار

الف) تثبیت اقتدار جمهوری اسالمی ايران ازلحاظ نظامی :بعني باید قدرت نظامي را حسـا
شده و محدود نشان داد ولي نباید استمرا داشته باشـد و تکـرار شـدد .البتـه اگـر عربسـتان سـعددی
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ارزشهای مذهبي و هدیتي نظام سياسي مقابل شروع ميشدد .در چنـين شـرایطي اسـت کـه انتظـار

متقابالً رفتار خصمانه اعمال کرد باید مجدداً اعمال قدرت نمدد ولي باتدجهبه تأیيـد و تفهـيم اقتـدار
نظامي ایران در عربستان سعددی و جامعه جهاني فعالً اعمال قدرت الزم و معقدل نميباشد.
ب) تثبیت اقتدار سیاسی(ديپلماسی) :جمهدری اسالمي ایران بایـد چـه بـهصـدرت باواسـطه،
ميانجي ،مستقيم و ...این مدضدع را دائماً به طر مقابل و جامعه جهاني نشان دهد ،البتـه نشـاندادن
اقتدار سياسي و دیپلماسي با سرکد فرق ميکند و باید بهگدنهای عمل کرد کـه عربسـتان سـعددی
در این شرایط (ورود به مذاکره) بماند ،نهاینکه هراس کرده و جا خالي کند و لروماً نشاندادن اقتـدار
سياسي نباید با بيان سخت ،تهدیدآمير و  ...باشد.
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باید وارد تعامل دوسدیه و معامله شد و از این اقتدار بهره الزم را برده ،نهاینکه به سمت هرینهها بـرویم.
برای این کار الزم است چهـارچد هـای بهـرهمنـدی و بهـرهوری در برابـر طـر مقابـل (عربسـتان
سعددی) را در مدضدعاتي همادن خليجفارس ،یمـن ،نفـت و  ...مشـخص و ببنـدیم و عربسـتان کـه
ضر شصت ایران را چشيده ،باید بداند که ميتداند با جمهدری اسـالمي ایـران معاملـه کنـد و نااميـد
نشدد؛ چراکه هرچه ازطر جمهدری اسالمي ایران نااميد و دلسرد شدد ،طبيعتاً به دامن رژیـم اشـغالگر
قدس ،امریکا و کشدرهای همسد در منطقه خداهـد رفـت .اگـر ایـن چـارچد هـا بـهصـدرت دقيـق
مشخص شدند (نه مانند قضيه برجـام) خصدصـاً در مدضـدع یمـن ،عربسـتان سـعددی بيشـتر رقبـت
ميکند .پس جمهدری اسالمي ایران باید بهگدنهای عمل نماید که در تعيين چـارچد هـای مـدنظر در
حدزههای خليجفارس (اقتصادی) ،مسير انتقال انرژی با همدیگر رقيب شدند ،نهاینکه بـه سـمت اقـدام
خصمانه برویم؛ یعني باید چارچد های مذاکره طدری بسته شدند که برای عربستان هم قائل بـه سـهم
باشيم.
جمهدری اسالمي ایران ميتداند در برابر عربستان کمي نرمش نشان داده ولي مراقـب باشـد کـه
قائله را کامالً وا ندهد؛ یعني باید در گفتگدها و گفتمانهای تهاجمي بهعندان نفر دوم باشد .هر زمـان
که عربستان سعددی تهاجمي صحبت کند ،بعد جمهدری اسالمي ایران صحبت کنـد و بـالعکس در
گفتگدها و گفتمانهای تعاملي جمهدری اسـالمي ایـران نفـر اول باشـد و صـحبتهـای تعـاملي و
سازنده نماید .بهعبارتدیگر ،بعد از پيروزی ،صحبت از مذاکرهکردن ،نشـاندهنـده اقتـدار و قـدرت
است ،ولي پس از شکست ،صحبت از مذاکره نشاندهنده ضعف ميباشد.
جمهدری اسالمي ایران باید مقدله امنيت را برای عربستان سعددی مقدلهای دوجانبه نشـان دهـد
و او را متدجه سازد که درصدرت اراده انجام عمل خصمانه عليه جمهدری اسالمي ایران (حتـي اگـر
اراده کند) ،عکسالعمل قاط و برخدرد سختي با او صـدرت خداهـد گرفـت ،همـانطدرکـه وقتـي
عربستان سعددی به سمت فشار و بازی سياسي و اقتصادی رفت ،جمهدری اسالمي ایران به سـمت
اقتدار و اقدام نظامي سدق پيدا کرد .پس جمهدری اسالمي ایران حاضر است بر سـر امنيـت منطقـه،
همزیستي مسالمتآمير و  ...داشته باشد و راغب به همکاری و مـذاکره اسـت .در ایـن شـرایط اگـر
عربستان مذاکره را قبدل کرد ،جمهدری اسالمي ایران ميتداند استفاده الزم را ببرد و بـهنـدعي برنـده
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در جامعه جهاني) بدتر خداهد کرد.
بنابراین ،شرایط کندني ،بهترین زمان برای جمهدری اسالمي ایران است که مذاکره با عربسـتان را
مطرح کند؛ چراکه جمهدری اسالمي ایران برتری خدد را اربات کرده و لرومي ندارد مدضـ خـدد را
تبليغاتي و در بدق و کرنا نماید .پس باید هدشمندانه برخدرد نماید و حتي ميتدانـد در گـام اول تـا
حدودی سدد و بهره جرئي و اطمينانساز به عربستان بدهد ،لکن باید برای مناف همزمان ما تضـمين
شده باشد.
دراینحال ،نير گفتمان و رویکرد نيروهای مسلح جمهدری اسـالمي ایـران بایـد از نـدع تثبيـت
اقتدار باشد و در مدض گيری سياسي آنها باید اقتدار نظامي را نشان دهند ،ولي روحيه تعاملي داشـته
باشند؛ یعني آناه که جمهدری اسالمي ایران در حدزه نظامي دارد اوالً :صـرفاً دفـاعي اسـت .ثانیااً:
تهدید و دشمن اصلي جمهدری اسالمي ایران ،رژیم اشغالگر قـدس و امریکاسـت .ثالثااً :براسـاس
آمدزههای دیني و فرامين امامين انقال  ،جمهدری اسالمي ایران هـيچگـاه عليـه سـایر مسـلمانان بـا
دشمنان خدد همکاری و تعامل نکرده و نميکند .رابعاً :بهطدرکلي اگـر کشـدری در زمـين دشـمنان
اصلي جمهدری اسالمي ایران (رژیم اشغالگر قدس و امریکا) بازی کند ،ایران حـق دفـاع از خـدد را
قائل است .خامساً :شرایط کندني منطقه اقتضا ميکند که کشدرهای منطقه بـا همـدیگر باشـند و لـذا
ظرفيت دوستي و همکـاری جمهـدری اسـالمي ایـران بـا کشـدرهای منطقـه بيشـتر از دشـمنان مـا
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شده است و اگر عربستان قائل به مذاکره نشدد وضعيت خدد را در سطح داخلي و خارجي (بازتـا

(کشدرهای منطقه و ایران) ميباشد .بهعبارتدیگر ،جمهدری اسالمي ایران در این فکر است کـه در
بسته منطقه ای باید تعامـل و همکـاری داشـته و بسـترهای لـروم همکـاری ماننـد فرهنگـي ،دینـي،
اجتماعي ،اقتصادی و امنيتي را مطرح کند.
عالوهبر نشاندادن اقتدار جمهدری اسالمي ایران باید مالحظاتي را برای مذاکره مـدنظر قـرار داد
و رعایت کرد.
 .1تحریک طر مقابل (عربستان سعددی) صدرت نگيرد.
 .2تحقير طر مقابل (عربستان سعددی) صدرت نگيرد.
 .3با همکاری بطدر کامل باز گذاشته شدد.
 .4تفيهم این مدضدع که مناف منطقه اقتضا ميکند دو کشدر به سمت یکدیگر متمایل شدند.
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جمهدری اسالمي ایران باید از کارتهای برنده یا ظرفيتهای بهدستآمده در عـراق ،سـدریه و
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یمن برای وادارنمددن عربستان سعددی برای تعامل و همکـاری و تمایـل بـه سـمت خـدد اسـتفاده
حداکثری و بهرهبرداری الزم را در مدضدعاتي مانند نفت ،امنيت خليجفارس ،جهـان اسـالم بنمایـد.
جمهدری اسالمي ایران باید برای طر مقابل (عربستان سعددی) یکسری امتيـازاتي قائـل باشـد و
در حالت اقتدار آغدش باز کنـد و نـه از روی تهدیـد و تحریـک ،چراکـه در ایـن شـرایط حـداقل
عربستان به سمت امریکا و رژیم اشغالگر قـدس نخداهـد رفـت و از مدضـدع تخاصـم بـه سـمت
بازیگری رقيب و سپس بيطر سدق پيدا خداهد کـرد .جمهـدری اسـالمي ایـران بایسـد بـر ایـن
مدضدع تأکيد نماید که امنيت منطقه در گروه امنيت جمعي بدده و ایـن امنيـتجمعـي بایـد درونزا
باشد نه بيروني و با تدسل به کشدرهای خارج از منطقه و فرامنطقهای.
مالحظات و اصول حاکم بر روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

 .1روابط بين دو کشدر از حالت مقطعي و تاکتيکي به حالتي بلندمدت و راهبردی ارتقا یابـد و
استمرار و تقدیت آن ساختاری و نهادینه شـدد( .نهادهـای مشـترم و یـا منطقـهای حفـظ و
تدسعه روابط تشکيل گردد و در جنبههای مختلف اقتصادی ،فرهنگـي ،سياسـي و امنيتـي و
دفاعي ساختارهای دائم مشترکي ایجاد شدد).
 .2جهت اصلي این روابط بر کاهش و درنهایت حذ سلطه و نفدذ سياسـتهـای امریکـا بـر
شئدن مختلف الگدهای رفتار عربستان نسبت به ایران تنظيم شدد .تأکيد اصلي در این روابـط
بر اشتراکات اعم از نيازهای اقتصادی ،منـاف مشـترم و نيازهـای مشـترم امنيتـي ،نيـاز بـه
کاهش سطح رقابتهای تسليحاتي ،مبادالت فرهنگي و  ...باشد.
 .3اصل اعتمادسازی متقابل ،ارربخشي تصاعدی و تضایفي سياسـتهـای همسـد در مدضـدعات
منطقهای و بينالمللي ،اقناعسازی در زمينه عدم اطمينان بـه سياسـتهـای بيگانگـان خصدصـاً
امریکایيها یکي از اصدل برقراری روابط با عربستان است.
 .4خروج عربستان از زنجيره حمایت از سياستهای تنشزا که تدسط دیگر دولتهـای عـر
نظير امارات درمدرد جرائر اعمال ميشدد.
 .5جمهدری اسالمي ایران باید در نشستهای مشترم با سعددیها ،آسيبپذیری امریکایيهـا
و رژیم اشغالگر قدس را در یک مداجهه جدی و واقعي جهان اسالم به آنها اربات کند.
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دولتهای عربي از عدامل کليدی حفظ مدقعيت کندني بينالمللـي امریکاسـت .دولـتهـای
عربي باید احساس ترس از مداخله نظامي و یا قط رابطه سياسي ،اقتصادی امریکـایيهـا را
با آنها از خدد دور نمایند و کشـدر جمهـدری اسـالمي ایـران مـيتدانـد عامـل زدودن ایـن
احساس هراس از آنها باشد.
 .7دورشدن اعرا از امریکا مشروعيت داخلي آن را چندین برابر تقدیت ميکند ،امریکـایيهـا
را بر این دولتها وابستهتر ميکند ،فضای حمایت امریکایيهـا از رژیـم اشـغالگر قـدس را
تنگتر مينماید ،به استقالل سياسي این دولـتهـا کمـک مـيکنـد و آسـيبپـذیری رژیـم
صهيدنيستي را افرایش ميدهد.
تنظيم روابط ایران و عربستان ميتداند برمبنای زمينهها ،عالئق و مناف مشـترم دو کشـدر انجـام
پذیرد .زمينهها و عالئق مشترم دو کشدر را ميتدان بهصدرت زیر بيان کرد:
 .1نظام امنیت منطقهای
دو کشدر جمهدری اسالمي ایران و عربستان سعددی در مجمدعه امنيتي خليجفارس قرار دارنـد.
بازیگران منطقهای ا ین مجمدعـه عبارتنـد از :جمهـدری اسـالمي ایـران ،عـراق و کشـدرهای عضـد
شدرای همکاری خليجفارس .این نظام امنيتي هماینک دچار شکا ها و گسلهای عميقي شـده کـه
قطببندی مجمدعه را بهدنبال داشته است.
 .2انرژی
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 .6نياز امریکایيها به انرژی ،بـازار و امنيـت منطقـه ،نيـاز حيـاتي امریکـا بـه حفـظ رابطـه بـا

از دیگر اهرمهای مثرر در تقدیت روابط ایران و عربستان مدضدع نفت و انرژی در خليجفـارس
مي باشد .این دو کشدر ،دو قدرت نفتي بـرر دنيـا و دو عضـد مـثرر و کليـدی اوپـک مـيباشـند.
وحدت و اشترام نظر و همسدیي راهبردی این دو کشدر در مدضدع نفت ،ميران تدليـد و قيمـت و
نفدذ بر سایر اعضای اوپک ميتداند وضعيت بازار نفت را متحدل کند.
 .3همکاریهای اقتصادی و فنی و اعزام نیروی کار ماهر(تشکیل اتحاديه اقتصادی منطقهای)
همجداری جغرافيایي ،نيازهای متقابل و مکمل بددن اقتصاد دو کشدر مـيتدانـد زمينـههـای رشـد
همکــاریهــای اقتصــادی را در مدضــدع واردات و صــادرات(مداد غــذایي ،صــنای دســتي و فــرش،
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محصدالت صنعتي ،آ و  ، )...همکاریهای فني(ساختار و راهانـدازی صـنای سـبک ،کارخانجـات و
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سدسازی و معادن و  )...و مبادله و اعرام نيروی کار ماهر بين دو کشدر را تقدیت کند.
 .4همکاریهای فرهنگي ،علمي و آمدزشي تبادل استاد و دانشجد ،فيلم ،تئاتر ،همکاریهای رسانهای)؛
 .5زائرین حرم شریف نبدی و حجاج بيتاهللالحرام و تدریسم (گردشگری) ،لغد روادید؛
 .6همکاری در امنیت داخلی ازقبیل موادمخدر ،جرائم سازمانيافته و...
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خارجي ،شماره  ، 48سال دوازدهم ،تابستان.
 .6اسدی ،بيژن ( ،)1371عالیئق و استراتژی ابرقدرتها در خليجفارس ،تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
 .7افتخاری ،اصغر( ،)1391امنيت ،تهران :انتشارت دانشگاه امام صادق(ع).
 .8اميراحمدی ،هدشنگ ( ،)1373ایران و خليجفارس؛ دیدگاهها و مسائل استراتژیک ،ترجمه جمشـيد زنگنـه ،مجمدعـه
مقاالت چهارمين سمينار خليجفارس ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالملل.
 .9ای.ليک ،دیدید و مدرگان ،پاتریک ام ،)1381(.نظمهای منطقهای :امنيت سازی در جهاني نـدین .ترجمـه سـيد جـالل
دهقاني فيروز آبادی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .10باقری ،علي ( « ،)1386خليجفارس امنيت منطقهای و اهدا سياست خارجي جمهدری اسـالمي ایـران» ،مجلـه معرفـت،
شماره .115

ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیجفارس با نگاه به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

فهرست منابع

 .11بدزان ،باری ( ،)1378مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبـردی ،تهـران :پژوهشـکده مطالعـات
راهبردی.
 .12بدزان ،باری و الي ویدر( ،)1388مناطق و قدرتها ،ترجمه رحمان قهرمانپدر ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .13بيليس ،جان ( ،)1379امنيت بينالملل در عصر پس از جنگ سرد ،ترجمه حسين مجدی نجم ،تهران :سـپاه پاسـداران،
دوره عالي جنگ.
 .14تائب ،سعيد و خليلي ،حسين (« ،)1386اولدیتهای امنيتسازی در خليجفارس بـا رویکـرد امنيـت ملـي جمهـدری
اسالمي ایران» ،مطالعات دفاعي استراتژیک ،ش.30
 .15جدادی آملي ،عبداهلل ( ،)1388روابط بينالملل در اسالم ،بنياد اسرات.
 .16جهانآرا ،حميد (« ،)1397مطالعه راهبردهای امنيتي عربستان سعددی در خلـيجفـارس» ،تهـران :پـژوهش ملـل؛ دوره
چهارم ،شماره .37
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 .17جي مارتين ،لي ندر( ،)1383رهيافتي جام برای مطالعه امنيت ملي در خاورميانه ،چهرة جدیـد امنيـت در خاورميانـه،
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 115تابستان 1400

ترجم قدیر نصری ،تهران :انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
 .18دویچ ،کارل و دیگران ( ،)1375نظریههای روابط بينالملل ،ترجمه وحيد بررگي ،تهران ،انتشارات جهـاد دانشـگاهي،
جلد اول ،چاا اول.
 .19دهشيری ،سيد ضياتالدین (« ،)1377بررسي ترتيبات امنيتي در خليجفارس» ،مطالعات راهبردی ،شماره.78
 .20ذوالفقاری ،مهدی (« ،)1386ژئدپدليتيک خليجفارس؛ ایـران و امریکـا؛ تهدیـدها و فرصـتهـای فـراروی جمهـدری
اسالمي» ،فصلنامه علمي -تخصصي رهاورد سياسي دانشکده معار اسالمي و علدم سياسي دانشگاه امام صـادق(ع)،
شماره ،15بهار.
 .21روشندل ،جليل و سيفزاده ،حسين ( ،)1382تعارضات داخلي ،منطقهای و بينالملل در خليجفـارس ،تهـران :مرکـر
پژوهشهای علمي و مطالعات استراتژیک خاورميانه.
 .22رهپيک ،سيامک ( ،)1387نظریه امنيت جمهدری اسالمي ایران ،تهران :دانشگاه عالي دفاع ملي.
 .23صيقل ،امين ( ،)1373مفهدم امنيت در خليجفارس ازنظر ایاالتمتحده ،ترجمـه اميرسـعيد الهـ  ،تهـران :دفتـر مطالعـات
سياس و بينالملل.
 .24طائر ،محمد (« ،)1393تبيين علل اهميت خليج فارس و تنگه هرمر در امنيت ایران» ،فصـلنامه علـدم و فنـدن نظـامي،
سال دهم ،شماره  ،27بهار.
 .25عبدالهخاني ،علي ( ،)1383نظریههای امنيت ،تهران :مثسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقـات بـينالمللـي ابـرار معاصـر
تهران.
 .26غالمي ،طهمدر ( ،)1391جمهدری اسالمي ایران و امنيت خليجفارس :نقشي امنيتزا یا امنيتزدا ،مرکر بينالمللـي
مطالعات صلح.
 .27قاسمي ،حاتم و سرابي ،ليال (« ،)1393ترتيبات امنيتي مطلد خليجفارس ازمنظر جمهدری اسالمي ایـران» ،فصـلنام
مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس.
 .28قرباني ،مژگان (« ،)1391استقرار سپر دفاع مدشکي امریکا در خليجفارس و تأرير آن بر امنيت ملي جمهدری اسالمي
ایران» ،راهبرد دفاعي ،س  ،10ش .38
 .29کریگ ،مایکل( ،)1386بررسي چهارچد های امنيتي جایگرین در خليج فـارس ،ترجمـه خدیجـه حيـدری ،تهـران:
پژوهشکده مطالعات راهبردی ،گرارش پژوهشي.
 .30گریفيتس ،مارتين ( ،)1388دانشنامه روابط بينالملل و سياست جهان ،ترجمه عليرضا طيب ،تهران :نشـر نـي ،چـاا
اول.
 .31مجتهدزاده ،پيروز ( ،)1380امنيت و مسایل سرزميني در خليجفارس :جغرافيای سياسـي دریـایي ،ترجمـه اميرمسـعدد
اجتهادی ،تهران :مرکر چاا و انتشارات وزارت امدر خارجه.
 .32مرادی ،عبداهلل ( ،)1394رویکردهای گدناگدن به نظام امنيتي خليجفارس ،تهران :اندیشکده راهبردی تبيين.
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 .34مطلبي ،مسعدد و دیگران (« ،)1391اعتمادسازی پيشنياز امنيت و نظام امنيت دستهجمعي در خلـيجفـارس» ،فصـلنامه
مطالعات سياسي ،سال پنجم ،شماره  ،18زمستان.
 .35مطهری ،مرتضي( ،)1359خدمات متقابل اسالم و ایران ،جلد  ،1تهران :انتشارات صدرا ،چاا هفتم.
 .36مدرگان ،پاتریک و ليک ،دیدید ( ،)1392نظمهای منطقهای :امنيتسازی در جهان نـدین ،ترجمـه سـيدجالل دهقـاني
فيروزآبادی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی غيرانتفاعي.
 .37مدسدی ،سيدحسين (« ،)1386الگـدی امنيـت منطقـهای در خلـيجفـارس ،تجربـههـا و مدانـ » ،فصـلنامه مطالعـات
راهبردی ،سال دهم ،شماره چهارم ،زمستان ،شماره مسلسل .38
 .38هاليس ،روزماری ( ،)1372امنيت خليج فارس ،ترجم حاکم قاسمي ،تهران :پژوهشـکدة علـدم دفـاعي و اسـتراتژیک
دانشگاه امام حسين(ع).
 .39همتي گلسفيدی ،حجتاله و اقـار پرسـت ،محمدرضـا (« ،)1387امنيـت در حـدزه خلـيجفـارس» ،سـخنراني در
هجدهمين همایش بينالمللي خليجفارس ،دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امدر خارجه.
منابع اینترنتی:
http://www.leader.ir
http://tabyincenter.ir
https://www.noormags.ir
https://www.farsnews.ir
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مستندات بیانات مقام معظم رهبری:
 .44بيانات مقام معظـم رهبـری در دیـدار جمعـي از کارکنـان سـازمان تـأمين اجتمـاعي ،سـازمان بهریسـتي و اسـاتيد و
دانشجدیان – ()1373/04/29
 .45بيانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعي از دانشجدیان به همراه اقشار مختلف مردم – ()1378/04/21
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 .33مرادیان ،محسن ( ،)1388تهدید و امنيت ،تهران :معاونت اطالعات آجا.

 .46بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با گروه کثيری از سپاهيان و بسيجيان در مشهد مقدس – ()1378/06/10
 .47بيانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شدرای تأمين استانها – ()1379/11/25
 .48بيانات مقام معظم رهبری در دانشکده علدم دریایي ندشهر – ()1388/7/14
 .49بيانات مقام معظم رهبری در دانشگاه علدم انتظام – ()1390/6/29
 .50بيانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعي از اقشار مختلف مردم – ()1391/07/24
 .51سخنراني رئيس جمهدر در جم مردم شاهرود استان سمنان)1397/09/13( -
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