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چکیده
خلیجفارس از مله مناط مهم و است اتژی
منطقه به دلیل ش ایط است اتژی

های به شمار ممی یمد .ایمن

و ژئواهونمومیکی خماص خمود از اهمیمت

ویژهای در مسائل منطقه و های ب خوردار است .این موقعیمت اسمت اتژیکی
ممتاز مو ب شده است هه خلمیجفمارس از دی بماز شماهد چمال

قمدرت و

رقابت مداوم قدرتهمای منطقمهای و ف امنطقمهای باشمد .در ایمن میمای از
عوامل مهم و تاثی گذار مسوله امنیت ،ثبات و رام
اساس ،هدف از انجام پژوه

منطقه اسمت .بم ایمن

حاضم ب رسمی عواممل واگ ایمی و نماامنی در

خلیجفارس و تعیین سطح نیازهای منطقه با تو ه به سلسله م اتب نیازهای
مازلو و متناسب با ی تعیین الگوی امنیتی مناسمب منطقمه اسمت .در ایمن
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راستا عوامل ناامنی در خلیج فارس و الگوی امنیتی متناسب با ی به عنموای
سووا اصلی مط

واگ ایی ژئوپلیتیکی ،ژئواهونومیکی ،ژئوهالچ ی و سیستمی ،در قالب حماهم
بودی پاردایم واقآگ ایی ب منطقه خلیجفارس مو ب شدهانمد همه سیسمتم
خلیجفارس در سطح نیازهای زیستی – امنیتی ق ارگی د و در نتیجمه بم ای
تامین امنیت ابتدا باید در هت حاهم ه دی پارادیم نوولیب ا  ،همگ ایمی را
در سطح منطقه ایجاد نموده و در نهایت الگوی امنیت خودساخته ،امنیت را
در خلیجفارس ب ق ار نماید .بناب این پمژوه

حاضم ضممن تبیمین مفهموم

امنیت ،سلسله م اتب نیازهای مازلو و تطبی

ی با الگوی امنیتمی واحمدها،

عوامل واگ ایی و ناامنی خلیجفمارس و راهکارهمای مناسمب همت ط احمی
الگوی امنیتی مناسب منطقه ت سیم میشود.

واژههای کلیدی :واگ ایی ،همگ ایی ،امنیت ،سلسه م اتب نیازهمای ممازلو،
خلیجفارس
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میشوند و لذا این ف ض را مط

مینمایمد همه عواممل

مقدمه
بیر از آغاز ورود ب ژهن هس ی با معمای امنیت روبرو شید ،زییرا عوامیل محیطیی
مهمترین خطر نسبت ب حیاتیترین ارزش بیر ،یعنیی زنیدگی بی شیمار مییآمید؛
خطرهایی ک بسیاری از آنها از سوی نیروهای وبیعیی بیود .بیدین ترتییب در گیذر
در این راس ا خلیجفارس در زمره مناوقی محسوب میشود ک همواره با نیان هیایی
از درگیری ،س یز و جنگهای منطق ای روبرو بوده است .دخالتهیای قیدرتهیای
بزرگ و نیز بیاع مادی کیورهای منطق در حوزه سیاست خارجی ،زمین الزم برای
توسل ب قوه قهری را فراهم آورده است .بنابراین از جمل مسائل مهم و اسی راتویک
خلیجفارس ،مس ل ثبات و امنیت منطق است .لذا ژووهش حاضر بیا بهیرهگییری از
سلسل مراتب نیازهای مازلو ،زیرا با توج ب اینک سطح نیازهای واحیدها اولوییت
مناف ملی و نوع تصمیمات سیاست خارجی آنها را تعیین مییکنید ،بنیابراین تعییین
اولویت نیازهای سیس م خلیجفارس بیرای تیامین امنییت کییورهای منطقی الزامیی
است .در این راس ا ژرسش اصلی این ژووهش این خواهد بود ک عوامل واگراییی و
ناامنی در خلیجفارس کدامنید و اولوییت نیازهیای سیسی م منطقی ای خلییجفیارس
چیست و الگوی امنی ی مناسب برای حل معمای ناامنی خلیجفارس چگونی ترسییم
میشود .در ادام این فرض را مطیر میینمایید کی عوامیل واگراییی ژئیوژلی یکی،
ژئواکونومیکی ،ژئوکالچری و سیس می ناشی از حاکم بودن ژارادایم واقی گراییی در
منطق خلیجفارس موجب شدهاند ک سیس م خلیجفارس در سطح نیازهیای زیسی ی
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زمان بر اثر کارکرد نیروهای ژرف ،شکل ،مح وا و عوامل امنیت م حول شده اسیت.

– امنی ی قرارگیرد و در ن یج برای تامین امنیت منطق اب یدا بایید در جهیت حیاکم

کردن ژارادایم ن ولیبرال ،عوامل واگرایی را ب همگراییی تبیدیل نمیوده و در نهاییت 79

الگوی امنیت خودساخ  ،امنیت را در خلیجفیارس ایجیاد نمایید .در ایین راسی ا در
ژاسخ ب ژرسشهای یادشده ،چندین گروه از ادبیات موجود در روابط بیینالملیل و
مطالعات منطق ای میتوان شیاهد بیود .در گیروه اول ادبییاتی کی امنییت را محیور
ژووهش های خود قرارداده انید شیامل :قاسیمی در مقالی بررسیی مفهیوم امنییت در
سیاست تازه بینالملل ( قاسیمی ،)1386 ،روشیندل در ک یاب امنییت ملیی و نظیام
بین الملل (روشندل ،)1374 ،رابرت ماندل در ک اب چهره م غیر امنیت ملی (مانیدل،
 ،) 1387ادوارد آ.کاالدزج نیز در ک اب مطالعات امنی ی و امنیت چیست؟ درسهیایی
از جنگ سرد

(1992

 ،)kolodziej:جوزف جیی.روم در ک یاب تعرییف امنییت ملیی:

جنب های غیرنظامی ( ،)Romm: 1993نهای ا دانیگاه عالی دفاع در ک ابی تحیت عنیوان
نظری امنیت جمهوری اسالمی ایران براساس نگاه موسی بی مفهیوم نظریی  ،نظریی
امنی یی جمهییوری اسییالمی اییران را در چهییارچوب حییوزههیای مخ لییف تنظیییم و
سازماندهی مینماید (گروه مطالعات امنیت.)1378 ،
گروه دوم ادبیات مربوط ب خلیجفارس و مسیائل مخ لیف ژیرامیون آن کی بی
وور مخ صر ب برخی از آنها اشاره میشود :مج هدزاده در ک اب «کیورها و مرزهیا
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در منطق ژئوژلی یک خلیجفارس» (مج هیدزاده ،)1372 ،عزتیی در ک یاب جغرافییای
امنی ی خلیجفارس (عزتی ،)1378 ،اسدی در ک اب خلیجفارس و مسائل آن (اسدی،
 ،)1381الهی در ک اب خلیجفارس و مسائل آن (الهیی )1384 ،و مجموعی مقیاالت
سمینارهای مخ لف خلیجفارس ک ب مسائل و موضوعات خلیجفارس مییژردازنید.
در این راس ا مقاالت ،ژایاننام ها و ور های ژووهیی بسیاری نیز بی رشی تحرییر
درآمده است ک هرکدام از زوایای مخ لف مسیائل منطقی خلییجفیارس را بررسیی
نمودهاند .آنچ قابل توج است ،در ادبیات گروه اول مبنای نظری امنییت از دییدگاه
ژارادایم های مخ لف و در ادبیات گروه دوم مسائل مخ لف خلییجفیارس از دییدگاه
نویسندگان مخ لف مورد بررسی قرار گرف است ،لذا با توج بی اهیداف ژیووهش
حاضر ،ادبیات موجود چندین ضعف دارند :عدم توجی بی سیطح نیازهیای منطقی
خلیجفارس و الگوی امنی ی م ناسب با آن؛ و عدم توجی بی ارتبیاط م قابیل عوامیل
واگرایی و همگرایی و الگوی امنی ی م ناسب منطق .
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بنابراین با توج ب ناکارآمدیهای ادبیات موجود نسیبت بی اهیداف ژیووهش

حاضر ،ژرداخ ن ب سطح نیازهای سیس م خلیجفارس ،عوامل واگرایی و همگرایی و
وراحی الگوی امنی ی م ناسب با آنها ضرورت مییابد .لذا بر مبنای فرضیی ژیووهش

و ناکارآمدیهای موجود در ادبیات مربوو  ،ژیووهش حاضیر بیا روش توصییفی –

تحلیلی ،دو هدف نظری و کاربردی را همزمان دنبیال میینمایید .در حیوزه نظیری
توج ب مفهوم امنیت ،سلسل مراتب نیازهای مازلو و ارتبیاط آن بیا الگیوی امنی یی
واحدهای سیس م خلیجفارس و در حوزه کاربردی هدف ارائ الگوی امنی ی م ناسب
با محیط اس راتویک خلیجفارس است.
بنابراین با توج ب س وال اصلی ،فرضی و اهداف ژووهش ،اب دا ب تبیین مفهوم
امنیت ،سلسل مراتب نیازهای مازلو و تطبی آن با الگوی امنی ی واحدها و در ادامی
عوامل واگرایی و ناامنی خلیجفارس و راهکارهای مناسیب جهیت وراحیی الگیوی

 .1چارچوب نظری
دیدگاه واق گرایی با وجود ژییین تاریخیاش در اندیی سیاسی غرب ،در عمیل در
دوره بعد از جنگ جهانی دوم و با شکلگیری روابیط بیینالملیل بی عنیوان حیوزه
مس قل در مطالعات علوم انسانی ب شکل نظاممند ژدید آمد و تا ب امیروز تحیوالت
گوناگونی را تجرب کرده است .در این ژارادایم اصول و مبانی ویوهای ب عنوان بنیان
تحلیلی روابط بینالملل برگزیده شده است ک بقا و معمای امنیت بی عنیوان ن یجی
اصلی چنین مبانی مطر است .این دیدگاه با برگزییدن نظیام بیینالملیل بی عنیوان
چهارچوب کارکردی امنیت و تکی بر اصولی همچون دولتمحوری ،قدرتمحوری
کارگزاران ،مهم بودن ساخ ار نظام ب عنیوان م غییر مسی قل ،وضی وبیعیی و اصیل
آنارشی ،بقا را ب شکل باالترین ارزش حیاتی بازیگران یعنی دولتها مطر میکنید
و مهمترین خطر نیز بر ضدارزشهای اساسی قدرت ،ضعف قدرت ییا نبیود توزیی
م ناسب قدرت در سطح نظام است و در همین راس ا میزان آسیبژذیری واحیدهای
موردنظر را نیز بایس ی در ضعف قدرت آنها جستوجو کیرد ( .)Waltz: 1979لیذا در
این ژارادایم ،عوامل عملیاتی مفهوم امنیت یعنی ارزشهای حیاتی ،خطرها ،بازیگران
و آسیییبژییذیریهییا براسییاس فرضیییات بنیییادین خییود یعنییی قییدرتمحییوری و
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امنی ی مناسب منطق ترسیم میشود.
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دولتمحوری تبیین میشوند .مهمترین ارزش حیاتی ،بقاء در سیطح دولیت ملیی و
تداوم نظام با ویوگی قدرتمحوری است .مهیمتیرین خطیر نییز ناشیی از قیدرت و
ساخ ار قدرت و گسستها و ناکارایی اح مالی در این حوزه اسیت .بیراین اسیاس،
دولتها نیز مهمتر ین عامیل امنییت و نییز اعمیال خطرهیا هسی ند و بیدین ترتییب
آسیبژذیریها نیز در قالب ضعف قدرت و ییا سیاخ ار نام ناسیب قیدرت تعرییف
میشوند .در این دیدگاه تأکید بر ساخ ار قدرت و نقاط ضعف و قیوت موجیود در
این حوزه است .نظام بینالملل ،نظامی یکپارچ تصور میشود ک بر محیور قیدرت
عمل کرده و هیچ اصلی جیز آنارشیی بیر آن حیاکم نیسیت و سیاماندهی الگوهیای
رف اری نیز تنها بر ژای قدرت صورت میگیرد و مهمترین ارزش بازیگران نیز بقاء و
آن هیم حفییظ یکپیارچگی کیییور اسیت (قاسییمی .)21:1386 ،در شیکل  1تحلیییل
مفهومی امنیت نیان داده میشود.
شکل  .1تحلیل مفهوم امنیت
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منب ( :قاسمی)23 – 21 :1386 ،

 .٢سلسله مراتب نیازهای مازلو و الگوی امنیتی دولتها
از دیدگاه مازلو در وهل نخست ،نیازهای زیسی ی ،در رأس سلسیل مراتیب نیازهیا
قراردارند و برای ادام حیات انسان ،اساسی تصور مییشیوند و ژیس از ارضیا ایین
سطح از نیازها ،میتوان وارد سطو دیگر شد .بی عبیارتی ورود بی مرحلی بعیدی
نیازها و ارضاء آنها ،مس لزم برآورده ساخ ن حد مناسبی از نیازهای قبلی است .بعید
از تأمین نیازهای زیس ی ،امنیت اهمیت مییابد .بی عبیارتی حفاظیت از خیود مهیم
تلقی خواهد شد ،در مرحل سوم فرد خواهان شناسیایی خیود در قالیب گیروههیای
اج ماعی است و ژس از تعل یاف ن بی گروهیی خیاص ،آنچی بیرایش مهیم تلقیی
خواهد شد ،احساس نیاز ب اح رام از جانب دیگران است ،در مرحل دیگر و بعدی،
فرد خواهان تحق بخییدن ب تمام تواناییهای خود میباشد .بعید از ایین مرحلی ،
زیباشناخ ی و خل دنیای نوین است ک عالیتیرین سیطح از نیازهیای فیرد انسیانی
است و عموما تعداد کمی وارد این مرحلی خواهنید شید (قاسیمی .)43 :1386 ،در
سیس م بینالملل و نیز در قالب ژارادایم واق گرایی میتوان واحدهای مخ لفیی را در
چهارچوب قدرت میاهده کرد ک هرکیدام در سلسیل مراتبیی خاصیی از نیازهیای

مازلو قراردارند؛ برخی از کیورها در سطح نیازهای زیس ی – امنی ی هس ند .معضیل
و معمای اصلی این گروه از کیورها تامین نیازهای زیس ی و بقا است و حفاظت از
خود ،مهمترین حوزه تصمیمگیری دیپلماتیک را تییکیل مییدهید .گیروه دیگیر از
کیورها این سطح از نیازها را ژیت سر گذاش و ب سطح نیازهای اج ماعی ،تعلی
و محبت و اح رام رسیدهاند .در ایین مرحلی کییورهای میذکور سیعی در تعرییف
نقشهای خاصی برای خود خواهند داشت .مهمترین تالش ایین گیروه از کییورها
دستیاف ن ب نقشهای محلی ،منطق ای و جهانی است .نقیشهیایی کی در مرحلی
خودشکوفایی سعی در تحق آن دارند و تصمیم آنان بر این محور قراردارد ک تمام
تواناییهای خود را تحق بخیند و قدرت و اراده خود را بر دیگران تحمیل نمایند.
سرانجام در مرحل شناخت و زیباشناخ ی ،کیورهایی قراردارند ک نقشهیای خیود
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فرد وارد فرآیند شناخت زندگی ،محیط و حیات خود مییشیود .در نهاییت مرحلی

را تحق بخییده و در این مرحل خواهان تغییر و تحول در سیس می هس ند کی در

درون آن عمل مینمایند .بنیان نهادن سیس م نوین بر سیاخت و فرآینیدهای جدیید83 ،

مهمترین حوزه تصمیمگیری دیپلماتیک آنها را تیکیل میدهید .در شیکل  2ارتبیاط
بین سطح نیازها ،اولویت مناف و الگوی امنی ی نمایان میشود:
شکل  .٢سطح نیازها ،اولویت منافع و الگوی امنیت در قالب پارادایم واقعگرایی

نیازها
زیستی
امنیتی
کسب احترام و شخصیت
خودشکوفایی
زیبا شناختی

اولویت منافع
زیستی
دفاعی – امنیتی
تغییر سیستم محلی
تغییر سیستم منطقهای
تغییر سیستم جهانی

الگوی امنیتی
بقا (حفظ موجودیت)
بقا (حفظ تمامیت سرزمینی)
تاثیرگذاری منطقهای
هژمون منطقهای شدن
هژمون جهانی شدن

 .3عوامل ناامنی و واگرایی در خلیجفارس و سلسله مراتب نیازهای مازلو
خلیجفارس در منظوم قدرت بینالمللی نقش محوری دارد؛ چیرا کی تیامین کننیده
اس مرار نقش یک قدرت جهانی است و کسیب منیاف اق صیادی ،قیدرت نظیامی و
کن رل بیر رقبیا و افیزایش مقبولییت و مییروعیت بیینالمللیی ،ژییآمید کن یرل بیر
خلیجفارس است .خلیجفارس از دو بعد عمده مورد توج قدرتهای جهانی اسیت؛
اول انرژی ک همچنان نقش محوری خود را در اق صاد جهانی حفظ کرده و تا چهار
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ده آینده نیز این نقش اس مرار مییابد و رو بی تزایید خواهید بیود .دوم موقعییت
ارتباوی مم ازی ک جغرافیای خلیجفیارس را بی کیانون و نقطی ثقیل کرییدورهای
ارتباوی جهان مبدل کرده است (یونسیان .)94 :1384 ،اما نک قابل توج این اسیت
ک خلیجفارس در زمره مناوقی محسیوب مییشیود کی همیواره بیا نییان هیایی از
درگیری ،س یز و جنگهای منطق ای روبرو بیوده اسیت .دخالیتهیای قیدرتهیای
بزرگ و نیز بیاع مادی کیورهای منطق ای در حوزه سیاست خیارجی ،زمینی هیای
الزم برای توسل ب قوه قهری را فراهم آورده است .از آنجایی ک حوادث منطقی ای
ماهیت ژیشبینی ناژذیر دارند ،در ن یج ائ الفها ب سرعت در هم شکس مییشیود
و هر بازیگر تالش مییکنید تیا اصیلیتیرین م حیدان خیود را از وریی ابزارهیای
منازع آمیز کن رل نماید (ژاتر .)39 :1374 ،در این راس ا مهمترین عوامل منازعی آمییز
در ایجاد ناامنی و واگرایی در خلیجفارس را میتوان موارد ذیل برشمرد:
عیامل ژئیپلیتیکی ناامنی در خلیج فارس .منطق ژئوژلی یکی خلییجفیارس بی
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دلیییل حساسیییت جغرافیییایی و در برداش ی ن ذخییایر عظیییم نفییت و گییاز و تنگ ی

ژئواس راتویک هرمز ،ب عنوان یکی از مهمترین آبراه های اسی راتویک بیینالمللیی،
همواره توج جهانی را ب خود معطوف داش است .در این راس ا مهمتیرین عوامیل
ناامنی در خلیجفارس موارد زیر هسی ند )1 :مناقییات ارضیی و میرزی :اخ الفیات
ارضی و مرزی بین کیورهای منطق خلیجفارس و سیاستهای توسع ولبان برخیی
کیورها از مهمترین عواملی است ک صلح و امنیت منطق را تهدیید مییکنید .ایین
اخ الفات تاکنون نقش برجس ای را در شکلدهی ب روابط سیاسی – اق صادی بین
کیورهای منطق ایفا نموده است .ریی اصیلی واگراییی در منطقی خلییجفیارس را
میتوان در همین اخ الفات ارضی و مرزی جستوجو کرد .این اخ الفات نی تنهیا
صلح و امنیت منطق را مورد مخاوره قرارداده است ،بلک همگرایی را کی از وریی
تکوین همکاری و رف سوءتفاهمها میسر میشود را نیز با میکل مواج کرده است.
(جعفری ولدانی و ح شناس.)177 :1372 ،
 )2مداخلیی قییدرتهییای خییارجی :منطقیی خلیییجفییارس بیی دلیییل اهمیییت
ژئواس راتویک خود یکی از مناو بسییار مهیم و حسیاس جهیان در اب یدای هیزاره
جدید محسوب میشود .الب ی خلییجفیارس از دیربیاز نییز میورد توجی بیازیگران
بینالمللی و منطق ای قرارداش است .ژس از آنک انگلس ان ب حضور نظیامی خیود
در منطق خلیجفارس ژایان داد ،امریکا با حضور در کیورهای منطق و کن یرل آبیراه
کلیدی خلیجفارس ،اهدافی همچون تضمین عرض آزاد و مطم ن نفت و انرژی کی
برقراری نظم هومونیک بینالمللی لیبرال آن را ب عنوان کارکرد مهم هومونی امریکیا
شناسایی کرده بود ،دنبال میکیرد (ژوراحمیدی .)3 :1384 ،در واقی نفیت در نظیام
بینالملل کنونی عامل مهمی در میزان قدرت کیورها محسیوب مییشیود و مقیام و
مرتب ملل را در خصوص تملک یا نحوه دس رسی ب مناب آن در موازن بیینالمللیی
قدرت میخص میسیازد .لیذا اسی راتوی اییاالت م حیده امریکیا بی وییوه ژیس از
فروژاشی شوروی ،تسلط هرچ بیی ر بر مناب نف ی و کن یرل مسییرهای ان قیال آزاد
انرژی ب بازارهای مصرف و ب وور مس قیم کن رل اق صاد جهان سیرمای داری بیوده
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بین  8کیور منطق خلیجفارس بیش از  20مورد اخ الف ارضی و مرزی وجود دارد

است (عزتی .)26 :1382 ،بنابراین از سال  1981ب بعید ،امریکیاییهیا مبیادرت بی

سازماندهی نیروهای نظامی جدیدی برای مقابل با بحرانهای منطق ای تحیتعنیوان 85

نیروهای فرماندهی مرکزی در حوزه خلییجفیارس نمودنید

( Ramakrishman, 2008:

 .)240در واق خلیجفارس صخرهای است ک مجموع هیای نف یی و نظیامی اییاالت
م حده امریکا بر آن اس وار شده است ( .)Pelletiere, 2004: 133اما نک ی قابیل توجی
این است ک اقدامات ایاالت م حده موجب تحریک برخی کییورهای منطقی بیرای
ژیگیری اخ الفات ارضی ،ایدئولوژیک و غییره شیده اسیت و عیالوهبیر آن میان از
همکاری موثر کیورهای منطق برای حل اخ الفیات مییشیود و بیا دامین زدن بی
اخ الفات کوچک ،عامل مهم تعمی واگراییی بیین کییورهای حیوزه خلییجفیارس
است.
عیاماال ژئیاکیناایمیکی ناااامنی و واگرایاای در خلاایجفااارس .در منطقیی
خلیجفارس حجم بیی ری از مناب اق صادی موجود در جهان وجود دارد ک اهمییت
ژئوژلی یکی منطق را افزایش می دهد .شواهد نیان میدهد ک تضادهای ژئیوژلی یکی
در مناوقی شکل میگیرد ک دارای مناب اق صادی و اس راتویک ویوه و منحصیر بی
فردی برای نظام سرمای داری و قدرتهای موثر باشند .ب همین دلییل اسیت کی از
جمل شاخصهای این منطق میتوان ب بازیگران تعارضآفیرین ،حیوادث غیرقابیل
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ژیشبینی و مناب گس رده اق صادی و اس راتویک اشاره داشیت (امینییان.)62 :1384 ،
امروزه خلیجفارس ب عنوان مهمترین تامینکننده نفت و گاز جهان نقش بییبیدیلی
در رف نیاز کیورهای بزرگ صنع ی و کیورهای در حال توسع دارد .ایین منطقی
در سال  2006میالدی 28 ،درصد از نفت مورد نیاز جهان را تامین کرد .بر وب آمار
موجود  55درصد از کل ذخایر نف یی جهیان در ایین حیوزه قیراردارد و روزانی 16
درصد از نفت وارداتی کیورها از وری تنگ هرمز عبور میکنید کی ایین عیدد بیا
فرارسیدن سال  2030میالدی ب  30درصد در روز خواهید رسیید .از سیوی دیگیر،
کیورهای منطق عالوهبر در اخ یار داش ن ذخایر نف ی ،مقدار قابل توجهی از ذخایر
گازی جهان را در اخ یار دارند .ایران بعد از روسی ک  26/3درصد از ذخایر گیازی
را در تملک دارد ،با در اخ یار داش ن  15/5درصد از ذخیایر گیازی جهیان ،دومیین
کیور بزرگ دارنده گاز جهان محسوب میشود .در همین حال قطر بیا  14درصید،
عربس ان سعودی با  3/9درصد و امارات م حده عربی بیا  3/3درصید ،ذخیایر قابیل
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توجهی از گاز جهان را دارا هس ند

(2007: 3-5

 .)Henderson,از آنجایی کی یکیی از

م غیرهای مهم در ایجاد ثبات و صلح سیس م ،م غیرهای اق صادی اسیت ،در سیسی م
منطق ای خلیجفارس ب دلیل ساخ ار اق صادی واحدهای آن ک دارای اق صاد م کیی
بر نفت است ،اق صادهای یکسان در کنیار یکیدیگر قیرار گرف ی انید و تیوان تیامین
نیازهای اق صادی خود و یکدیگر را ندارند ،در ن یج رش های وابس گی م قابیل در
آن ضعیف و واحدها ب بازیگران برون منطق ای وابس اند (قاسمی.)64 :1380 ،
عیامل ژئیکالچری ناامنی در خلیج فارس .از نظر تمیدنی ،کییورهای حیوزه
خلیج فارس جزء تمدن اسالم محسوب میشوند .در ایین راسی ا مهیمتیرین عوامیل
ناامنی در خلیجفارس عبارتند از:
 )1تنش بین تیی و تسنن :تقسیم جهان اسالم بی دو میذهب تییی و تسینن،
مبنای ارتباوات در درون تمدن اسالم است .اصوال نگرش شیع بی اسیالم سیاسیی،
تبعیت اهل سنت از جامع آرمانی شیع ب عنوان الگویی برای جهیان اسیالم اسیت.
در درون تمدن اسالمی ،ج.ا.ایران با داش ن جمعییت  90درصیدی شییع بی عنیوان
کانون شیعیان جهان ،ب دنبال ارائ الگوی حکومت اسالمی ب جهانیان و بخصیوص
مسلمانان است .در مقابل ،نظر ب وجود حرمین شریفین در قلمرو ژادشاهی عربس ان
و مرکزیت معنوی آن در جهان اسالم ،این کیور همواره خیود را مسی ح رهبیری
جهان اسالم میداند .اصیوال رویکیرد دیینمحیور هیر دو کییور ،مجیال و گسی رم
همکاری اندکی برای آنها باقی میگذارد؛ زیرا اعی الی هرییک در اثیر ژیگییری ایین
هدف ،الگو بودن آن را در مقابل رقیب ب واقعیت نزدیکتر میکند .رقابت در حوزه
ژئوکالچری برخالف رقابت در حوزه ژئواکونومیکی و ب وور کلی مادی ،نمیتوانید
مب نیبر بازی حاصل جم مثبت باشد ،بلک لزوما حاصل جمی صیفر خواهید بیود
(آقایی و احمدیان .)10 – 3 :1389 ،در شکل 4الگوی روابط در درون تمدن اسیالم

ترسیم شده است:
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با نگرش اهل سنت بسیار م فاوت است .این دو نگرش م فاوت بالطب مان عمیومی
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شکل  .٤الگوی روابط درون تمدن اسالم

 )2گسی رش تضییادهای فرهنگییی – هییوی ی :در تیاریخ روابییط سیاسییی کیییورهای
خلیجفارس ،تضادهای هوی ی و فرهنگی نی تنهیا وجیود داشی اسیت ،بلکی ایین
تضادها ب گون قابل توجهی در حال افزایش است .جنگ ایران و عرا  ،حمل عرا
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ب کویت و همچنین برخی دیگر از س یزهجوییهیای درونیی را مییتیوان انعکیاس
چالشهای هوی ی کیورهای حاشیی خلییجفیارس دانسیت .تضیاد هیوی ی ،مییزان
شکنندگی کیورها را افزایش میدهد .شواهد نیان میدهد کی تعیارضهیا در ایین
منطق  ،ماهیت اسی راتویک ییا اق صیادی کیمتیری دارنید و در عیوض ،مولفی هیای
فرهنگی ،هوی ی و ایدئولوژیک در زمره موضوعاتی قراردارند ک میتوانند بر فضای
جدالها تاثیر ب جا گذارند (ژوس ینچی.)137 :1378 ،
 )3ساخ ار سیس م :خلیجفارس جزیی از سیس م خاورمیان محسوب مییشیود.
خاورمیان از نظر چرخ قدرت ،دارای ویوگیهای خاصی است .از جمل مهمتیرین
ویوگیهای آن دخالت قدرت یا قدرتهای غیربومی در آن است .در چرخ جهیانی
قدرت ،هرچند رقابت زیادی میان کییورهای برتیر جهیانی وجیود دارد ،امیا هنیوز
امریکا ب عنوان مهمتیر ین قیدرت جهیانی ،بیا وجیود کیاهش قیدرت نسیبیاش و
قرارگرف ن در فاز نظم مهارکننده ،میباشد .بی همیین علیت ،در منیاو حییاتی ،بی
خصوص منطق خاورمیان حضور نسب ا فعال دارد و ب شدت بی کن یرل منطقی  ،در
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مقابل چالیگران درونی و قدرتهای رقیب بیرونی میژیردازد .بیا توجی بی مییزان

تداخل نظمی در خاورمیان  ،بیثبیاتی نسیبی در سیسی م جهیانی ،سیسی م منطقی ای
خاورمیان را تحتتأثیر این بیثباتی قرارمیدهد .بنابراین با توج ب وضیعیت ثبیات
ساخ ی در خاورمیان  ،نظم منطق در حالت نظم نام وازن رو ب نظم بیساخ ار است،
ک این بیثباتی ،ناشی از محیط بیثبات اس راتویک منطق ای است ک آن را ب شدت
تحتتأثیر نظام جهانی قرارمیدهد .در ن یج تداخل نظم جهانی و منطقی ای ،محییط
اس راتویک خاورمیان را در شرایط بیثبات و آشوب منطق ای قرارمیدهید .بنیابراین
از جمل عوامل واگرایی در منطق خلیجفارس ،محییط بییثبیات اسی راتویک اسیت
(قاسمی و امرایی.)141- 144 :1392 ،
در ن یج عوامل ژئوژلی یکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکالچری و همچنیین سیاخ ار
سیس م حاکم بر منطق خلیجفارس ،هویت بازیگران منطقی خلییجفیارس در قالیب

تامین امنیت ملی کیورهای این منطق تبدیل شده است .بنابراین ب همان اندازه کی
وجود تسلیحات برای حفظ هویت و حاکمیت کیورها مورد نیاز اسیت ،بی همیان
نسبت رقابت تسلیحاتی از عوامل موثر بیاع مادی ،مان برقیراری امنییت جمعیی و
همگرایی منطق ای محسوب میشود .بنابراین با توج ب عوامیل ذکیر شیده ،منطقی

خلیجفارس در سلسل مراتب نیازهای مازلو ،در مرحلی نیازهیای زیسی ی – امنی یی

قرارمیگیرد و بنابراین اولویت مناف کیورهای این منطق  ،مناف زیس ی و دفیاعی –
امنی ی هس ند و همچنین مهمتیر ین اصیل الگیوی امنی یی آنهیا بقیا در قالیب حفیظ
موجودیت و بقا در قالب حفظ تمامیت سرزمینی است ،ک در شکل  5ترسییم شیده
است.

معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیجفارس :راهکارهای نظری  شهروز ابراهیمی و منظر امرایی

ژارادایم واق گرایی شکل میگیرد و لذا مسابق تسلیحاتی بی موضیوع ژیچییدهای در
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شکل  .٥ترسیم الگوی پژوهش
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 .٤راهکارهای امنیتی خلیجفارس
راهکارهای امنی ی در سیس م منطق ای خلیجفارس در قالب ژارادایم ن ولیبرال مطیر
میشود .در این راس ا اب دا باید از سطح ژارادایم واق گرایی ک حاکم بیر کییورهای
سیس م منطق ای خلیج فارس است ،ب سمت ژارادایم ن ولیبرال حرکت نمود .ب مانند
واق گرایی ،ن ولیبرالها فرض میکنند ک دولتها بازیگران اصلی در سیس م بیوده و
براساس برداشت خود از مناف شان عمل میکنند ،توانایی نسبی بازیگران مهم بوده و
دولتها برای تامین دس اوردهای خود از همکاری ،بایس ی بر آن تکی نماینید .آنیان
ب سازگاری اهداف آگاه بوده و اس دالل میکنند ک وابسی گی م قابیل ،ژدیدآورنیده
منافعی در همکاری بیی ر است (قاسیمی .)58 :1384 ،در ایین رابطی در قالیب دییدگاه
ن ولیبرال ،ارنست هاس با تاکید بر وابسی گی م قابیل میورد توجی ن یولیبرالهیا ،بی
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شرایط شکلگیری همکاری و همگرایی در بین کیورها میژردازد

(قاسمی.)84 :1384 ،

شکل  .6سیستم همگرایی ارنست هاس

اس راتویک می ر کیورهای سیس م منطق ای خلیجفیارس ،حصیول بی دو هیدف
اساسی امنیت و مناف ملی کیورها در سای وحدت و هویت منطق ای میسیر اسیت.
لذا در سیس م منطق ای خلیجفارس ،برای رسیدن ب الگوی امنی یی مناسیب بایید در
قالب مراحل زیر ب سمت همگرایی حرکت نمود.
مرحله اول :شروع روند همکاری (جدول  :1اقتصادی و زیست محیطی)

اقتصادی

زیست محیطی

نفت و گاز (اکتشاف ،تولید ،استخراج و قیمتگذاری)؛
حمل و نقل و ترانزیت؛
ایجاد مناطق آزاد و سرمایهگذاری مشترک؛
فعالیتهای کشاورزی؛
توسعه تبادالت گردشگری و اجرای تورهای تلفیقی مشترک.
بهرهبرداری از منابع آب خلیجفارس؛
حفاظت از آبزیان و آبراهها؛
کاهش آالیندهها؛
شیالت و پرورش آبزیان.

مرحله دوم :سرایت همکاری در حوزه فرهنگی (جدول  :٢فرهنگی)

فرهنگی

همکاریهای علمی و فنی؛
مبادالت دانشگاهی؛
ساخت تاسیسات و مجتمعهای فرهنگی و ورزشی؛
تقویت تولید اقالم و محصوالت فرهنگی و مشترک؛
سرمایه گذاری و تهیه برنامههای فرهنگی.
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در قالب نظری همگرایی ،با توج ب شرایط جغرافیایی ،اق صیادی ،فرهنگیی و
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مرحله سوم :سرایت همکاری در حوزه سیاسی (جدول  :3سیاسی)

سیاسی

حمایت از یکدیگر در مجامع بینالمللی؛
توسعه رایزنیها و مشورتهای سیاسی؛
همکاری های قضایی و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر؛
استفاده از امکانات موجود در سازمان کنفرانس اسالمی و جنبش عدم تعهد؛
حل مشکالت و ادعاهای ارضی.

در این مرحل همکاری و همگرایی بین کییورهای سیسی م منطقی ای خلییجفیارس

شکل خواهد گرفت و نیازها منطق از سطح نیازهای زیس ی – امنی ی فراتر مییرود.
بر این اساس زمانی ک نیازها از سطح زیس ی – امنی ی فراتر رود ،امنیت یک کییور
ب افزایش امنیت دیگر کیورها ب خصوص در سطح ییک منطقی بسی گی دارد .در
این راس ا امنیت منطق ای ب اندازه اصطال امنیت ملی معنیدار

میشیود (ابراهیمییفیر،

 .)81 :1385بنابراین واحدهای سیس م منطق ای خلیجفارس ،باید بی ضیرورت امنییت
م قابل واقف بوده و در ن یجی تیالش نماینید تیا ثبیات و تعیادل را در بسییاری از
حوزههای جغرافیایی ایجاد نمایند .لذا هرگاه واحیدهای سیاسیی سیسی م منطقی ای
خلیجفارس امنیت را در چهارچوب میارکت قدرتهای بزرگ ژیگییری نماینید ،در
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آن شرایط با مخاورات فراگیرتری روبرو خواهند شد .بنابراین الگوی امنی ی مناسیب
برای سیس م خلیجفارس ،امنییت خودسیاخ ناشیی از ژیونید و همکیاری اعضیای
سیس م خواهد بود .در واق بعد از رسیدن سیس م ب مرحل همگرایی ،واحدهای آن
خود لیزوم برقیراری ثبیات ،صیلح و امنییت را در نمیوده و عوامیل و ابزارهیای
همکاری امنی ی را ایجاد مینمایند ک میتوان ب برخی از آنهیا اشیاره نمیود :انعقیاد

ژیمانهای نظیامی – امنی یی دو ییا چندجانبی ؛ ایجیاد رژییمهیای امنی یی رسیمی و

اههیای میی ر
غیررسمی؛ ایجاد ژایگ 
می ر ؛ انجام مانورهای می ر

دفیاعی؛ تییکیل نیروهیای دفیاعی و امنی یی

نظامی؛ و همکاری در حذف قدرت و قدرتهیای

مداخل گر در سیس م خلیجفارس.
نتیجهگیری
این ژووهش درصدد برآمده تا ب بررسی عوامیل واگراییی و نیاامنی خلییجفیارس و
تعیین جایگاه آن در سلسل مراتب نیازهای مازلو و همچنین با توج ب این عوامیل،
الگوی امنی ی م ناسب با محیط اس راتویک خلیجفارس را ترسیم نماید .در این راسی ا

با توج ب اینک ویوگیهای محیط اس راتویک و مسائل مربوط ب آن ،محدودیتهیا
و تهدیداتی را در سیاست خارجی واحدها ایجاد میکند ،بنابراین اولوییت نیازهیا و
الگوی امنی ی واحدها را تحتتاثیر خیود قیرارمییدهید .لیذا از آنجیایی کی محییط
اس راتویک خلیجفارس مورد ژووهش قرارگرف اسیت ،مهیمتیرین عوامیل واگراییی
سیس م منطق ای خلیجفارس ،حاکم بودن دیدگاه واق گرایی بر کییورهای منطقی و
در ژی آن عوامیل ژئیوژلی یکی ،ژئواکونیومیکی ،ژئوکیالچری و سیسی می اسیت کی
موجب شدهاند سای بیاع مادی در سطح منطق گس رانیده شود و نیازهای منطق در
سطح نیازهای زیس ی – امنی ی قرارگیرد و الگوی امنی ی واحدها نیز ناشی از بقیا در
قالب حفظ موجودیت و بقا در راس ای حفظ تمامیت ارضی شیکل گییرد .بنیابراین
برای تامین امنیت و فرارف ن از سطح نیازهای زیسی ی – امنی یی ،کییورهای منطقی

مرحل دوم همکاری های فرهنگی و در مرحلی سیوم همکیاریهیای سیاسیی و در
نهایت ب همکاریهای امنی ی مبادرت ورزند و در قالب الگوی همگراییی ،واحیدها
را ب هم نزدییک و قابیل اع میاد بیرای هیم سیازند و در نهاییت در قالیب امنییت
خودساخ یعنی امنیت تیکیل شده از واحدهای منطق  ،صلح و ثبات را در سیسی م
منطق ای خلیجفارس برقرار نمایند .در این حالت سطح نیازهای منطق خلییجفیارس
از سطح نیازهای زیس ی – امنی ی فراتر میرود و امنیت سیس م خلیجفارس ب عنوان
امنیت ملی کیورها مطر میشود.
براساس ژووهش حاضر ،عوامل واگرایی و ناامنی خلییجفیارس شیامل عوامیل:
ژئوژلی یکی ،ژئوکالچری ،ژئواکونومیکی و سیس می یکیدیگر را تقوییت مییکننید و
همین امر حل معمای امنیت در خلیجفارس را با میکل مواج مییسیازد .بی ویور
مثال اخ الفات ارضی بین اعضای سیس م منطقی ای خلییجفیارس ،اح میال حضیور
قدرت مداخل گر را افزایش می دهد و برعکس حضور مداخل گر ،اخ الفات ارضیی
بین اعضا را تقویت میکند و یا مناب سرشار نفت و گیاز موجیود در منطقی عامیل
مهمی است ک کیورهای همسای تعیین حدود مرزی را با حساسیت بیی ری دنبیال
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باید با دیدگاه ن ولیبرال ،در مرحل اول همکاریهای زیستمحیطیی و اق صیادی ،در

نمایند .در این راس ا عوامل واگرایی خلییجفیارس ،مسیابق تسیلیحاتی را در منطقی

گس رش داده است؛ ب ووری ک کیورهای منطق خلییجفیارس همییی بی دنبیال 93

موازن قدرت نظامی بودهاند و این امر مسابق تسلیحاتی را بیش از ژیش شای کیرده
است .لذا سیس م منطق ای خلیجفارس ب دلیل حس بیاع میادی و نیاامنی ناشیی از
عوامل واگرایی در مرحل نیازهای زیس ی – امنی ی قراردارد .همچنین اولویت منیاف

زیس ی و دفاعی – امنی ی ،ب معمای شدید امنی ی بین اعضا منجیر شیده اسیت و در
نه ایت موازن قدرت و امنیت ن تنهیا امنییت را بیرای بیازیگران منطقی بی ارمغیان
نیاورده بلک ب معمای شدید امنیت منجر شده است .معمیای امنییت موجیب بیروز
مسابق تسلیحاتی شدید ،کاس ن از بودج اق صادی و افزودن بر بودج نظامی شیده
است.
شکل  .٧الگوی روابط و راهکارها در خلیجفارس
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