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 دهیچک

منطقه خلیج فارس بدلیل اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک از اهمیت بسزایی برای باازیررا  منطقاه ای      

کارکرد دوگانه؛ صلح/ جنگ و همررایای/ واگرایای و دار است. منطقه خلیج فارس دارای ای برخورو فرا منطقه

زا بار ماانیسام آنچه در این نوشتار مهم اسات واکااوی ماهیات امنیات بارو  امنیت درونزا/ برونزا بوده است.

ساووا  اصالی  منطقه گرایی کشورهای عربی خلیج فارس در حوزه سیاست داخلی و خارجی آنها مای باشاد.

ی حوزه خلایج فاارس  اه تاا یری عرب یکشورها ییگرامنطقه سمیماانا بر تحقیق اینست که امنیت برو  ز

زا و متاای بار گرایی کشورهای خلیج فارس بر اساس امنیات بارو ؟ فرضیه اصلی بر این است که منطقهدارد

هاای پاا  عربایئ ژئوپلیتیاک ای استوار است و نرار های فرا منطقهتامین امنیت منطقه ای از سوی قدرت

ای باعث تشادید ایان اساترات ی حفظ سیستم سیاسی و اتحاد در مقابل بازیررا  بزرگ منطقه ئسنیشیعه و 

های دفااعی دوجانهاه و مطرح نمود  عناوینی مانند ناتوی عربی حتی در سطح نظری و موافقتنامه شده است.

 -قیاق توصایفیرو  تح باشاد.های بزرگ در راستای تامیل پروزه امنیات بارو  زا مای ند جانهه با قدرت

 .ای و اینترنتی استتحلیلی و مهتنی بر رو  گردآوری کتابخانه

 هاکلید واژه

 .رقابت سیاسی کشورهای عربیئ زائخلیج فارسئ امنیت درو  گراییئمنطقه
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 مقدمه

بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی مفهوم همررایی برای اولین بار در  ار وب منطقه گرایی در اروپای غربی      

. این نظامی و اقتصادیئ تهدیل به یک پروژه عملیاتی شد سیاسیئ تعاریف مشخصه های همه جانهه فرهنریئبا 

نهادی و  یهامنطقهئ به نوبه خودئ به عنوا  ترکیهی از استعداد جغرافیاییئ درجه بالایی از تعاملاتئ  ار وب

سترات یک در حوزه روابط بین خلیج فارس از جمله نقاط ا. ه استگردید فرهنری مشترک تعریف یهاتیهو

الملل است که به لحاظ موقعیت و تا یر آ  بر معادلات منطقه ای و جهانی از ارز  سوق الجیشی خاصی 

برخوردار است. حضور بیشتر و گسترده قدرت های بزرگ در طو  قرو  نوزدهم و بیستم و اهمیت این منطقه در 

در سا  تداوم منافع دولت های استعمار ی بوده است.  نظریات ژئوپلیتیک کشورهای خارجیئگویای حفظ و

 یاسو با اجرای سیاست دو ستونی  نمتحده امریاا با نفوذ غیر مستقیم خود  الاتیا ئهایسیانرلخروج  بام. 1791

 دهه. در اوایل دادنظام امنیتی منطقه را شال  ()ایرا  ژاندارم منطقه و قدرت نظامیئ عربستا  قدرت اقتصادی

در  1(GCC)هشتاد با پیروزی انقلاب اسلامیئ یک نظام امنیتی جدید به نام شورای همااری منطقه خلیج فارس 

هیچ مچنین ه عراق به کویتئ ناتوانی این شورا به ا هات رسید. حملهجنوبی خلیج فارس ایجاد شد. با  هیحاش

های  که سیاست یا ه منطقهخلیج فارس برای تشایل واحد یاپارحوزه تلا  سیاسی توسط دولتها در 

ئ آمریاا به این نتیجه رسید 1001سپتامهر  11 حاد هبخصوص بعد از  .مشترک را تنظیم کندئ انجام نشده است

که در منطقهئ حضور و نفوذ بیشتری یابد و از اعتماد بیش از حد به کشورهای عضو شورای همااری خلیج فارس 

ه خلیج فارس مهنی بر  هات منطقبپرهیزد. بنابراین ایالات متحده آمریاا به تدوین الروی امنیتی جدید خود در 

های یلپتانسی پرداخت. ایرا  به دلیل داشتن بیشترین سواحل در خلیج فارس و همچنین ه مونیک استهداد

تواند نقش مهمی در امنیت منطقه ایفا کندئ به دنها  جلب همااری کشورهای حاشیه خلیج فارس یمبالایی که 

دسته جمعی در مقابل  و متقاعد کرد  آنها بر مهنای عدم حضور و نفوذ بیرانرا  در منطقه و ایجاد الروی امنیت

اما منطقه گرایی کشورهای عربی با  (.10: 1831مورد پذیر  اعرابئ بوده است )اسدیئ  الروی  هات ه مونیک

امنیت برو  زا و در حد بالایی از وابستری به قدرتهای خارجی عجین شده است. بطوریاه این وابستری امنیتی با 

عربیئ آشاار و مشاهده می گردد. بنابراین منطقه گرایی کو اترین بحرا  سیاسی و نظامی در کشورهای 

کشورهاس عربی قهل از هر موضوع به تحلیل مفهوم امنیت برونزا بر می گردد. باارگیری استرات ی امنیت برونزا با 

توجه به بحرا  های منطقه ای از یاسو و روابط دوجانهه و  ند جانهه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با 

 غربی از سوی دیرر کاملا مشهود و معلوم می باشد.قدرتهای 

                                                                 
1- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 
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 ادبیات تحقیق  .1

خلیج فارس و تحولات با توجه به ایناه تحقیقات و پ وهش های متعددی در ارتهاط با موقعیت و جایراه      

در ارتهاط با مفهوم امنیت برو  زا به عنوا  پیش شرط منطقه گرایی کشورهای انجام گرفته است اما مرتهط با آ  

های اتحاد و ائتلافی آنا  و  الش های آینده کمتر اشاره شده است. برخی پ وهش های عربی با توجه به سیاست

ایرا ئ »( در مقاله 1831مرتهط انجام شده در این حوزه را مورد بررسی قرارداده و به آنها اشاره می نماییم. برزگر )

دارد که با خروج عراق از یک بازیرر تهدیدگر و تغییر یبیا  م« عراق جدید و نظام امنیت منطقه ای خلیج فارس

ماهیت امنیتی و همچنین با ورود و افزایش نقش عنصر شیعه در تحولات قدرت و سیاست منطقه و به دنها  آ  

امنیتیئ  –نزدیای ایرا  و عراقئ شال گیری یک نظام امنیتی جدید مهتنی بر وی گی ها و واقعیات سیاسی 

دی منطقه ضروری است. نویسنده ضمن ارائه بعضی وی گی های ترتیهات جدید امنیتی به این فرهنری و اقتصا

نتیجه می رسد که بدو  همااری جمعی و متقابل میا  تمامی کشورهای منطقهئ هیچ نظام امنیت منطقه ای 

بر این  «یا هویت؟ماهیت اتحادها در خاورمیانه ؛ قدرت »در مقاله  (1878موفق نخواهد بود. رسولی  انی آبادی)

عقیده است که؛ در بررسی ماهیت و علل شال گیری اتحادهای این منطقهئ بایستی نقش عوامل هویتی را بسیار 

( در مقاله 1831) نصوحیا  کمرنگ دانست و به نقش قدرت و تواز  قدرت در کنار تواز  تهدید اشاره کرد.

این نظر است که اختلافات کشورهای منطقه با یادیررئ  ئ بر این«موانع همررایی و  هات در منطقه خلیج فارس»

بی اعتمادی و فقدا  عزم سیاسی زمینه ساز بی  هاتی و نفوذ کشورهای فرا منطقه ای به خصوص آمریاا شده 

است. هر  ند گام هایی در جهت تقویت همررایی طی دو دهه اخیر برداشته شده است اما همررایی در منطقه 

وجود عزم سیاسیئ تدوین اسرات یئ همااری و فعالیت جدی همه کشورهای منطقه در خلیج فارس به شرط 

 عرب کشورهای روابط»در مقاله  (1878هرسیجئ ابراهیمی پورئ نوعی باغها  )درازمدت قابل دسترسی خواهد بود.

 منازعات و ها کشماش ه این موضوع  اشاره می نمایند کهب« گرایی منطقه منظر از ایرا  و فارس خلیج ی منطقه

به بعد شال آشاارتری  به خود  گرفته و منجر به شال گیری  1838خلیج فارس از سا   در ساختاری دیرینه

الروی »( در مقاله 1831) علائق و  منافع  واگرایانه میا  ایرا  و  شورای همااری خلیج فارس شده است. موسوی

 تنظیم در آمریاا و انرلیس گر مداخله قدرت دو به رویارد ئ«امنیت منطقه ای در خلیج فارسئ تجربه ها و موانع

 بررسی را نظر امنیتی مورد ترتیهات از بازیررا  ادراکی تعارضات و اختلاف و پرداخته فارس خلیج ترتیهات امنیتی

 است. کرده
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 یامنطقه. امنیت 2

و مهاحث مرتهط با امنیت منطقه  1در ابتدا برای تهیین بهتر و دقیق تر از مفاهیم به تعریف منطقه     

ای می پردازیم. در تعریف منطقه گفته می شود که منطقه عهارت است از؛ یک ساختار بهم پیوسته 

شامل بر مرز کشورها و مهتنی بر قلمرو که حاکمیت های منفرد وجود داشته و از  لحاظ اجتماعی 

گاها متعارض انریزه پیدا می نمایند. متشال از بازیررا  مختلف است که به واسطه اصو  متفاوت و 

( بنابراین منطقه گرایی به تمایل کشورهای مستقر در یک منطقه برای پرداختن به 1: 1831 )سیمهرئ

هماارهای مختلف اعم از سیاسی و نظامی و اقتصادی گفته می شود که هدف اصلی آ  ها همااری 

گرایی در نتیجه تحولات نظام جهانی تا  های مشتر ک و متجانس می باشد. هر  ند که مفهوم منطقه

حدودی تغییر پیدا نموده است اما هدف اصلی  نین رهیافتی رسید  به نقاط اجماع سازئ مهادلات و 

بنابراینئ منطقه گرایی اقدامی در جهت  همررایی همه جانهه در قالب همااری منطقه ای می باشد.

ها و ظهور ت به نهادهای فراملیئ همرن سازی ارز هائ انتقا  تدریجی قدرافزایش همااری بین دولت

باید بر اساس میزا  رشد  یااشاا  جدید جامعه سیاسی است. در این  ار وبئ همااری منطقه

ی امنطقهد. مفهوم امنیت تعاملات اقتصادیئ سیاسیئ اجتماعی و مهتنی بر هویت مورد توجه قرار گیر

ی هستند که شاید تعریف ادهیچیپی اواژهکه هر دو  اشندبیمی امنطقهامنیت و  واژهاز ترکیب دو 

 ( مساله دیرر پرداختن به مقوله امنیت می باشد که00: 1831مورگا ئ ) .نهاشدبرای آنها  مشترکی

بعد از جنگ سردئ مفهوم . بین الملل را به خود مشغو  کرده استمهاحث حوزه هاست امنیت مدت

مفهوم امنیت گسترده شده است و شامل  1از نظر باری بوزا  .شده است تریامنیت بسیار  ند وجه

و  رویارد بوزا  بیشتر جامع است؛ .شودیمی را نیز شامل امنطقهکه امنیت  باشدیممفاهیم بسیاری 

. در کندیاو تجزیه و تحلیل خود را با اعتقادات نوورئالیستی مانند هرج و مرجئ آغاز م در حالی که

نظریه امنیت  (Buzan, 1991: 19) ریسته شده است. ها به امنیت نرز همه جنهها ئبوزا باری  نظریه

ی و مسائل امنطقهی برای تجزیه و تحلیل امنطقهای رو  شناسانه با سطح تحلیل یهنظرئ  یامنطقه

ی محور از جها  برسد. از سوی دیرر در امنطقهخواهد به فهم یمامنیت بین المللی است. این نظریه 

باز است تا بتواند اماا  گستر  تفاوت در میا  مناطق را درک نماید. باری  نسهتا  پی ایجاد  ار وبی 

مطرح کردئ اما بعدها نظریه پردازا  دیرری از  ی راامنطقهبوزا  برای اولین بار  نظریه مجموعه امنیتی 

                                                                 
1 -Region 
2- Barry Gordon Buzan 
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(. از لحاظ امنیتئ 199: 1893عهداللهئ اند )بوده 1و مورگا  1لیک ها آین ترمهمآ  استفاده کردند که 

که  هاستدولتی از امجموعهمنطقه به معنی شهه سیستم مشخص و مشهوری از روابط امنیتی بین 

و  هادولتئ نقش رابط را در ارتهاط متقابل یامنطقهاز لحاظ جغرافیایی نزدیک یادیرر باشند. سطح 

ی به طور شایسته امنطقهکند. بدو  درک این سطحئ وضعیت دولت یململلی بازی بین ا کل سیستم

ی با ساخت گفتمانی مناطق امنطقهی امنیتی هامجموعه(. 118: 1839بوزا ئ شد )درک نخواهد 

شوند و یمی امنیتیئ بازیررا  مطالعه دهاکرکارو  هاگفتما ئ هامجموعهشوند. در کل این ینمتوصیف 

این تعریف  توا یمبه طور کلی (. 897: 1837عهدالله خانیئ آنها )و کارکردهای منطقه  هاگفتما  نه

تصورات و تعهیرات از امنیت ملیئ که اعضای  مجموعه ی عهارت است از:امنطقهامنیت  را  ارائه داد که

نظامی و نهاد ها و  اعتهارات منطقهئ از مجموعه سطوح کشماش در یک دنتوانیم منطقهیک 

ارتهاطی  تیماه باری بوزا  معتقد است: (.817: 1891افتخاریئ ) ورندآی جمعی به دست هاهیاتحاد

الروهای امنیتی یک دولت را بدو  درکی اساسی از وابستری متقابل الروهای امنیت  فهم امنیتئ

ی از امجموعهنطقه به عنوا  ( م00: 1839بوزا ئ ) .سازدیمی که در آ  وجود داردئ ناممان امنطقه

یئ امنطقهامنیت  در تعریفکه به لحاظ جغرافیایی در نزدیای هم قرار دارند.  شودیمتعریف  هادولت

می باشد. منظور  هادولتعنصر اصلی که باید به روابط قدرت افزوده شود الروی دوستی و دشمنی بین 

ی واقعی تا انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته از دوستی ایناه در روابط آنها طیفی متشال از دوست

باشد.  یزی که این یمباشد. منظور از  دشمنی نیز روابطی است که در آ  سوء ظن و هراس حاکم 

وسیعی متشال از بی تفاوتی یا بیطرفی است که در آ   فاصلهسازدئ یمدو قطب را از یادیرر جدا 

آید یا به طوری به هم آمیخته که ینمدوستی و دشمنی یا به قدری ضعیف است که  ندا  به حساب 

ارتهاط کشورها با محیط بیرونی از سه  .(Buzan, 1991: 35)گرایش آشااری به هیچ طرف ندارد

ئ اختلاف وجود روابط اختلاف آمیز  که در آ  در برداشت منافع :می تواند مورد مطالعه قرار گیرد زاویه

ل که با ناسازگاری بنیادین همراه است و به راحتی قابل حقابل حل است. روابط تناقض آمیز  دارد اما

. و روابط تضاد آمیز که در آ  منافع و دیدگاه های طرفین در تقابل نیست و به گذشت زما  نیاز دارد

رویی علنی ارد و مسایل ریشه ای تر از آ  است که تضارب آرا حل شود. در این موارد رویاکامل قرار د

بنظر می آید که روابط منطقه ای بازیررا  حوزه خلیج فارس (. 18: 1897 ئوجود دارد )سریع القلم

حضور قدرتهای بزرگئ  به همین دلیل است که مساله امنیت نظامیئ مهتنی بر روابط تضاد آمیز باشد.

                                                                 
1- Lake David 
2- Patrick Morgan 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthetablet.org%2Fpatrick-morgan%2F&psig=AOvVaw2z-sjBclMJeLmZFCC-InOm&ust=1618344403592000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjHhdbrwPnvAhUZcxoKHR5dDlMQr4kDegQIARAh
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جنگ های نیابتیئ تخریب مواضع سیاسی و در نهایت ائتلاف و اجماع بر علیه سایرین جزو سیاست 

 های اجتناب ناپذیر در منطقه خلیج فارس می باشد.

 

 امنیت برون زا و  منطقه گرایی در خلیج فارس. 3

باارگیری آ  استرات ی امنیت برو  زا به تدوین سیاست ها و متغیرهایی اشاره دارد که تامین و      

نقطه مقابل امنیت برو  زا در پیش  در بیرو  از مناسهات منطقه ای تعریف و تدوین می گردد.

ملی می باشد. به عهارت -گرفتن استرات ی امنیت درونزا یا خود اتاایی بر اساس مولفه های بومی

قرار  1زایت برو ای است که در مقابل مفهوم امنمفهومی مهتنی بر امنیت شهاهزا منیت درو ا بهتر

شودئ در زائ امنیت شهاه از سوی بازیررا  داخل شهاه تأمین میگیرد. در حالت امنیت درو می

زا از سوی یک یا  ند مدافع بیرونی که  تأمین تمام یا بخشی از امنیت در حالت امنیت برو حالی

زا در یک مجموعه برو زا و موازنه میا  امنیت درو (. de Witte, 2015: 11) پذیردصورت می

زا در های امنیت درو توا  با توسل به نظریه موازنه تهدید نشا  داد. طرحای را میامنیتی منطقه

ای برای موفقیتئ نیازمند حداقل درجاتی از همررایی امنیتی بر پایه های امنیتی منطقهمجموعه

هر  نیادیساختار بن وع استفاده کرد.عنوا  نقطه شراعتماد میا   اعضا هستند تا بتوا  از آ  به 

 یتیکه مجموعه امن. نخستئ مرز شودیم لیتشا یاساس ریاز  هار متغ یامنطقه یتیمجموعه امن

 ند واحد  ایوجود دو  یمعناکه به  کی. دومئ ساختار آنارشسازدیواحدها جدا م رریای را از دمنطقه

 یواحدها ا یقدرت م عیزکه معاد  تو  تیاست. سومئ قطه یامجموعه نیخودمختار در درو   ن

 شودیواحدها م ا یم  یو دشمن یکه شامل الروهای دوست  یمجموعه است.  هارمئ ساخت اجتماع

(Buzan and Weaver, 2003: 53 .)و ترس حاکم بر  یبدگمان نجائیدر ا یمنظور از دشمن

 یمهتن یهانشک از برهم یابه گستره زین یواحدها اسات و دوست اا ی ندجانهه م ایمناسهات دو 

و  بوزا  واحدها اشاره دارد. ا یم یهماار یهاما یو انعقاد پ یهانیتا انتظار پشت تینبر ابراز حسن

را تحت دو مفهوم  یامنطقه یتیمجموعه امن کیدر  یرونیب ررا ی( نقش باز07-03: 1008) وریو

شال  ورئیانداز بوزا  و واز  شم قتی. در حقدهندیقرار م لیتحل و هیمورد تجز  ینفوذ  و همپوشان

 یهای اصلقدرت ا یم یبنداز رقابتئ تواز  قوا و صف ییایئ الرومنطقه یتیاستاندارد مجموعه امن

اتفاق  یزمان یهمپوشان به آ  افزود. زیرا ن یهای خارجنفوذ قدرت راتیتأ  دیمنطقه است که با

                                                                 
1. Exogenous Security 
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تعلق  یامنطقه یتیمجموعه امن کیاز  شیطور همزما  به ببه یاسی ند واحد س ای کیکه  افتدیم

بنابراین امنیت در منطقه عربی خلیج فارس متای بر عوامل بیرانه و فرا منطقه ای می  داشته باشند.

قه گرایی باشد که از آ  می توا  به امنیت وابستهئ اجاره ایئ و ناپایدار تعریف نمود. عوامل منط

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را در ابتدا می بایست در حوزه نفوذ و برتری قدرت سیاسی 

بازیررا  منطقه ای مورد بررسی قرار داد. الهته ناگفته نماند که این رویارد سیاسی در جهت حفظ 

وی دیرر موجودیت سیاسی و عدم اعتماد سیاسی نسهت به سایر بازیررا  منطقه ای می باشد. از س

ی قرار داشته است امنطقهترتیهات امنیتی خلیج فارس از دیر باز مورد توجه بازیررا  بین المللی و 

یروهای نظامی خارجی در آ ئ بر ناما در پی تحولات سالهای اخیر از جمله عراق جدید و حضور 

ی گفتروهاها و یشهمای اخیر هاسا ی که در اگونهشده است به  اهمیت این ترتیهات افزوده

گرایی (. در حقیقتئ منطقه17: 1831واعظیئ است )امنیتی در خلیج فارس به بحث گذاشته شده 

لحاظ  خلیج فارس بیش از آناه دلایل و هنجارهای اجتماعیئ فرهنری یا مذههی خاص خود را به

منطقه بوده است. حتی وی ه در درو  خود تأ یر ادراکات مربوط به ناامنی بهنهادی داشته باشدئ تحت

رغم گرایی )نابالغ( در خلیج فارس نیز بهایمثابه بارزترین نماد منطقهشورای همااری خلیج فارس به

های اعلامی نداشته است که انداز یاپار ری امنیتی و دفاعیئ پیشرفتی فراتر از سیاستترسیم  شم

اعضای شوار نسهت به یادیرر است اعتمادی میا  یای از عمده دلایل آ  وجود بدگمانی و بی

(Miller, 2019: 36.)  تاکید بر امنیت برونزا در حفظ موجودیت واحدهای سیاسی از یاسو نشانه

ای از عدم واقع بینی در سیاست های دراز مدت می باشد و از سوی دیرر  بر وابستری بیشتر آنها 

عدم استقلا  سیاسیئضعف رابطه  به قدرت های بزرگ جهانی می افزاید. همچنین عواملی مانند؛

دولت و  فقدا  تعریف نوین از شیوه حاومتداری مهتنی بر اراده و خواست مردمئ جزو عناصر -ملت 

 مهم در وابستری به امنیت برونزا در میا  کشورهای حوزهخلیج فارس می باشد. 

 

 استراتژی امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس .4

آمریاا و تعمیق روابط آ  با کشورهای عربی بیشتر به مهاحث حوزه در ارتهاط با تداوم حضور      

انرژی نفت و گاز اشاره می شود اما این موضوع فرعی می باشد. زیرا آمریاایی ها علاوه بر تامین منابع 

امنیتی -انرژی به دنها  سلطه سیاسی و نظامی در منطقه می باشند و در این راستا استرات ی نظامی 

ه بصورت دوجانهه و  ند جانهه با کشورهای عربی منطقه بطور مرتب در حا  توسعه و ایالات متحد

در نقش و جایراه خود  یبازنرراز حدود یک دهه پیش در حا   متحده الاتیاتعمیق می باشد. 
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رسد که در حا  حاضر بیش از هر زما  نظر می و به است وی ه خلیج فارس بوده و به انهیخاورم

دیرری آماده انجام تغییرات اساسی در این خصوص است. نانچه در سفر اخیر ریاست جمهور ی 

در نشستی که با حضور سرا   رئیس جمهوری آمریاائ 1جو باید  ایالات متحده به عربستا  سعودیئ

گفت ایالات متحده به گردیدئ مصرئ و عراق برگزار  کشورهای عضو شورای همااری خلیج فارسئ ارد ئ

باید  افزود آمریاا منطقه را ترک نخواهد کرد تا د.عنوا  یک شریک فعا  در خاورمیانه باقی خواهد مان

 .روسیهئ  ینئ یا ایرا  خلا به وجود آمده را پر کنند

(https://www.entekhab.ir/fa/news/685889) ی بین آمریاا وحتی با وجود شااف های سیاس 

کشورهای عضو شورای همااری خلیج فارس مایل به تداوم حضور برخی از کشورهای منطقه  باز هم 

فارس  جیخل های عربدولتآنچه که  نیشااف بآمریاا در منطقه و حمایت همه جانهه آ  می باشند. 

 افتهی شیافزا گذشته یهاا به ارائه آ  است در س لیمتحده انتظار دارند و آنچه واشنرتن ما الاتیاز ا

را کاهش حضور نظامی مستقیم ایالات متحده در منطقه  . اعضای شورای همااری خلیج فارساست

هنوز مورد بحث  از این انجام این تغییر دامنهئ اندازه و هدف واشنرتن دانند. اگر  همی ریناپذاجتناب

.رههرا  کشورهای عضو شورای همااری خلیج فارس از یک سو حضور نظامی ایالات متحده را است

دنها   کنند و از سوی دیرر بهدانند و برای تداوم آ  تلا  میضامن اصلی امنیت خلیج فارس می

های نظامی و امنیتی خود در صورت ضرورت اقدام مستقل برای دفاع از امنیت خلیج تقویت بنیا 

هستند.آمریاایی ها مرتب به  هات و مشارکت نظامی در منطقه خلیج فارس تاکید نموده و خود  فارس

با تاکید بر اهمیت مشارکت ئ فرمانده سنتاام 1ژنرا  اریک کوریلارا متعهد به آ  می دانند. برای مثا  

 .نظامی آمریاا و امارات گفت که سنتاام قاطعانه به  هات در منطقه متعهد است

(https://www.entekhab.ir/fa/news/690635 ) تاکید سیاست راههردی ایالات متحده بر روابط

دوجانهه و همه جانهه نظامی از یاسو به بهره برداری بهتر از منافع ملی آنها می انجامد و از سوی دیرر 

بیشتر  وابستری به تامین امنیت کشورهای عربی از سوی آمریاا را تقویت می نماید. وابستری هر  ه

زمینه را برای  امنیتی و ترس از فروپاشی ساختارهای سیاسیئ در نتیجه آشوب و اعتراضات مردمیئ

 منطقهآمریاا به  توجهباید در نظر داشت که  حضور دایمی و اجتناب ناپذیر آمریاا فراهم می نماید.

تی منطقه که وابسته خلیج فارس بر ا ر انعااس تحولات انقلاب اسلامی ایرا  و تزلز  در سیستم امنی

                                                                 
1-  Joe Biden 
2-  Michael Kurilla 
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 ئیاز نظر اقتصادیئ سیاسی و امنیت کشورهای عربی منطقه یشتر شده و از آنجا کهب به غرب بوده استئ

ئ آمریاا در منطقه توانسته از اندوابستهمشروعیت به غرب و آمریاا  بحرا   هات سیاسی و  عدم

( و به 191: 1897مجتهد زادهئ ) اید.استفاده نم خوداختلافات ایرا  و اعراب  برای رسید  به منافع 

 کنندههای کشورهای منطقه است که حضور آمریاا در منطقه به عنوا  ایجاد ی هاتبی  دلیل همین

بههود مناسهات دوجانهه و  ند جانهه کشورهای حوزه خلیج فارس  شده است. امنیت در منطقه تثهیت

دی های سیاسی و نظامی گردد. نبر توانم می تواند منجر به استرات ی خود اتاایی امنیتی مهتنی

هر ند که تدوین و پیریری آ   دارای ابهامات و اما و اگرهای زیادی می باشد. برخی از مطلعین حوزه 

بر این عقیده  خلیج فارس ایجاد یک سیستم همااری و امنیت جمعی در سیاست خارجی با تاکید بر

احترام و  .ای موجود کشورهای عضو را برطرف کندهتواند همه نررا اصو  این سیستم میاند کهئ 

کشور و تغییر ناپذیری مرزهای  روابطئ احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی هر منافع متقابلئ برابری در

را می  اختلافات آمیز امور داخلی یادیرر و تعهد به حل مسالمت المللی موجودئ عدم مداخله دربین

آمریاایی ها با  (https://www.entekhab.ir/fa/news) .ر شمردتوا  از رئوس اصلی آ  سیستم ب

های رسید  به امنیت مشترک و ها و  ه بسا تناقض و تضادهای سیاسی راههائ دشمنیتاکید بر افتراق

تفاوت نرر  ها و ایدئولوژی واحدهای سیاسی و نوع راههرد  منافع جمعی را به تعقیب می اندازند.

منطقهئ زمینه را برای استرات ی ائتلاف و اتحاد یا ایجاد رویارد امنیت  سیاست خارجی کشورهای

شود و بر یمیت مشترک بر امنیت نظامی بیش از هر  یز تأکید امنمشترک فراهم نمی نماید. در 

موضوعاتی مانند خلع سلاحئ امنیت از طریق همااری به جای رقابت و اقداماتی برای کنار گذاشتن 

(. تلا  آمریاا این بوده که به همراهی 891: 1839نده استوار است )عهدالله خانیئ حملات غافلریر کن

عربی بر علیه ایرا  را تقویت کند. ایرا  دخالت آمریاا و  ساختار اعضای شورای همااری خلیج فارسئ

ی منطقه به کشورهاامنیت کشورها و مانع رسید   کنندهبیرانرا  در منطقه را بزرگترین خطر تهدید 

(. ایالات متحده در جهت 111: 1831معین الدینیئ )داند. یمتفاهم و امنیت مشترک دسته جمعی 

حفظ تداوم حضور راههردی در منطقه از استرات ی امنیتی و القائ آ  به کشورهای پیرامونی برای 

 تداوم حضور طویل المدت خود به عنوا  یک سیاست راههردی استفاده می نماید.

 

 شدید رقابت بازیگران منطقه ای.ت5

رقابت سیاسی بازیررا  منطقه ای از جمله مهاحث مهم در واکاوی امنیت برونزا در منطقه گرایی      

کشورهای عربی خلیج فارس می باشد. هر ند که این رقابت میا  بازیررا  منطقه ای تا حدودی 
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ایرا  و شرایط جغرافیایی آ   غیر حقیقی بنظر می رسد اما واقعی می باشد. موقعیت سوق الجیشی

با کاربست آموزه های انقلاب اسلامی از جمله اصل سیاست نه شرقی و نه غربیئ عدم اعتماد به 

فرهنگ و ارز  های لیهرالیستیئ مخالف با حضور قدرتهای بزرگ در منطقه و در نهایت به  الش 

هداد داخلیئ زمینه رویاروییئ کشید  بازیررا  منطقه ای با تاکید بر مخالفت بر استعمار و است

بدین ترتیبئ  مخالفت و صف بندی های جدید منطقه گرایی کشورهای عربی را تشدید نمود.

طور مستمر خواها  جمهوری اسلامی ایرا  با هدف مقابله با حضور نیروهای نظامی خارجی به 

فارس بوده امور خلیجای  در های فرامنطقهخروج نیروهای بیرانه از منطقه و عدم مداخله دولت

توانند امنیت منطقه است. ایرا  همواره معتقد است که کشورهای منطقه با همااری با همئ بهتر می

(. اما این استرات ی ایرا  مورد قهو  کشورهای 101: 1878النسبئ را تأمین کنند )رههر و صحیح

را  می دانند. بنابراین قدرت منطقه قرار نررفته و آ  را در  ار وب سیاست هزمونی منطقه ای ای

های منطقه ای از جمله عربستا  سعی نموده اند با ایجاد ائتلاف منطقه ای کشورهای عربی به 

عربستا  به عنوا  یای از بازیررا  رقیب و مخالف منطقه ای مقابله به سیاست های ایرا  بپردازند. 

سیاسی بر علیه ایرا  را -متمایز امنیتیاسلامیئ خطوط -ایرا  به دنها  آ  است که با محوریت عربی

تصور و درک  در حوزه خاورمیانه به خصوص در کشورهای عربی خلیج فارس تعقیب و تثهیت نماید.

و یام مهتنی بر  این قرار گرفته است که بعد از سقوط  عربستا  سعودی در ابتدای قر  بیست

کشورهای عربیئ جمهوری اسلامی ایرا  های عربی و نفوذ ایرا  در صدام در عراقئ وقوع انقلاب

رود. بنابراین نخهرا  سیاسی در عربستا  سعودی تلا  تهدیدی علیه عربستا  سعودی به شمار می

دارند با همااری ایالات متحده و ائتلاف با امریاا ئ اسرائیل و ترکیه علیه منافع و امنیت جمهوری 

ر سیاست خارجی عربستا  سعودی بر اساس درک و اسلامی اقدام نمایند. به عهارتیئ الروی حاکم ب

ها تصور نخهرا  سیاسی این کشور از تهدیدات و ایجاد ائتلاف و یا اتحاد برای مقابله با این بحرا 

(.  بنابراین عربستا  با تاکید  بر امنیت منطقه ای به عنوا  تداوم 31: 1871باشد )کریمی فردئ می

ی عربی هاادولت یاقتصاد یهماهنرئ یمرز اختلافات و مشالات فصل و حلامنیت ملی به دنها : 

 نیا یخارج استیس یهماهنرو در نهایت  هی ندجان و دوجانهاه یقراردادهاا  اار وب در منطقاه

مقامات عربستا  یک   ند هر م. به بعدئ1730 دهه ازمی باشد.  تیامن و نفت یهانهیزم در کشورها

ی بزرگ هاقدرتکنند ولی منافع خود را در راه همااری با یمعربی را دنها   –هویت اسلامی 

بینند و کمتر به همااری و ایجاد رابطه با کشورهای منطقه یممصرف کننده نفت در اروپا و آمریاا 

کند. تحو  های یمرا با بعضی بازیررا  منطقه ای از جمله ایرا  تشدید  نظر دارند و این تعارض آ 
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سپتامهر و حضور نظامی امریاا در افغانستا  ئ عراق و خلیج  11بین المللی به وی ه پس از  نوین

فارس موجب تحرک بیشتر ایرا  و عربستا  گردید. ناته  اتاای عربستا ئ دیپلماسی نفت و پیوند با 

ایت بوده غرب و ایالات متحده و ناته اتاای ایرا  بهره گیری از گروه های مهارز و قدرتمند مورد حم

است .در کنار تحو  های نوین جهانی و منطقه ای ئروی کار آمد  محمود احمدی ن اد و اتخاذ 

رویارد تهاجمی در سیاست خارجی نسهت به غرب و متحدا  آنها ئ موجب شد تا منابع تنش و 

مختلفی  واگرایی در روابط ایرا  و اعراب به وی ه عربستا  پر رنگ شود و ایرا  و عربستا  در مسایل

: 1871)ازغندیئ آقاخانیئضمن رقابت با یادیرر از جهت روابط دوستانه از یادیرر دور تر شوند. 

المللی نیز کشورهای عضو شورای همااری خلیج فارس همواره از در عرصه روابط بین (181

 های غربی در زمینه خرید تسلیحات نظامی هستند و حتی این خریدها جنههمشتریا   ابت قدرت

های عضو شورای همااری خلیج فارس را پدید آورده است. هر عضوی رقابتی و انفرادی میا  قدرت

از شورای همااری خلیج فارسئ شیوه مستقلی را برای کسب آموز  و ساختار نیروهایش اتخاذ 

-های غربی برای برآورد  نیازها و کسب تضمینها و شرکتای را با قدرتکرده و ترتیهات یک جانهه

توا  گفت ترتیهات امنیتی در شورای همااری خلیج فارس های امنیتی به وجود آورده است. می

)مایل افشار و عزتیئ « ایهای خارجی است تا همااری درورنی و منطقهبیشتر متای بر قدرت

همچنین این وابستری بیشتر بر تقویت تجهیزات نظامی و افزایش خرید تسلیحاتی  (.13: 1837

اشد و استرات ی تقویت نظامی دررحوزه خلیج فارس از یاسو کشورهای عربی منطقه را متای می ب

تهدیل به مشتریا  دائمی خرید نظامی نموده و از سوی دیرر به وابستری امنیتی بیشتر آنها به 

 عربستا  ئاستاهلمی المللنیب صلحی قاتیتحق موسسه آمار اساس بر قدرت های خارجی شده است.

 نیا. است بودهم.  1003 سا  دری حاتیتسلی دهایخر در جها  برتر کشور 11 ازی اای ئیسعود

ی حاتیتسلی هاپروژهی برا را دلار اردیلیم 8381 بر بالغی مهلغ و ستادهیای جهان نهم ردة در کشور

 شده نهیهزی داخل ناخالص دیتول درصد ئیگری نظامی ریگاندازهی هاراه ازی اای. است کرده خرج

 نیا در ئاستاهلم صلحی المللنیب موسسه آمار اساس بر عربستا  که استی نظام نةیزم در کشورها

ملکت.)اس داده اختصاصی حاتیتسلی دهایخر به را خودی داخل ناخالص دیتول درصد 788 راه

برای ایناه ترتیهات امنیت دسته جمعی و همررایی در منطقه به صورت  (1871 ئیمدنو  یمحمد

امنیت و ناامنی کشورهای  بین منطقه ارائه شود وهیر واحدی از امنیت و ناامنی در بومی شود باید تع

منطقه برای هم مهم باشدئ همچنین بازیررا  مشخص باشند و نقش مشخصی هم داشته باشندئ 

شورهای منطقه بر عوامل تضاد آفرین برتری پیدا کنندئ یک سری عوامل همااری در بین ک
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 ی امنیتی هماهنگ ایجاد شود و مدیریت و کنتر  منطقه در بین اعضا به صورت بومی شود.هابرنامه

( تاکید بر قدرت نظامی و امنیت برونزا در میا  کشورهای عربی نشانه هایی از 11: 1831 )برزگرئ

در جهت دستیابی به مناطق نفوذ بیشتر می باشد.از سوی دیرر وضعیت تقابل بازیررا  منطقه ای 

داخلی بسیاری از کشورهای عربی دستخو  دگرگونی و حرکت های سیاسی می باشد و برخی از 

کشورهای عربی با فرافانی و تاکید بر امنیت برونزا بدنها  تحایم قدرت سیاسی و سرپوشی در 

 جهت مطالهات سیاسی می باشند.

 

 نتیجه گیری

منطقه گرایی عامل تقویت روابط اقتصادیئ تجاری و بین المللی در عرصه جهانی محسوب      

های اقتصادی و تجاریئ تا حد یهاتحادعربی خلیج فارس از طریق وارد شد  در  هادولتشود. یم

آورند.از سوی دیرر منطقه گرایی تواز  رقابت و یمزیادی بستر تعاد  و همااری بین خود را به وجود 

دهد تا کشورها بتوانند با قابلیت و ظرفیت بهتر در سطح یمقدرت تولید ملی را بیش از پیش افزایش 

ی هاساختتواند آفریننده بسترهای لازم برای زیر یمجهانی ایفای نقش کنند. بنابراین منطقه گرایی 

کند در این رهرذر کشورهای خلیج فارس یمد  آ  را تامیل فیزیای باشد که روند جهانی ش

ی فراگیر از حقوق خویش حفاظت کرده و امنطقههای یهاتحادتوانند در قالب منطقه گرایی و یم

اما مهمترین مساله در منطقه  امنیت اقتصادیئ سیاسیئ فرهنری و اجتماعی خویش را تضمین کنند.

تعریف راههردی از منطقه گرایی بسیار حائز اهمیت می باشد.  گرایی ابعاد امنیتی آ  است که در

امنیت برونزا به عنوا  یک سیاست راههردی در میا  کشورهای عربی خلیج فارس در حا  اجرا بوده 

است و این سیاست ریشه در تشدید رقابت های منطقه ای و منافع قدرت های بزرگ دارد. امنیت 

نمی توا  تامین نمود بلاه نیاز به بازخوانی رویاردهای جدید امنیتی  خلیج فارس را با ابزارهای نظامی

از اوضاع و شرایط منطقه ای می باشد. از سوی دیرر وی گی های ساخت قدرت و سیاست در منطقه 

خلیج فارس به گونه ای است که همواره درجه  ای از رقابتهائ اعم از سازنده یا غیر سازندهئ در بین 

نطقه ای وجود داشته است. در گذشته حضور بازیررا  مداخله گر خارجی عامل اصلی بازیررا  اصلی م

این منطقه به دلایل مختلف از جمله انرژیئ  متعاد  کننده قدرت و سیاست در این منطقه بود.

بزرگئ بازارهای مصرف و غیرهئ در  یهاها و معابر استرات یک و نیاز به امنیت آ  برای قدرتآبراهه

به همین دلیل است که تاکید بر امنیت است.بوده است جهانی از اهمیت زیادی برخوردار  معادلات

 برو  زا و اتاای به قدرتهای خارجی با اهداف قدرت های بزرگ در فرایند طولانی عجین شده است.
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