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 03/10/1401رش: تاريخ پذي 21/06/1401تاريخ دريافت: 

 چکيده
از ایا    رفا  بارک  مواجهه با معضالت امنیتی متنوع، نیازمند ساازککاری بارای    لیدلبهکشورهای غرب آسیا 

ای  پژکهش تاال  بار    ی اشاره کرد. درجمعدستهیک رژیم امنی   سیتأستوا  به کضعی  هستند که ازجمله می
 میا رژپاسا  دهایم کاه     هاا سؤالرکی کشورهای منطقه به ای  ی فراهاچالشک  هافرص ای  اس  تا با شناسایی 

متغیرهاای   ؟دارد کجودمنطقه  ای در  یجمعرژیم امنی  دستهیک  چیس  ک آیا بسترهای ایجاد یجمعدسته  یامن
 میرادااز پاا تفاده با اس سؤاالتبرای ایجاد چنی  رژیمی کدامند؟ برای پاس  به ای   کاگرا یا گراهممحیطی ک عوامل 

ی هاا مؤلفاه ، هاا دادهتال  شد تا ضم  تحلیل  ،مضمو  لیتحل ی کشناسطیمحی هارک ی از ریگبهرهی ک ریفست
ک  هاا  یا ظرف، ماؤرر هاد  اصالی ایا  پاژکهش شاناخ  عوامال        رک یازاۀ پژکهش تعیی  شود؛ مسئلدخیل در 

ر ازنظر هاد   نا تحقیق حاضاس ؛ بر ای  مب یجمعرژیم امنی  دستهیک  سیتأسی کشورهای منطقه در هاییتوانا
  محایط ماا را باه ایا  نتیجاه رهنماو       لیا کتحلهیتجزاربردی اس . بررسی اسناد ک مدارک ک ک -یاتوسعهاز نوع 

هاای مهام   اکلویا  از  کشورهای غرب آسیا یکی یتیامن ییازهان  یتأم سازد که دستیابی به سازککار کاحد برایمی
ربات در سیاس  خاارجی ک راابا    می، عوامل کاگرا همچو  عدجمعستهد  یامن میرژای اس  ک در ایجاد منطقه

 .کنندیمک عوامل همگرا نقش ایفا  میا  کشورهای منطقه
 

 .غرب آسيايي و واگرايي، منطقۀ گراهمي، عوامل جمعدستهيي، امنيت گرامنطقه ،هاميرژ ها:کليدواژه

                                        
 -ایارا  . تهارا   –نویساند  مسائول    ) یملا علمای دانشاگاه عاالی دفااع      ئا الملال ک عضاو هی  دانشایار حقاوب بای     1

rezahsn88@gmail.com 
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 مقدمه
 هاای اادرت  جابب  یمتحاده در پا  تیاالا یاطبتک یکردجها  بعد از جنگ سرد با رک

. در ک تنگ کرد  عرصه بر مخالفا  اسا   -ناتو ژهیکبه– ی امنیتیهامیاالب رژ در ایمنطقه

از  یکیکه -ی خود مل ی امن ی تأم منظوربه کبراساس منافع هستند که  ییکشورها میا  ای 

 سا ، آنها وجاه مت بازر   هاای که از جانب ادرت یداتیتهدباید با  -اس  1یعموم یکاالها

 هاای یژگای از ک یاااره آسا  یا م ی را از خود نشا  دهند. در ا یمقابله کنند ک کاکنش مقتض

 ،منطقاه  یا  ا ی خصوصا  اسااس از متفکارا    یاریبسا  یاد  برخوردار اس  ک به عق یخاص

 یا  در ا مقولاه امنیا   کاه   شاود یم آ منجر به  . ای  کیژگیآ  اس ک تزلزل  ناپبیریربات

امری مشاکل   امنیتی جمعی، زککارسا یک امکا  ایجادداشته باشد ک  یردائمیحال  غ منطقه

باه شارب ک    یال متما یاسای س هایکار آمد  نظام ها رکیتزلزل ی ا نمونۀ بارز به نظر رسد؛

 کناد؛ از رار  دیگار   مای  ییرخو  تغشدت دس را به شا یمل یهااس یغرب اس  که س

ک  یمابهب  ی،فرهنگا  ی،کشورها از منظر اجتماع تجانسک عدم امنیتی یکردهایتقار  رکعدم

 .کندیم تریچیدهرا پ ی کضع نژادی

ک معضالت امنیتی مهمای   یداتبا تهدغرب آسیا  ۀمنطق یکشورها یمل ی امن  یب یدرا

ک  یاختالفاات ااوم   یسام، ترکری افرارای،  هاگرکهنمایی ادرت 2ی درمانده،هادکل  ازجمله

رک هساتند؛ امارکزه ایا     رکباه  یکشاتار جمعا   هاای ساال   ک افتهیسازما  ی، جنایاتمبهب

. ایا   اسا  تبدیل شده  آنهاۀ مشترک دغدغفراتر رفته ک به  آنهامعضالت از سرحدات ملی 

 .کناد یمرا توجیه  آنهااادام جمعی  جهیدرنتبه یکدیگر شده اس   آنهاامر موجب کابستگی 

 جامعاه ای بارای سایر تکااملی    قدماه ی، مالمللا  یبا ی ها اسازمک  هادکل  3کابستگی متقابل

 .(Flemes, 2005:3) امنیتی متکثر اس  

 یاد تهد) یرکنای منطقه از امور ب یکشورها یمل ی تفکر که امن ی ا یبا القامتحده ایاالت

نساب  باه انعقااد     ،کشاورها  یزد  باه دشامن  ک باا داما    شاود یما  یناش یاغی  یکشورها

                                        
1. Common Goods 

2. failed states 

3. interdependence 
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 پاردازد یاعراب م ژهیکمنطقه به یجانبه با کشورهااصطال  دکبه یک نظام یتیامن یاراردادها

کاه بعاد    یرا ا یاسالم یجمهور  یب ینفوذ خود در منطقه اس . درا  کنند یکه درکااع تأم

را حضاور   ایمنطقاه  یادات عماده تهد  ،داشاته اسا    دیا تأک گراییاز انقالب کراراً به منطقه

داشاته   دیا تأک ایمنطقاه  رژیام امنیا    ایجااد بار   رک یا ازا داناد؛ یمنطقه م ی در ا یگانگا ب

بایاد دریابناد کاه     ایغرب آس؛ بنابرای  کشورهای منطقۀ  52: 1389 ،ک چابکی ارجمند یجواد)اس .

را در مقابل تهدیدات امنیتای فراگیار    آنها تواندیمی امنطقهدر االب سازککار  آنهاگردآمد  

رسااند. در ایا  مسایر عوامال     شاد یااری   ی تلقی میمرزدرک ۀ مسئلتر صرفاً یک که پیش

ی فرهنگی، مبهبی، نژادی، زباانی ک... در بای  کشاورهای    هاشهیرپیوندساز همچو  اراب  

عواملی ممک  اس  کجود داشته باشند که  در مقابلتوانند نقش مقوّم را ایفا کنند؛ منطقه می

درک خطار،   اختال  منافع کشورها، تفاکت در مانندمانع تحقق چنی  هدفی شوند؛ عواملی 

کشااورها را از حضااور در یااک ائااتال      توانناادیماادالیاال سیاساای یااا ااتصااادی    

 .(Colombier, et.al, 2009:1)بازدارند

ک باا   ملل به کجود آماد  ۀجامع سینظامی اس  که پس از تأس ی،جمعرژیم امنی  دسته

 سااختار  کیا  ازمناد ین یجمعا دساته   یا سازما  ملل متحد گستر  یاف . نظام امن سیتأس

ک  یبار همکاار   ریا هاا دا تعهاد دکلا    تجاکز، میاس  مشتمل بر تحر یالتیک تشک یحقوا

 اادام جمعی تنبیهیکدام کشور  هیکند عل  یاس  که مع ککاریساز کیبه   یصالح یاعطا

ممناوع   الملال  یل منشور ملل متحد کاربرد زکر در رکابط بوبراساس اصد. کار گرفته شوه ب

 یجمعا یکی براساس امنی  دسته ؛کلی، دک استثنا کارد شده اس آمره   اس  ک بر ای  ااعد

ک کاربرد جمعای زکر توساط ملال متحاد      االجراالزم یهاکه از رریق صدکر اطعنامه اس 

کاه در پاسا  باه یاک      51ک دیگری حق ذاتی دفاع مشرکع مبتنی بر ماده  ردیپبیصورت م

باعث  یجمعدسته  یامن میرژاد ایج .ردیپبیتهاجم مسلحانه توسط کشور اربانی صورت م

  یتاأم  کنندهمشارک ی هادکل امنی  فتد ک نیبه خطر  یالملل یتا صلح ک امنی  ب گرددیم

 . 1394زایی، ک عیسی دی)فرشاسع گردد
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نظام امنیا    یقاز رر توانندیکشورها ممتحد، منشور سازما  ملل  هش مطابق با فصل 

بارای   د؛خاود ااادام کننا    ی حفظ امن یملل در راستابه اصول سازما   جمعی با توجهدسته

با توجه به اهدا  خود که بر اصل عدم مداخلاه ک   یشانگها یسازما  همکار مثال ناتو ک یا

منطقه مثل مبارزه باا ماواد مخادر ک     یتیامن یداتکشورها ک مقابله با تهد ی احترام به حاکم

محققا  را بار آ    آنچهجه به ای  مطالب . با تواندشکل گرفته ایمنطقه یبا همکار یسمترکر

چرا کشاورهای غارب آسایا    »داش  تا ای  موضوع را مورد کنکا  ارار دهند ای  اس  که 

ک یا سازککاری برای تحلیل ک رفع مسائل خود ایجاد کنناد   رژیم امنیتی اندنتوانسته حالتابه

طقاۀ غارب آسایا کجاود     در من جمعای رژیم امنی  دساته ی الزم برای ایجاد ها یظرفک آیا 

؟ یافت  پاس  ای  پرسش مستلزم بررسی عوامل پیوندساز ک کاگرا در میاا  کشاورهای   «دارد

کجود رژیم امنیتی آشکارتر شود؛ از ایا  رریاق    خألمنطقه اس  تا با شناسایی ای  عوامل، 

توا  معضالت امنیتی جمهوری اسالمی ایرا  را که بخشی از آ  ناشای از عادم   اس  که می

همکاری کشورهای منطقه برای کنترل تهدیدات امنیتی اس  تبیی  کرد؛ بدیهی اس  بادک   

ی یاک ساازککار   ریا گشاکل رسید  باه اجمااع در    سازییجداک  سازهیپاهمشناخ  عوامل 

 ای غیرممک  خواهد بود.امنی  منطقه

 

 شناسي تحقيقمباني نظری و پيشينه

 پيشينۀ تحقيق. 1

دهد تاکنو  تحقیقای مشاابه عناوا  مقالاۀ حاضار      نشا  می بررسی محققا  ای  پژکهش

چند مورد مطالعاه در ماورد مساائل امنیتای کشاورهای       کجود یبااصورت نپبیرفته اس ؛ 

 :میکنیمها اشاره پیرامو  ج.ا.ایرا  انجام شده که در اینجا به برخی از آ 

رس باا رويرارد   سازي در خليج فاي امنيتهاتياولو»سعید تائب ک حسی  خلیلی    

ۀ مطالعاات دفااعی اساتراتژیک، شامار      فصلنامکه در  «امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران

ک  هاا شاخصاه منتشر شده اس . ای  رر  با هد  بررسی ک احصاای   1386هش  به سال 

چیساتی ااادامات    ساؤال ی خلیج فارس برای پاسا  باه   امنطقهعوامل مهم اررگبار در نظم 
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باه    یا درنهاسازی جمهوری اسالمی ایرا  در خلیج فاارس  امنی  یها یاکلوهمگرایی ک 

فرهنگای، سیاسای   -امنیتی، ااتصادی، اجتمااعی -ی دفاعیهامؤلفهای  نتیجه رسیده اس  که 

سازی منطقه باالتری  اکلوی  را دارند؛ آنچه از ای  مقاله در تحقیق حاضر اساتفاده  در امنی 

 .ا  اس   در الگوی امنیتیشده، شناسایی ک تبیی  مواضع ج.ا. ایرا

 امنيات  غيررسامي  ضامني  رژيام  ابعاد و ماهيت»علی آدمی ک نیما رضایی در مقالۀ 

 یهاا پاژکهش کاه در فصالنامۀ    «آسايا  غارب  منطقه ي جمهوري اسالمي ايران درامنطقه

 یاناد کاه علا  اصال    نشا  دادهچاپ شده  21شماره  - 1395جها  اسالم زمستا   یاسیس

توساط  « محاور مقاکما   »عنوا  تح   یامنطقه ی امن یررسمیغک  یمنض یمرژی دهشکل

 مانند ساوریه،  یردکلتیک غ یدکلت یگرا تشکل از بازم یاغرب آس ۀدر منطق یاسالم یجمهور

 ی ،جنابش صاابر   یما ، مقاکما  در عاراب، انصااراهلل     ۀچندگانا  یهالبنا ، گرکه هللحزب ا

خاود ک متحادا     ینسب ی تا بتواند امن اس  ای  ی ک حماس در فلسط یاسالم جهاد جنبش

متحده ک  یاالتا یددر مقابل تهد یمرژ یاعضا یگرخود ک د یبقا درنتیجه کدهند  یشرا افزا

 .دنکنحفظ ی امنطقه یداتتهد یگرد

ي ايران در مورد امنيت در خليج هااستيسو  هادگاهيد»مقالۀ کامرا  رارمی با عنوا : 

حقاوب ک علاوم سیاسای     دانشاکده در مجلاۀ   «هاا يناکاام ، تحوالت و هاخاستگاهفارس: 

به چااپ رسایده اسا . ایا  مقالاه باا هاد          1385به تاری   11دانشگاه تهرا  در شماره 

ی خارجی در ترتیبات خلیج فارس در پی هاادرتبررسی دالیل مخالف  ایرا  با مشارک  

ورد امنی  خلیج فارس ی جمهوری اسالمی ایرا  در مهادگاهیداس  که  سؤالپاس  به ای  

بعاد از    یا درنها؟ ایا  مقالاه   اناد گرفتهچه عواملی شکل  ریتأرکدامند ک ای  دیدگاه تح  

ی ایرا  در ای  زمینه با عادم توفیاق   هااس یسکه  ردیگیمبحث پیرامو  ای  موضوع نتیجه 

ز همراه بوده اس ؛ از ای  رر  نیز در تبیی  رکیکارد جمهاوری اساالمی ایارا  باه یکای ا      

 .میاگرفتهی امنیتی خود یعنی حضور بیگانگا  در منطقه بهره هاچالش
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 مفهوم شناسي و تاريخچه. 2
 هامیرژـ 

 «اساتفا  کراسانر  »به  متعلق اس  شده ارائه رژیم از که تعریفی  یترک منسجم  یترمهم

 ک عاد اوا هنجارهاا،  اصاول،  از یامجموعاه » :ندکیم تعریف گونه یا را هامیرژ کی .اس 

باه   معای   حاوز   یک در را بازیگرا  انتظارات که« ضمنی یا صریح» یریگمیتصم یهاهیرک

 هساتند.  صاح   ک علیا   کااعیا ،  باه  مرباو   باکرهاای  اصول، .کندیمنزدیک  یکدیگر

 یاا  تجویزهاا  اواعاد،  هساتند.  تکاالیف  ک حقاوب  برحسب استانداردهای رفتاری هنجارها،

 یهاا هیا رک ی،ریگمیتصم یهاهیرک هستند. هاکنش برای   خاصهاینه ک امرها ) یممنوع

 . Krasner, 1983:2) «اجرای تصمیمات هستند ک ساخ  برای غالب

 

 منطقهـ 

 باه  کاه  اسا   جاوار هام  یهادکل  از محدکدی شمار یا ک کشور چند سرزمی  منطقۀ 

 مناافع  ک ناد پیو هام  باا  متقابال  کابستگی از میزانی ک ژئوپلیتیکی رکابط ک لحاظ جغرافیایی

 مختلف سیاسی، یهانهیزم در افتهیسازما  تعامل ک همکاری به زمینه آ  در دارند ک مشترک

 ییگرامنطقه .کرزندیم مبادرت همگرایی سم  به حرک  برای فرهنگی ک ااتصادی، امنیتی

 در ساازی  همگاو   فرایناد  یا همگرایی جه  در منطقه بالقو  توا  فرایند فعلی  بخشید 

 منطقه یک درک  در هادکل  بی  هماهنگی ک همکاری بیشتری  که اس  ی مختلفهانهیزم

 .(Lombaerde, 2009: 8)اس   داشته دنبال به نهادی ک رسمی روربه را

 

 ایمنطقه یهامیرژـ 

 یاز اصول ضامن  یاعنوا  مجموعهبهیا « ائتال »یک نوع  توا یرا می امنطقه یهامیرژ

 از یگرانیگرف  که در آ  انتظارات بااز در نظر  یریگمیتصم یهاهنجارها ک رک  یحک صر

هاای  رژیام  کاه یدرحاال . (Keohane, 2005: 57)شاود یما  ی ک تأم ی تضم خاص ۀک منطقی

ااتصاادی ک   ک ماادی  عوامال  اماا  شوند؛می گرفته نظر در مستقل بازیگرا  عنوا بهی امنطقه

 یامنطقاه های رژیم میا  ای  در ؛دشونمی گرفته نظر ها درآ  منبع نفوذ تنها عنوا به نظامی

 حجام  کاه  هاییدکل  .کنندمی کمک متقابل رکابط ساخ  به ارالعاتی یهاکانال ایجاد با
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 خود از فراتر جایگاهی ،دردهنددر منطقه ارار  انشا یهمتا اختیار در را ارالعات از بیشتری

 رفتاار  بار  یاک نهااد   تاأریر  میازا   کنناد  تعی  ی،سازنهینهاد میزا  گیرند؛ همچنی می ارار

 نهاادی  ظرفیا   شاناخ ،  مشرکعی  ک از پایینی سطح ی باامنطقههای رژیم هاس .دکل 

 درنتیجاه  ندارناد؛  تجاویزی را  کهنجارسازی ک تعبیاۀ ااوانی    هادکل  اتصال برای را الزم

 . Fauzisyah, 2018:9) کنند نقض آ  را ی صالحی راحتبه توانندمی هادکل 

 

 ایمنطقهامنيت ـ 

 صورتبهمنطقه از منظر امنیتی به سطحی اشاره دارد که کشورها ک دیگر کاحدها در آ  

هاا را از هام جادا دانسا . منطقاه      امنی  آ  توا ینمی به یکدیگر نزدیک هستند که مؤرر

باوزا  ک کیاور   . افتاد یما جایی اس  که بیشتر انفعاالت امنی  ملی ک جهاانی آنجاا اتفااب    

کاه شاامل ساه     اناد دانساته ی امنطقاه معتقدند منطقۀ غرب آسایا را یاک مجموعاه امنیتای     

اس . شامات شامل سوریه، لبناا ،  « مغرب»ک « شامات»، «خلیج فارس»مجزای  رمجموعهیز

. زیرمنطقۀ مغرب نیز شامل لیبی، تاونس،  گرددیمی، فلسطی  ک مصر ستیونیصهارد ، رژیم 

ی ایارا ، عاراب،   هاا دکلا  ۀ خلیج فارس هام شاامل   مجموعریز. شودیمالجزایر ک مراکش 

 .(Buzan, et.al, 2003:189)  کوی ، عربستا  سعودی، اطر، بحری ، امارات، عما  ک یم  اس 

 
 ي آنهارمجموعهيزي امنيتي در منطقۀ غرب آسيا و هاميرژ - 1شرل 
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 يامنطقهجمعي ي امنيت دستهشناسيهست. 3

ارائه شده اس  رر  امنیا    یالملل یحفظ صلح ک امنی  ب که برای ییهاجمله رر  از

از هنجارها ک اواعد برای حفاظ   یاجمعی به معنای مجموعهامنی  دسته .جمعی اس دسته

جمعی به یک سیستم امنی  دسته گریدعبارتبه ؛الملل ک جلوگیری از تجاکز اس ربات بی 

کنناده در آ ، ایا    شارک   یهاا دکلا  که هر یاک از   شودیک یا جهانی ارالب م یامنطقه

سازما   سیتأسابل از  .که امنی  هر یک در گرک امنی  دیگری اس  اندرفتهیکااعی  را پب

. اکلای  باار در   خاورد یمی به چشم امنطقهجمعی یی از مفهوم نظام امنی  دستههاباراهملل 

دکتاری  عادم   ی بار اسااس   امعاهاده کنفرانس حفظ، حمای  ک بازگرداند  صلح باود کاه   

اما در سطح جهانی برداش  از ایا  مفهاوم   ؛ آمریکا به تصویب رسید اارهمداخلۀ مونرک در 

کاه بایاد اادرت     دانستندیمجمعی را به معنای تعادل اوا ی دیگر بود ک امنی  دستهاگونهبه

 .(Abass,2005:119) کردیمبرتر نظامی جها ، آ  را اعمال 

عنوا  رک  اصلی ایجاد جامعه ملال پاس از جناگ    تدا بهجمعی در ابمفهوم امنی  دسته

تشاکیل  بارای  ملل، گام بلندی را  ۀمورد توجه ارار گرف . جامع 1919جهانی اکل در سال 

جمعای، از ابیال تعهادات ااراردادی، صاالحی ، ااتادار       امنی  دساته  رژیمرسمی عناصر 

مخالف  سنای آمریکا باا  کلی در ارر عوامل مختلف از جمله  ؛سازمانی ک تشریفات برداش 

ملل، عدم عضوی  شورکی، اختال  بی  فرانساه ک انگلایس    ۀعضوی  ای  کشور در جامع

جمعی بود سیستم امنی  دسته ۀنظر که الزمدر مورد چگونگی برخورد با آلما  ک نبود اتفاب

 1931ک عدم اتخاذ تدابیر اجرایی ک اهری در مورد حمله دک کشور ژاپ  به منچاوری ساال   

ک ایتالیا )موسولینی  به اتیوپی ک پیش گرفت  سیاس  آشتی ک داد  امتیاز به متجاکز، اعتمااد  

. به دنبال ایجاد ساازما  ملال ک ساپرد      363: 1370مقتدر، )جمعی را از بی  برد به امنی  دسته

فصال  ) یامنطقاه ی هاا ساتم یرسیزالمللی باه  صیان  از صلح ک امنی  بی   یمأموربخشی 

یی در منارق مختلف جها  آغااز شاد. در ابتادا کشاورهای     گرامنطقهر  فرایند هش  منشو

ی آغااز کردناد؛ ساپس ایا      امنطقاه ارکپایی فرایند همگرایی خود را برای ایجاد یک رژیم 

 بااکجود فرایند هنجارسازی در منارقی از آفریقا ک شرب آسیا ادامه یاف ؛ اما در غرب آسایا  
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.  98: 1384)جعفاری کلادانی،    ی تحقق ای  فرایند کجود نداش ی الزم، عزم جدی براها یظرف

ی احاوزه ای در ی درک  منطقاه هاا یهمکاار ی هاا میرژ، نوع متفاکتی از جنگ سرد یا با پا

 «ک گساتره  یریا گجه ، هازهیانگکارگزاری، » بعد. در فرایند جدید چهار هویدا شدمختلف 

یای  گرامنطقاه . در  Hettne,1999-2001: 19)اس  با سازککارهای دکرا  جنگ سرد متفاکت 

 جدید، ای  چهار بعد اصلی دچار تحول ک تغییر شده اس :

المللای در ایجاااد  ی بای  هاا ساازما  ک  هاا دکلا  دیگار نقاش    کاارگااري   ازنظار  (1

شاد ک ریاف کسایعی از باازیگرا  )دکلتای، فاردی ک        رناگ کمسازککارهای نهادی 

 .کنندیمیی نقش ایفا گرامنطقهگرکهی  در 

ی ک دارای یک متغیری نیس  بلکه بعدتکیی گرامنطقه؛ دیگر انگياه و هدف ازنظر (2

ی هاا میا رژی ک چندکجهی اس  کاه شاامل   چندبعدیی یک نوع همگرایی گرامنطقه

 .گرددیمامنیتی  –ی نظامی هاائتال تجاری ک فرهنگی ک 

درت از سوی یی نوی  از باال به پایی  ک سیطر  اگرامنطقه جهت و خط سير  ازنظر (3

؛ فلابا باازیگرا  از جبار    شاود ینما المللای تحمیال   ی بای  هاا سازما ک یا  هادکل 

 .کنندینمساختاری سنتی پیرکی 

یی جدیاد محادکد باه منطقاۀ جغرافیاایی اکلیاه       گرامنطقه از منظر قلمرو و گستره  (4

 شاامولجهاا  یاک هنجاار پبیرفتاه     عناوا  باه ک تصامیمات   هاا هیا رکک  شاود ینما 

 . Tavares, 2004:40)دیآیدرم

ی بر دک فرض استوار اسا  کاه   امنطقهبرای  اساس، امکا  براراری امنی  در هر بلوک 

اکالً کاهش رااب  دک ابرادرت موجب کاهش کیفی  نفوذ مناافع اادرت جهاانی در دیگار     

ی بزر  بعد از پایاا  جناگ سارد باه دلیال مساائل       هاادرترانیاً اغلب  ؛منارق شده اس 

ک به یک اادرت معتادل تبادیل     پردازندینمۀ نظامی در نقا  مختلف مداخل داخلی خود به

نهادهاای   اادرت یی با هاد  تمرکززدایای از   گرامنطقه . Buzan, et.al, 2003:7-11) اندشده

اماا  ؛ شاود یمالمللی ک مداخلۀ کشورهای منطقه در حل معضالت امنیتی خودشا  انجام بی 

ی متفاکتی مطر  شده اس . برخای  هادگاهیدیی دارد کاراه یی چگرامنطقهدر رابطه با اینکه 
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ملال از تواناایی انادکی بارای حال       ساازما  ی نساب  باه   امنطقهی هامیرژاعتقاد دارند که 

ک  بندمینیی یک موضوع گرامنطقهمعتقدند که  هاآ ی برخوردارند. امنطقهی امنیتی هابحرا 

بارای هادای  تصامیمات فصال هشاتم       ؤررما تازه به کجود آمده اس  ک یک ابزار سیاسی 

ی تا حدی ضاعیف اسا    امنطقهمنشور سازما  ملل نیس . توانایی ساختاری سازککارهای 

ی، امنطقاه ی هاا راابا  نمایندگی حفظ صلح ک امنی  را داشته باشند. کجاود   توانندینمکه 

ی حتای  امنطقاه ی هامیرژعدم تکافوی منابع ک پیرک یک بخش یا یک گرکه خاص بود  در 

ی هابحرا بعد از پایا  جنگ سرد نیز ای  تردید را چه در رابطه با خواس  ک چه توا  حل 

 .(Boulden,2003:86)نکرده اس   بررر  هاسازما ی از سوی ای  امنطقه

د. کار جمعای الماداد   عنوا  اتحادها یا ترتیبات دفااع دساته  را باید به یامنطقهی هامیرژ

به ای  مسئله بستگی دارد که تا چاه انادازه   دکل منطقه اجماع  ۀجسطح ک در ،حقوایازنظر 

باا هاد     یالمللا سازککار بای  جمعی در االب گیری از یک نظام امنی  دستهبهرهبه عالاه 

کشاورهای  به اهدا  یاا مناافع مشاترک     یابیدستهستند.  ادرت ۀموازنتحوالت ک  مدیری 

هاا ک تعیای  نحاو     در درک  محایط ملای آ    ک کاگرا گراهمشناسایی عوامل منطقه مستلزم 

 اس . همکاری

 

 و واگرا در منطقۀ غرب آسيا گراهمعوامل . 4

 ژهیکبهدر کل ک  توسعهدرحالبی  کشورهای « ایهای منطقهرژیم»یکی از الزامات ایجاد 

ی خاارج از  هاا ابراادرت در منطقۀ غرب آسیا ای  اس  که کشورهای منطقه به همکاری با 

از منطقه حاافظ امنیا  آ     خارجدکل  گاهچیهکی نباشند. تاری  گواه ای  اس  که منطقه مت

ی بعد از جناگ جهاانی دکم باا تکیاه بار      هاسالی انگلستا  ری دک ار  تا امپراتورنبوده ک 

 . 145: 1386،همکارا تائب ک ) توانس  تسلط خود را حفظ کند یامنطقهعوامل کاگرا درک  
 

 عوامل واگراالف( 

شاوند  ماانع ک شاکا  محساوب مای    « ایهای منطقهرژیم»لی که برای تشکیل یک عوام

دالیال سیاسای یاا     -3تفااکت در درک خطار؛    -2تفااکت مناافع کشاورها؛    -1عبارتند از: 
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کشاااورها را از حضاااور در یاااک ساااازککار یاااا ائاااتال   تواننااادیماااااتصاااادی کاااه 

هاای  رژیام »رها نساب  باه   ی کشاو ررفا یبا همچنای    (Colombier, et.al, 2009:1)؛بازدارند

برای حل بحارا ، حضاور فعاال کشاورهای      چراکهخود بخشی از مشکل اس ؛ « ایمنطقه

ی ررفا یبا متعارض در یک ائتال ، دارای اهمی  بسزایی اس . ای  موضوع همراه با اعالم 

نساب  باه    ساوظظ  ی موجب برکز امنطقهکشورهای دکرتر از منازعه اما عضو در نهادهای 

عناصار درک  منطقاه    عاالکه باه  ؛(Boulden,2003:87) شاود یمها در منازعه آ  دس  داشت 

عادم   .2ک تهدیاد دائمای ک ترکریسام؛     کمارج هارج  .1عواملی مانناد:   ریتأرتح   شدتبه

فقدا  یک نهاد فرا دکلتی که رکابط بای    .3پبیر  یک حداال اصول برای هدای  رکابط؛ 

ی الزم یکای  اربگهیسرماعدم تمایل برای  .)2008:6aim, K(ارار دارد  کندرا تنظیم  هادکل 

ک ایجاد همکااری ک مشاارک    « ایهای منطقهرژیم»از معضالت دیگری که در مسیر ایجاد 

اعضا کجود دارد. عموماً کشورها ای  انگیزه را دارند که از سهم کاالهای جهانی مثل صالح  

شاوند   مندبهره 1«سواری مجانی»صورت هبجمعی تولید شده ک امنی  که با نظام امنی  دسته

 ارتباا   یدرا .(J.Delahunty,2007:97) رکندها رفره ی فراهم آکری آ هانهیهزاز  کهیدرحال

 ممک  اس  بر اساس یکی از سه مورد زیر عمل کنند: کشورها

 ی کنند؛گبارهیسرماای راه یک اادام جمعی منطقه در .1

 ی کنند؛گبارهیسرمامسیر اادامات حفاظتی ملی  در .2

 .(Colombier, et.al, 2009:4) ی کننداربگهیسرما شودینممواردی که به امنی  مربو   در .3
 

 همگراب( عوامل 

یک فرایند، جنبشی اس  در راستای افزایش همکاری میاا    عنوا به «ییگراهم»مفهوم  

سااختار  ک ظهور یاک   هاارز ک حرکتی اس  در راستای همگو  سازی تدریجی  هادکل 

یی فرایندی اس  که ری آ  باازیگرا   سیاسای  چنادی  کاحاد      گراهم گریدعبارتبهجدید؛ 

ی ساو باه ی سیاسی ک انتظارات خاود را  ها یفعال، هایکفادارتا  شوندیمملی  مجزا، ترغیب 

                                        
1. free rider 
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مرکز جدیدی معطو  ساازند کاه نهادهاای ایا  مرکاز یاا از صاالحیتی برخوردارناد کاه          

یاا کجاود چنای  صاالحیتی را      رناد یگیما د را تحا  پوشاش خاود    ی ملی موجوهادکل 

 .(Abbas,2005:33)رلبندیم

یی اغلب با کابستگی اجتماعی مثل نژاد، زبا ، مبهب، فرهنگ، تاری  ک میراث گرامنطقه

ی ااتصاادی  هاا یکابساتگ مشترک، مثل ایدئولوژی ک نوع رژیم ک یا کابستگی سازمانی ک یاا  

عوامل تااریخی، هاویتی ک فرهنگای دیرپاای آ       ریتأرتح  « منطقه»ی رورکلبهپیوند دارد. 

ی جغرافیاایی، یاک   هاا ارابا  باا فشاار    تواناد یما « ییگرامنطقه» رک یازامنطقه ارار دارد؛ 

؛ (Buzan, et.al, 2003:45) کناد مجاکرت فیزیکی ک تعامل امنیتی در میا  همساایگا  براارار   

از رریاق ایجااد    3«تعادل نرم داخلای »ک  2«سخ  خارجیتعادل »یعنی  1«ایجاد تعادل» بنابرای 

 .(Flemes, et.al, 2011:7&8)شود یممیسر« ایهای امنیتی منطقهرژیم»

امنی  را از رریاق   تواندیمیی گراهمیکی از بسترهای مهم  عنوا به ی حقوایها یظرف

ارتقااا  باارای آ  ارز  اائلنااد ک هنجارهااای حقااوای کااه خااود کشااورهای منطقااه هااانُاارم

 .(Cuellar,2004:239)بخشد

؛ س ابی  کشورها  «کجود منافع مشترک»گرایی یکی دیگر از عوامل پیوندساز منطقه

ا  از اجارای  ساویی ک یاا انحار     هام کنند ییتع، معیار مهم هادکل منافع ملی  درکااع

-قهی منطهاگسترده کجود رژیم روربهای اس . های منطقهتعهدات در متابع  از رژیم

ی اهادا  ک  ریا گشاکل در  تواندیمای پیامد ارتبا  بی  ادرت، منافع ک هوی  اس  ک 

، ی مشترک نقش فعالی داشته باشاد. اهادا  مشاترک سیاسای، تجااری     هازهینگایجاد ا

 .(Jung Suh,2007:9)ک اهدا  نظامی را پوشش دهد  کنقلحملتوسعۀ بهداش ، 

 

 

 

                                        
1. balancing 

2. external balancing 

3. internal balancing 
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 «هاها و ناکارآمديپتانسيل»آسيا  هاي امنيتي موجود در غربوضعيت رژيم. 5

محور تهدیدات سانتی   ابمتناسب عمدتاً  ایغرب آس ۀدر منطق موجودامنیتی  رکیکردهای

باا تکیاه بار     رکیکارد شاده اسا . ایا      تبیای   1990 تاا  1970هاای  ک شرایط خاص دهه

ک «  جمهوری اساالمی ایارا   کاهیتهدید »، «مهار دکجانبه»، «تواز  اوا»هایی همچو  نظریه

ای ک مبتنی بار خواسا  ک مناافع باازیگرا  فرامنطقاه     « نظام امنی  کارداتی»عمدتاً بر محور 

اعتماادی  تنش ک بیافزایش تساعدی  ۀزمین رکیکردیاستوار اس . در شرایط حاضر، چنی  

 ساازد کاه ایا  رکناد موجاب تصویرساازی ک یاا       ی منطقاه را فاراهم مای   هاا دکلا  میا  

خواهد شاد ک  ایگاه ک اهدا  کشورهای منطقه نسب  به یکدیگر ها از نقش، جسوظبرداش 

 . 108: 1388ی فیرکزآبادی، دهقان) ها را رام خواهد زدکاگرایی بیشتری میا  آ 

ک  کناد یما ی در رکابط میاا  باازیگرا  محایط تغییار ایجااد      امنطقهایجاد یک رژیم یا ترتیبات 

نده ک امنیا  بیشاتر ک مناافع مشاترکی را     رکابط خصامانه ک عاداکت را باه حاداال رساا      تواندیم

 تواناد یما ها بارای تشاکیل یاک ساازککار مشاترک      آ  نظراتفابی کند. از رر  دیگر گبارهد 

 (Buzan, et.al, 2003: 155-156). ها را در یک شکل پایدار به یکدیگر گره بزندحقوب ک کظایف آ 

ی در غارب  امنطقاه  امنیتای  در رول تاری ، ابتکارات مختلفی راجع به تشکیل یک رژیم

ای کاه مناافع خاود را در    ها از سوی کشورهای فرامنطقهآسیا مطر  شده اس  که اغلب آ 

به پیشنهاد بریتانیاا در   توا یمیدند تجویز شده اس . برای نمونه دیمحضور در ای  منطقه 

نطقه، یک اشاره کرد. ای  کشور در پی خرکج برخی از نیرکهای خود از م 1960ۀ دهاکاخر 

ی دفااعی بای  کشاورهای عربای ک ایارا       هاا یهمکاار جمعی را با عنوا  نظام امنی  دسته

پیشنهاد داد که مورد استقبال ایرا  ارار گرف . ای  پیشنهاد با عدم کاکنش کشورهای عربای  

ایاالت متحده یک رر  مشارک  بی  ایرا ، پاکساتا ،   1968به شکس  منجر شد. در سال 

  ک کوی  را ارائه داد که در راستای مقابله با بلاوک شارب باود کاه موجاب      ترکیه، عربستا

که با مخالف  عربساتا  ک کویا  باه نتیجاه      شدیمکرکد تنش شرب ک غرب به غرب آسیا 

ۀ مشترک شکسا  تماام ایا  ابتکاارات در ایا  اسا  کاه        نکت . 97-96: 1369رحمانی،) نرسید

ی امنطقاه ک ترتیباات   هاسازما سوی ایرا  در ی عربی منطقه به ایفای نقش اکل از هادکل 
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رکیکارد ایارا     کهیدرحال؛ اندکرده  تردید نگریسته ک آ  را تهدید خود تلقی دیدممک ، با 

جمعی در چارچوب امنی  دسته تواندیمبر ای  بوده که منافع مشترک ایرا  ک اعراب منطقه 

 شورای همکااری خلایج فاارس   در   توایمخارج از چتر آمریکا تعریف شود. نمونۀ آ  را 

 . 156: 1386)تائب ک دیگرا ،مشاهده کرد 

به بعد کشورهای عربی نسب  به تغییر موازنۀ ادرت در غرب آسیا نگرا   2001از سال 

ۀ دموکراسای، الزم اسا  یاک    توساع ی تکیه بار  جابهکه  اندبودهاعتقاد  . آنا  بر ای اندبوده

ی هاحکوم ا در بی  کشورهای عربی منطقه ایجاد تا از امنیتی مشترک ر -سازککار دفاعی 

 .  149: 1386، دیگرا )تائب ک مرکزی آنا  در برابر تهدیدات احتمالی حمای  نماید 

مشاهده کرد. در  شورای همکاری خلیج فارس اجالسدر  توا یماکج چنی  نگرشی را 

اعضاای شاورای   سارا    در اجاالس  یاموضوعاتی چو  امنی  ک دفاع منطقاه دک دهۀ اخیر 

ااادر   اضا اعنظار  شورا به دلیل اخاتال   نکهی. باکجوداشودیهمکاری خلیج فارس مطر  م

توسعه دهد اماا توانساته   فزاینده  یداتدر برخورد با ظهور تهد ای رایکپارچهسیاس   نبوده

را بارکز   یامشاترک امنیا  منطقاه    لزکم ایجاد سازککاردر خصوص  اجماعاز  ییسطح باال

سرا  شورای همکااری خلایج فاارس در      العاددر نشس  فوب.  Kostiner, 2009: 8-9) دهد

بارای  « يرپارچاه  رژيام »منعقد شد که ربق آ  باید یک  یاتوافقنامه 2011در سال  یاضر

ایجااد  خلایج فاارس    ۀعربای حاشای   یهاا امنیتای پایش رکی دکلا     یهاا مقابله با چاالش 

متعهد شدند نساب    ی عرب منطقههادکل  ،فقنامهتواربق ای   . Cordesman, 2012: 2)شود

 آکردهبه عمل  اتتعهدخود را برای ایفای  یلکابستگی متقابل امنیتی داشته ک تما به یکدیگر

اتحاد رسامی  به یک  خودخارجی ک براراری امنی   یداتبرای مقابله با تهد توافق را ی ک ا

ۀ غرب آسیا اساساً هیچ سازککاری تحا   . در منطق Pollack, 2012: 3-4) امنیتی مبدل سازند

یاۀ عارب،   اتحادمانناد   -کجود ندارد. ساختارهای موجاود   «یامنطقهسازما  امنیتی »عنوا  

با دک مشکل اساسای رکبارک    –ک یا سازما  کنفرانس اسالمی  فارس جیخل یهمکار یشورا

ک یاا باه    شاوند ینما هستند: یا اینکه شامل کشاورهای مهام منطقاه مانناد ایارا  ک عاراب       
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ی در رابطاه باا   امنطقاه یاک ساازککار    خاأل ی توجهی ندارند؛ لبا امنطقهموضوعات امنی  

 . 57: 1385مولر،) شودیمامنی  که بتواند تهدیدات مشترک را پاسخگو باشد احساس 

ی هاا اادرت کارده اسا  حضاور     متاأرر یکی از موضوعاتی که همیشه غارب آسایا را   

ی خودکامه از رریق نظامی جلاوه  هادکل ای برای حفظ منافع خود ک حفظ منافع فرامنطقه

ی امنیا  نظاامی باا تعامال دک ساطح، یکای       راورکل باه  داد  امنی  در ایا  منطقاه اسا ؛   

از  هادکل ک دیگری برداشتی که  هادکل  مسلحانهی آفندی ک دیگری پدافندی هایتوانمند

ایا  موضاوعی اسا  کاه      درکااع؛  25: 1386)بوزا  ک دیگرا ،ار دارد نیات یکدیگر دارند سرکک

. ایا   بارد یما ای از آ  برای ترغیب کشورها به خرید تسلیحات، ساود  ی فرامنطقههاادرت

ناشی از آ  اس  که تهدیدات امنیتی یا رعب از تهدید امنیتی غالباً از همسایگا  یک  مسئله

 -1به دک دلیال اسا :   منطقهبزر  در نظم امنیتی  یهاادرتۀ مداخل». شودیمکشور ناشی 

 .(Kaim, 2008: 6) «تقاضای ابقای نفوذ ادرت در آ  منطقه -2داشت  منافع در آ  منطقه؛ 

 

 و روابط کنشگران قراردادهاي امنيتي موجود در منطقه. 6

غارب آسایا، کشاورها اغلاب دسا  باه انعقااد         ۀدر منطقا  یتا یامن یفا یبالتکل لیا به دل

 ریساا   یا که باعث احسااس عادم امن   کنندمی امنیتی –ها ک اراردادهای نظامی امهنموافق 

منطقاه هام اراردادهاایی منعقاد خواهناد کارد کاه         یهادر مقابل، دکل  د؛شویکشورها م

  یهر دک رر  احساس عدم امن جهیدرنت ؛دینما یثرر  مقابل را خن یهرگونه کسب برتر

 . 58: 1385مولر،) سازندایی مشکل میگرنموده ک محیط را برای هم یشتریب
 منطقهکشورهاي  امنيتي –ها و قراردادهاي نظامي نامهموافقت( 1شماره )جدول 

 کشور

 شاخص
 رژیم صهيونيستي عربستان اردن سوریه عراق ایران

 قراردادها
پیما  دفاعی 

 با سوریه

-امنیتی عراب ۀنام وافقم

 2008در سال آمریکا 

همکاری  ۀنامتوافق میالدی،

 ک ناتو عراب

 ارارداد

تسلیحاتی با 

رکسیه ک پیما  

 دفاعی با ایرا 

 یتیامن ۀتوافقنام

 31 یدفاع

با  2021 هیژانو

 آمریکا

با  یحاتیارارداد تسل

 ما یک پ آمریکا

کشورهای با  یدفاع

 عربی

ارارداد با ایاالت متحده 

 آمریکا، آلما  ک ناتو
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ورهای عاراب ک افغانساتا  ک تمدیاد توافقناماۀ     اراردادهای دکجانبۀ ایاالت متحده با کش

امنیتی نظامی با کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس همگی از نقش امنیتی آمریکا در منطقه 

در میا  دک کشور مستقل منعقاد شاده اسا  کلای      ظاهربه؛ لبا با اینکه ارارداد دهدیمخبر 

 تواناد یما ده اسا  ک ایا  موضاوع    کر  یتأمنیرکهای ناتو را  ژهیکبه مانا یپهممنافع دیگر 

آمریکا با عراب نیز  2008ۀ نامموافق ها در منااشات غرب آسیا نیز شود. موجب دخال  آ 

نیرکهای آمریکایی حفظ امنی  ک ربات عاراب    یمأمور کندیمعنوا   4در ماده  صراح به

شاورهای عربای   با آ  دس  از اراردادهایی که ایااالت متحاده باا ک    نامهموافق ای   1اس .

ایا  اسا  کاه     هام  آ ک  2حاشیۀ خلیج فارس منعقد کرده اس  یاک تفااکت اساسای دارد   

ک عنصار اادرت در    اناد شاده ی نظامی منعقاد  هااتحادبرای ایجاد  درکااعاخیر  ۀنامموافق 

 درکاااع ؛ اسا  براراری تعادل  هااتحادکارکرد ای   چراکهها دارای ارزشی اساسی اس ؛ آ 

ی نا یبشیپک  دهندیمی عضو هشدار هادکل ی تهدیدات کشورهای دیگر را اتحادهای نظام

ایای تبادیل   کنند چه اختالفاتی ک کدام اختالفات ممکا  اسا  منجار باه تانش منطقاه      می

ی در حوز  امنیتای در  امنطقه؛ البته باید توجه داش  ایجاد سازککار  Leeds,2003:427)وندش

ی خاارجی در آ  نیسا  بلکاه    هاا اادرت   حضاور  ۀ غرب آسیا به معنای پایا  یاافت منطق

ی منطقاه  هاا دکل ی میا  بازیگرا  ممک  اس  ادامه داشته باشد ک حتی امنطقهی هارااب 

ی خارجی دعاوت کنناد. منطقاۀ    هاادرتممک  اس  برای رفع رااب  ک یا ایجاد تواز  از 

د آماد ک از ابتادا   غرب آسیا با اعضای امرکزی خود بعد از پایا  جنگ جهانی دکم به کجاو 

از اختال  سرزمینی سوریه ک لبناا ، اخاتال     توا یمها آ  ازجملهی پرتنش بود که امنطقه

 عماده یااد کارد.    هاا سا  یونیصهدر عربستا  ک اختال  فلسطینیا  با  ا یسلطنتک  ا یهاشم

ایا    .(Buzan, et.al,2003:186-187)اختالفاات امارکزی نیاز ریشاه در کااایع گبشاته دارد       

                                        
1. agreement between the United States of America and the Republic of Iraq on the 

withdrawal of United States forces from Iraq and the organization of their activities 

during their temporary presence in Iraq, 2008, available at: 

www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40011.pdf 

اند مراجعه کنید خلیج فارس با ایاالت متحده منعقد کرده ۀبرای دسترسی به مفاد و بررسی معاهداتی که کشورهای حاشی .2

 www.crs.govقابل دسترسی در سایت  Kenneth Katzmanبه سلسله مقاالت 
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؛ بارای مثاال اخاتال  مارزی لبناا  ک ساوریه در       گردندیبازمی دکر هاگبشتهاختالفات به 

انجام داد ریشه دارد. کشورهای عربی در اجالس  1976ی که سوریه به لبنا  در سال احمله

 .(Abass,2005:198)نامیدند  انسا  دکستانهااهره ای  حمله را یک عمل 

یاا   ممنطقه باید عنوا  کارد کاه باه شاکل سانتی در      در رابطه با کضعی  امنیتی ای     

امنیتای   اناداز چشام ی متاوالی،  هایریدرگکشورهای جها  سوم، کاحدهای سیاسی متعدد با 

ی ضاعیف  هاا دکلا  ی جاز پیادایش   اجاه ینتکه  اندنمودهی را در ای  المرک ترسیم ادهیچیپ

کارد   سیتأسی را امنطقهژیم امنی  . برای اینکه بتوا  ر 253: 1381)شولتز ک دیگرا ،نداشته اس  

ه ایا   با را پاس  داد که منبع تهدید کجاس ؟ اگر کشورهای منطقه در پاس   سؤالباید ای  

اش ؛ اماا  به ایجاد چنی  سازککاری امید د توا یمدارای اشتراک منافع ک هد  باشند  سؤال

ی فاااد  امنطقاه یگرا  ی در آسیا، بازامنطقهبه دلیل حساسی  ک پیچیدگی تحوالت  متأسفانه

یااک اسااتراتژی منسااجم ک یکپارچااه هسااتند ک غالااب بااازیگرا  منطقااه ناچااار بااه اتخاااذ  

ب ی کشورهای غار هایهمکار. در حال حاضر  66: 1385مرادی، ) ی کاکنشی هستندهااس یس

هاای مختلفای صاورت    االاب ی در افرامنطقهی هاادرتآسیا با ناتو، ایاالت متحده ک دیگر 

 گیرد:می

که در ای  االب کشاورهایی همچاو  ارمنساتا  ک     1آتالنتیک -شورای همکاری ارکپا (1

 آذربایجا  با سازما  همکاری دارند؛

که رژیم صهیونیستی ک ارد  در ای  االب با نااتو ارتباا     2گرکه رر  بحث مدیترانه (2

 دارند؛

 که کشاورهای بحاری ، اطار، اماارات ک کویا  را شاامل       3ابتکار همکاری استانبول (3

 ؛شودیم

 .شودیمکه افغانستا ، پاکستا  ک عراب را شامل  4همکاری با نقا  مختلف جها  (4

                                        
1. EPAC 

2. NATO's Mediterranean Dialogue 

3. ICI 

4. Partners across the globe 
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تحلیال  ی غرب آسایا ضارکری اسا  باه     برای کسب شناخ  ترتیبات امنیتی در منطقه

مطالعاۀ   جاه یدرنت. مینا توجاه ک  امنیتای  یهاتعیی  اطبک  هایریگجه در رکابط کنشگرا  

کاگرایای   هاا ییهمگراقه، معیار خوبی برای برآکرد میزا  ک اهدا  کنشگرا  منط هااس یس

تفاهم ک همگرایای داشاته    گریکدیبا  هاموضوعهاس ؛ اگر دک کنشگر در تمام کال  بی  آ 

 هاموضوعدر کال   دک کنشگردر یک نهاد امنیتی مشترک ارار بگیرند ک اگر  توانندیمباشند 

ی نداشاته ک  جمعا دستهی در یک نهاد امنی  نیشنهماابلی   کجهچیهبهتعارض داشته باشند 

 هاا یای کاگرابیشاتر ک   هاا ییهمگرادر تقابل با هم ارار خواهند گرف . بر ای  اساس هرچه 

ی محدکد، بخشی ک ناپایدار خواهد بود. جدکل زیر درجۀ جمعدستهکمتر باشند ساز  امنی  

مبانی تحلیلی ای  پژکهش، ایا   . بنا به دهدیمیی نسبی کنشگرا  با یکدیگر را نشا  گراهم

یای یاا کاگرایای کنشاگرا  در کاال       گراهام که نشاا  از   شودیمتعریف  8تا  -8رام بی  

 ی امنیتی منطقه دارد.هاموضوع
 منطقهکشورهاي المللي ( روابط بين2شماره )جدول 
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 نشگرانک

 ایران * -1 -2 -5 0 4 -1 -3 -3 -2 3 -1

 ترکيه -1 * 2 2 1 -1 2 2 3 3 -1 2

 عربستان -2 2 * 1 3 -1 3 2 2 2 -2 2

 رژیم ص -5 2 1 * 1 -1 1 4 3 4 -1 3

 مصر 0 1 3 1 * 1 1 3 2 2 0 1

 عراق 4 -1 -1 -1 1 * 0 2 2 1 1 2

 قطر -1 2 3 1 1 0 * 1 2 1 0 2

 آمریکا -3 2 2 4 3 2 1 * 6 5 -2 5

 انگليس -3 3 2 3 2 2 2 6 * 4 -1 5

 فرانسه -2 3 2 4 2 1 1 5 4 * 0 4

 روسيه 3 -1 -2 -1 0 1 0 -2 -1 0 * -1

 اتحادیه اروپا -1 2 2 3 1 2 2 5 5 4 -1 *
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 تحقيق شناسيروش

 رهرکیکارد در زما   ازنظرک  اس از نوع تفسیری  قیتحق پارادایماز منظر پژکهش حاضر 

ی اساتفاده  شناسطیمحک سپس مضمو   لیتحلرک   کیفی اس  که در گام اکل از یقاتتحق

ک المللای  بای  ی ک تحلیل مات  اساناد   اکتابخانهاز رک   هادادهرک  گردآکری  .اس  شده

 ک تحلیل شناخ ، برای مضمو ،رکشی تحلیل ای استفاده شده اس .ی منطقههانامهموافق 

 ک اسا   متنای  هاای داده تحلیال  بارای  فرایندی رک ، ای .  اس موجود گزار  کضعی 

. تحلیال  کناد یما  تبادیل  تفصایلی  ک غنای، مفیاد   ییهاا داده به را ک متنوع پراکنده یهاداده

بارای تحلیال   . رکد کاار  باه  کیفای  یهاا رک اکثار   در تواندیم که اس  فرایندی مضمو ،

 یک رک  مضامی  اس . شبکۀ مضامی  در ای  تحقیق از رک  شبکۀ مضامی  استفاده شده

بر . نتایجی که اس  داده توسعه را آ  استیرلینگ_آتراید که اس  مضمو  تحلیل در مناسب

آنچه در ابهام امنیتی غارب  که  دهدیماس  نشا   آمدهدس بهرک  تحلیل مضمو   اساس

د ناشی از عوامل محیطی اس  که بارای تحلیال محایط نیاز نیازمنا      کندیمآسیا نقش بازی 

نقا  ضعف ک تهدیدات محیط منطقۀ غرب آسیا در ابعاد امنیتی احصا ک در جادکل  شناخ  

 اجمال تشریح شد: روربه  زیر 3شماره )

 نقاط ضعف

 چالشگر مانند رژیم صهیونیستی، عربستا  یامنطقه یهاکجود ادرت -

 تسلیحاتی در منطقه ۀرشد مسابق -

 در منطقه انهیگرارشد تفکرات افرا  -

 ایضور کشورهای فرامنطقهدخال  ک ح -

 در کشورهای منطقه یالهیاب -کجود نظام سلطنتی ک اومی  -

 بحرا  مشرکعی  ک هوی  در برخی از کشورهای منطقهکجود  -

 کجود ساختارهای ااتصادی مبتنی بر رااب  تا همکاری -

 اختالفات سرزمینی یا اختال  بر سر منابع آبی ک تفاکت ایدئولوژی -

 امنیتی در بی  کشورهای منطقه -سیاسی  یهاکجود تنش -

 تهديدها

 هاآ  بر چگونگی همکاری ریتأری نژادی بی  کشورهای منطقه ک هاشیگرا -

 عدم همبستگی کشورها به دلیل اختالفات دیرپای دکجانبه -

 بر امنی  منطقه رگباریتأرتفاکت تعریف ک شناسایی تهدیدات  -

 گرای کااعیک اسالم ی افراریهاگرکهتفاکت دیدگاه کشورها در حمای  از  -

 ایهای فرامنطقهکارد کرد  ادرت ؛ کبه حاشیه راند  ج.ا.ا -
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موانع در  نيترمهم، ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمو ربق تحلیل اسناد ک تفسیر آ 

عوامل داخلی کشورهای منطقه ک اختالفاات   دستهنیز به دک  گيري رژيم امنيتي منطقهشرل

اعاراب،   ژهیکبه. در رابطه با عوامل داخلی کشورهای غرب آسیا شودیمبی  کشورها تقسیم 

ی بزر  هاادرتی غیر دموکراتیک، مستبد ک متکی به نف  ک هاحکوم ها دارای اغلب آ 

نیرکهای ضد اسالم، ضد عرب ک حامی رژیام   بیترت یابهبرای حفظ امنی  خود هستند ک 

. در رابطاه باا اختالفاات بای      اناد کردها صهیونیستی در الب کشورهای اسالمی حضور پید

ی نژادی کشورها توسط یکدیگر مثال  ها یاالتحریک  لیاز ابکشورهای منطقه نیز عواملی 

 برد  مشرکعی  یکدیگر ک... اابل ذکر اس . سؤالکردهای ایرا  توسط عراب، زیر 

 

 ايجمعي در غرب آسدسته تيامن میرژایجاد سنجي امکان ليوتحلهیتجز

 سهیدر مقا ملل متحد جمعی در منشوررژیم امنی  دستهپایا  جنگ جهانی دکم،  پس از

 رایا جمعای کامال نباود؛ ز   رژیم امنیا  دساته   حال یباا ؛ملل متمرکزتر شده اس  ۀبا جامع

 یهاا دکلا    یب یدبا، منشور 43که ربق ماده  شدیم ییآ  موکول به عقد اراردادها یاجرا

 یشده بود کاه کشاورها   ینیبشیماده پ  ید. در اشومنعقد  عضو سازما  ملل متحد ک شورا

اارار    یامن یشورا اریدر اخت ینظام تااداما یرا برا ازیموردن یرکهایعضو، ربق ارارداد، ن

اراردادهاا هرگاز منعقاد      یا حاکم در دکرا  جنگ سرد، ا یفضا لیبه دل یکل ؛خواهند داد

 یاادامات اهر یلل در فصل هفتم منشور براسازما  م  شدینیبشیپ یرکهاین  ینشد؛ بنابرا

 تنهاا باه   حق کتو بود که بر اسااس منشاور  کجود  گر،ید یدشوار. دیعمل نپوش ۀهرگز جام

رژیام   یمانع اجارا ند توانیکشورها م  یداده شد ک به موجب آ ، ا  یامن یپنج عضو شورا

بار   یک شااهد جمعی شوند. کتو در دکرا  جنگ سارد کااربرد فاراکا  داشا      امنی  دسته

کاه   شاد یحق کتو سبب م .بود یالمللبی   یحفظ صلح ک امن برایسازما  ملل در  یناتوان

کاه   یکاوچک  یکشاورها  هیا علحتای  بزر   یکشورها هیتنها علجمعی نهدسته  یامن رژیم

 .دیایبه اجرا در ن حق کتو دار یهااز ادرت یکی  یمورد حما
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امنی  ایجااد    یتأمکشورهای همسایه برای  سازککارهایی که در سطح منطقه ک در میا 

نیسا .   منطقاه به معنای اطع حضاور کشاورهای خاارج از منطقاه در معاادالت       ندشویم

ی هاا بخاش کشورهای خارج از منطقه نیز اعتقاد دارند که اتفااات منارق مختلف بار دیگار   

داعاش، حتای   بحارا    در باود.  تفاکتیبها خواهد گباش  ک نباید نسب  به آ  ریتأرجها  

ی هاا مخالفا  اادامات جمهوری اسالمی ایرا  در برخورد با نیرکهای افراری در منطقه باا  

ک اختالفاات موجاود در چنای      شاد عربستا  ک اطر مواجاه   ژهیکبهسایر کشورهای منطقه 

نیز بارکز   دهدیمارار  ریتأرحیات بسیاری از کشورهای منطقه را تح   ظاهربهکضعیتی که 

یاۀ ایا  را دارناد    داعککارهای موجود در میا  بازیگرا  منطقه غرب آسیا سازلب . اغکندیم

نتوانساته   تنهاا نه؛ اما در عمل اندکردهی زیرهیپاساز جمعی را که یکی از الگوهای همبستگی

ی کارده ک موجاب همگرایای شاوند، بلکاه باا       نا یآفرنقاش ی امنطقاه ی هاا بحارا  در حل 

ی نیبادب  ی منطقه سبب تشادید هادکل سایر  المداد کرد از محیط ک تهدید  هاسوظبرداش 

یکای از عوامال مهام عادم      رک یا ازا؛ اندزدهک کاگرایی بیشتر را رام  کشورها نسب  به هم

برای ایجاد رژیم امنیتی ک نظامی در میا  کشورهای غارب آسایا، احسااس خطار      نظراتفاب

. حتای  دشاو یما ه القاا  کشاورهای غربای باه باازیگرا  منطقا      قیا از ررتصنعی اسا  کاه   

اناد خاود یکای از عوامال     شاده  سیتأسیی که در میا  برخی از کشورهای منطقه هاسازما 

؛ چراکه کشورهای عضو آ  سازما ، کشاورهای  رکندیمکاگرایی کشورهای منطقه به شمار 

کنند. عوامل کاگارای متعادد دیگاری    یمتهدید امنیتی منطقه محسوب  عنوا بهغیر عضو را 

ی سرزمینی ک ایدئولوژیک میا  کشورها در کنار اختالفااتی کاه در هار    هایریدرگهمچو  

 ی حاکم ک مردم کجود دارد مانع از تشکیل یاک رژیام امنیتای   هاگرکهیک از کشورها میا  

 جامع شده اس .

القای تهدید ک لزکم پیشگیری ک مقابله با آ  تهدید موجاب کاگرایای بیشاتر کشاورها ک     

ی شاده اسا . ایا  توافقناماه در     افرامنطقاه ی هاادرتافقنامه دکجانبه با انعقاد تو جهیدرنت

امنیا  داخلای     یتاأم ؛ اکالً حفاظ ک  ندشاو راستای دستیابی به دک هد  عماده منعقاد مای   

ی هاا بازماناده کشورهای منطقه در مقابله باا نیرکهاای معاناد عمادتًا داخلای اسا  کاه از        
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ی هاا اادرت تعاادل در منطقاه باا اساتفاده از     ی ابلای هساتند ک رانیااً برااراری     هاحکوم 

 ها به تعامالت امنیتی منطقه.ی ک کرکد آ افرامنطقه

یکی دیگر از علل کاگرایی کشورها، تفاکت در تعریف تهدیدات ک خطراتای اسا  کاه    

یاک تهدیاد ک یاا     عناوا  باه ک کشورها یکدیگر را  دهندیمارار  ریتأرامنی  منطقه را تح  

ها در یک جبهه اارار گرفتاه اسا .    که با آ  ما یپهمک نه یک  نگرندیمحداال یک رایب 

ی باه توافاق   امنطقاه  رژیام امنیتای   سیتأسا ای  موضوع سبب شده اس  که کشورها برای 

ی ناژادی در میاا  کشاورهای اعاراب اساالمی یکای از عوامال مهام ک         هاا شیگرانرسند. 

 گوناه  یااس .  یک رژیم امنیتی سیتأسدر کاگرایی کشورهای غرب آسیا در راه  رگباریتأر

بارها در مجامع اتحادیۀ عرب ک سازما  همکاری خلایج فاارس باه نماایش      هایریگجه 

ی، اائال شاد    امنطقاه  یتا یامن میا رژ سیتأس یبرابنابرای  از الزامات اساسی ؛ درآمده اس 

وم ی منطقه ک تال  بارای تفکیاک بای  نیرکهاای افرارای از مفها      هادکل نقش برای تمام 

در میا  افکار کشورهای منطقه غرب آسیاسا  تاا از ایا      رلبصلحی گرااسالمی هاگرکه

کشاورهای   عماده رریق تهدیدات کااعی از توهم تهدید بازشناخته شود. با توجه به اینکاه  

یی یعنی فرهنگ ک دی  مشترک هستند با ای  حاال  گراهمعوامل   یترمهممنطقه در یکی از 

ک به معیارهای اارآ  کاریم در حفاظ امنیا  اما        اندنداشتهجه کافی به ای  عنصر مهم تو

 .اندندادهاسالمی توجه کافی نشا  

 راتیمنطقاه تاأر   یکشاورها  ملای مناافع  تواناد ضام    ای مای ایجاد رژیم امنیتی منطقاه 

اارار دهاد. ایا      ریتأری خارج از منطقه را تح  هاادرتک منافع  باشدی نیز داشته الملل یب

آسایا مشااهده    در ساطح  شاده سیتأسا ی هاسازما در رکیکرد برخی از  توا یما موضوع ر

کرد؛ برای نمونه سازما  همکاری شانگهای بارای کنتارل ترکریسام ک تاال  بارای بهباود       

ایا    بااکجود  کضعی  افغانستا ، توجه جدی نسب  به ای  کشاور معطاو  کارده اسا .    

یازهای امنیتی خود توسط ترتیباات امنیتای   ، کشورهای منطقه به دلیل فراهم نشد  نهاتال 

 اسا  یس»تعیی   رک یازای خارج از منطقه متمایل هستند؛ هاادرتموجود، صرفاً به سم  

گوناه حاب ک بغاض ک    باه دکر از هر ی، تعامل ک مباکره همکارنیازمند  «جمعیامنی  دسته
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ای که با منافع نطقهاز نفوذ ک حضور کشورهای فرام تواندیمبر عوامل همگراس  که  تمرکز

 حیاتی کشورهای منطقه در تعارض اس  جلوگیری کند.

های دکجانباه  مشرکعی  حضور آمریکا در االب توافقنامه دهدیمی تحقیق نشا  هاافتهی

ی کاساته  امنطقاه با کشورهای منطقه باعث شده اس  که امکا  دستیابی به یک رژیم امنی  

راه کجود دارد: درگام اکل ایجاد تاواز  اادرت در    شود. در مقابل ای  حضور نامشرکع دک

بهتاری    رساد یمی رایب. به نظر هاخواس درک  منطقه اس  ک دیگری احترام گباشت  به 

ی خاود  هاا یتوانمناد ای ایجااد تاواز  از داخال باا تقویا         تضامی  امنیا  منطقاه   ویش

هما  تهدیادی را کاه    ی کهمانانیپهمکشورهاس  ک در گام دکم تواز  با خارج یعنی یافت  

 .کنندها هم احساس آ  میکنیمما احساس 

 

 گيرینتيجه

شا  ک ناتوانی در اتخاذ مواضع کشورهای غرب آسیا به دلیل عدم ربات سیاس  خارجی

اصولی با توجه به تغییرات محیط پرآشوب منطقه ک همچنای  تمساک باه امنیا  کارداتای      

جمعای تبیای    کی را برای نیل به یک امنی  دستهاهدا  مشتر اندنتوانسته هاحکوم بعضی 

کنند ک ای  عامل باعث شده که اادامات سایر کشورهای منطقه را تهدید تصاور کنناد ک یاا    

اینکه کارد رااب  با یکدیگر شوند. ای  موضوعات باعث شده نسب  به ایجااد یاک رژیام    

شا  ندهناد. تهدیاد   رکی خو  ن اس ای که یکی از ضرکریات دفاع مشترک منطقه امنیتی

معضال امنیتای     یترمهم عنوا بهصهیونیستی  میرژۀ آمریکا ک لیکسبهی اهستهانگاری ایرا  

 تنگناهای جمهاوری اساالمی بارای ایجااد یاک رژیام یاا         یتربزر غرب آسیا ک یکی از 

ی هاا گااه یپاای ک کجود ترتیبات امنیتی با کشورهای منطقه اس . حضور نیرکهای فرامنطقه

را بر مناسابات   هاییکایآمرامی در کشورهای منطقۀ غرب آسیا که امکا  کنترل ک نظارت نظ

از دیگر عوامل بازدارنده برای تشاکیل چنای  ساازککاری اسا .      کندیمها فراهم دفاعی آ 

کشورهای ای  منطقه با توجه به عدم ارمینا  در یک فضای مبهم سیاسی ک امنیتای باه سار    

ک از رر  دیگر موجب تنش در  سازدیمها را دشوار راری رابطه با آ که امکا  برا برندیم
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؛ ای  در حالی اسا  کاه تااکنو     شودیمرکابط جمهوری اسالمی ایرا  با کشورهای منطقه 

تهدیدی از سوی جمهوری اسالمی ایرا  متوجه دیگر کشاورهای منطقاه نباوده ک     گونهچیه

 داشته اس . دیتأکساز قوی  عوامل همبستگیی ک تامنطقهدرک   بر گفتما ایرا  همواره 

همچاو  پیونادهای دینای ک فرهنگای ک تااریخی کاه از        گارا هام از سوی دیگر عوامل 

باا اختالفاات افکنای برخای      متأسفانهکه  دنباشیمعناصر پیوندساز در غرب آسیا   یترمهم

ز کشاورهای  عاالکه برخای ا  ای به یک عامل کاگرا تبدیل شده اسا ؛ باه  بازیگرا  فرامنطق

منطقه به دلیل برداش  نادرس  از تفکر شیعی، رغبتی به همکاری با ایرا  ک محور مقاکم  

ندارند؛ ای  عامل در کنار اختالفات اومی ک نژادی موجاود در منطقاه ک تفااکت در ساطح     

موجب کاگرایی بیشتر کشورهای منطقه شده اس . عوامل پیوندسااز   هادکل یافتگی توسعه

باشاد،   گارا هام اراب  جغرافیایی نیز در ای  منطقه بیش از اینکه یاک عامال    دیگر همچو 

هاا  عمده کشورهای ای  منطقه اعتقاد دارند کشورهای مجااکر آ   چراکهاس ؛  کاگراعاملی 

ها مشارک  دارناد  در تقوی  ک تحریک نیرکهای مخالف درک  سرزمینی ک منارق مرزی آ 

توا  گف  تهدیدات امنیتی در غرب آسایا  مجموع می؛ درشوندیمها ک موجب عدم ربات آ 

ای ک اخال  افکنی در کشاورهای منطقاه ریشاه    ی فرامنطقههاادرتغالباً از برساختۀ تفکر 

تاا باه ایا      اس ی آزاد ای  منطقه هامل از مطالبات  یک رژیم امنیتی سیتأس؛ لبا ردیگیم

تی ملای خاود در بازگرداناد  صالح ک     ی امنیهاهیبنکسیله کشورها بتوانند عالکه بر تقوی  

رژیم امنیتی در ای  منطقاه یکای اهادا  راهباردی      سیتأسربات به منطقه نیز سهیم باشند. 

جمعی اس  که حضور بیگانگا  در منطقاه را  امنی  دسته  یتأمجمهوری اسالمی ایرا  در 

 خاتمه خواهد داد.

 

 پيشنهاد

« جمعای ک مشاترک  یک رژیم امنیتی دسته ایجاد»ابتکار  حالتابهجمهوری اسالمی ایرا  

یاۀ کشاورهای منطقاه    کلرا به سایر کشورهای منطقه ارائه ک آمادگی خود را برای گفتگو باا  
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نظام   کیا اساتقرار  توفیق رر  ایرا  برای  برای یافت  سازککاری مناسب اعالم کرده اس .

 در گرک انجام اادامات زیر اس : یامنطقه یبوم یتیامن

  ی باا تمرکاز بار    تیهاو هنجارهاای مشاترک ک تقویا  پیونادهای      تعیی  اصاول ک

 های دی  اسالم؛ظرفی 

 ی ک همبستگی امنطقههای تال  برای بومی کرد  امنی  از رریق ارتقای همکاری

 ؛ااتصادمحور

       ی ک باازیگرا   امنطقاه تعریف نوع ک دامنۀ همکاری ک تعامال میاا  رژیام امنیا

 ؛هامل منی ، صلح ک رفاه ی با هد  تقوی  ربات، اافرامنطقه

  عادم  ها یهوک  هافرهنگرعای  الزاماتی نظیر احترام ک اعتماد متقابل، احترام به ،

مداخله در امور داخلی، رعای  منافع ک مصالح ملای ک تعیای  رژیام صهیونیساتی     

 دشم  مشترک؛ عنوا به

  منطقاه ک   یکشاورها  یبارا  را یا ا یاسالم یجمهور یخارج اس یس یسازشفا

متناااض   یها)توجه به برداش  یامنطقه یهااس یس  در حوز ژهیکبه یافرامنطقه

 مدنظر باشد . دیبخش با  یج.ا.ا در ا یخارج اس یاز س
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