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 چکيده
مههم فارس به علت وجود منابع عظیم انرژی و تنگهه ررمها ام منهاط  و خلیج غرب آسیاطورکلی منطقه به

 یددی بهود  اسهتط طهمتعه یرهادچار چالش یست که رمیشه ام لحاظ امنیتی و اقتصادااستراتژیک جهان 

متعددی در این منطقه به وجود آمد ط  یراجنگ طخصوص پس ام پیرومی انقلاب اسلامیبهرای گذشته سال

بر اساس الگورای امنیتهی فارس خلیجمنطقه و  یو اقتصاد لذا در این مقاله سعی بر آن شد  تا مسائل امنیتی

آمریكا در تأثیرگذاری بر ایهن الگورها چگونهه ش که نقشد  این است سؤال مطرحط گیردمورد بررسی قرار 

کشوررای منطقه بها برقهراری امنیهت چنین است که  میارم که در این رابطه مطرح کرد  یاهی؟ و فرضاست

پهژورش ضهمن  نیه. در اتوانند ام تأثیر آمریكا جلوگیری کنندی موجود میالگورای با استفاد  ام جمعدسته

تها بها ترسهیم   کوشهیممیبعدی و ناکارآمد رسهتندط که عموماً تک ر این حوم د رای موجوداشار  به پیمان

در پایان  جانبه و فراگیر ارائه دریم.وضعیت امنیتی حاکم بر منطقهط الگویی مناسب برای ترتیبات امنیتی رمه

ای بهود  هرای بارگ فرا منطقفارس ام دیربام رمیشه مورد توجه قدرتبه این نتیجه خواریم رسید که خلیج

تنها را  برقهراری امنیهت  اند وعنوان یک منبع درآمد مناسب استفاد  کرد که رمیشه ام این منطقه بهطوریبه

 جمعی است.در این منطقه و جلوگیری ام تأثیرگذاری آمریكا متوسل شدن به الگوی امنیت دسته

 
 .مریكاآفارسط جیط خلغرب آسیا امنیتط منطقه: هاکليدواژه

                                                           
     Khezel6572@chmail.ir    .(ع)دانشجوی دکتری امنیت ملی داعا و پژورشگر دانشگا  جامع امام حسین .1

 فصلنامه محیط راهبردي

 5011، تابستان 51سال پنجم، شماره 

 520تا  51مقالة پژوهشی، صفحه 

 00/20/8022مقاله:  پذیرش                                                                81/20/8022دریافت مقاله: 

mailto:Khezel6572@chmail.ir


 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 0441ن ط تابستا11 شمار  طپنجمسال  راربردیط محیط فصلنامة / 69

 

 مهمقد

محهور ارتبهاطی بهین اروپهاط  بهه ای است کههگونهفارس بهموقعیت جغرافیایی منطقه خلیج

 04درصد ام ذخیر  نفهت خهام و  96بیش ام  شد  است. تبدیل جنوب شرقی یایآفریقاط آس

 در دنیهای باشهد.موجهود میفهارس غرب آسهیا و خلیج در منطقهجهان درصد منابع گامی 

 یبنددسههته شههانیبههر اسههاس منههابع انههرژ جوامههع یکاسههتراتژ یرههاتیامههروم موقع

 .(sajedi,2009: 77)شوندمی

سیاسی جههان امهروم  فارس و کشوررای رمجوار در معادلاتخلیجمنطقه غرب آسیا و 

ژئواسهتراتژیط ژئواکونومیهک و  برخوردارندط این ارمیهت بهه لحهاظ یاالعاد ام ارمیت فوق

 باشد.ژئوکالچر می

فهارس رای بارگی است که منطقه خلیجچالش دنیای امروم شارد طدر حوم  استراتژیک

تحولات آیند  جهان کاملاً اثرگذار باشد. در حهوم   تواند درمی یشیالجبه دلیل ارمیت سوق

این حوم  و نیام رومافاون جهان به این ماد  حیهاتی بهر  راقتصاد وجود ذخایر عظیم نفتی د

ط ام طرفی دیگر نوعی خیها  و دیافاایاسی جهان ممعادلات سی ارمیت نقش این منطقه بر

 طپایانی قرن بیستم شهروع و تهاکنون نیها ادامهه دارد یراام دره رای اسلامی کهبیداری ملت

 رهایژگهیاین مباحث قرار داد  است. مسائل فوق کهه بششهی ام و فارس را در کانونخلیج

تأثیر ای و جهان اسلام منطقه طانیبر فرایندرای جه منطقه غرب آسیاستطحیاتی و تأثیرگذار 

المللهی و فارس ام دیربام مورد توجهه بهامیگران بهین. ترتیبات امنیتی در خلیجساایی داردبه

 ای قرار داشته است.منطقه

 

 و اصطلاحاتمفاهيم 

 فارسمنطقه خلیج

فارس عبارت ام پیشرفتگی دریا در خشكی است کهه در حهد واسهط سهرممین مفهوم خلیج

باشد. این دریا ام قدیم بین اعراب بحر الفارس نهام داشهته و می جایر  عربستانو شبهایران 

کهه خهود ام پیوسهتن  ارونهدرودفارس ام مصب در منابع اسلامی بدین نام آمد  است. خلیج
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دریهای   یام طرجایر  مُسَندَم در عمان امتداد و کارونط دجله و فرات به وجود آمد  تا شبه

فارس ام رشت واحد سیاسی؛ ی خلیج. منطقه(0: 1610)الهیطس رند ارتباط دارد عمان با اقیانو

عربهیط کویهت و بحهرین  شامل ایرانط عراقط عربستان سعودیط قطرط عمانط امارات متحهد 

ی مشترک و متمایا که الگهوی راخصلتتوان بر اساس تشكیل شد  است. این منطقه را می

ژئوپلیتیهک بهارم در جههان  نهدط یهک واحهد و منطقههدررا شكل می ایکنش متقابل منطقه

 .(69:1611طنیالعابدنی)مدانست 

 
 فارسی سیاسی منطقه خلیجواحدها -(5نقشه شماره )

 (61:1664و پورفیكوئیط بششروانمنبع: )
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 امنیت 

ط عبارت است ام: در معرض خطهر نبهودن یها ام خطهر «امنیت»رای لغات ام تعریف فررنگ

رمچنین عبارت است ام: ررهایی ام تردیهدط آمادی ام اضهطراب و  1«منیتا»محافظت شدن. 

ط در یالمللنیبیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند. امنیت خوا  فردیط ملی یا ب

صورت وسیعط در مفهومی بهه کهار ممر  مسائلی است که انسان با آن مواجه است. امنیت به

کهه فهرد  کندییط اعتمادط سلامتی و دیگر شرایطی اشار  مگرفته شد  است که به صلحط آماد

و یا گروری ام مردم احساس آمادی ام نگرانیط ترسط خطر یا تهدیدات ناشهی ام داخهل یها 

رای متهأثر ام مؤلفهه یاد یهام سوی دیگهرط امنیهت پد .(06: 1616)ربیعیطداشته باشند را خارج 

تهوان آن را در ذیهل دوران جنهگ سهردط نمیکه دیگر چونان  دیآیذرنی به شمار م -مادی 

 .(16: 1611)مكین لایط آرلیتلط ملاحظات نظامی تعریف نمود 

 

 ایعنوان یک مجموعه امنیتی منطقهفارس بهخلیج

که وابستگی متقابل امنیتهی  گرددیگروری ام کشوررا را شامل م« ایمجموعه امنیتی منطقه»

)بهاری جهدا ام یكهدیگر فهرض نمهود توانان را نمیحدی است که امنیت ملی آنمیان آنان به

 .(619 :1691بومانط 

است کهه در جههت  ییرایژگیای ناشی ام وامنیتی منطقه یراتعیین و شناخت مجموعه

 پردامهیه. باری بومان نظررودیکار مه ام کشوررا ب یاتشریح و توضیح تعاملات امنیتی دسته

را  ییرهایژگهیای ویک مجموعه امنیتهی منطقهه ای در جهت شناختمجموعه امنیتی منطقه

ای دارای . وی بر این باور اسهت کهه یهک مجموعهه امنیتهی منطقههداندیی مرلامم و ضرو

 عناصری بدین شرح است:

 .وجود وابستگی متقابل امنیتی میان اعضا -1

 .وجود الگورای دوستی و دشمنی -6

                                                           
1.Security 
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 .نادیكی و مجاورت جغرافیایی -6

 .وجود حداقل دو بامیگر مؤثر -0

 .(696-616: 1616 خانیط )علی عبداللهرا استقلال نسبی ام سایر مجموعه -1

وابستگی متقابهل »ایط وجود ترین ویژگی برای شناخت یک مجموعه منطقهاولین و مهم

وجود احساس تهدید یا تهرس متقابهل میهان  داردیگونه که خود بومان اظهار میا آن «امنیتی

در وجهود  تهوانیایهن مسههله را مه .(616: بهومانط پیشهین)بهاری  دو یا چند دولت مقتدر اسهت

فارس جستجو نمود. با این حهال وجهود عمد  امنیتی کشوررای رمجوار خلیج یراینگران

رمچنین امجمله عوامل اصهلی ایجهاد وابسهتگی متقابهل میهان اعضهای یهک  رایاین نگران

در نظریهه مجموعهه امنیتهی . این عنصر ویژگی کلیدی باشدیای نیا ممجموعه امنیتی منطقه

 ای است.منطقه

ایط وجود الگورای دوستی و دشمنی است؛ امها دیگر ویژگی یک مجموعه امنیتی منطقه

فهارسط ام واژ  یعنی خلیج ؛شاید بهتر باشد در جهت تطبی  این ویژگی با منطقه مورد بحث

اسهتفاد  نمهاییم.  جای دشمنی میان کشوررای این منطقههدوستی و سوءتفارم به افتهیلیتعد

ناظر بر وجود اختلافات میان کشوررای عضو یک مجموعه امنیتهی   عمدطور بهاین ویژگی 

عنوان مثال به اختلافات ارضی و . برخی ام این اختلافات در حال حاضر بهباشدیای ممنطقه

 اختلافات مرمی میان عراق و کویت کهه در :فارس اشار  داردمرمی کشوررای منطقه خلیج

ط اختلاف عربستان و کویهت بهر سهر جاایهر قهارو و ام شوندیشد  فرض محال حاضر حل

المرادمط اختلاف عربستان سعودی و قطر بر سر برخی نواحی مرمیط اختلاف بحرین و قطهر 

)ابوظبی( بر سر  یحوارط اختلاف عربستان سعودی و امارات متحد  عرب ریالجاابر سر مجمع

تلافات امارات متحد  عربی و عمان بر سر نواحی منطقه دیبها. ایهن مناط  بوریمی و لیواط اخ

رای منطقه نیا منجر گردید  میان دولت یراام مواقع به بروم تنش یااختلافات حتی در پار 

و  1666است که ام آن جمله برخوردرای مرمی میهان عربسهتان سهعودی و قطهر در سهال 

المللی دادگستری مورد بررسهی در دیوان بین 1661اختلافات میان بحرین و قطر که ام سال 

و در نهایهت ادعارهای امهارات متحهد  عربهی در  (16-16 :1614 ط)مجتههدماد قرار گرفته اسهت 
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گانه ایرانی تنب بارگ و کوچک و ابوموسی و در گذشته نیا اختلافهات خصوص جاایر سه

الجاایهر میلهادی  1691د میان ایران و عراق بر سر اروندرود بود که منجهر بهه عقهد قهراردا

 گردید.

محهل اختلهاف  طیعنی مجاورت جغرافیهایی ؛ایاما سومین ویژگی مجموعه امنیتی منطقه

باشد. ررچند این ویژگی یک عامل لامم در تشكیل یک مجموعه امنیتی منطقه به حساب می

 یرهامورگهانط نظم دیویهد ای.لیهک و پاتریهک ام.رجوع شود بهه )گونه که لیک و مورگان آید اما رمانمی

متحهد  در . بر این اسهاس ایالاتباشدیکنند دارای اشكال ماستدلال می (11-10: 1611ایط منطقهه

ای در عنوان یک قدرت خهارجی امها تأثیرگهذار بهر مجموعهه امنیتهی منطقههحال حاضر به

ایهن مجموعهه محسهوب  وام لحاظ جغرافیهایی جها کهیدرحال طدینمایفارس عمل مخلیج

 .گرددینم

. باشهدیوجود حداقل دو بامیگر مؤثر در آن م طایدیگر ویژگی مهم یک مجموعه منطقه

فهارس ایرانط عربستان و عراق ام دیربام امجمله بامیگران مهم و تأثیرگهذار در منطقهه خلیج

و  رهایژگهیتمامی و طفارسکه منطقه خلیج گرددیگونه ملاحظه منه ای. بگردندیمحسوب م

باشد و ام این لحاظ اطلاق نهام ای را در خود دارا میمجموعه امنیتی منطقه خصوصیات یک

 ای کاملاً با شرایط منطقه انطباق دارد.مجموعه امنیتی منطقه

مسهله دیگر در خصوص تهدیدات امنیتهیط گسهتردگی موضهوعات امنیتهی در سهطح 

مكتهب کننههاک  گونه کهه مهورد نظهر. اگر امنیت را در شكل موسع آن آنباشدیمنطقه م

رغم وجود برخی تهدیدات بهکه  گرددیتعریف نماییمط در این صورت ملاحظه م باشدیم

امنیتی دائمی در منطقه که ام گذشته وجود داشته استط در حال حاضر ضروری است تها 

بههه دیگههر ابعههاد امنیههت در سههطح منطقههه نیهها توجههه بیشههتری گههردد. ابعههاد اقتصههادیط 

رای خصهوص طهی سهالنیا علاو  بر ابعاد نظامی و سیاسی بهمحیطی و اجتماعی میست

محیطی امنیهت در منطقهه عهد میسهتعنوان مثال بُ. بهباشندیاخیر درخور توجه بیشتری م

شدید اکولوژیكی منطقه و تشدید بحران آب در طهی  یرایفارس با توجه به آلودگخلیج

. نشهت نفهت در طلبدیه را ملاوم توجه بیشتری ام سوی کشوررای منطق طرای اخیرسال
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میلیون بشهكه  11فارس ام طری  میدان نفتی نوروم و ورود بیش ام خلیج یراطول جنگ

 یرهامیلیون تن نفت بهه آب 1/1نفت در جریان حمله عراق به کویت و نیا نشت سالانه 

فهارس خلیج یرهادر افهاایش آلهودگی آبرا سهاایی هفارس و دریای عمانط تأثیر بخلیج

ام  ریشهتبهار ب 09فارس و دریهای عمهان که در حال حاضر آلودگی خلیجطوریبه طتهداش

اخیر نشان داد  است که در این دریهاط  یرایافاون بر این بررس 1متوسط جهانی آن است.

راار برابر  64برابر و سرب بیش ام  644 میاان کادمیوم و نیكل راار برابرط کبالت و روی

 توانیرا و تهدیدات امنیتی در سطح منطقه مام دیگر چالش 6.تپاک اس یرابیشتر ام آب

مشهترک تمهامی  یرهایبه قاچاق مواد مشدر اشار  نمود. این مسههله نیها امجملهه نگرانه

 دکنند یخصوص مجاورت مرمی ایران با کشور تولآید. بهکشوررای منطقه به حساب می

کشوررای منطقهه نیها ام ایهن ناحیهه تا سایر  گرددییعنی افغانستانط باعث م ؛مواد مشدر

ام مسهائل و مشهكلات دیگهر وجهود دارنهد کهه  یامورد تهدید واقع گردند؛ بنابراین پار 

امنیهت ملهی  دکننهد یرغم محو شدن در سایه سایر تهدیداتط امجمله مسائل مههم تهدبه

 روند.کشوررای منطقه به شمار می

امنیت در منطقه و توجه بهه سهایر ابعهاد و که با گستر  ابعاد  گرددیبنابراین ملاحظه م

 واحتمهال میهاد جها که به گردندیامنیتی بیشتری شناسایی م یرایامنیتیط نگران یراچالش

مشترک تمامی کشوررای منطقه خوارند بود. در حال حاضهر در سهطح منطقهه  یراینگران

مشترک کشهوررای  اولیه و یراینگران وتهدیدات بسیاری وجود دارند که جا طفارسخلیج

کننهد  امنیهت در منطقههط ثبهاتیعنوان عوامهل به. این تهدیدات رمچنین بههباشندیمنطقه م

. نهدینمایگیری ررگونهه نظهم امنیتهی جدیهد نیها عمهل مهعنوان مانعی در جههت شهكلبه

ط ییشهوط پولافتههیگراییط جنایهات سهاممانتهدیدرای فراملی و منامعات میان دولتیط افراط

محیطی ماننهد بحهران آبط قاچهاق کشتارجمعیط بلایای بهداشتی و میسهت یراسلاحتكثیر 

 .گردندیغیرقانونی امجمله این عوامل محسوب م یرادارو و مهاجرت

                                                           
 http://www.hamshahrionline.irرای نظامی تهدیدکنند  محیط میست خلیج فارس: . فعالیت1

 http://www.hamshahrionline.ir. تنگنارای محیط میست در خلیج فارس: 6
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به بهانه  فارسجیخلی استبدادی حوم  رامیرژو حمایت ام ای حضور نیرورای فرامنطقه

گرارهام فهولرط . باشهدیای منطقه ماصلی کشورر یراینگران ونیا جا حفظ منافع ملی خود

بهامرم واشهنگتن »کهه:  کندیمساب  شورای امنیت ملی آمریكا این مسهله را مطرح  مقامقائم

: راسهتآن هیسهوتکی ریگموضهع رادرهدر برابر یک انتشاب سشت قرار گرفته که میراث 

؟ و حمایهت «ریكهامنافع آم»شدن  نمانخمحلی به بهانه  خودکامهی رامیرژتداوم حمایت ام 

ی نظامی که در آنجا مستقر کرد ط به رر قیمت و در نتیجه تشدید خشم مردم؟ و راگا یپاام 

رونهد  نكهیای استبدادی و فرارم کردن بستر مناسب تا رامیرژیا دست برداشتن ام حمایت 

طی شود و پذیر  واقعیات؟ سؤال اساسی این اسهت کهه آمریكها تها چهه  راانیجرطبیعی 

ی باید به حمایت ام شرایط مشت کنونی ادامهه درهد؟ ررچقهدر بیشهتر انتظهار بكشهیم ممان

 . (Fuller, 2011: 75) «شدشرایط بدتر خوارد 

به رفع سوءتفارمات میان کشهوررای منطقهه و فهرارم نمهودن  تواندیخروج این نیرورا م

رای سهو  قهدرترای رمگرایی و تعامل بیشتر میان اعضا کمک نمایهد؛ میهرا نفهوذ و رممینه

روی پهیش یرانههیایط بر گاموارد با مداخله در امور منطقهام خارجی در منطقه و در بسیاری 

)دیویهد ای.لیهک و آنان را محدود نمود  اسهت  یراکشوررای منطقه تأثیر گذاشته است و انتشاب

  .(696: 1611ایط منطقه یراپاتریک ام. مورگان. نظم

مجمله عوامل ایجاد چالش میان برخی ام کشوررای منطقهه طور اساسی ااین مسهله به

. در صهورت خهروج و یها کهارش گهرددیخصوص ایران با سایر کشوررا محسوب مهبه

خصهوص ایط محرک نیرومندی در اختیار برخی ام کشوررای منطقه )بهنیرورای فرامنطقه

خوارهد گرفهت ایران( در جهت ورود به ررگونه ترتیبات امنیتی جدیهد در منطقهه قهرار 

؛ میرا تنها در این صورت است کهه کشهوررای معتهرض بهه ایهن (66 :1619ط)شهروم ابراریمهی

آنان نیا ام سوی دیگر کشوررای منطقهه بهه رسهمیت  یراینتیجه خوارند رسید که نگران

شناخته شد  است؛ بنابراین ام لحاظ روانی نیا فضای لامم برای ایجاد حهس رمكهاری و 

 د  است.تعامل ایجاد گردی
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 یجمعای در چهارچوب سیستم امنیت دستهتأمین امنیت منطقه

عنوان یک مجموعهط برای تنظیم روابط امنیتهی میهان فارس بهاکنون و پس ام تعیین خلیج

ای ام درون و بهرون منطقهه یراسو و مقابله با تهدیدات و چالشکشوررای عضو ام یک

ام است؛ بنابراین فارغ ام ررگونهه برداشهت و سوی دیگرط به یک سیستم امنیتی کارآمد نی

رها در چههارچوب یهک ادراکی ام سوی کشوررای عضو مجموعهط تعامل و رمكهاری آن

را باشدط برخاسته ام یک ضرورت و نیام نظم امنیتی بیش ام آنكه تابع اراد  و خواست آن

ی کشهوررای ایهن منطقهه در یهک سیسهتم امنیته طمشترک خوارهد بهود. بهر ایهن اسهاس

عنوان یک مجموعهط متأثر ام وابستگی متقابل امنیتی میان رمدیگر به سهر و به وستهیپرمبه

. این امر بیش ام رر چیا دیگر بیهانگر ایهن مسههله اسهت کهه تنهها را  مقابلهه بها برندیم

موجود و نیا تأمین امنیهت و حفهظ ثبهات در منطقههط اسهتفاد  ام  یراتهدیدات و چالش

جانبه حضور داشته باشند. استفاد  در آن تمامی اعضا با مشارکتی رمهساموکاری است که 

این فرصت و امكهان را در اختیهار کشهوررای منطقهه قهرار  یجمعام سیستم امنیتی دسته

 (McMillan, 2003: 161 -163) خوارد داد.

الگوی پیشنهادی مبتنی بر مشارکت و رمچنین مسههولیت امنیتهی چندجانبهه اسهت. بهر 

فهارس سهاختار امنیهت خلیج یبندای در شكلن الگو به رر میاانط بامیگران منطقهاساس ای

رهای موجهود کهارش یافتهه و ممینهه بهرای ایجهاد ثبهات ثباتینقش مؤثری داشته باشندط بی

ترجمهه  طفهارسای و اجتمهاع امنیتهی در خلیجسامی منطقهگردد )باثباتای فرارم میمنطقه

درند  ناکارآمهدی هت استفاد  ام این سیستم بیش ام رر چیا نشانتأکید در ج .ابراریم متقی(

گذشته ام دو نقیصهه مههم برخهوردار بودنهد.  یرا. سامانهباشدیترتیبات امنیتی در گذشته م

فارس اتحادی علیه دیگر کشوررا )ایران( بودند و نشست یا به مانند شورای رمكاری خلیج

متحد  آمریكا در سطح منطقههط ام ویژگهی رژمونیهک لاتامنیتی ایا یراییا به مانند استراتژ

این دو نقیصه به رمرا  این مسهله که  (Kraig & assessing, 2004: 145-147) برخوردار بودند.

اندط امجملهه عوامهل ای کنار گذاشهته شهد دو کشور ایران و عراق رموار  ام ترتیبات منطقه

. ایهن ندیآیگذشته به حساب م فارس دره خلیجتأمین امنیت در منطق یراناکارآمدی سامانه
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ط امنیهت تنهها ام طریه  رمرارهی و یجمعدر حالی است که در یک سیسهتم امنیتهی دسهته

در ایهن  یجمعمشارکت تمامی اعضا میسر خوارد بود. چراکه اساس استراتژی امنیت دسهته

در ایهن  .اشهدرها نباست که امنیت باید در کنار دیگر کشهوررا جسهتجو گهردد و علیهه آن

 د یهتنصورت اگر تمامی کشوررای منطقه به آرستگی در یک شبكه ام روابط امنیتهی دررم

اقتصادی و نظامی مبتنی بهر وابسهتگی متقابهل امنیتهیط بها رهم بهه تعامهل بنردامنهدط آینهد  

 .(61: 1619 ط)مایكل کریگفارس امیدوارکنند  خوارد بود خلیج

گیهرد کهه دریهابیم اقهدامات نبه رنگهامی شهكل میجمعی چندجابنابراین مدیریت دسته

تنها منحصهر بهه مربوط به مدیریتط تأمین و حفظ امنیت و صلح در یک مجموعه امنیتی نهه

تر رای بارگ نیست بلكه رمچنین این اقدامات باید ام موافقت سایر اعضای کوچهکقدرت

یهک نظهام  یهن ترتیهب دره ابه .(16 :)دیوید ای.لیک و پاتریک ام. مورگانط پیشهیننیا برخوردار گردد 

حقوق رمه کشوررا حتی کشوررای کوچک نیها بهه رسهمیت پذیرفتهه  طجمعیامنیتی دسته

این مسهله بیهانگر ایهن مطلهب اسهت کهه موفقیهت یهک  .(694: )علی عبدالله خانیط پیشینشود می

یهک جانبه و حضور تمامی اعضهای جمعی در این است که مشارکت رمهسیستم امنیت دسته

مراتب قدرتط برای تهأمین و ثبهات کهل مجموعهه ضهروری خوارهد مجموعه فارغ ام سلسله

 (McMillan, 2003:  165)بود.

کوشد تا توجه کشوررای درگیر در مجموعهه را جمعی میام سوی دیگر نظام امنیت دسته

به برخورداری ام منافع بیشتر در صورت رمكاری در خصوص موضوعات و مسائل مشهترک 

نظر کشوررای عضهو سیسهتم جلهب نمایهد؛ میهرا رهدف اصهلی در یهک نظهم امنیتهی  مورد

رها اسهت و تلها  دارد جمعیط تعامل در مورد مسائل مشترک و قابل توجه تمامی طرفدسته

موجود در جههت ایجهاد  یراکه اعضا در خصوص ادراکات خود در ممینه تهدیدرا و فرصت

 ؛(61: )مایكهل کریهگط پیشهینبه اجماع و تواف  برسهند  تغییرات مثبت در جهت نیل به منافع بیشتر

بهه منهافع مثبهت حاصهله ام  تواننهدیبنابراین کشوررای منطقه فارغ ام برخی اختلافهاتط مه

ه را در سطح منطقه بیندیشهند. بهرمكاری و رمگرایی در جهت مقابله با تهدیدات و چالش

س متشكل ام کشوررایی است کهه فارکه مجموعه امنیتی خلیج گرددیین ترتیب ملاحظه ما
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 طایمنطقهه یرهارغم وجود برخی اختلافاتط در خصوص بسهیاری ام تهدیهدات و چالشبه

ثبات در منطقهط حل بحران عهراقط تهأمین و (Pollack, 2003: 18) مشترکی دارند. یراینگران

رم  بها رای اقتصادی و تجاری میان کشوریط مبهاتضمین جریان آماد انتقال انرژیط رمكاری

ط یرقهانونیغ یرهاط مهاجرتافتهیگریط جرائم ساممانتروریسمط مقابله با بنیادگرایی و افراطی

مشترک کشهوررای  یراو دغدغه رایامجمله نگران ستیمطیقاچاق مواد مشدر و حفظ مح

 .باشندیمنطقه م

جمعی بر این فرض اسهتوار اسهت کهه حتهی بها وجهود بنابراین و در واقع امنیت دسته

و موانعی را در رفتاررای  راتیرقابت و خصومت؛ دشمنان نیا مانند دوستان وجود محدود

ن معناست که صهرف وجهود اختلهاف ه آاین ب .(16: )مایكل کریگط پیشینخود خوارند پذیرفت 

رها در مانعی در را  رسیدن به رمكهاری و تعامهل میهان آن تواندیمیان برخی ام کشوررا نم

ای ام کهه وجهود پهار  گهرددیجمعی باشد. بر رمین اساس ملاحظه متهیک نظام امنیتی دس

اختلافات میان دو کشور ایران و امهاراتط نتوانسهته مهانع ام روابهط نسهبتاً بالهای تجهاری و 

 .اقتصادی میان دو کشور گردد

راسهت. اسهتراتژی رژمونیهک بهودن آن طدیگر ویژگی ترتیبهات امنیتهی منطقهه درگذشهته

محهور بهود  اسهت. رای اخیر در منطقه رموار  یک استراتژی رژمونر طی سالمتحد  دایالات

  در معهرض خطهر راین مسهله ررچه بیشتر سبب خوارد شد تها نظهم امنیتهی موجهود رمهوا

متحد  قهرار دارد؛ بنهابراین گسست قرار بگیرد. این استراتژی رمچنان نیا در دستور کار ایالات

شتر است و ام سوی دیگر توافقات دوجانبه این کشهور در احتمال شكست سیاسی آن بسیار بی

 .(64: )مایكهل کریهگط پیشهینسیاسی موجود کمک نماید  یرابه حل کشمكش تواندیمنطقه نیا نم

استراتژی امنیتی آمریكا رموار  بر این اساس استوار بهود  کهه دو کشهور ایهران و عهراق ام 

گونه که ذکهر د. این در حالی است که رمانترتیبات موجود در منطقه بیرون نگه داشته شون

تأمین امنیت  طجمعی موفقیتای و در یک سیستم امنیت دستهگردید در یک مجموعه منطقه

؛ بنابراین ررگونه تلا  ام سوی آمریكا برای بنها باشدیتنها در گرو مشارکت تمامی اعضا م

علیه ایهران بها اسهتفاد  ام  عنوان اتحادیفارس بهنهادن یک سیستم جدید امنیت برای خلیج
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فارس و متحدان عراقی پس ام صدامط بسیار شكنند  خوارد بهود کهه شورای رمكاری خلیج

 & Rathmell & Karasik) گذشهته بها شكسهت مواجهه خوارهد شهد. یراسهتمیبه ماننهد س

Gompert, 2003: 10) باشهدیفارس نیها نمهاین مسهله مطلوب سایر کشوررای منطقه خلیج .

متحهد  فارس نیا بهتهرین گاینهه بهرای ایالاتشوررای عضو شورای رمكاری خلیجحتی ک

تهر ام رها رمكهاری بها ایهران بسهیار اثربشش. بهه بهاور آندانندیآمریكا را گفتگو با ایران م

را رمچنین خواسهتار ایهن مسههله رسهتند کهه سیاست سد نفوذ در برابر آن خوارد بود. آن

رهای سیاسهیط ایران را مورد توجه قرار درد و مانع ام رمكاریامنیتی  یرایواشنگتن نگران

علاو  خواران این مسههله رسهتند هاقتصادی و استراتژیک ایران با کشوررای منطقه نگردد. ب

اقتصادی خود علیه ایهران خاتمهه درهد. ام نظهر کشهوررای عضهو  یرامیکه آمریكا به تحر

رها بهر و آن گردنهدیخطر محسوب نم نیتریفارس ایران و عراق آنشورای رمكاری خلیج

متحد  باید راربردرایی را در جهت رمكاری مثبت بها ایهران در پهیش این باورند که ایالات

 .(61: 1619 ط)جودیس اس. یافه ردیبگ

جمعی در یک منطقهه تها حهد گیری نظام امنیت دستهاما مسهله دیگر در خصوص شكل

رای بارگ در خصوص خصوص قدرتمنطقه به را و ادراکات کشوررایمیادی به برداشت

جمعی تا حهد ین ترتیب موفقیت یک سیستم امنیت دستهه ااین سیستم مربوط خوارد بود. ب

میادی در گرو به رسمیت شناختن منافع بامیگران درگیهر ام سهوی رمهدیگر خوارهد بهود؛ 

رسهمیت شهناخته بنابراین اقدامات مشروع برای دفاع ام خود برای برخی ام اعضا بایهد بهه 

عنوان مثال ح  ایران برای دفاع ام خود مانند برخهورداری ام ارتشهی قدرتمنهدط بهه شود. به

کشهتارجمعی  یرادر خصهوص سهلاح راتیرسمیت شناخته شود و ام سوی دیگر محدود

ط پاکسهتان و رنهد نیها بهه اجهرا رژیم صهیونیستیحتی باید شامل کشوررایی چون آمریكاط 

 .(یگط رمان)مایكل کر دیدرآ

سهابقه ایهران در  .ام سهوی ایهران نیها پذیرفتهه شهود توانهدیجمعی مهنظام امنیت دسته

جمعی در سیسهتم امنیهت دسهته .کنهدیای این مسهله را تأیید مخصوص تأمین امنیت منطقه

ایران بود  است. پس ام خهروج نیرورهای انگلیسهی ام منطقهه  یرااولین خواسته وواقع جا
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ان بر این باور بود که رر سیستم امنیتی برای منطقه که حتی بدون مشهارکت ایر طفارسخلیج

عنوان تهدیهدی علیهه کشهور یها یكی ام کشوررای ساحلی باشد افاون بر ناقص بهودنط بهه

 تهوانیحتهی مه. (1: )پیروم مجتهدماد ط پیشهینکشوررای غیر عضو این سیستم تبدیل خوارد شد 

میهرا  طفارس اصولاً یک نگرانی و دغدغهه ایرانهی اسهتجادعا نمود که مسهله امنیت در خلی

 یرهاطورکلی بهه آبو واردات بهه یرنفتیحیات اقتصادی ایران در ممینه صادرات نفتی و غ

بنهابراین حفهظ ثبهات و تهأمین  ؛(1: )پیروم مجتهدماد ط پیشهینفارس وابستگی بسیاری دارد خلیج

 .یه امنیتی ایران بود  است و خوارد مانداول یراینگران وفارس رمیشه جاامنیت در خلیج
 

 منطقهدر ترتیبات جدید امنیتی ارائه الگویی مناسب 

 طرهای متعهدد دفهاعیرغم انعقاد پیمانمواجه شد و به ییرایدگیچیوضعیت امنیتی منطقه با پ

 یرهایبهه تاایهد نگرانه رای غربیط توفی  چندانی نداشته و رونهد روکشوررای منطقه با قدرت

آمریكا در حملات نظامی به عراق و افغانستانط سهبب ایهن شهد  یرایویژ  پس ام ناکامیتی بهامن

 که کشوررای منطقه به سمت الگورای دیگری برای ایجاد امنیت در منطقه گرایش یابند.

ی در منطقهط تلا  ناتو بهرای حضهور بیشهتر و انعقهاد یرغم حضور گسترد  نظامیان آمریكابه

با کشوررایی نظیهر امهاراتط عربسهتانط قطهر و برنامهه مسهتقل کشهوررایی نظیهرط قرارداد امنیتی 

 را است.بششی ام این برنامه طروسیهط فرانسهط انگلستان برای انعقاد قراردادرای جداگانه

رای اساسهی و نادیهد  انگاشهتن مؤلفهه رهامانیبودن ایهن پ جانبهکیبعدی و اما به دلیل تک

شهود اندام روشنی در ایجاد امنیتی فراگیر در منطقه دیهد  نمیچشم طفارسقدرت در منطقه خلیج

 و رمین امر کشوررای منطقه را در موفقیت این الگورا با تردید مواجه ساخته است.

 

 موجود هایپیمان
 های چندجانبهپيمان

 فارسشورای همکاری خليج

 شهش م رمههدر نشست ریاض تأسیس شهد. چیهای کهه بهیش ا 1611این شورا در فوریه 

 کردط جنگ ایران و عراق بود.کشور عربی را برای تشكیل این شورا ترغیب می
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 طعمهان طعربسهتان طنیبحهر امارات متحد  عربهیطفارس )شش کشور عربی حوم  خلیج

شهورای » بها عنهوانمیلادی ایجاد شورایی را بین خودشهان  1611ما  می  ( درتیو کو قطر

  .(10:1694)نعیمی ارفعطان و عراق اعلام کردند حضور ایر بدون« فارسرمكاری خلیج

رفتهاد قهرن  درهه لیو اوامیلادی  94و  14ی رادرهعربستان طی  جابهشش کشور  نیا

رو عدم استقلال پیش ام این و وابستگی امنیتهی ایهن بیستم میلادی به استقلال رسیدند. اماین

و طبیعهی  آمهدیمهررا به شمار کشوررا به خارج ام منطقهط یكی ام عوامل مشترک این کشو

خود در جهت تشكیل یهک اتحادیهه بهرای حفهظ منهافع مشهترکط  نوبهاست که رر یک به

 .(119:1616)لی نورجیطاقداماتی را انجام داد  باشد 

فارس( است. عربستان و آمریكها خلیج )متحد  در ایالات مانیپرم نیترمهمعربستان سعودی 

ر محهدود کهردن و مههار ایهران و حصهول اطمینهان ام امنیهت در این منطقهه منهافع مشهترکی د

 .(Alsis, Allison & Cordesman, 2012: 8) و جریان پایدار صادرات نفت دارند فارسجیخل

تشكیل این شورا به بششی ام تدابیر اتشاذشد  توسط آمریكا در قبال انقلاب اسهلامی ایهران و 

ط اما این سیستم بهرای شدیکشور( نیا مربوط م رمچنین اوضاع افغانستان )حمله شوروی به این

برقرار کردن امنیت در منطقه کارا نبود؛ چراکه این سیستم حضور دو کشهور بهارگ منطقهه را بها 

جمعی نهاقص بهود فارس یک مدل رمكاری دستهخود به رمرا  نداشت. شورای رمكاری خلیج

 سیار میادی داشته و دارند.رای خارجی مانند آمریكا در آن نفوذ بقدرت حالنیکه درع

 

 6+2پیمان 

 64فهارس در درهه اقدامی بود که ام جانب آمریكا و پس ام پایهان جنهگ خلیج 9+6پیمان 

میلادی به دنبال برگااری نشستی در دمش  پیگیری شد. این پیمان ناظر بهه تشهكیل نیهروی 

فارس رنگهام لیجمنظور دفاع ام کشوررای عضو شورای رمكاری خنظامی فعال در منطقه به

 رو شدن با تجاوم خارجی بود.روبه

 تأکیهد «نگری منطقه» و« اتكا به خود» دربار  رمكاری شورای یرابرداشت بر ایران

 طفهارسجیخل رمكهاری شهورای بها رمكهاری استراتژی طری  که ام بود امیدوار و کرد
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 درشهود.  كاآمری ویژ به و خارج به آن اتكای و شورا خارجی وابستگی کارش موجب

 بهرای عربهیمنحصهراً  امنیتی ساختار تأسیس و( دمش  هی)اعلام 9+6 فرمول حالط عین

 و (Chubin, 1999: 252) گرفهت قهرار توجه مورد ضمنیط دشمنی عنوانبه طفارسجیخل

 اوت و آوریهل در ایرانیگانه سه جاایر سر بر امارات و ایران روابط بحران یریگشكل

. رفهتیمه شهمار بهه ایران امنیتی رمگرایانه یراتلا  بر دیگر یاضربه یطلادیم 1666

 گذاشهت کنار جمعیدسته امنیت سود به را خود بششیتوامن 9+6طرح  مقابل در ایران

 روشههنگ) شههد فههارسجیخل رمكههاری شههورای در عههراق و خههود مشههارکت خواسههتار و

 .(9: ایران ایمنطقه خارجی سیاست امیراحمدیط

 

 فارسطقه از طریق شورای همکاری خلیجنفوذ ناتو در من

فارس بودند که به چهار کشور عضو شورای رمكاری خلیج ط کویتط قطرط بحرین و امارات

منظور رمكاری با طرح رمكاری استانبول که ام سوی ناتو برای جذب کشوررای دوست به

 این پیمان مطرح شدط دعوت شدند.

کردنهد: یكهی سهنجیدن عضهویت ایهن میسران ناتو ام این دعوت دو رهدف را دنبهال 

 .فارسبا شورای رمكاری خلیج شتریبرای رمكاری ب یسامنهیکشوررا در ناتو و دیگری مم

 

 های دوجانبهپیمان
 آمریکا و بحرین

امضها را مریكها آرای دفهاعی بها نامه رمكاریموافقتمیلادی  1661اکتبر  66بحرین نیا در 

ممینه استقرار مجدد ناوگان  طبا انعقاد پیمان رمكاری دفاعی. (96-96: 1696)رالیس راسماریط کرد 

 در بحرین فرارم شد. میلادی 1661متحد  در ژوئن پنجم ایالات

جنگی رهوایی علیهه افغانسهتان و عهراق ام بحهرینط حضهور  یراتیامكان انجام مأمور

متحهد  در ایالاتعضو ناتوی  رینیروی دریایی آمریكا و کسب جایگا  متحد غ مندکار 0944

 کشور است. دو ام دیگر ابعاد پیمان مشترک میلادی 6446سال 
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 کویت -آمریکا

و تجدیهد آن در سهال  میلهادی 1661متحهد  در سهال ساله با ایالات 14 انعقاد پیمان دفاعی

سال دیگرط افتتاح مقر فرماندری نیروی ضهربت مشهترک در دسهامبر  14 برای میلادی 6441

روایی کویهت و اسهتقرار  گا یپا دودلاری جهت ارتقای  ونیلیم 194راینه  و میلادی 1661

 نیروی نظامی آمریكا در این کشور بششی ام ابعاد این پیمان است. 64444

 و گسهتر  بهر مبنهی آن جدیهد یو استراتژ کویت - آمریكاساله د  دفاعی پیمان انعقاد

 طامیراحمهدی روشنگ) بود منطقه کشوررای با ایران رمكاری جدی مانع ایطمنطقه ییگرامداخله

 .(061: استراتژیک مسائل و رادگا ید فارسجیخل وایران 
 

 قطر -آمریکا

)رهالیس راسهماریط امنیهت یک قرارداد دفاعی با آمریكا امضا کرد  میلادی 1666ژوئن  66قطر در 

ی العدیهد در ساخت مرکا عملیات روایی در پایگها  رهوایرمچنین  .(96-96 :1696 طفهارسخلیج

 منهدرهاار کار شهش متحد  با حضورو میابانی فرماندری مرکای ایالات میلادی 6446سال 

 نیروی روایی آمریكا در قطر بششی ام توافقات امنیتی کشور است.

 

 امارات -آمریکا

 منهدکار 1144و حضهور میلهادی  1660 یجولها 61متحهد  در انعقاد پیمان دفاعی با ایالات

ر این کشور رمرا  با انعقاد قراردادرای کلان برای خریهد تجهیهاات متعهدد نظامی آمریكا د

را  یارای اخیر تلها  عمهد در سال راییكایآمر بششی ام توافقات دو کشور است. طنظامی

فهارس بهه کهار گانهه ایرانهی خلیجسههایران در موضوع جاایر  هیعل رایبرای تحریک امارات

 اند.گرفته
 

 عربستان -آمریکا

ر عربستان گرچه حساسیت در مورد حضور خارجیهان در ایهن کشهور وجهود داردط ولهی د

نامهه رای متحد در عربستان رمچنان باقی است و این کشور با موافقتبقایای حضور قدرت

 .(96-96: 1696 طفارسرالیس راسماریط امنیت خلیج)ساله با آمریكا موافقت کرد  است آمومشی پاناد 
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آمومشههی و تههدارکاتی نظههامیط واحههدرای عملیههات ویههژ   یرانامهههقتضههمن انعقههاد مواف

متحههد  ام مرکهها رههوایی در پایگهها  رههوایی شههارااد  سههلطان در جنههوب ریههاض در ایالات

آورد  و خریهدرای کلهان  بهه عمهل یااسهتفاد  گسهترد  طاخیر آمریكا در منطقهه یراجنگ

ربستان است کهه تهاکنون افشها شهد  ام توافقات دوجانبه بین آمریكا و ع ییرانظامیط بشش

 است.
 

 نظام کنونی و بازیگران مؤثر

ای را احصا و در مرحله ای لامم است ابتدا بامیگران منطقهبرای درک بهتر نظام امنیت منطقه

صهورت نسهبی تهأمین نمایهد تواند منافع ملی بامیگران را بهکه میرا بعد نوع الگوی امنیتی 

 تعیین نمود.

 فارس رفت بامیگر ام یكدیگر قابل تفكیک رستند:جدر منطقه خلی
 

 آمریکا

رژمهونی »آمریكا با حمله به عراق و اعاام نیرورای نظامی به منطقه به دنبال تثبیهت الگهوی 

ای در منطقههای یها بهرونخهود بهدون دخالهت بهامیگران منطقهه« برون سیستمی و مستقیم

 فارس است.خلیج
 

 عراق

 1691 سهال تها گرفهت دسهت بهه عهراقرا در  قدرت بعث ابح که میلادی 1691ام سال 

 بهرای اساسهی تهدیهد منبهع عراق رسیدط امضا به ایران و عراق بین الجاایر پیمان که میلادی

 یاگونههبه عهراق دیهدگا  ام امنیهت. شهدیمه محسوب فارسجیخل حوم  عرب رایدولت

 تجاوم. باشد نداشته منطقه در صدام یرایطلبتوسعه با تعارضی گونهچیر که شدیم تعریف

 همنطقه در امنیهت بها تضهادی گونههچیر حسهینط صهدام دیدگا  ام کویت اشغال و ایران به

 عهراق امنیهت حفهظ جههت در طلبانههتوسهعه اقهدامات این برعكس و نداشته فارسخلیج

 دستاوردرای فكر به را صدام یطكیتیژئوپل گرفتاری ام ررایی برای تلا . بود گرفته صورت

 کهه مقاصهدی و ارهداف این به توجه با عراق .انداخت کویت آن متعاقب و ایران در ارضی
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 خهود کهه چههارچوبی در را امنیهت تها کرد بسیج را خود امكانات طکردیم دنبال منطقه در

 .(116: 91تابستان  فرططارر  ابراریمی)درآورد  اجرا به بودط کرد  تعریف و طراحی

 

 عربستان

 تضهعیف موجهب کهه اسهت امنیتهی ترتیبهات ام شكل آن پذیر  ام حاکی عربستان عملكرد

 رامهدت تها دلیهل رمین به. نشود فارسخلیج رمكاری شورای در دولت آن رربری و پرستیژ

 ام تنهها را مقصهود حصهول و بود مشالف فارسخلیج رمكاری شورای گستر  با کشور این

 .(91-96: 1696 رالیسط رومماری) کردیم یاتجو منطقه کشوررای دیگر و شورا بین رمكاری طری 

به دنبال الگویی است که در آن بتواند موقعیت خود را ارتقاء و ایران و عهراق را کنتهرل 

نیا وجود ندارد کهه  یایکندط چراکه در این سیستم رربر منطقه خوارد بود و قدرت خارج

شورای رمكاری »الگویی شبیه آید این کشور به مشی تعیین کندط لذا به نظر میبرای او خط

 بدون حضور جمهوری اسلامی ایران بیشتر تمایل دارد.« فارسخلیج
 

 فارسخليج یهانيرنشيام

 به حكومت بقای و کشور موجودیت حفظ معنای به کشورراط این دیدگا  ام امنیت اصطلاح

 و یجغرافیهای کهم وسهعت و موقعیهت دلیهل به کشوررا این. است ممكن اباار و طری  رر

 در و عربسهتان بهه ایمنطقهه سهطح در و داشهته قرار یریپذبیآس وضعیت در یكیتیژئوپل

 .(191: 91تابستان فرط طارر  ابراریمی)دارند  اتكا آمریكا به ایفرامنطقه سطح

رنگ شهدن حضهور امحدشان به آمریكاط ررگونه کماین کشوررا به علت وابستگی بیش

کنندط لذا ترجیح مناله تضعیف موقعیت خود قلمداد میرا به آمریكا در ترتیبات امنیت منطقه

صورت غیرمسهتقیم صورت مستقیم و چه بهمتحد  در این ترتیبات چه بهدرند که ایالاتمی

 حضور داشته باشد.
 

 ناتو

 وصخصهو ب غرب آسیابحث گستر  جغرافیایی ناتو و ام طرفی ارمیت مسائل مربوط به 

 یراخصوص آمریكا را متقاعد کرد  که تا بها برپهایی نشسهتبهو فارسط اعضای ناتو خلیج
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فهارس و حتهی ارائهه پیشهنهاد عضهویت مشترک بین ایهن نههاد و شهورای رمكهاری خلیج

 فارس در ناتوط در ترتیبات امنیتی منطقه وارد شوند.کشوررای منطقه خلیج
 

 المللیسایر بازیگران بين

خوارهان  طویژ  کشهوررای واردکننهد  نفهتارندط بهفارس منافع دسایر کشوررا که در خلیج

ویژ  در عرضه انهرژی باشهدط را بهمنافع آن کنند نیبرقراری امنیت در منطقه رستند که تضم

ط ننهدیبیلذا در مواقعی که توانایی کشوررای منطقه را برای برقراری این نوع امنیهت کهم مه

ند کهه رسهت برای ایهن منطقهه خوارهانرا « جمعی برون سیستمیامنیت دسته»برقراری نظام 

 آمریكا در آن تنها بامیگر اصلی نباشد.
 

 جمهوری اسلامی ایران

 شهرط را متقابل امنیت رعایت و انرژیکنندگان مصرف و تولیدکنندگان مشترک امنیت ایران

 در و رمسهایگان متقابهل روابهط محصهول سهویک ام را آن و دانهدیمه فارسخلیج امنیت

 یالمللنیب بامیگران دیگر با روابط محصول دیگرط سوی ام و جمعیدسته تامنی چهارچوب

ط المللی امنیت در منطقه خلیج فهارسخلاصه گاار  اجلاس بین) کند.می قلمداد صنعتی کشوررای ویژ به

 دخالهت بدون آن ثبات و حفظ و فارسخلیج بر منطقه کشوررای حاکمیت طایران (1616آذرما  

رمهه  مشهترک تفهارم مبنهای کهه بششنهانیاطم و اصهولی فرمولی تنظیم و بیگانه رایقدرت

سهشنرانی کمهال خهرامیط مجموعهه مقالهات چههارمین )کندمی دنبال را باشد فارسخلیجمنطقه  کشوررای

 و بنیههادگرایی کنند  یتشههو را خههارجی یرههاارتش حضههور و (9: سههمینار خلههیج فههارسط پیشههین

 (1616آذرما  ط المللی امنیت در منطقه خلیج فارسخلاصه گاار  اجلاس بین) .داندیم منطقه در ینیآفرتشنج

 

 وضعیت یا ترتیبات امنیتی

 اکنهون گیهردطدر برمهی را نامتقهارن تهوان بهاومن رهم غیهر کشهور رشهت کهه فارسخلیج

 تمدن دو ام ممانی که منطقه این. است جهان امنیتی یرامجموعهمیان  ام منطقه نیتریجهان

 حاکمیهت تحهت جههانی نظام در پیرامونی منطقه به بودط برخوردار یو عثمان ایرانی مستقل
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 .دارد قهرار خهارجی دخالهت و نفهوذ معهرض در اسهتثنائی یصورت بهو  شد  تبدیل غرب

(Brwon, 1984: 3-5) العهاد  فوق تمرکا و مكانی مجاورتواسطه بهمنطقه  این در غرب نفوذ

 مههد منطقهط این. است رژیم صهیونیستی مواصلاتی و رای را نفتط بارگط رایقدرت منافع

 جههانی مههم بهامیگر و( کلاسیک)سنتی  تمدن تنها اسلام جهان و است اسلام جهان قلب و

 ام منطقهه این (Barry, 1991: 246-247) است. نشد  خود بامتأسیس به موف تاکنون  که است

 بهاممان رمو  داشته بسیاری یریرپذیتأث آنط ام پس و سرد جنگ دوران جهانی امنیت سطح

 امنیهت جههانی سطح و خاورمیانه فراتر امنیتی سطح بر مستقلط امنیتی سطح ام برخورداری

 میهرا فراینهدرای ؛گهرددیمه تلقی امنیتی مجموعه عنوانبه فارسخلیج. است بود  تأثیرگذار

 دارنهد کهه یوسهتگیپ رمچنهان بهه آن کشهوررای میان در ناامنی بروم و امنیت تأمین عمد 

 لیوتحلهیهتجا مهورد تهواننمی دیگری نمودن لحاظ بدون را راآن ام یكی امنیتی مشكلات

الگهوی  رهاطآن بهین تمایا و تفكیک شیو  و واحدرا میان موجود ترتیبات اصل سه. داد قرار

سهاختار درند  شهكل ارکهان اصهلیط واحهدرای بین در قدرت تومیع و خصومت و دوستی

 .(960وص  1: ماکشهمكش رمهوار  بهاری بهومانط خاورمیانهه: سهاختاری) اسهت ایمنطقهه امنیت 1جورری

 شهكنتقهارن تهأثیر و جنهگ بهامیگرانتهابو نبهودن  آنارشیکط و گریا قاعد  امنیتی ترتیبات

 کهرد  ایجهاد فارسجیدر خل را یفردمنحصربه جورری ساختار منطقهط در غربی یراقدرت

 .است

 یرادگا یهفهارس در کنهار ارهداف و درای بیرونی در منطقه خلیجهنقش عوامل و مؤلف

متفاوت کشوررای منطقه باعث گردید  است که دستیابی به الگهویی مناسهب بهرای تحقه  

 امنیت در منطقه دشوار باشد.

رای بیرونی رغم انجام توافقاتی میان کشوررای منطقه با قدرتاینكه آیا شرایط کنونی به

بات امنیتی استط مستلام شناخت ابعهاد ترتیبهات امنیتهی و وضهعیت امنیتهی الگویی ام ترتی

 است.

 

                                                           
1. Essential Structure 
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 الگوهای ترتیبات امنیتی

فارس ابتدا لامم اسهت بهه الگورهای برای شناخت الگوی مناسب برای ترتیبات امنیتی خلیج

 امنیتی موجود اشار  شود.

 

 مدل هژمونیک

فهارس باشهد و ون در منطقهه خلیجاینكه ما و یا رر کشور ثالث دیگری عنصر مسهلط رژمه

برای منطقهه تعریهف و آن را را دارد  یسامگار بتواند رر نوع ترتیب امنیتی که با منافع خود

 اعمال کند.

 

 ایهای زیرمنطقهمدل بلوک

شود و رر بلوک متناسهب بها ای تقسیم میدر این مدلط منطقه امنیتی به چند بلوک میرمنطقه

اما مجموعه این چند بلوک با رم توافقهات و  طخاص خود را داردایط ترتیبات شرایط منطقه

 ترتیبات خاص را دارند.

 

 مراتبیمدل سلسله

صهورت دوفهاکتو ای بهعنوان یهک قهدرت فرامنطقههدر این الگو قدرت سهلطه آمریكها بهه

صهورت ای بهرای منطقههشهود و در ادامهه قهدرت)واقعیت موجود( به رسمیت شناخته می

 شوند.بی تعریف میمراتسلسله

 

 مدل موزاییکی

صهورت ای اسهت امها بهرای میرمنطقههمدل موماییكی رم یک الگوی دیگری ام مدل بلوک

 .جاءتر
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 مدل موازنه قوا

توان غلبه عنصر خهارجی را رای نسبی است. مدلی است که در آن میمدلی بر اساس مایت

دیگر عبارتعی تعریهف کهرد. بههنوبه رسمیت نشناختط امها وجهود آن را در مناسهبات بهه

 توان تأثیر وجود این عنصر را نادید  انگاشت.نمی

 

 الگوی موازنه

عنوان عنصر بیگانهه حاضهر در منطقهه متحد  را بهدر شرایط حاضر بر اساس این الگو وجود ایالات

اد. تحقه  توان پذیرفت اما به رسمیت نشناخت. ولی در ترتیبات امنیتی آن را مورد توجه قهرار دمی

ای طراحهی گونههتهوان بهمتحد  ام صحنه نیستط امها میمعنی حذف فوری ایالاتاین مدل الااماً به

 عنوان یک فرصت استفاد  کرد.به آمد شیکرد که به رضم آن بیانجامد و ام وضعیت پ

در صهحنه وجهود  ییرهاتیبر اساس آنچه که در تعریف ترتیبات امنیتی اشار  شدط واقع

. مثل اینكه جورر و مبنای نگرشی مها بهه مبهانی امنیتهی بها گذاردیبر تعاملات اثر م دارد که

 رای منطقه متفاوت است.دیگر کشوررا و قدرت

یک مبنای ایدئولوژیک است و ایهن امهر  طمبنای اصلی ما در نگرشمان به ترتیبات امنیتی

 را پذیرفته نشود.ممكن است برای دیگر قدرت

میلیارد دلار راینه کهردط امها  64برای شكست ایران در جنگ عراق  مثلاً عربستان اگرچه

جهان عرب بهه پیهرومی  اکنون حاضر است بسیار بیشتر راینه کند تا تفكر شیعه در لبنان و

 نیتربا توجه به وجود این تضادرا در سطح کشوررای منطقهط الگوی موامنه مناسهب نرسد.

شهود و را بهه رسهمیت شهناخته میودی قهدرتماریت وج طالگو است میرا در مدل موامنه

 .شناسندیط قدرت و توان یكدیگر را به رسمیت مراتیطرفین ظرف

بلكهه  طنیسهت ایآمشوق به رمایستی مسهالمت طآنچه که در این الگو ریشه تعامل است

 نگرانی ام فنا و تهدید متقابل است که عنصر اصلی این موضوع بامدارندگی است.

مور نظامیط دشهمن را ام  یریکارگید شرایط و ابااری است که بدون بهبامدارندگیط تمه

 متنامع منصرف کند. ورود به عرصه
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رمان سطح غیرمتعارف و غیررمسطح اسهت و  طآنچه که در این میان مایت نسبی است

آن قدرت تضادسامی است که عناصر متنوع در این عرصهه بهه دلیهل ادغهام منهافع سهطوح 

 د.نرای قدرت دشمن را تحت تأثیر قرار درند تمام مؤلفهنتوااستراتژیک دشمن می

متنهوع  یرهایبه رمین دلیل ایهران در سیسهتم ترتیبهات امنیتهی خهود نیاممنهد توانمنهد

 غیررمسطح است که با آن بتواند ترتیب امنیتی مناسب را ایجاد کند.

باشهد کهه بها  اما این ترتیب باید یک دینلماسی قوی و غیررمسطح را در اختیهار داشهته

سهطح موامنهه اسهتراتژیکط متعهارف و غیرمتعهارف بتوانهد ام مسهیر اثبهات  سه ادغام آن با

جای اعتمادسهامیط کشوررای منطقه را مجاب به تمكین و مدارا نمود  و به طتوانمندی خود

در این الگو معتمدسامی به معنای این است که کشوررای مؤثر در صحنه  معتمدسامی کند.

 یگر باشند.معتمد یكد

جای برداشت ایدئولوژیک ام دین به سهمت برداشهت بنیهادین اصهولی ام طور مثال بهبه

دین رفته و بر این اساس گفتمان مشترک ایجاد شود. در این حالت ایهدئولوژی کشهوررای 

مشتلف در جای خود محترم و باید رر یک به دیگری احترام بگذارند؛ اما بر اساس اصهول 

 عتمد دینی یكدیگر باشند.م طبنیادین دینی

 

 ی و پيشنهاداتريگجهينت

در یک نتیجه کلی باید این مورد را مورد توجه قهرار داد کهه منطقهه غهرب آسهیا ام دیربهام 

رای ابتهدایی حضهور کهه سهالطوریرای بیگانهه بهود  اسهت؛ بهرمیشه مورد توجه قدرت

و در پایان رهم آمریكها را  فرانسه طایتانیبر طرلند رای بارگی رمچون پرتقالطاستعمار قدرت

 اند.عنوان یک منبع درآمد مناسب استفاد  کرد به ام جهانبینیم که رمیشه ام این منطقه می

 و مفههومرای اخیر شارد تحهول و دگرگهونی عظهیم در معنها با توجه به اینكه در سال

شهامل بُعهد نظهامی و تنهها  کهه ی دارداگسهترد یک مفهوم کلی و  اکنونرمط میابود امنیت 

 ام اقتصهادیط اعهم شودط بلكه معنا و مفهوم آن بسیاری ام ابعهاد منهدگی مهاطتسلیحاتی نمی

 گردد.ی را نیا شامل میاسیس یطاجتماع
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جمعی درون ایران خواران استقرار الگهوی امنیهت دسهتهشد ط ی انجامرابحثبر اساس 

 داند:تحق  آن لامم میرا برای  شرطشیپ دو سیستمی ام نوع پایدار است و

 این الگو بایستی بومی و بدون حضور نیرورای خارجی باشد.

بایستی تمامی کشوررای منطقه در تحق  آن مشهارکت و حضهور فعهال داشهته باشهند. 

ای ارمیهابی خارج بودن یک کشور ام این سیستم موجب ناکارآمد شدن نظام امنیهت منطقهه

بهرای برقهراری ثبهات  یخارج ام سیستم به معضهل مدت رمان قدرتشودط میرا در میانمی

 گردد.ای تبدیل میمنطقه

الگویی مناسهب  تواندیمفارس ی موامنه در حوم  خلیجالگو طدر شرایط حاضررمچنین 

عنوان عنصهر بیگانهه متحهد  را بههبر اساس این الگهو وجهود ایالات و کارآمد تلقی گردد و

رسهمیت نشهناخت. ولهی در ترتیبهات امنیتهی آن را  توان پذیرفت اما بهحاضر در منطقه می

اما برای پیاد  نمودن این الگو موانعی بر سهر را  وجهود دارد امجملهه مورد توجه قرار داد؛ 

 اند ام:توان به آن اشار  کرد عبارتاین موانع که می

ای بهه منهابع سرشهار نفهت رای فرامنطقههوابستگی قدرت) خارجی یراالف( مشالفت

موجب شد  است که آنان تحولهات درونهی یی گرارا ام رشد اسلامو نگرانی آن رسفاخلیج

نوعی استقلال دقت رصد نمایندط لذا تحق  رر نوع ترتیب جدید امنیتی که بهاین منطقه را به

ام سهوی  ییرهاخاصی برای منطقه و کشوررای درون آن به رمرا  داشته باشهد بها مشالفت

 (.آنان مواجه خوارد شد

 .رای منطقهمقاومت احتمالی دولت ب(

 -تواند روند انعقاد پیمان دفهاعی ج( ناامن بودن عراق و مبهم بودن آیند  این کشور می

 بلندمدت مواجه کند. ریامنیتی مشترک را با مشكل یا حداقل تأخ

 منطقه.د( حضور نظامی آمریكا در عراق و 

 .( وجود منامعات مرمی بین کشوررای منطقهر

وقوع دو جنهگ متهوالی )گرفته بر اساس تجربیات تلخ گذشته یت نامناسب شكلو( ذرن

 و انباشت تسلیحات گونهاگون ناشهی ام سهوءظن کشهوررا دیفارسط خرو طولانی در خلیج
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رهای افراطهی تروریسهم و حرکهت مشكلات عهراقط تردیدآمیا صلح خاورمیانهط روند رمبه

ای ایهرانط رای رسهته  غرب علیه تداوم فعالیتمنفی و گسترد تبلیغات گراییطاسلام مدعیان

 (.منطقه و... رای امنیتی تحمیلی بررژیم عدم موفقیت

رای مناسب برای پیاد  نمودن الگوی موامنه در منطقهه فهرارم گهردد که ممینهدرصورتی

آورد؛ امجملهه ایهن روی کشوررای ایهن حهوم  بهه وجهود مهیی مناسبی را پیشرافرصت

 اند ام:عبارت رافرصت

کند که در آن کشوررا را با وضعیت جدیدی مواجه می طامنیتی -انعقاد پیمان دفاعی - 1

رهاط اوضهاع را مهدیریت شوند که لامم است با شهناخت آنرو میهرای میادی روببا فرصت

 کنند.

 .تأمین منافع واقعی و بلندمدت کشوررای منطقه در امنیت درون سیستمی - 6

 .المللیای و بینمنطقه ارتقای جایگا  - 6

 .رای مرمیبرای حل اختلاف ی لاممراممینهفرارم شدن  - 0

 

 پيشنهادات

منطقهه غهرب آسهیا ایهن  متحد  در مسائل امنیتی و اقتصادیبرای کارش تأثیرگذاری ایالات

 گردد:پیشنهادرا ارائه می

ران یها کلیه کشوررای منطقه با محوریت ایهیک تیم ام کارشناسان ومارت خارجه  -

ط ارائهه رهایای کارشناسانه باید در حوم  مطالعهاتط بررسهگونهبه یكی ام کشوررا

دینلماسهی رای قابل اجرا و توصیه به مقامات ارشد به کار گمهارد  شهوند. فرضیه

را و بامرگانهان قهرار تمرکا خود را روی سیاستمدارانط اسهتادان دانشهگا  فعال که

 درد.

و مانوررای مهنظم و دقیقهی  راشیرمماطور مداوم اید بهام لحاظ نظامی و امنیتی ب -

را در منطقه به انجام رساند تا قدرت نظامی کشوررای منطقه به کشوررای جههان 

 نشان داد  شود.
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طور مرتب تصحیح شودط میرا تا به حال باید روابط و مرمرای کشوررای منطقه به -

توان ت. امجمله این مرمرا میاین مرمرا رمیشه این منطقه را دچار بحران کرد  اس

گانه بهر سهر جاایهر سهه و اماراتط عراق و کویتط ایران و عراقبه مرمرای ایران 

 اشار  کرد.

بههین دوسههتی  یرههانهادرههای غیردولتههی انجمن: تقویههت ایمنطقههه بههونیایجههاد تر -

 .آنان یراو تأمین تسهیلات لامم برای پیشبرد ردف کشوررای منطقه

رای مهابین در )برای اعتمادسامی و رفع کدورت یاجتماع -سامی فررنگیرمسان -

ممینهه تعاملهات  طمیان کشوررای منطقه لامم است که با تقویت اشتراکات فررنگی

 (.را را نیا فرارم سامیمدر سایر حوم 

 طاباار علمی و کاربردی این انجمنمنطقه غرب آسیا: اندامی کانون پژورشگران را  -

توانهد اعمال گردد. ایهن محفهل می رایورمور ام غرضعلم و منط  است که به د

رهای سهودمندی را در را  شكسهتن دیواررهای حداقل در سه محور مشهشص گام

 طرای مطالعاتی بهرای پژورشهگران منطقههایجاد فرصت -1)شک و تردید بردارد؛ 

 .ای(رمكاری دفاتر مطالعات منطقه -6 طرابرگااری رمایش -6

با توجه به ارمیت اقتصهاد در جههان امهروم و : صادیرای اقتتقویت رمكاری -

رسههد وابسههتگی شههدید کشههوررای منطقههه بههه درآمههدرای نفتههی بههه نظههر می

مشترک و استفاد  ام تجارب رمدیگر باعث رون  منطقهه و  یرایگذارهیسرما

محصولی گهردد. الاامهاً رمگرایهی مهؤثر و تقویهت خارج شدن ام سیستم تک

توانههد طههرح و الگههوی ن کشههوررای منطقههه میرههای اقتصههادی میههارمكاری

 رفت ام مشكلات موجود فرارم سامد.را برای توسعه منطقه و برون یمندنظام

امنیتهی  -تواند احتمهال دسهتیابی بهه انعقهاد پیمهان دفهاعیترین راركاررایی که میمهم

 اند ام:ای را تقویت کند عبارتمنطقه

   .الف( تأکید بر مشترکات دینی و فررنگی

 .ب( تضمین امنیت تأمین انرژی جهان
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   .رای امنیتیرای اقتصادی میربنای رمكاریج( رمكاری

 .المللیای و بینگرایی در سطح منطقهد( اتشاذ سیاست چندجانبه

 ی.ریگمی( اطمینان به مشارکت منصفانه در نظام تصمر

 رمه کشوررای منطقه.گرایی ام جانب و( اتشاذ رویكرد فرامنطقه

 .لا  در حل اختلافات میان کشوررای منطقهم( ت

 .ح( رمكاری ابتدایی کشوررای مشتاق
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 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسی

 ( ط خلیج1601آرنولد تالبوتط ویلسونط).فارسط ترجمه محمد سعیدیط تهران 

 ( ط 1619ابراریمهیط شههرومط)«ط گهاار  پژورشهیط تهههران:«فههارسسیسههتم جدیهد قهدرت در خلیج 

 پژورشكد  مطالعات راربردیط چاپ مجدد.

 فارسط فصهلنامه سیاسهت خهارجی (ط بررسی علل واگرایی در منطقه خلیج1691فرط طارر ط )ابراریمی

 .91تابستان  6سال سیادرمط شمار  

 ( ط خلیج1610الهیط رمایونط).فارس و مسائل آنط چاپ رشتمط تهران: نشر قومس 

 ای ایرانط ترجمه: علیرضها طیهبط اطلاعهات سیاسهیمنطقه امیر احمدیط روشنگط سیاست خارجی- 

 .91 - 96اقتصادیط شمار  

 را و مسائل استراتژیک.فارس دیدگا امیراحمدیط روشنگط ایران و خلیج 

 نامه رمشهری دینلماتیکط ترجمه ابهراریم متقهی فارسط ویژ ای و اجتماع امنیتی در خلیجسامی منطقهباثبات

 Http://www.did.ir/document/index.fa.asp?cn=PP00020050202002617ام: 

(22/02/1387) 

 ( ط مهردمط دولت1691باریط بومانط) :رها و رهراسط ترجمهه پژورشهكد  مطالعهات راربهردیط تههران

 پژورشكد  مطالعات راربردی.

 ( ط خاورمیانه: ساختاری1611باری بومانط)  خهارجیط سهال سیاسهت ماط فصهلنامه کشهمكش رموار 

 .1611ط پاییا 0 شمار  رمطشاناد

 دسههامبر  66فههارس در سههیادرمین اجلههاس سههرانط ابههوظبیطبیانیههه پایههانی شههورای رمكههاری خلیج

 فارس(.)سایت شورای رمكاری خلیج1666

 فهارس و فهارسط مارنامهه خلیجاللهط مسائل ژئوپلیتیكیط امنیتیط اقتصادی حهوم  خلیجپورطالبط روح

 .16طفارسامنیتط مرکا مطالعات خلیج

 ( ط1619جودیس اس. یافهط) فارسط ترجمه سید مجتبهی عایهایط گهاار  رای امنیتی خلیجاستراتژی

 .1619پژورشیط تهران: پژورشكد  مطالعات راربردیط چاپ مجدد 

  ط 61فهارس در قهرن متحهد  و خلیج(ط استراتژیط امنیت و جنگ در عراق: ایالات1611لط )جیما راس

رهای سیاسهت ترجمه پیروم ایادیط گاار  تحلیلیط مرکها تحقیقهات اسهتراتژیکط معاونهت پژورش

 .1611ط خرداد 169خارجیط شمار  

   و شمال آفریقهاط ترجمهه: (ط جغرافیای سیاسی خاورمیانه 1690ک جرالداچط )بلی ودرایسدل آلاسدایر

 ط چاپ پنجمط تهران: انتشارات ومارت امور خارجه.در  میرحیدری

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=844#_edn5
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 ( ط مشههامن مشههترک ریههدروکربوری ایههران در منطقههه 1619درویشههیط فررههاد و نجههومیط احسههانط)

پژورشی انجمن جغرافیایی ایهران(ط دور   -راط جغرافیاط )نشریه علمیرا و فرصتفارس؛ چالشخلیج

 بهار و تابستان. 16و  16نجمط شمار  جدیدط سال پ

 ( ط نظم1611دیوید ای.لیک و پاتریک ام. مورگانط)سامی در جهانی نوینط ترجمه ای: امنیترای منطقه

 سید جلال درقانی فیرومآبادیط تهران: پژورشكد  مطالعات راربردی.

 ( مطالعات امنیت ملیط تهران: مرکا چاپ و انتشارات وما1616ربیعیط علیط ).رت امور خارجه 

 فهارس و متحد  آمریكها در خلیج(ط استراتژی ایالات1664بششط قاسم و پورفیكوئیط سید علیط )روان

نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسیط دانشگا  آماد اسلامی واحهد تأثیر آن بر امنیت ملی ایرانط پایان

 رشت.

 ( ط امنیت خلیج1696رومماریط رالیسط) قاسمیط تهران: پژورشكد  علوم دفهاعی فارسط ترجمه حاکم

 و استراتژیک دانشگا  امام حسین.

 (ط درآمدی بر جغرافیای سیاسی پیشرفتهط رشت: کتیبه گیل.1611-1619العابدینط یوسفط )مین 

 (ط ژئوپلیتیکط تهران: سمت.1696اللهط )عاتیط عات 

 ( ط نظریهه1616عبدالله خانیط علهیط)گهی مطالعهات و تحقیقهات رای امنیهت. تههران: مؤسسهه فررن

 .696-616المللی ابرار معاصر تهرانط صص بین

 ( ط تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین1691فیلی رودباریط لواءط)الملل.(ط کویت )کتاب سبا 

 ( ط موامنهه نظهامی در خلیج1611کوردط سهمن و آنتهونیط اچط) فهارس و خاورمیانههط ترجمهه: مجیهد

 و تحقیقات دفاعی سنا  پاسداران. خسرویط تهران: مرکا مطالعات

 ( ط جغرافیای استراتژیک خاورمیانهط ترجمه: مههدی حسهینی 1616کمپط جفری و رارکاویط رابرتط)

 متینط تهران: پژورشكد  مطالعات راربردی.

 ( ط چههر  جدیهد امنیهت در خاورمیانههط ترجمهه قهدیر نصهیریط تههران: 1616لی نهورجن مهارتینط)

 ردی.پژورشكد  مطالعات رارب

 فهارسط ترجمهه: خدیجهه رای امنیتی جهایگاین در خلیج(ط بررسی چهارچوب1619) مایكل کریگط

 .1619حیدریط گاار  پژورشیط تهران: پژورشكد  مطالعات راربردیط چاپ مجدد 

 ( ط امنیت خلیج1611مجتهدماد ط پیروم و شفاییط سعیدط) :فارس گذشتهط حالط آیند ط چاپ اولط تهران

 د اسلامی واحد اسلامشهر.دانشگا  آما

 ( ط اید 1696مجتهدماد ط پیرومط)رای ایرانی مطالعه روابط جغرافیا و سیاست رای ژئوپلیتیک و واقعیت

 شوند ط تهران: نشر نی.در جهان دگرگون

 ( ط امنیت و مسائل سهرممینی در خلیج1614مجتهدماد ط پیرومط) فهارس: جغرافیهای سیاسهی دریهاییط

 اجتهادیط تهران: مرکا چاپ و انتشارات ومارت امور خارجه. ترجمه: امیرمسعود



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 0441ن ط تابستا11 شمار  طپنجمسال  راربردیط محیط فصلنامة / 160

 

 ( ط امنیت جهانیط رویكردرا و نظریه1611مكین لای اردیط آرتیلط) :راط ترجمه: اصغر افتشاریط تههران

 پژورشكد  مطالعات راربردی.

 ( ط جاایر تنب و ابوموسی: ررنمونی در کاو  برای 1691منشیط اسكندر و مجتهدماد ط پیرومط) صلح

 فارسط ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی نوریط تهران.و رمكاری در خلیج

 ط برگرفتهه ام:6/9/19ط رومنامهه کیههان فارسنگاری به الگوی موامنه در ترتیبات جدید امنیتی خلیج 

http://www.bashgah.net/fa/content/show/25843 

 ( ط مبانی رفتاری شورای رمكاری خلیج1694نعیمیط ارفع بهمنط) فارس در قبهال جمههوری اسهلامی

 الملل.ایرانط تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین

 ( ط ترتیبات امنیتی خلیج1611واعظیط محمودط)  ط تههرانط مؤسسهه 04فهارسط مجلهه راربهردط شهمار

 مطالعات راربردی.

 فهارسط رجهدرمین رمهایش ه و اقهاربط محمدرضهاط امنیهت در خلیجاللهسفیدیط حجهترمتی گل

 المللههی ومارت امههور خارجههه ام:فههارس در دفتههر مطالعههات سیاسههی و بینالمللههی خلیجبین

http://www.bashgah.net/fa/content/show/22954 
  و  1694جغرافیای سیاسی تنگه ررما: توسعه تدریجی نقش ایهران )درهه (ط 1691) طپیروم مجتهدماد

 : راد.صغیراط اصفهان (ط ترجمه محسن1614

  عطائی.فارس: کشوررا و مرمراط تهران(ط خلیج1696) طپیروم مجتهدماد : 

  ه حمیدرضا ملک فارسط ترجم(ط کشوررا و مرمرا در منطقه ژئوپلیتیک خلیج1696ط )پیروم مجتهدماد

 : ومارت امور خارجه.محمدی نوریط تهران
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