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تکوين جامعه امن؛ به مثابه راهکاری ثبات آفرين در روابط ايران و کشورهای منطقه
خلیج فارس


دکتر آرمین امینی / زهرا محمودی

چکیده

سؤال اصلي كه اين مقاله درصدد پاسخگويي به آن ميباشد اين است كه آيا امکان تکوين
جامعه امن در روابط میان ايران و كشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد؟ سوال فرعي در اين
مقاله آن است كه چه نوع جامعه امن (سفت پیوند ،1سست پیوند )2موجب بهوجود آمدن يك
جامعه امن خواهد شد .ماهیت و تاثیر سه مرحله توسعه جامعه امن نوظهور ،3بالنده 4و بالغ 5بر
ظهور جامعه امن در منطقه چه خواهد بود .فرضیه نوشتار حاضر اين است كه با عنايت به
عناصر بافعل و بالقوه در روابط میان ايران و كشورهای حوزه خلیج فارس مانند شناسايي متقابل
ديپلماتیك ،ترويج درک مشترک از تهديد علیه امنیت دولتها ،برقراری مکانیسمهای
اعتمادسازی و تلاش در جهت ايجاد تمهیداتي مشترک برای حل تعارضات و ح ذف توسل يا
تهديد به زور در روابط متقابل ،ميتوان روابط طرفین را در مقوله جامعه امن قرار داد.
کلید واژهها

ايران ،همگرايي ،كشورهای حوزه خلیج فارس ،ثبات ،جامعه امن ،هويت.
عضو هیات علمي و استاديار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.
دانشجوی دكتری روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات تهران.

1- Tightly - Coupled
2- Loosely - Coupled
3- Nascent
4- Ascent
5- Mature
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مقدمه

منطقة خلیجفارس از مهمترين مناطق استراتژيکي و ژئوپلتیکي جهان ميباشد كه 55
درصد از ذخاير نفتي جهان رادر خود جای داده است .تراكم كشورهای نفتخیز با اوضاع
متشنج و ضعف داخلي ،متکي بودن به قدرت خارجي ،مجاورت ژئوپلتیکي با پاكستان و
افغانستان و نیز تمايز عمده در بافت و ساختار سیاسي -اقتصادی خلیجفارس از ويژگيهای
متمايز اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق حوزه خاورمیانه است .همچنین حضور نظامي
آمريکا در عراق و تداوم بحران بر سر مسائل صلح هستهای ايران و روند رو به رشد راديکالیسم
اسلامي در منطقه سرنوشت اين حوزه را با سیاست بینالملل گره زده است.
از آن جايي كه منطقة خلیج فارس از منظر نظريههای جديد ژئوپلتیکي به قلب زمین
(هارتلند) محور و يا مركز تبديل شده است و طي دهههای گذشته طرحهای مختلف امنیتي
طراحي شده از سوی قدرتهای برون منطقهای و مداخلات اين كشورها ،نتوانسته است به ثبات
و امنیت بینجامد ،لذا لزوم اتخاذ راهکار ثبات آفرين ،امنیت زا و در نهايت دست يابي به طرح
جامع امنیتي در منطقة خلیجفارس بیش از پیش به ذهن متبادر ميشود .اين موضوع در حالي
است كه به زعم نويسندگان نوشتار حاضر ،وجود يك برنامهريزی منسجم و هماهنگ ،اتخاذ
مواضع انعطافپذيرتر كشورهای منطقه در قبال يکديگر با استفاده از راهکار اعتماد و تفاهم
متقابل كشورها ،حسن همجواری ،احترام به حاكمیت و تمامیت ارضي ،عدم تجاوز ،عدم مداخله
در امور داخلي ،عدم كاربرد زور علیه يکديگر و نیز گسترش همکاریهای منطقهای در
عرصههای مختلف اقتصادی و فرهنگي ميتواند زمینه گسترش و تعمیق همگرايي را فراهم
ساخته و كشورهای منطقه را به سمت هويت امنیتي مشترک و در نهايت جامعه امنیتي سوق
دهد؛ جامعه امنیتي كه با تکوين آن مناقشات و مشکلات پیش آمده در میان كشورهای حوزه
خلیج فارس با روشي غیر از نبرد فیزيکي مرتفع گشته و ميتوان شاهد تحکیم بیش از پیش
مناسبات ،همکاریها ،تعمیق صلح و امنیت ،شناخت و ريشهيابي مشکلات و معضلات منطقهای،
اجماع و اعتماد متقابل بر سر حل آنها و در نهايت اجرای طرح ترتیبات امنیتي بومي در خلیج
فارس با ايجاد جامعه امنیتي مورد نظر بود.
برای درک بهتر موضوع ضروری است ابتدا چارچوب نظری در خصوص جامعه امن ترسیم
شود .در بخش بعدی به عوامل تکوين و رشد جامعه امن در میان ايران و كشورهای حوزه
73
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خلیجفارس ميپردازيم .در گام بعدی جامعه امن سستپیوند و سفتپیوند و سنخیت آنها با
روابط میان ايران و كشورهای حوزه خلیجفارس مطرح ميشود و در نهايت به بررسي مرحله
جامعه امنیتي مورد نظر به مثابه جامعه امنیتي نوظهور در روابط طرفین خواهیم پرداخت .نوع
تحقیق در اين پژوهش ،توصیفي -تحلیلي و روش تحقیق آن اسنادی ميباشد.
گفتار اول :چارچوب نظری
وجود زمینههای اختلاف و درگیری میان دولتها موجبات قطع ديپلماسي را فراهم ميآورد،
اما گاهي در خلال اختلافات شديد بین دولتها و حتي بعد از بروز چندين جنگ بین دو يا چند
كشور ،ديپلماسي بسیار فعال شده و مذاكرات برای حل اختلافات شروع ميشود .در مرحله بعد
برای اين كه اين مذاكرات و سازشها دايمي شده و روند صلح ادامه يابد ،نهادها و دستگاههای
دائمي برای پیگیری و نهادينه ساختن شیوههای مسالمتآمیز در رفتار دولتها تأسیس
ميشوند .لذا ميتوان گفت كه بسیاری از سازمانهايي كه توسط دولتهای ملي ايجاد ميشوند،
در درجه اول هدف ايجاد رفتار همکارانه برای رسیدگي به پیامدهای جنگ ،پیشبیني و
پیشگیری از جنگ ،برقراری ثبات ،صلح و امنیت بینالمللي ،منطقهای و ملي را در نظر دارند و
در گام بعدی به توسعه كمي و كیفي ملتها ميپردازند و اين مهم را از جهت تأمین امنیت
بیشتر و صلح پايدار لازم مي دانند .در اين میان ،يکي از مسائل بنیادين و مطرح در سازمانهای
بینالمللي و منطقهای ،ايجا د شرايطي است كه طي آن روابط پايدار مسالمتآمیز در میان
دولت های عضو تکوين و گسترش يابد به نحوی كه معمای امنیت 1در روابط في مابین مرتفع
شده و گزينه جنگ میان آنها حذف گردد .بهزعم تحلیلگران روابط بینالملل ،ايده جامعه امن
كه توسط كارل دويچ مطرح و بعدها توسط امانوئل آدلر و بارنت احیا و تعديل گرديد برای
تئوريزه كردن اين سنخ از روابط كارگشا ميباشد.
از نظر دويچ يك جامعه امن ،جامعه ای است كه بین اعضای آن هرگز نبرد فیزيکي روی
نميدهد ،بلکه آنها مناقشات خود را به روشهای ديگری حل و فصل ميكنند .به بیان ديگر،
اعضای يك جامعه امن هرگز نبايد زمینه بروز جنگ و درگیری علیه اعضای ديگر را فراهم
1- Security dilemma
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سازند .از اين منظر ،روابط میان ايران و كشورهای منطقه خلیج فارس را ميتوان با استناد بر
اصول بالفعل و بالقوه مانند شناسايي متقابل ديپلماتیك ،تلاش برای ترويج درک مشترک از
تهديد علیه امنیت دولتهای عضو ،برقراری مکانیسمهای اعتمادسازی و ايجاد تمهیداتي
مشترک برای حل تعارضات و حذف توسل يا تهديد به زور در روابط متقابل در مقوله جامعه
امن قرار داد.
بر اساس نظر دويچ ،دو نوع جوامع امن وجود دارد :نوع ادغامشده 1و نوع كثرتگرا2؛ در يك
جامعه امن اد غام شده ،دو يا چند واحدی كه سابقاً مستقل بودند با هم ادغام ميشوند و يك
واحد بزرگتر را به وجود ميآورند كه دارای يك دولت واحد است (بلامي .)22 :1335 ،لذا ما با
يك حکومت واحد و حاكمیتي واحد مواجه هستیم مانند ايالات متحده آمريکا و بريتانیا .بايد در
نظر داشت ك ه برای ادغام كامل لازم است كه واحدهای سیاسي ديگر ،دولت حاكم نباشند يا
اصلاً دولت نباشند و روابط میان آنها به روابط داخلي میان بخشهای مختلف يك دولت تبديل
شود (مشیرزاده .)43 :1334 ،در مقابل واحدهايي كه يك جامعه امن كثرتگرا را تشکیل
ميدهند ،استقلال قانوني دولت رسمي خود را حفظ ميكنند و ادغامي در میان چندين
حکومت با دولتهای حاكم صورت نميگیرد مانند روابط نروژ و سوئد و آمريکا و كانادا (همان،
 .)43پر واضح است كه جامعه امن مفروض میان ايران و كشورهای حوزه خلیج فارس از نوع
كثرتگرا ميباشد.
در ادامه مباحث مربوط به جامعه امن ،آدلر و بارنت جهت تکمیل الگوی دويچ ،دو نوع
جامعه امن سفتپیوند و جوامع امن سست پیوند را مطرح نمودند .به زعم آنها جامعه امن
سستپیوند از دولت های دارای حاكمیت تشکیل شده است كه به دنبال انتظارات معقول
هستند نه بیشتر؛ اما جوامع امن سفتپیوند دو موضوع را مدنظر دارند :نخست اينکه چنین
جوامعي درجهای از همیاری را به نمايش ميگذارند؛ دوم اينکه آنها به چارچوب مشخصي برای
تدبیر امور دست مييابند .هر كدام از اين دو نوع جامعه ياد شده ميتواند در سه مرحله متفاوت
از توسعه و پیشرفت باشد :جامعه نوظهور ،بالنده و بالغ .در جوامع امن نوظهور ،دولتها گامهای
نخست بررسي نحوه همکاری در آينده را برميدارند .طبق نظر دويچ اين امر زماني روی ميدهد
1- Amalgamated Type
2- Pluralistic Type
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كه اعضای جامعه از سوی يك دشمن مشترک يا يك جنگ تهديد شده باشند .جوامع بالنده در
میان خود شبکههای فشرده و در هم تنیدهای را به وجود ميآورند .در اين جوامع اعتماد
دوجانبه عمیقتر ميشود و هويتهای جمعي 1ظهور مييابند .ايجاد سازمانهای مختلف به
افزايش تعاملات اجتماعي ،شکلگیری هويت های مشترک و علائق دوجانبه منجر ميشود .اين
فرآيندها ميتوانند به ايجاد يك جامعه امن بالغ منتهي شوند .به عقیده آدلر و بارنت در جامعه
امن بالغ ،بازيگران منطقه ای هويت مشتركي دارند و بنابراين پذيرای انتظارات معقول تغییرات
صلح آمیز هستند (بلامي.)25 :1335 ،
همانگونه كه ذكر شد اگر كشورهای منطقه خلیجفارس بخواهند به سمت تحقق جامعه
امنیتي به مثابه راهکار ثبات آفر ين گام بردارند ،ميتوانند از طريق مکانیسم اعتمادسازی
امنیتي ،خلع سلاح در مناطق مرزی مورد اختلاف و محو امکان جنگ میان كشورهای منطقه در
مسیر تحقق جامعه امن قرار بگیرند .به زعم نويسندگان اين مقاله بايد توجه داشت كه در
صورت تحقق جامعه امن مورد نظر ،سنخ اين جامعه كثرتگرا ،سست پیوند و نوظهور خواهد
بود؛ چرا كه اولاً؛ دولتهای حوزه خلیج فارس در صورت ايجاد جامعه امنیتي مدنظر ،استقلال
قانوني خود را حفظ كرده و برابری حقوقي میان آنها برقرار خواهد بود .ثانیاً؛ سنخ روابط میان
اين كشورها اين گزينه را به ذهن متبادر ميسازد كه هنوز صحبت از تکوين هويت مشترک -
از جنس آنچه كه در جوامع امن سفتپیوند وجود دارد -در میان آنها زود خواهد بود .ثالثاً :اگر
فرض تکوين جامعه امن را در میان ايران و كشورهای منطقه خلیجفارس را در شرايط كنوني در
نظر بگیريم با توجه به مدت زمان پديدايي آن ،گسترش همکاریها جهت افزايش امنیت
متقابل ،وجود دغدغههای مشترک مانند حفظ ثبات منطقهای از طريق مخالفت با حضور و
دخالت قدرتهای فرامنطقهای به خصوص با نفوذ و يك جانبهگرايي آمريکا ،جامعه امن
كثرتگرای سست پیوند میان كشورهای حوزه خلیج فارس و ايران در مرحله جامعه امن
نوظهور قرار خواهد گرفت.

1- Collective Identities
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گفتار دوم :عوامل تکوین و رشد جامعه امن میان ایران و کشورهای منطقه خلیجفارس
برای تبیین عوامل تکوين و رشد جامعه امن در میان ايران و كشورهای منطقه خلیجفارس،
ابتدا به توضیح موانع و مشکلات پیش رو بر سر راه ايجاد جامعه امن ميپردازيم و در گام بعدی
مکانیسم و چگونگي حركت كشورهای منطقه خلیجفارس را به سمت جامعه امن بررسي
خواهیم كرد.
الف) موانع و مشکلات پیش روی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بر سر راه ایجاد
جامعه امن
برای حركت و خیز كشورهای حوزه خلیجفارس به سمت جامعه امن ،نخستین اقدام
شناسايي عوامل تنشزا ابتدا در میان كشورهای حوزه خلیجفارس و سپس رفع آنها ميباشد كه
به كاهش ترديدها و سوء تفاهمات در میان آنها و رسیدن به درک مشترک كمك مينمايد .اين
عوامل در سه دسته قابل بررسي ميباشند (عوامل داخلي ،منطقهای و بیروني).
 -1عوامل داخلي
 -1-1عقب ماندگي سیاسي و اقتصادی کشورهای منطقه
اگر چه كشورهای حوزة خلیج فارس دارای منابع غني زير زمیني هستند و هر چند صادرات
نفت و فرآورده های ناشي از آن ،درآمد كشورهای منطقه را افزايش داده است ،به علت اقتصاد
تك محصولي ،اين درآمد تحت تأثیر نواسانات قیمت و مصرف بازار جهان قرار دارد و
ضربهپذيری از آنها بسیار زياد است .از اين رو اقتصاد اين كشورها نیز متزلزل و ضربهپذير است
(الهي .)125 :1353 ،از طرف ديگر وجود نظامهای پدر سالار در رأس هرم قدرت و عدم وجود
نظام حزبي بهعنوان وزنهای تعادل بخش میان خواستهها و تقاضاهای عمومي و سیاستهای
اجرايي و نیز وجود سیستم خشك و متمركز تصمیمگیری ،بهويژه در تعدادی از كشورهای
حاشیة جنوبي منطقه خلیج فارس ،باعث نوعي عقب ماندگي و به تأخیر افتادن فرآيند گسترش
جامعه مدني و مشاركت عمومي در تصمیمگیری های اجتماعي و سیاسي و همچنین اصلاحات
سیاسي و اقتصادی گرديده است (افضلي.)133 :1331 ،
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 -1-2ناهماهنگي در ساختار سیاسي ،اقتصادی و اداری کشورهای منطقه
ساختار تصمیم گیری در اكثر كشورهای حوزة خلیجفارس بر منافع ملي و داخلي مبتني
نیست ،هر چند كشورهای غیر عرب مانند ايران در اين زمینه از استقلال عمل بیشتری نسبت
به نظام های سیاسي كشورهای عرب برخوردارند .در اين راستا وجود ساختارهای قبیلهای و
قومي ،روند ساختار اداری منسجم را هم ،كند كرده است .موضوع مهم ديگر ساختار دولت
رانتیر است كه اين امر ،چه در سطح داخلي و چه در سطح منطقهای باعث ناهماهنگي در
سیستم های سیاسي و اقتصادی و كندشدن مسأله ايجاد همگرايي منطقهای شده است .به جز
ايران و عراق بقیه كشورهای حاشیة خلیجفارس به طور كامل وابسته به درآمدهای نفت هستند.
اين كشورها حدود  52درصد نفت جهان را در اختیار داشته و حکومتهای آنها كنترل اين
ثروت را مستقیماً به عهده دارند .در نتیجه دولت در عرصه اقتصاد و سیاست بازيگری بدون
رقیب است و همین تمركز اقتصاد و سیاست دولت را در مقابل جامعه قدرتمند ،ولي در مقابل
تحولات بینالمللي آسیبپذير ساخته است (سريع القلم.)45 :1334 ،
 -1-3ناپایداری مرزها
مرز بین كشورهای منطقه د ر خشکي و دريا تعیین نشده و يا اگر تعیین شده بهندرت مورد
قبول دولتهای منطقه مي باشد .نگاهي به جغرافیای سیاسي منطقه بیانگر اين مهم است كه در
خلیج فارس ،از شانزده قطعه مرز دريايي تنها هفت قطعه تعیین شده كه از اين تعداد نیز ،فقط
شش قطعه رسمیت يافتهاند (مجتهدزاده .)32 :1331 ،در خشکي نیز يا مرزها نظیر مرزهای
جنوب عربستان و عمان مشخص نگرديده و يا اگر تعیین گرديده ،مورد توافق طرفین نميباشد.
تکرار ادعاهای ارضي از سوی رهبران منطقه و وجود مناطق بيطرف در نواحي مرزهای
كشورهای منطقه ،بیانگر ناپايداری مرزها و در نهايت يکي از موانع اصلي برسر تحقق نوعي
تفاهم منطقه ای و منشاء بروز اختلافات و در نهايت ،رخداد جنگ بوده است (همان .)225 ،از
جمله اختلافات ارضي و مرزی ميتوان بهموارد ذيل اشاره كرد - 1 :اختلافات مرزی عراق -
كويت؛  -2اختلافات عربستان سعودی-كويت ،بر سر جزيره المرادم؛  -3اختلافات عربستان
سعودی -قطر در بخش سر حدی در كشور كه در سال  1112منجر به درگیری نظامي شد؛ -4
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اختلاف بحرين– قطر بر سر جزيره حورا؛  -5اختلاف امارات متحده عربي -عمان در بخشهای
اطراف منطقه ديبا؛ و  -5ادعاهای واهي امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه گانه ايران
(هاشمیان و غايبي.)415 :1334 ،
 -2عوامل منطقهای
در سطح منطقهای ،كشورهای حوزة خلیج فارس در روابط خود با يکديگر بیشتر درگیری و
مناقشه را تجربه كردهاند .البته همکاری هايي هم به صورت دو يا چند جانبه وجود داشته است،
ولي الگوبرداری تجربیات موفق در مناطق مختلف جهان برای كشورهای حوزه خلیجفارس هنوز
نهادينه نشده است.
مسأله ديگر كه شرط اساسي ساختارهای امنیت منطقهای و در نهايت جامعه امن ميباشد،
موضوع اعتمادسازی 1است .هنوز نبود اعتماد ،معزل اصلي در راه ايجاد روابط متقابل بین
كشورهاست و اختلافات متعددی بین آنها وجود دارد .بنابراين دولتهای منطقه به توانايي نظام
امنیتي كه بايد حداقل در آينده تصور گردد ،اطمینان ندارند .ضمن آن كه به خاطر هزينه بر
بودن اين گونه ساختارها و نیز احتمال درگیر شدن در جنگهای بزرگ بینالمللي از ورود به
آن امتناع دارند و به ضمانت اجرايي مؤثر آن امید زيادی نميبندند .آنها در مقابل تمايل دارند
تا در پیمان های امنیتي خارج از منطقه حضور يابند و حتي متکي به نیروهای خارجي باشند
(وثوقي ،بهزادی.)1331 :
موضوع ديگر توازن نیرو های منطقه است .كشورهای اين منطقه دارای سطح توانمندیهای
يکسان نیستند (حیدریعبدی .)52 :1333 ،موقعیت جغرافیايي ايران در خلیج فارس و
ادعاهای تاريخي آن بر منطقه ،حمايت ايران از شیعیان در كلیة كشورهای خلیج فارس ،به
اضافة خانوادههای ايراني كه تأثیر بازرگاني و اقتصادی در بیشتر دولتهای خلیج فارس دارند ،از
جمله خطرهای امنیتي از ديدگاه اعراب محسوب ميشوند .به همین جهت طرحهای امنیتي
ايران به اعراب كه در دهههای  1152و  1132از جانب مقالات رژيم گذشته پیشنهاد شد ،هرگز
مورد قبول سران منطقه قرار نگرفت (امامي .)255 :1332 ،از طرف ديگر كشور عربستان نیز
1- Confidence Building
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بهعنوان بزرگ ترين كشور عربي و مركز جهان اسلام ،نسبت به ديگر كشورهای منطقه در سطح
بالاتری قرار دارد .بعضي از كشورهای منطقه توانمندیهای اين دو كشور را برای خود مخاطره
آمیز مي دانند .بنابراين حضور نیروهای بیگانه را بهعنوان سپر محافظ در مقابل خطرات بالقوه
آينده در منطقه ترجیح ميدهند (حیدری عبدی.) 52 :1333 ،
 -3عوامل خارجي
 -3-1دخالت قدرتها
بررسي وقايع و رويدادها نشان مي دهد از ابتدای قرن نوزدهم به بعد قدرتهای بیگانه با
مداخله در خلیج فارس و رقابت با يکديگر برای سلطه بر آن ،موجبات ناامني را در منطقه فراهم
كردهاند .اين سیاست قدرتهای خارجي ابت دا ناشي از موقعیت استراتژيك منطقه و پس از
كشف نفت ،برای سلطه بر منابع نفت و گاز منطقه بوده است .تاريخ خلیج فارس نیز مؤيد آن
است كه اين منطقه طي دو قرن اخیر يکي از حوزههای اصلي رقابت قدرتهای بزرگ بوده
است .برای مثال در طول قرن نوزده میان روسیه و برتانیا ،پس از پیروزی انقلاب اكتبر تا پايان
جنگ جهاني دوم میان انگلستان و شوروی ،در زمان جنگ سرد میان آمريکا و شوروی در اين
منطقه رقابت بوده و بالاخره با فرو پاشي نظام دو قطبي و شکلگیری روابط بینالملل بر اساس
ژئوپولتیكهای اقتصادی ،آمريکا ،ژاپن و كشورهای اروپايي برای سلطه بر خلیج فارس با يکديگر
رقابت دارند .البته لازم به يادآوری است كه برخي از دولتهای منطقه بهدلیل فقدان مشروعیت
مردمي برای بقای رژيم های خود زمینه را برای افزايش مداخلة خارجي فراهم ميكنند .بديهي
است اين مداخلات زمینه را برای عدم تحقق همگرايي و در نهايت ناامني فراهم ميكند (معرفت
جو .)53-53 :1331 ،بهعنوان مثال ،آمريکا راهبرد خود در خلیجفارس را تاكنون بر مبنای
مفاهیمي از جمله ،قابلیتهای تخريب مؤثر (اشغال عراق) ،قابلیتسازی برای تخريب اهداف
سخت (اعزام ناوهای آمريکايي به خلیجفارس) و همچنین مقابله با آسیبپذيری ناشي از ضربة
دوم (در صورت استفاده دشمن از ابزارها و تسلیحات غیرمتعارف) ،تنطیم كرده است (فراهاني،
 .)2 :1335در اين میان ،رويکرد ايران به خلیج فارس ،بهبود روابط با كشور های حاشیة جنوبي
خلیج فارس ،حمايت رهبران ايران از تصمیمات بینالمللي در جنگ بر علیه عراق و مهمتر از
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همه تلاشهای ايران برای خروج از انزوا ،همه و همه بیانگر تمايل رهبران جمهوری اسلامي
برای مشاركت در ترتیبات امنیتي بر اساس دكترين «خود اتکايي» ميباشد( .امیر احمدی،
 .)1334به زعم دولت مردان ايراني ،در حال حاضر آمريکا و قدرتهاى بزرگ به دنبال آن
هستند تا در فرايند پايدار امنیتى بتوانند همچنان حاكمیت خود را از طريق احاطه و سیطره بر
منافع نفتى حفظ نمايند .مقامهاى كاخ سفید در تلاشند براى رسیدن به حاكمیت اقتصادى،
نیازهاى خود را با ايجاد حاكمیت امنیتى در منطقه فراهم نمايند .اما حضور آمريکا در منطقه
مستلزم دو عامل مهم است :الف :ايجاد اختلاف و نیز مسابقه تسلیحاتى در منطقه از طريق نفوذ
در كشورهايى كه پايگاه مردمى ندارند تا از اقتدار كشورهاى قدرتمند منطقه بکاهد .ب :تضعیف
جمهورى اسلامى ايران از طريق ايجاد اختلاف ،حساس نمودن كشورهاى منطقه نسبت به ايران
از طريق بزرگنمايى بحث هستهاى و نیز ايجاد توهم خطر در رابطه با جمهورى اسلامى ايران و
همچنین تبلیغات گستردة جهانى مبنى بر خطر امنیتى ايران .تلاش آمريکا در بستر ايجاد
اختلاف و نیز مسابقة تسلیحاتى در منطقه را مىتوان از طرح موضوعهايى همچون پیمان دفاع
منطقهاى و انعقاد قراردادهاى امنیتى با كشورهاى خاورمیانه كه دولت بوش درصدد انجام آن
براى كنترل امنیت منطقه اى در خلیج فارس و خاورمیانه است را ،در همین راستا دانست.
شايان توجه است كه تمام اين مسائل با هدف ايجاد مانع بر سر راه تکوين درک و هويت
مشترک و در نهايت جامعه امن در میان كشورهای خلیج فارس و ايجاد اختلاف و شکاف میان
آنها صورت ميپذيرد.
ب) مکانیسمهای حرکت کشورهای منطقه خلیج فارس به سمت جامعه امن
به عقیده اين مقاله ،موضوعات ذكر شده در مبحث پیشین ،فقط يك روی سکه روابط ايران
و كشورهای منطقه خلیج فارس بود؛ در حالي كه روی ديگر سکه از وجود عناصر مشوق و مقوم
هم گرايي در روابط طرفین و آغاز حركت به سمت جامعه امن حکايت دارد كه در ذيل به آن
پرداخته ميشود.
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 -1ابزارهای اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس
ابزارهای اعتمادسازی ساز و كارهای هستند كه به هنگام بروز اختلاف در دست بازيگران
قرار گرفته و چرخ همکاری را روان ميكنند و با كمك آنها ميتوان گامهای نخستین را به
سمت جامعه امن مدنظر اين مقاله برداشت .اين ابزارها عبارتند از:
 -1-1مذاکره
مذاكره معموليترين و قديميترين راه حل مسالمتآمیز اختلافات بوده است .اين روش
ميتواند بهعنوان يك روش مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات توسط كشورهای منطقه
خلیج فارس برای مسائل اختلاف برانگیز استفاده شود .علاوه بر اين ،مذاكره پیش نیاز و لازمة
توسل به ديگر روشهای مسالمت آمیز و حل و فصل اختلافات ميباشد .در مورد اين روش
ديوان دادگستری بینالمللي اظهار مي دارد كه ،قبل از اين كه يك اختلاف بتواند موضوع يك
اقدام حقوقي باشد بايد موضوع آن صراحتاً از طريق مذاكرات ديپلماتیك تعريف شده باشد .لذا
كشورهای منطقه خلیجفارس مي توانند از ابزار مذاكره جهت درک بهتر مسائل و تفاهم استفاده
نمايند (ابراهیميفر.)221 :1331 ،
 -1-2کمیسیون تحقیق
در سطح اختلافات منطقهای كشورهای منطقه خلیجفارس ميتوانند برای احراز موضوع
مورد اختلاف و ساير جنبههای توافق كننده ،كمیسیون های تحقیق ايجاد كنند ،تا هر گونه
نقش معاهدات را معین كرده و با ارائه راهکارهايي مناسب مشکل را برطرف كنند .تحقیق
ميتواند بهصورت موافقت دو جانبه كشورهای منطقه و به صورت خاص و تخصصي و متکي
بودن به يك معاهده معتبر و فعال بین آنها صورت گیرد .وظیفه عمومي آن حل و فصل اختلاف
با روش مسالمت آمیز ميباشد (همان.)213 ،
 -1-3مساعي جمیله
هرگاه كشورهای طرف اختلاف منطقة خل یج فارس نتوانند دعاوی خود را به طور مستقیم
بین خود حل و فصل نمايد ممکن است يك كشور ثالث ،مساعي جمیله خود را در اين زمینه
به عنوان يك روش جلوگیری كننده از تشديد اختلاف و تسهیلكننده تلاشهايي كه برای حل و
فصل مسالمت آمیز آن انجام ميشود ،بهكار گیرد .ارائه يك چنین مساعي جمیلهای بايد مورد
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قبول تمام طرف های اختلاف باشد .كشور ثالثي كه مساعي جمیله را انجام ميدهد به دنبال
تشويق طرفین اختلافات است تا مذاكرات را از سر گیرند.
 -1-4داوری بین المللي
يکي ديگر از ابزارهای اعتمادسازی ،داوری بینالمللي است .در كنوانسیونهای ،1311
 1123لاهه برای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات ،هدف داوری بینالمللي حل و فصل
اختلاف بین كشورها توسط داوران منتخب طرفین اختلاف ،براساس احترام به قانون توصیف
شده است .با توجه به اختلاف عديده ارضي و مرزی ،بهكارگیری اين ابزار ميتواند اعتماد
كشورهای منطقه را به حل و فصل مسائل منطقهای در درون كشورهای منطقه جلب نمايد
(همان.)222 ،
 -1-5حل و فصل قضایي
كشورهای درگیر منطقهای ميتوانند به دنبال راه حل اختلاف از طريق ارجاع آن به ديوان يا
دادگاه بین المللي باشند كه از قضات مستقلي كه وظايفشان حل و فصل دعاوی بر اساس حقوق
بینالملل و ارائة احکامي كه برای طرفین لازمالاجرا است ،تشکیل شده است .اين روش يکي از
روش های مندرج در ماه  323منشور سازمان ملل است (همان.)225 ،
 -1-6میانجیگری
اين روش بهعنوان مذاكرات مساعدت كننده و ياریكننده ،ميتواند نقش بسیار مهمي را در
منطقه خلیج فارس در روند اعتمادسازی ايفا نمايد .چنانچه مذاكرات را ارتباطات برای توافق در
نظر بگیريم ،بنابراين ميتوانیم بگويیم كه میانجیگری ارتباطات كمككننده برای رسیدن به
توافق مي باشد .اين روش در اسناد چند جانبة مختلفي از جمله در كنوانسیونهای –1311
 1123لاهه در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیشبیني شده است (ضیائي بیگدلي،
.)232 :1331
علاوه بر اين موارد به نظر ميرسد ،اقداماتي از قبیل خلع سلاح طرفهای درگیر ،اعاده نظم،
پشتیباني مشورتي و آموزشي برای پرسنل امنیتي ،انجام اقداماتي جهت حمايت از حقوق بشر،
اصلاح و تقويت نهادهای دولتي و ترويج فرآيندهای رسمي و غیررسمي برای مشاركت سیاسي،
مي تواند علاوه بر توسعه اقتصادی و اجتماعي ،حس اعتماد را نیز ،در میان كشورهای حوزه
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خلیجفارس تقويت كند و تحقق جامعه امن را میان آنها تسريع نمايد .به اين دلیل جمهوری
اسلامي ايران در جستجوی الگويي است كه بیشترين فايده و كمترين هزينه را برای منافع ملي
خود در برداشته باشد (واعظي .)2 :1333 ،در اين راستا از آنجا كه هیچ كدام از طرحهای
امنیتي گذشته كارآيي لازم جهت ايجاد امنیت در خلیجفارس را نداشتند و منطقه خلیج فارس
بهطور جدی نیازمند ترتیبات امنیتي جديدی ميباشد ،تا اين امید در كشورهای منطقه ايجاد
شود كه سرانجام روی آرامش و ثبات را خواهند ديد و جهانیان نیز اطمینان كافي از جريان
مستمر و ايمن نفت و گاز پیدا كنند ،بنابراين اقدامي در راستای ايجاد ترتیبات امنیتي و
بوميسازی امنیت يا امنیت سازی منطقهای مطرح ميشود كه به اجرايي شدن طرح جامعه امن
نیز كمك مينمايد كه در ذيل به بررسي آن ميپردازيم.
 -2امنیتسازی منطقهای (بومي)
ماده  21میثاق جامعه ملل به اعتبار تفاهمات منطقهای ،جهت پرداختن به موضوعات
مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللي به نحوی كه برای اقدام منطقهای مناسب و با اهداف و
اصول سازمان ملل سازگاری داشته باشد ،اختصاص يافته است .از طرفي منشور عمدتاً تعريف
دقیقي از تركیبات و واحدهای منطقهای بهدست نميدهد و بدينترتیب در تفاهمات گروههای
كشورها قابلیت انعطاف ايجاد ميكند ،تا به موضوعي كه برای اقدام منطقهای مناسب بوده و به
حفظ صلح و امنیت بینالمللي كمك ميكند ،بپردازند (پطروس غالي .)33 :1112 ،اين در
حالي است كه در منطقة خلیج فارس مهمترين مسأله علمي كه افکار دانشمندان و محققین
اين حوزه را به خود مشغول كرده است ،جنگ به مفهوم عام و همزيستي مسالمتآمیز به
مفهوم خاص است (ابراهیميفر .)33 :1331 ،ماده  5قطعنامه  3314كه در  1134صادر گرديد،
جنگ را بهعنوان يك عمل نامشروع بینالمللي تلقي نموده و هیچ انگیزهای را توجیهكننده آن
نمي داند ،از طرف ديگر به موجب بند  1ماده  11منشور ،مجمع عمومي ميتواند اصول كلي
همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللي ،از جمله اصول حاكم بر خلع و تنظیم تسلیحات
را مورد رسیدگي قرار دهد .اين اصول كه در  3دسته طبقهبندی شدهاند ،عبارتند از :اصل
حاكمیت و احترام به تمامیت ارضي دولتها ،اصل تساوری دولتها ،اصل عدم مداخله ،عدم
تجاوز و حق تعیین سرنوشت (ثقفي عامری .)22 :1332 ،در اين راستا به نظر ميرسد كشورهای
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حوزة خلیج فارس با پیگیری ابزارهای اعتماد سازی و ايجاد ترتیبات و واحدهای منطقهای كه در
میثاق جامعه ملل نیز ،پیش بیني شده است ،قادر باشند از طريق گسترش همکاریهای
منطقهای ،مشکلات درون منطقهای را بدون مداخلة قدرتهای فرامنطقهای حل نمايند .با اين
وجود مبنای فکری اعتمادسازی بايد براساس فعالیتهای استوار باشد كه بتواند پايههای اعتماد
در اين منطقه تحکیم بخشد.
ذكر اين نکته ضروری به نظر ميرسد كه امنیتسازی بومي مطلوب ،به منزلة جدال علیه
ساير بازيگران منطقه ای نیست .در صورتي كه ذهنیت مبتني بر امنیت نظامي و باز دارندگي
منطقهای وجود داشته باشد ،نظاميگری گسترش مييابد و در اين شرايط قدرتهای بزرگ از
انگیزههای بیشتری برای مداخلهگرايي برخوردار ميشوند .بنابراين به هر میزان كه امنیت سازی
بومي گسترش يابد ،ضرورت به كارگیری ابتکارهای اعتمادآفرين در قالب روشهای دو جانبه و
چند جانبه به میزان بیشتری فراهم خواهد شد (فراهاني.)3 :1335 ،
در مجموع ميتوان گفت ،در رويکرد بومي سازی امنیت ،مشاركت جدی تمامي كشورهای
منطقه در سازماندهي ساختار امنیتي منطقهای و همکاری مؤثر در اين خصوص در اولويت قرار
ميگیرد .از سوی ديگر ،حضور مداوم قدرتهای فرامنطقهای در ترتیبات امنیت منطقهای نفي و
اين حضور عامل عمدهای در جهت افزايش تعارضات و تنشها در سطح منطقه تلقي ميشود .بر
اين اساس ،الگوی امنیت هژمونیك كه بهويژه بعد از يازده سپتامبر با حضور فزآينده آمريکا در
منطقه و تلاش آن كشور برای ايجاد پیوندهای نظامي چند بعدی با متحدين خود با توجه به
ناكارآمدی آن عملاً مورد مخالفت قرار گرفت و در نتیجه گسترش تعارضات ،تروريسم و
افراطگرايي طي چند سال اخیر در منطقه ،اعتبار خود را بهعنوان رويکردی پايدار و نتیجه
بخش از دست داد .بنابراين بر اساس آن چه ذكر شد ميتوان گفت برای برقراری ثبات ،امنیت،
ايجاد نوعي از جامعه امن در میان كشورهای منطقه خلیجفارس و تبیین مکانیسمهای حركت
كشورهای منطقه خلیج فارس به سمت جامعه امن عنايت به اصول ذيل ضروری ميباشد:
الف) كشورهای منطقه بايد نظام جامع امنیت منطقهای را تدوين و سیستم امنیت دسته جمعي
را بهعنوان بهترين تضمین امنیتي بین خود ايجاد نمايند .مبنای اين سیستم همکاری بوده و بر
تقويت مؤلفههای مشترک و كاهش تدريجي مؤلفههای اختلافزا تأكید دارد.
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ب) كاهش حضور قدرتهای خارجي در منطقه و تغییر كاركرد آنان از میلیتاريزه كردن منطقه
به كمك برای تقويت سیستم همکاریهای جامع منطقهای و كمك به ايجاد و تقويت
زيرساختها ،ميتواند عدم توسعه كه يکي از اصليترين دلايل ناامني است را برطرف نمايد.
ج) بايد از طريق سیستم همکاری منطقهای و امنیت دسته جمعي ،مکانیسمي برای مبارزه با
تروريسم و ريشههای آن طراحي نمود.
د) در حال حاضر ثبات در عراق بیش از هرچیز برای ثبات منطقه اهمیت دارد .امنیت
كشورهای منطقه جدای از امنیت عراق نیست .بنابراين بايد مکانیسمهای گفتوگو و همکاری
منطقهای برای بررسي زمینههای خروج بیگانگان از اين كشور و راههای تأمین ثبات در آن فعال
گردد.
هـ) عاریسازی منطقه خلیجفارس و خاورمیانه از سلاحهای كشتار جمعي ضرورت اصلي و
اساسي است .اما بايد توجه داشت با حضور نظامي قدرتهای بزرگ در منطقه نميتوان به طرح
عملي در اين مورد فکر كرد .قدرتهای بزرگ حاضر در منطقه دارنده ذخاير اصلي سلاحهای
كشتار جمعي در جهان هستند .يکي از نتايج مهم عاریسازی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه
از سلاحهای كشتار جمعي بايد حذف حضور نظامي كشورهای خارجي از اين منطقه باشد در
غیر اين صورت اين طرح به معني تسلط ابدی قدرتهای خارجي بر منطقه خواهد بود.
و) شرايط تحقق موارد مطرح شده ،اعتماد و اطمینان متقابل از يکسو ،و شفافسازی از سوی
ديگر بین كشورهای منطقه است.
ز) سیستم همکاریهای جمعي منطقهای؛ بهعنوان اصليترين عامل تضمینكننده امنیت
كشورهای منطقه ،قبل از هرچیز به اعتمادسازی كامل و جامع نیاز دارد .وجود يك سیستم
همکاری جمعي منطقهای برای همکاریهای سیاسي ،امنیتي ،اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي و
نظامي برای اعتمادسازی كامل و جامع ،عدم مداخله قدرتهای خارجي در منطقه ،صلح و ثبات
و امنیت پايدار ،تحکیم روابط ملتها ،توسعه پايدار منطقهای ،يك ضرورت حیاتي است .در
نهايت دستیابي به هويت واحد در مسائل امنیتي ميتواند در دستور كار دولتهای منطقه قرار
گیرد (موسويان .)3 :1335 ،همانگونه كه اعضای يك جامعه امن دارای دشمن مشترک و
تهديد مشترک ميباشند كه در مقابل آن به اتخاذ تصمیم جمعي روی ميآورند ،كشورهای
منطقه خلیج فارس نیز با اجرايي نمودن شرايط فوق ،دارای برخي از نگرانيها و ملاحظات
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امنیتي مشابه ميشوند كه امنیت ملي آنها را مشتركاً در معرض مخاطره قرار ميدهد .به همین
دلیل است كه با شناخت و حل اين ملاحظات آنها مي توانند به دوام و بقاء هر چه بیشتر جامعه
امن میان خودشان امیدوار باشند و براساس نظر دويچ كه معتقد است يك جامعه امن (مانند
ساير جوامع) در نتیجه تعامل بین بازيگران شکل ميگیرد از يکسو ،دولتها برای ايجا قاعده
جامعه امن همواره بايد از فراهم كردن زمینه جنگ با يکديگر بپرهیزند .از سوی ديگر ،آنها بايد
هر چیزی را كه در اين راه ميخواهند انجام بدهند ،اعلام كنند (بلامي )23 :1335،رفتار نمايند.
گفتار سوم :جامعه امن میان ایران و کشورهای حوزه خلیجفارس؛ سفت پیوند یا
سست پیوند؟
همانگونه كه اشاره شد ،آدلر و بارنت به دو گونه جامعه امن معتقدند؛ نوع اول ،جوامع امن
سستپیوند كه دولتها در آن صرفاً فعالیتهای مشتركي را انجام ميدهند و برای همکاری
خود قواعد رويهای خاصي ايجاد ميكنند .نوع دوم ،جوامع امن سفتپیوند كه در آن شبکههای
نهادی بهتدريج توسعه مييابند ،اعتماد متقابل افزايش مييابد ،مفاهیم اخلاقي ،اهداف ،هويت و
هنجارهای مشترک شکل مي گیرند و در ادامه ،اين هنجارها جامعه امن را قوام ميدهند ،حدود
آن را مشخص ميسازند ،چارچوبي برای تعاملات معنيدار در اختیار اعضای آن جامعه قرار
مي دهند تا جامعه امن در شکل دادن به هويتها و منافع اعضای خود مؤثرتر عمل كند.
همزمان با تکوين جنبه های هويتي در يك جامعه امن ،اين هويتها به اعضای جامعه
مي فهمانند چه كساني هستند ،آنها را به سوی اهداف و اصول مشترک جامعه هدايت ميكنند،
و در شکل گیری منافع هر بازيگر و انتخاب ابزارهای تأمین منافع كه به مشروعیت آن باور
دارند ،نقش مهمي ايفا ميكنند .حال در جوامع امن سفتپیوند است كه دولتها از هويتها،
ساختارهای حکومتي و علايق مشترک برخورداند و علاوه بر پذيرش هنجارهای مشترک در
میان اعضای خود ،حتي ميتوانند دولتهای بیروني را نیز به پذيرش هنجارها و ايدههای خود و
عمل به آنها ترغیب نمايند .اما جامعه سستپیوند صرفاً ابزاری برای تسهیل همکاری بین
دولتهای عضو آن مي باشد و هنجارهای اين جامعه حتي در میان اعضای خود آن جامعه نیز به
ندرت فراگیر ميشود چه برسد به دولتهای غیر عضو .حتي ميتوان ادعا كرد كه در يك جامعه
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امن سستپیوند ارزشها ،منافع و هنجارهای مشترک تنها بین نخبگان دولتهای عضو به وجود
آمده است و هويت جمعي به معنای آن چه در جامعه امن سفتپیوند است ،وجود ندارد .گفتني
است مسائل مربوط به هويت ،به طور كلي موجب تشکیل مرزهای اجتماعي نیز ميشود كه اين
مرزها دولتهای بیروني و دروني جامعه امن را از هم جدا ميكنند ،به طوری كه دولتها
ميآموزند رابطهشان با اعضای اين جامعه بايد متفاوت از رابطه آنها با دولتهای غیر عضو
بیروني باشد .اينجا است كه جوامع امن سستپیوند بر ايده حفظ مرزهای داخلي بین دولتها
تأكید ميكنند در نتی جه جامعه امن تأثیر اندكي بر كیفیت مرزهای داخلي يا خارجي آنها
خواهد داشت .اين در حالي است كه در يك جامعه امن سفتپیوند اهمیت مرزهای میان
دولتهای عضو روزبروز كمرنگتر ميشود .از آن جايي كه كشورهای حوزه خلیجفارس به همراه
ايران به حوزه تمدن اسلامي تعلق دارند ،مي توان به نضج و گسترش هويتهای جمعي كه به
جامعه امن ختم شود امیدوار بود .همانگونه كه تحلیل گران دستیابي به انتظارات معقول و نه
بیشتر را ويژگي جوامع امن سستپیوند ميدانند در روابط میان ايران و كشورهای منطقه خلیج
فارس – بهعنوان جامعه امن سستپیوند  -نیز اين مسئله را ميتوان مشاهده نمود .بايد توجه
نمود كه اگر كشورهای منطقه نتوانند اعتماد متقابل ،مفاهیم اخلاقي ،اهداف ،هويت و
هنجارهای مشترک را در میان خود افزايش دهند جامعه امنیتي میان آنها نميتوان از سنخ
جامعه امن سفتپیوند دانست.
گفتار چهارم :جامعه امن میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس؛ به مثابه جامعه
امنیتي نوظهور
همانگونه كه اشاره شد هر كدام از انواع جوامع امنیتي سفتپیوند و سستپیوند دارای سه
مرحله متفاوت از توسعه و ترقي قرار دارند :جامعه نوظهور ،بالنده و بالغ .در جوامع امن نوظهور
دولتها تدابیر و اقدامات اولیه را در راستای برآورد شیوه همکاری برای افزايش امنیت دو
جانبه ،كاهش هزينه تعاملات ،يا ايجاد توان بالقوه برای تعاملات بیشتر در آينده اتخاذ ميكنند.
در اين نوع از جوامع وجود يك دشمن مشترک يا تهديد مشترک عاملي عمده و تأثیرگذار در
حركت دولتها به سوی همکاری و ايجاد جامعه امن ميباشد .جوامع بالنده كه به عنوان دومین
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مرحله از مراحل جوامع امن سستپیوند و سفتپیوند شناخته شده است ،با بوجود آوردن
تشکیلات و سازمانهای جديدی كه گاهي نیز منعکسكننده همکاریهای فزاينده نظامي
ميباشند ،موجب كاهش تهديد از سوی ديگران مي شوند و اعتماد اعضاء به يکديگر را تعمیق
ميبخشند .در اين مرحله است كه هويتهای جمعي تکوين مييابند .در جوامع امن بالغ،
تعاملات و هويت های مشترک میان كشورهای عضو شکل گرفته است ،قواعد رفتاری موجود در
بطن اين جامعه از سوی دولتهای عضو آن دروني و نهادينه شده است و همیاری و مشورت
بین اعضاء آن بهصورت يك عادت در ميآيد .سازمان های فراملي موجود در اين جوامع
مي توانند قواعدی را وضع كنند و دانش اجتماعي مورد قبول عموم را به وجود آورند (بلامي،
 .)25 :1335با عنايت به ويژگيهای هر كدام از اين سه مراحل ذكر شده ،در صورت ايجاد
جامعه امن میان ايران و كشورهای حوزه خلیجفارس ميتوان آن را در مرحله جوامع امن
نوظهور قرار داد .با توجه به اين انگاره كه در جوامع امن نوظهور ،دولتها اقدامات اولیه را در
راستای گسترش همکاریها جهت افزايش امنیت متقابل انجام ميدهند و در پي ايجاد توان
بالقوه تعاملات بیشتر در آينده ميباشند ،ميتوان شاهد پیگیری همین اهداف در میان ايران و
كشورهای منطقه خلیجفارس نیز بود.
از ديگر ويژگيهای جوامع امن نوظهور كه ميتوان آن را به رابطه ايران و كشورهای حوزه
خلیجفارس نیز تسری داد (در صورتي كه جامعه امن مذكور میان آن ها به وجود بیايد) وجود
اهداف مشترک است كه به عنوان عاملي مؤثر در ايجاد جامعه امن و رشد ايده همکاری میان
دولتها محسوب ميشود .حفظ ثبات منطقهای از طريق مبارزه با تروريسم ،تقابل با نفوذ
آمريکا ميتواند بهعنوان دغدغههای امنیتي مشترک طرفین مطرح ميباشد .در مجموع ،دلايل
حضور جامعه امن میان ايران و كشورهای حوزه خلیج فارس در مرحله جامعه امن نوظهور را
ميتوان به دو دسته منافع متعارض كه شامل منازعات مرزی و نگرانيهای امنیتي نسبت به
نیات يکديگر  ،مشکلات ساختاری كه شامل اختلاف سطح قدرت میان كشورها و وجود
رژيمهای اقتدار گرا در منطقه تقسیم كرد.
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نتیجهگیری

با توجه به وسعت چالشها و تعارضات امنیتي در خاورمیانه و خلیج فارس و تأثیرگذاری
عوامل گوناگون در سطوح فروملي ،ملي ،منطقهای و فرامنطقهای در ناامنيها و بيثباتي
منطقهای ،گزينه امنیتسازی و ايجاد ثبات در چارچوب الگوی امنیتي جامعه امن كه مبتني بر
همکاری و مشاركت در روابط میان ايران و كشورهای حوزه خلیجفارس ميباشد ،به ذهن
متبادر ميشود .اين موضوع در حالي است كه تلاش برای حل و فصل اختلافات موجود،
اعتمادسازی متقابل و حذف گزينه جنگ از میان كشورهای منطقه ،نويد تکوين نوعي از جامعه
امن را در میان آنها ميدهد .با تمركز كشورهای منطقه بر نگرانيهای امنیتي مشترک مانند
مبارزه با تروريسم ،افراط گرايي ،نگراني از ناامني و بيثباتيهای داخلي و تقابل با نفوذ و يك
جانبهگرايي آمريکا اين جامعه امن ميتواند بیش از پیش تحکیم و تقويت گردد .رويکرد جامعه
امن دارای مؤلفهها و عناصری است كه در صورت توجه و اهتمام منطقهای ميتواند به
شکلگیری نظامي امنیتي پايداری منجر شود .اولین مؤلفه اين رويکرد كاهش حضور نظامي
قدرتهای منطقهای است كه باعث تشديد افراطگرايي و تروريسم و تخريب همکاری و روابط
طبیعي كشورهای منطقه شده است لذا منافع كشورهای منطقه بايد به گونهای تعريف گردد كه
تامینكننده منافع دستهجمعي و بدون وابستگي به قدرتهای فرامنطقهای باشد .بنابراين
كشورهای منطقه بايد به اين اصل اساسي برسند كه امنیت منطقه بدون حضور بیگانگان و اتکا
به توانمندیهای داخلي دستيافتني است .دومین مؤلفه همکاری و مشاركت بازيگران
منطقهای در ساختار امنیتي ،بهويژه همفکری و همکاری كشورهای بزرگتر مانند ايران و
عربستان سعودی در حل و فصل چالشهای مشترک نظیر تروريسم و مديريت الگوهای
تعاملاتي گروههای قومي مذهبي فروملي با واحدهای ملي است .در اين راستا ،مبارزه با
افراطگرايي و تروريسم بايد با سیاستهای مکمل ديگری همراه باشد كه از يك سو بتواند
قدرت كنترل و مديريت دولتهای مركزی را حفظ كند و از سوی ديگر با تعريف سازوكارهايي
برای مشاركت و فعالیت گروههای فروملي از راديکال شدن گرايشهای قومي -مذهبي
جلوگیری كند.
بنابراين شکل گیری جامعه امنیتي میان ايران و كشورهای منطقه خلیج فارس ،گزينهای دور
از ذهن نميباشد .با فرض تکوين چنین جامعه امنیتي میان كشورهای منطقه ،ماهیت و سنخ
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روابط كشورهای منطقه به گونه ای است كه اطلاق جامعه امنیتي سفت پیوند به آن صحیح
نمي باشد چرا كه برخي اختلافات در میان كشورها و نیز وجود تعارضات قومي و فرهنگي در
داخل اين كشورها ،مانع از شکل گیری هويت مشترک -بهعنوان مؤثرترين عنصر در جامعه امن
سفت پیوند -ميگردد و جامعه امنیتي موردنظر را جزو جامعه امن سست پیوند قرار ميدهد .با
عنايت به اين كه جامعه امنیتي مفروض به شرط تکوين ،جوان و در مراحل اولیه قرار ميگیرد
و برخي از كشورهای منطقه (از جمله جمهوری اسلامي ايران) گامهای نخست همکاری جهت
افزايش امنیت و كاهش هزينه تعاملات را برداشتهاند و نیز تلاش جهت شکلگیری درک
مشترک در خصوص وجود دشمن مشترک يا تهديد مشترک ،در حال حاضر در مرحله جوامع
امن نوظهور قرار دارد .تنها در پرتو فائق آمدن بر مشکلات و اختلافات كشورهای منطقه
خلیجفارس است كه مي توان دورنمايي از گسترش هر چه بیشتر همکاریها و حركت جامعه
امن نوظهور مفروض به سمت مراحل جوامع امن بالنده و بالغ ترسیم نمود .به ديگر سخن ،با
رفع منافع متعارض كشورهای منطقه سازمان منافع متعارض كه شامل (منازعات مرزی و
نگرانيهای امنیتي نسبت به نیات يکديگر) ،مشکلات ساختاری (اختلاف سطح قدرت میان
كشورها و وجود رژيمهای اقتدارگرا در منطقه) ميتوان شاهد جهش جامعه امن نوظهور
مفروض به سمت جوامع امن بالنده و بالغ بود.
فهرست منابع
الف) منابع فارسي
ابراهیميفر ،طاهره ( .)1332الگوهای اعتمادسازی در منطقه خلیجفارس .تهران :وزارت امور
خارجه ،مركز چاپ و انتشارات.
افضلي ،رسول (« .)1331اصلاحات ،چالش مشروعیت سیاسي در رژيم های عرب» ،فصلنامه مطالعات
خاورمیانه ،شماره .21
الهي ،همايون ( .)1335خلیج فارس و مسائل آن .تهران :نشر قومس.
امامي ،محمدعلي ( .)1332عوامل تأثیرگذار داخلي در خلیجفارس .تهران :وزارت امورخارجه ،مركز
چاپ و انتشارات.

98

ــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال سوم ،شماره  ،9پايیز 9839

امیراحمدی ،هوشنگ (« .)1334سیاست خارجي منطقه ايران» ،اطلاعات سیاسي و اقتصادی ،شماره
.31-32
بلامي ،الکس .جي ( .)1335جوامع امن و همسایگان ،ترجمه محمود يزدان فام و پريسا كريمينیا.
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پطروس غالي ،پطروس ( .)1112دستور کاری برای صلح ،دیپلماسي پیشگیری و استقرار صلح.
(گزارش دبیر كل پیرو بیانیهای كه در جلسه مورخ  31ژانويه  1112سران شورای امنیت به تصويب
رسید).
ثقفي عامری ،ناصر ( .)1332سازمان ملل متحد و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللي.
تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
حیدریعبدی ،احمد (« .)1333اتحاديه منطقهای خلیجفارس ،موانع و مشکلات شکلگیری» ،اطلاعات
سیاسي و اقتصادی ،شماره .145 –145
سريع القلم ،محمود (« .)1334شناخت خلیجفارس در قالب مباني نظری خاورمیانهشناسي» ،اطلاعات
سیاسي و اقتصادی ،شماره .13 -13
ضیائي بیگدلي ،محمدرضا ( .)1331حقوق بینالملل عمومي .تهران :انتشارات گنج دانش.
فراهاني ،احمد (« .)1335خلیجفارس و انگارههای امنیتسازی ،منطقهای يا فرامنطقهای» ،برگرفته از،
http://www.altavista.com

(:)35/12/23

مجتهدزاده ،پیروز ( .)1331خلیج فارس ،کشورها و مرزها .تهران :مؤسسه انتشارات عصیاني.
 .)1331( -------------کشورها و مرزهای ژئوپولتیک در خلیجفارس ،ترجمه حمیدرضا ملكمحمدی نوری .تهران :دفتر مطالعات سیاسي و بینالمللي.
مشیرزاده ،حمیرا ( .)1334تحول در نظریههای روابط بینالملل .تهران :انتشارات سمت.
معرفتجو ،علي (« .)1331منطق جنگ خلیج فارس» ،اطلاعات سیاسي اقتصادی ،شماره .41- 42
موسويان ،سیدحسین ( « .)1335تبعات و آثار حضور آمريکا در منطقه خلیج فارس» )1333/2/22( ،از:
http://www.csr.ir/department.aspx?lng=fa&depid=semid=121
واعظي ،محمود (« .)1335چالشها و رويکرد امنیتي ايران در محیط پیراموني» ،ماهنامه همشهری
دیپلماتیک ،سال دوم ،شماره بیست و سوم ،اسفند .
وثوقي ،سعید ،بهزادی ،ماريا (« .)1331امنیت خلیج فارس و ضرورت اعتمادسازی منطقهای» ،روزنامه
اطلاعات ،شماره .24312

97

تکوين جامعه امن؛ به مثابه راهکاری ثبات آفرين ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاشمیان ،مسعود و غايبي ،اكرم (« .)1334امکان سنجي توسعه همگرايي در خلیج فارس» ،مجموعه
مقالات پانزدهمین همایش بینالمللي خلیجفارس ،تهران :دفتر مطالعات سیاسي و بینالمللي.

93

