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 فارس جیخل یجنوب  هیحاش یکشورها کی تحوالت ژئوپلت ریتاث

 یاسالم  یجمهور یمل  تیعربستان بر امن تی با محور 

 1  ی شناس کماچال   قت ی حق   ی عل 

 * 2راد    ی عبدالرضا فرج 

 3  نژاد    ی قربان   باز ی ر        

 چکیده 
ی چنرر   در خلیج فارس همواره امنیت ملی جمهوری اسالمی ایررنار را  در  رر  ژئوپلیتیکی پویایی های 

افنایش تنش و رقابررت میررار  وده است. از جمله این پویایی ها می توار به  دهه اخین از خویش متاثن نم 
، گسررتنح حرررور ایرراده مت رر ه در  بن سن حوزه نفررو   عنبستار سعودی و جمهوری اسالمی اینار 

عرررای  ، و در نهایررت، افرر ایش تعرراماله ا نظامی و دریررایی پایگاه های در قالب تاسیس خلیج فارس 
این پررهوهش بررا یرر     اسنائیل اشاره کند. با توجه به اهمیت موضوع،  شورای همکاری خلیج فارس با 

جامع ب نبال بنرسی چگونگی تاثین گذاری پویایی های منطقه ای در خلیچ فررارس بررن امنیررت  رویکند 
م رروری    در این راستا، این پهوهش ب نبال پاسخگویی به این سوال   ملی جمهوری اسالمی اینار است. 

ر سررعودی چرره  خلیج فررارس بررا م وریررت عنبسررتا ی کشورهای جنوبی ت وده ژئوپلیتیک ، است که 
  ج ی خلرر     یرر ت ی عوامررل ژئوپول   ی پهوهش نشار می ده ، ها   افته ی  تاثینی بن امنیت ملی اینار داشته است؟ 

  تررنش  انن تو   ی همناه شود، م   گن ی با عوامل د   ی اما وقت  ست، ی و تنش ن  ی ناامن  جاد ی عامل ا  یی فارس به تنها 
نسرربتا    ن ی رو ترر ث   ن ی شرکل گنفتره انر ، از ا  ی ج ی به صوره ت ر    ی ت ی ژئوپل وامرل زا گندد. از آنجا کره ع 

  ی است کرره بررر   ی آر به ن و   ی منطقه و کشورها     ی ت ی ژئوپول   ط ی گذارن .شنا   ی م   ی از خود بنجا   ی  ار ی پا 
و    ی مناقشرراه  ررودن   ن یرر اثرنگذار است .لررذا حررل ا   شار ی از کشورهافناترن از منزهرا     ی در هن    ی ثبرات 
  ت یرر و امن   ه ثبررا   ازمنرر  ی ن   ی فارس مانن  هررن منطقرره ا   ج ی .خل   اجتناب ناپذبن است   ی ل امن تعاد به    ی اب ی دست 
چنرر  جانبرره    ا یرر و تعرراماله دو    یی همگنا .  صنفا در خود منطقه جستجو نمود     ی آر را با   ت ی و امن   است 
.  ند یرر مررورد توجرره قنارگ     یرر ا با نهرر آ   ی کشورها و ثبرراه دائمرر   ی ک ی ن د   ی بنا   ی به عنوار راه حل   ی منطقه ا 
  ندد، گ   ی م  شنهاد ی منطقه پ   ی کشورها   ت ی امن  ن ی ترم   ی تنها راهبند موثنبنا   « ی جمع  ت ی من »ا 
 عنبستار ،فارس جیخل ،یکیتیت وده ژئوپل ، اینار،یمل تیامن  : اژگان کلیدی و 
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 مقدمه  

حرور و  فارس  خلیج  شمالی  ضلع  در  اینار  در  ثنؤ م   قنارگنفتن  و   آر  عمار    دریای 

بنیادین  انوس یقا نقشی  دارد  یژئوپولیتیکهای  تهیدراستنا  هن ،  همناه  همار و    .به  به 

ت وده   و  ق ره  بازی  ت ثیناین    ئوپولیتی ژنسبت،  اینار  ملی  امنیت  بن    گذار حوزه 

به هم وابسته است که هن نوع    امنیتی کشورهای واقع در این حوزه . وضعیت  خواه  بود

امنیت  بن  توان   می  واکنشی  و  باش .  کنش  ت ثینگذار  کشورها  استناتهی  یگا جا  ساین    ه 

  ر استناتهی  اینار از  نیقبه مهامنطقه، باعث گندی ه آمنیکا    اینار در معادده امنیتی

ه شورای همکاری خلیج  پیمار های منطقه ای از جملو    ص باکشورهاروابط خابنقناری  

اق اا به خنی    ،آمنیکا  باهمکاری های ن دی   ، در کنار  ورهاکش  این  ورد.افارس روی بی

امی م رر به منظور استفاده از آنها در درگینی نظامی تسلی اه و تجهی اه نظ  گستنده

احتمالی با اینار که این  به عنوار ته ی ی ج ی در منطقه بنای آنها به شمار می آی ، 

استقنا ان .  نظامینموده  نینوهای  کشورهای  سالح  فنوح  و  بیگانه  ر  به  پیشنفته    های 

نظام  و  منطقه پایگاههای  در  یاستقنار  اینار    ،کشورهااین    امنیکا  کنتنل  راستای  در 

به    ؛منطقه ای آمنیکا بستگی به ته ی های خارجی اینارحرور نظامی  .  صوره می گیند

د منافع خصوص  بنابن  امنیت   .دارد  آمنیکا   ر  که  گقت  توار  ی     می  تنها  فارس  خلیج 

فارس بنای  در واقعنیست.    و حتی منطقه ای  مساله م لی از    امنیت در خلیج  بسیاری 

م فنا  اهمیت   ایهنطقکشورهای  با  زینا  هم  نفت انت  درمهمی  رگاه  گذ  است  منبع    قال  و 

  بسیار   ایبنای کشورهای فنا منطقه آر  |امنیت    بنابناین  جهار است.  به دیگن نقاط   اننژی

منطقه  میار  که  داشت   توجه   بای  دیگن  از  نف  .است   حیاتی ق   کشورهای  ره  موازنه 

نیست  کو ش ک چور    .بنقنار  داو ضعیف    چ ورهای  ق رهتمایل  منطقهرن   فنا   ایهای 

تار از منطقه در ابت ای  بع  از خنوج انگلساشته باشن .  حرور د  نهاای ترمین امنیت آبن

فارس داشته باش     آفنینی را در خلیج  تنین نقش  ح کنده تا اصلیالآمنیکا ت ،1970دهه  

به همین علت، من  و  این  امنیتی  ا تنتیباه  قنار ستناتهیهاطقه  یل  آمنیکا  می ار  ی  گنفت. 

ت ثینپذینیدرگینی،   آمنیکا در مسائل امنیتی این منطقه با دیگن    سطح، عمق عملکند و 

های    یکی از حوزه   هم  قابل مقایسه نیست. در دورار جنگ سند  بازیگنار فنامنطقه ای

قطب  دو  میار  رقابتی  ت  ، حفظ حرورجهانی  مهم  منطقه خلیالو  در  بنتنی  بنای  ج ح 
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تنی بن  ستونی مب  دی سیاست امنیت دو المی  70ه مت  ه در دهه  دافارس بوده است. ای 

اینار و عناق و در   میارف  یسیاست توازر ضع  80آفنینی اینار و عنبستار، در دهه  نقش

فارس در    عنوار اولویتهای اصلی خود در خلیج  عناق را به  جانبه اینار و  مهار دو  90دهه

گنفت  او  پس.  نظن  جنگ  خلیجاز  سال)فارس    ل  در  (  1991در  آمنیکا  نظامی  حرور 

خلیج    با کشورهای عنب حاشیهامنیتی  دوجانبه  قناردادهای    همچنین  و   بیشتن ش منطقه  

در چارچوب    (2003در سال  )این حرور را تقویت کند. با حمله آمنیکا به عناق    فارس

بیشتن    فارس   لیجیتی خه امنددبن معا  ایاده مت  هاری  ی ، ت ثینگذنالگوی امنیت ههمو 

عنوار   اینار به  .نطقه تب یل ش م  این  اصلی در امنیت   بازیگن، آمنیکا به  ش  و درحقیقت 

منطقه ق ره  تنین  فارس،  اصلی  خلیج  مخالفت همواره    ای  آمنیکا  راهبا    به  بندهای 

نفباینار و آمنیکا    میار. سه دهه ج ال  پنداخته است  فناز و   هنچن   نطقهو  در من سن 

 .است  ادامه پی ا کندهبه صوره مستمن ما ، ا داشته است بسیاری یی اه نشیب 

جنوبی، به   ناه خلیج فارس با کشورهای حاشیه جغنافیایی اینار از  نیق آبپیوستگی  

از ت وده این منطقه و سیاست ها و   ان اء مختلف موجب ت ثینپذینی امنیت ملی اینار

در ت لیل مسائل امنیتی و امنیت ملی    اقع در آر می شود. بطوری کههای و کشور  ت ابین

باا امنیت   ینار،  خارجی  سطح  به  ت وده  ،  توجه  توار  کشورهای  ژئوپولیتیکنمی  ی 

میاره در  اینار،  گنفت.  نادی ه  را  منطقه  همه   مجوار  این  بیشتنین    کشورهای  دارای 

در جنوب غنب آسیا و حتی   سواحل و ج این است و اهمیت استناتهی  خلیج فارس

ج ا آهمیت  تنگههانی  وجود  نی   و  ت ت   ر،  آر  شمالی  بخش  که  هنم   استناتهی  

ارس گنه زده است.  فخلیج    امنیتی اینار را با مسائل امنیت  ار است، مسائلحاکمیت این

 شیعهو پن جمعیت تنین کشور    ژئوپولیتی از  نفی نقش آفنینی اینار به عنوار کانور  

فا  در بنخلیج  های  رس،  حاشیه   حساسیت  است.    کشورهای  اف وده  چنانکه،  جنوبی 

بنای خود تلقی نموده و از اوج    ته ی ، به عنوار ی   را  در منطقه  اف ایش ق ره اینار

اینار هناس دارن    ی در به چالش کشی ر ق ره منطقه ای و همواره سع  گینی ق ره 

این میار، نقش عنبستار  اینار   به عندارن . در    ی لیتیکژئوپارضاه  وار م ور تعسعودی 

و  قهمنط بوده  بنجسته  همه ا،  در  اینار  با  عنبستار  ق ره  ختالفاه    موجب  فناین های 

بن سن   ن اع  تعارضاه در یمن و سوریه و ب نین و قطن و حتی  ایجاد تنش و تش ی  
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لبنار گندی ه و منطقه را  عناق   است. ادامه امنیتی مواجه ساخته    های ش ی   با چالش  و 

این    می نمای .  ه ای را منطقی و قابل دفاعنطقا م توجیه دخالت ق ره های فنوضع،  این  

عمیق،   م  شکاف  اختالفاه  ای  طقنو  اینار  بسیاه  روی  پیش  های  فنصت  از  در ری 

و  با چالش مواجه  را    است.  آر  که در بننامه راهبندی  ای  هدستیابی به ق ره اول منطق

بلن    استناتهی ناحی ی     ل وا  ین،. با این تفسهته ی  قنار دادامنیت اینار را در معنض  

، می  له عنبستاراز جم  حل بخش اعظمی از تعارضاه با کشورهای همسایه  م ه بنای

رقابت های    سازد.تن  توان  اینار را در دستیابی به اه اف ب رگ و استناتهی  خود موفق  

شاخص  تیکییژئوپل از  یکی  عنبستار،  و  میار    اینار  ها  مقابله  همسایه تنین   دو 

ا پس  جنگ  ای ئولوژی   عناقاینار  ز  منطقه  . است   و  در  حرال حاضرن  در  خلیج    کره 

هستیم.   آر  عنفارس شاه   و  اینار  میار  تنش  و  رفتار  این  تش ی   و  که  استمنار  بستار 

سیاسی  این  عادی  اختالف  حالت  و  از  معادله به    خارج  و مبهم    ی   ای  منطقه 

نیابتی تب یلشکن خلیج فارس و    ش ه، می توان  بنای تماا منطقه  لکشی غین مستقیم و 

بینی و   پیش  قابل  تبعاه غین  الملل  بین  نظاا  ناپذخاورمیانه و حتی  ینی درهمه جبنار 

از سوی دیگن، این تنش در صوره گستنح و توسعه می   به همناه داشته باش .  وره هاح

منطقه   ی  کشورهاه ای به حوزه نفو توان  خود عامل باز کندر پای ق ره های فنامنطق

م ه های م ی ی با چالش های امنیتی ناشی  س و خاورمیانه را بنای  گندد و خلیج فار

 گانگار مواجه سازد. از حرور بی

افغانستار     از جنگ عناق و  آمنیکا درپس  نظامی  پایگاه های  از    منطقه بیشاین  شمار 

ی سبب ش  که  مالحظاه سیاسگستندگی این دو رویارویی و دیگن  . پیش اف ایش یافت 

تمنک  نظامی خود را   استتالح درآمنیکا  اینار شکل بگیند.ف  ننی در دوجنگی  ود

اف ایشدر خ و  ،ده   منطقه  نظامی  نینوهای  خارجودبیشتن  عنبستار  از  دیگن و    را    در 

کن منطقه   کشورهای عنب که حکومت های  مستقن  پیمار، جایی  امکاناه   ،آمنیکا  هم 

 قنار می دهن .  اویارامنیتی تازه ای را در اخت

نتیجه،   نظن می  در  به شکل  به  فارس  در خلیج  مت  ه  ایاده  رس  حرور گستنده 

بن تغیین بن پویایی های ژئوپلیتیکی خلیج فارس، بن امنیت ملی جمهوری    اساسی عالوه

سئوال اساسی ما دراین پهوهش آر اسالمی اینار تاثین گذار خواه  بود. در این راستا،  
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که   خل   دهت و است  جنوبی  کشورهای  عنبستار  ژئوپلیتیکی  م وریت  با  فارس  یج 

 ؟تاثینی بن امنیت ملی اینار داشته است  سعودی چه

تقابلی اینار نقش  که با توجه به    است   استوار  بن این اساسهم    این پهوهش  فنضیه 

با    اسنائیل و آمنیکاروابط امنیتی    ،جهانی آمنیکا و مت   منطقه ای آر اسنائیل  ههمور  با

وریت عنبستار، امنیت ملی جمهوری اسالمی اینار خلیج فارس با م کشورهای عنب  

 ته ی  می کن .را 

 

 لیتیک ژئوپ رهیافت 

ها بنای سلطه بن منطقه یا جهار، با استفاده از مطالعه رقابت ق ره»توار  لیتی  را میژئوپ

کرره  این بازتاب است  تعنیف نمود. در «گذاردامکاناتی که م یط جغنافیایی در اختیار می

از:   آیرر  کرره عبارتنرر ز رابطه دیالکتی  میار سه عنصن اصلی برره وجررود میژئوپولیتی  ا

کرره  «جغنافیررا»ای سیاسرری اسررت و کرره پ یرر ه  «ق ره»که مول  سیاست است،    «رقابت »

 .گذاردفرای دزا را بنای م یطی ساختن رقابت سیاسی در اختیار می

ها دارد بررت قرر رهلیتی  توجرره برره مطالعرره رقات: ژئوپتوار گفتعاریف کالسی  میدر  

و تم نی نسبت به رقیبار در منطقرره های سیاسی، استناتهی ، فنهنگی  بنتنی  بنای کسب 

ها بررنای ژئوپولیتی  عباره اسررت از مطالعرره رقابررت قرر ره  دیگن،  تعبینی  یا جهار. به

زمررین( ) امکاناتی که جغنافیررابن منطقه یا جهار با استفاده از  1سلطه بنتنی یافتن یا ایجاد

  ژئررو یکررن دتررین ی  تنکیبی است از دو پلیتکلمه ژئوپ .تعنیف نمود ذاردگ ختیار میدر ا

geo لیتیرر پ و به معنی کررنه زمررین  politics  و ایررن دو در تنکیررب برره معنرری سیاسررت ،

 های منبوط به کنه زمین یا جهررار اسررت.به معنی مطالعه سیاست  geopolitics ی لیتژئوپ

لیتیرر  برره معنرری توجرره داشررتن برره مطالعرره رقابررت پتوار گفررت: ژئو در این بازتاب می

آر بنتنی خواهانه بن همرره کررنه زمررین یررا منررا قی از    هایسیاست های درگین در   رهق

 گذشتهدو قطبی    و  لیتیکینیکا و شوروی پیشین در جهار ژئوپمیار آم  است، مانن  رقابت 

ش . ب یهی ( می1990تا    1945ستم )از  ای از قنر بیشامل بخش عم ه  که از نظن تاریخی

هررای سیاسرری بررا رقابت  لیتیکی مرراوپمول بودر مباحث ژئرر است که در این ابعاد جهار ش

 
1 Hegemony 
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های سیاسرری درور کشرروری کرره منبرروط سن و کار داریم، نه با سیاست و یا رقابت   ماورا

  ررنف دیگررنشود به مطالعاه علوا سیاسی از یرر   ررنف و جغنافیررای سیاسرری از می

.(Mojtahedzade, 2020: 132-133) 
 

 تانو شبه جزیره عربس خلیج فارسموقعیت  

ازقلمنو   فارس  خلیج  خشکی  دریا    پیشنفتگی  جغنافیایی  واسط  در  ح      سنزمین   در 

ر امت اد در عما  تا شبه ج ینه مسن ا  ارون  رود  مصب   ه از ک   و شبه ج ینه عنیستار  اینار

به عمار  دریای  از  نیق  است یاناق  و  متصل  هن   م  وده    .(Elahi, 2009: 4) وس 

شامل دریا  این  بوده    اینار  جغنافیایی  عنبی  کشور  شش  خصلت  و  اساس  بن    های و 

 شکل داده ان تی  بارز و حیاتی را  پلیی  واح  و منطقه ژئو   مشتنک و متمای   فنهنگی

(Zeinolabedin, 2012: 96).  نه دراز ص سالیار  فارس از جمله منا قی است که    خلیج  

رتهای ب رگ جهانی  ق   همچنینمیار کشورهای ساحلی و  ای  دهی گستنلیتیکژئوپرقابت  

ای  های حاشیهی گذشته، ج و سنزمینژئوپولیتیکهای  فارس در نظنیه  خلیج  بوده است.

به    کههارتلن  یا م ور  ی به سنزمینلیتیکژئوپهای ج ی   اما در نظنیهرفت.  به شمار می

افتن اقتصاد، سوی دیگن، با اهمیت ی  ها تب یل ش ه است. ازمنک  منک   بهگفته لوهازر  

جهانی ج ی   نظاا  اهمی،  در  جهار  در  باشمنا قی  غنی  اننژی  نظن  از  که  دارن    . ت 

ب ست آورده    ویهه ایومیکی نی ، موقعیت  ژئواکون  تئوری هایفارس در  ، خلیجدرنتیجه

حاضن،که    صورتیبه    ،است  حال  منطقه  در  آر جهار    در  ایهیچ  با  رقابت  یارای  را 

در    خلیج.  یست ن واح     حقیقت فارس  ی   عنوار  زن ه  مانن ی،  لیتیکژئوپبه  ای موجود 

اتش را  وارد  با م یط بینور از خود ارتباط وسیع دارد و    به صوره فعال و پویااست که  

  نفت و صادراه آر را    و  و ساین مای تاج ساکنانشکادهای صنعتی    ،مواد غذایی  سنمایه،

ارای شنایط  دریای سیاه و بالتی  د  تنها   خاکی،کنه    ینسن اسنتاده . در  تشکیل میگاز  

خلیج که    دارن .فارس    مشابه  تفاوه  این  دوبا  کانال  این  م یط    از  نیق  با  آبی  های 

 (Ezzati, 2007: 25) .رن بینور ارتباط دا

آسیا کهن  قاره  الیه جنوب غنبی  منتهی  در  میلیور و    شبه ج ینه عنبستار  با ح ود سه 

یا و  و م ل تالقی سه قاره آس  ب رگتنین شبه ج ینه جهار  متن منبع وسعت   دویست کیلو 

دارد قنار  آفنیقا  و  ج.  اروپا  شبه  کویت، این  سعودی،  عنبستار  کشور  شامل شش   ینه 
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عمار و یمن است که چهار پنجم این شبه ج ینه را عنبستار در    ،ب نین  ماراه،قطن، ا

 :Ayinevand, 2002) .ه اننزی استوار می باش ته و اقتصاد کل این منطقه بن پایاختار داش

28) 
 

 شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس

تاریخ   در  گندی   1359اسفن  سال    26این شورا  و  .تشکیل  اه اف  مهمتنین  ددئل   از 

ات اد میار کشورهایآر  شکل گینی   با ه ف  اینار  انقالب اسالمی در  و  ی  عنب  پ ی ه 

بیگانگار از جمله    در مقابل  نظامی و سیاسیعی،  دفایه  تقویت بن   و  همسایه از ی  سو 

اگن چه ددئل زیادی در شکل گینی این شورا موثن بوده  . اینار از سویی دیگن بوده است

  نیکا در مسلح نمودر عنبستار پس ازی با استناتهی منطقه ای آماما عواملی نظینهماهنگ

هم   که  شاه  رژیم  وهمچسقوط  بود  آمنیکا  اپیمار  مهار  مقنین  و  با ینار  هم مار  ابله 

ساب شوروی  بود  توسط  قته ی اه  است آمنیکا   :Dehghani Firouzabadi, 2009)  ه 

461) 
   و تنگه هرمز خلیج فارس ی ژئوپولیتیکاهمیت 

از شمال به کنانه های اینار و از    ،کیلومتن منبع  000,240رس با مساحتی ح ود  خلیج فا

وجود    .ر م  ود است ا ینه ی عنبستخلیج عمار و از جنوب و غنب شبه جشنق به  

گنف قنار  و  اننژی  عظیم  اننژی،منابع  انتقال  مسین  در  منطقه   تن  به ی   را  فارس  خلیج 

قنار داده است.  خاین  اتکای استناتهی غنب  تب یل کنده و آر را م ل    مهم  لیتیکی ژئوپ

  492یب  به تنت  2011در سال    1«بی پی»ارح  نفت و گاز این منطقه بنا بن گ   هاثباه ش 

لیتیکی خلیج فارس، در  ژئوپ  می رس .منطقه  میلیارد متن مکعب   80بشکه و  ه ار میلیور  

ت  ه ی عنبی، ستار سعودی، عناق، کویت، اماراه مببنگینن ه ی هشت کشور اینار، عن

گنفتن سیاستهای مخ با در پیش  آنها  از  تلف در  قطن، عمار و ب نین است که هن ی  

  و اثنگذاری بیشتن در این منطقه لیتیکی خود  ژئوپای وزر  ص د کسب ق ره بیشتن، ارتق

  با   .هن ی  از نظامهای سیاسی باشیمتراد منافع    گاهشاه  تعارض و  که امنوز ما    .باشن 

عینیبنخ  ،وجوداین   مسائل  ت  ،ی  امنیت  همچور  قلمنو   مین  کاهش  عنبی،  کشورهای 

 
1 British Petroleum 
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سیاسی  ا هایاعث ش ه تا نظاسازمار ملل، ب  یارائه ش ه از سو   نفو  اینار یا هنجارهای

منطقه   این  در  و  ژئوپمستقن  مشتنک  تصمیماه  خود،  اه اف  به  رسی ر  بنای  لیتیکی 

ابستگی متقابلی که میار کشورها در  ن . با توجه به وداشته باشعملکند متوازر با یک یگن  

استناتهی    نطقهبه عنوار ی  مت این منطقه،  عصن جهانی ش ر وجود دارد؛ حفظ امنی

منطقه   عه ه ی نظامهای سیاسیآر نه تنها بن   امنیت   مین است و ت  نی؛ امنی ضنوریجها

 ظنفیت   همچنین و  از منابع عظیم اننژی  من ی  بهنه  واسطه، بلکه نظاا بین الملل نی  به  

 :Heydari, 2011) ت  اس  لیتیکی که این منطقه از آر بهنه می بند حائ  اهمیت ژئوپهای  

همچنین    وجود  خاین گستنده اننژی و  ص ور نفت،  و  به علت کشف   فارس  خلیج  (210

در   توجهنظات وده  کانور  در  منطقه،  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  های  است.    ا 

مجموع نفت مصنفی بازارهای جهار را تولی  می  درص  از    62کشورهای خلیج فارس،  

    (Sadeghi, 2008: 250)کنن .

نابع نفت هم چنین منابع دریایی  بنداری از م  ، امکار بهنهپهنه دریاییکم این    بعالوه عمق

آر را به سهولت و ارزانی فناهم می آورد و ه ینه های پایین استخناج نفت و گاز، توجه  

با اقتصاد    پیون  آر  کتشاف نفت باعث جلب کنده است. ا   کشورهای صنعتی را به خود

تن از دیگن منا ق    یار به صنفهنفت از این منطقه بس  بویهه آر که استخناج  ؛جهانی ش ه

 های   نی  ضعف  رپگی وع ا یکپا  ی ،نظینتها مشکالجهار بنآورد ش ه است. عالوه بن این

کشو  به  آنها  وابستگی  نی   و  منطقه  کشورهای  ق رتمن رها ساختاری  بودر ی  ضعیف   ،

بن    ها  کشور گذاری  تاثین  المللیدر  بین  های  کشور  سیاست  قبال  فعادر  دیگن،  ل های 

دول مشارکت  ت  ت نبودر  در  بی   ها  ش ی ،  مذهبی  اختالفاه  وجود  منطقه،  امنیت  مین 

بیگانه  های دیگن، دخالت عامل    اعتمادی کشورهای منطقه نسبت به سیاست های دولت 

منجن ش ه است که کشورهای منطقه هیچگاه نتوانن  با موفقیت    مادیمت  در  ول سالیار

با   ،گینی منافع و اه اف خود د پیشبند وضعیت امنیتی و نی  پیو اعتماد به نفس در ص

ل شون . وجود فرای  یاتکا به نینو و توار ملی ب ور دخالت بیگانگار به مقص  خود نا

پیم به  تمایل  یا    اربی اعتمادی میار کشورها و ع ا  های منطقه ای، زمینه همکاری دو 

میار دولت ها منط  چن  جانبه  اقتصادی  میار  و واح های  از  را  به همینبنده است قه   .  

ت به سوی یکپارچگی های اقتصادی و سیاسی در جهت نیل به اه اف توسعه  دلیل حنک 
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ها یکپارچگی  این  اثناه  بنرسی  و  باش   ،ای  می  منطقه  کشورهای  توجه  مورد    بسیار 

(Tayebi, 2013: 111).   یج فارس می توان  خل  ب، تندی ی باقی نمی مان  کهبه این تنتی

اینالیتی  ق ره های مندر دی گاه ژئوپ مانن   ر و عنبستار سعودی ی  منطقه طقه ای 

که از    "خاورمیانه"مستقل و قائم به  اه خود تعنیف گندد که بنخالف منطقه فنضی  

تشکیل های  پ ی ه  از  ی     بسیاری  بهنه    "منطقه"دهن ه  بی  ژئوپولیتی   یا  جغنافیائی 

پ ی ه های تشکیل دهن  از همه  باست،  قائم  ه  اه خود  ه مفهوا ی  منطقه مستقل و 

فارس هم  ویهه خلیج  در م یط جغنافیائی  با هم  دریا  این  ا ناف  ملل  دارد: همه  بهنه 

ا ا ناف  ملل  دریا مسلمار هستن  و همه شعبساحل هستن : همه  در  ین  اسالا  دین  اه 

دو در  فارس  خلیج  ا ناف  ملل  همه  دارن :  نماین گانی  منطقه  این  ملل  فنهنگ    میار 

هستن  مشتنک  عنبی  و  و    فارسی  تولی   بن  متکی  اقتصاد  از  منطقه  کشورهای  همه  و 

اق زن گی  بنای  زین  در  اشتناک  همین  و  هستن   بنخوردار  فسیلی  اننژی  تصادی  ص ور 

  ,Mojtahedzade )  امنیتی منطقه با هم شنی  می سازد   همه این ملل را در سننوشت

2020:، 334 ) 

 فارسر خلیج ترتیبات امنیت جمعی د

پتانسیل استنهمکار  وجود  فنهنگیاتهی   ی  فناوار  مشتنکاه  منافع    تاریخی  ،با  و 

نبال ی  چارچوب  دمنطقه بهکن  تا کشورهای    ، ایجاب میمشتنک اقتصادی و سیاسی

فارس از  باشن . از آنجایی که اینار در منطقه خلیج  ای  منطقه  همگنایی  بنای  مورد توافق

ژئواستناتهی موقعیت  موقعیتی  به  نسبت  کشسای  ژئوپولیتی     حوزه  ن  این  ورهای 

ع به  توجه  ب ور  منطقه  این  در  امنیتی  ت ابین  هنگونه  ناحی  است،  نصه  بنخوردار 

الملل خواه   نظاا بین  عمالً فاق  اثنبخشی مناسب بنای منطقه و  ،اینار  گستنده بازیگنی

زمینه؛  بود اینار  ژئواستناتهی   ممتاز  موقعیت  اسا لذا  حرور  ای  و  پویایی  بنای  سی 

  از فرای  آنکه اینار نمشنوط ب ؛ هار را فناهم نموده است مؤثنح در تعاماله منطقه و ج

صنفاً  آرمانی و  ش ه  اقت  خارج  و  منافع  اساس  تعامل  بن  منظور  به  خویش  ملی   ار 

شار داده و تنس و وحشت همسایگار را با  حسن نیت از خود ن  ،ح اکثنی با همسایگار

با همسایگار  ؛نه اح بن  نف سازدرفتار دوستا آنکه  ،زینا تخاصم و مقابله  بن  ،   عالوه 
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  موجب کشان ر پای   ،نتیجه ای به همناه ن اشته و کینه و ن اع را مراعف خواه  ساخت

نمود پذین خواه   توجیه  فارس  در خلیج  را  ای  فنامنطقه  های  به  اینا  .ق ره  ناگ ین  ر 

در موثن  تحروری  ت کیم  و  امساخت  منطقنتیباه  است نیتی  و    ه  مشارکت  ب ور  زینا 

   بود   منطقه ای فاق  کارایی خواه   ، شکل گینی پیمار و تنتیباه امیت   حرور موثن اینار
(Agharebparast, 2011: 206) 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی و واگنایی: موانع و مشتنکاه همگنای1نمودار شماره 
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 لیتیک   ووپئمل ژبازیگران و سیاست های برآمده از عوا

  لی تنش زا دانست که را بای  عواممنطقه خلیج فارس  لیتی   و عوامل ژئوپ    رور کلری  بره

ناامنی و    لیتی  به تنهایی عامل ایجادو عوامل ژئوپ  شرای .  توان  ب نار آفنینری کنر   می

د. توانن  تنش زا گند  د، می شو مل یا شنایط دیگن همناه  عوا  اما وقتی با ،  تنش هرا نباشر 

آنجا کره عوامرل و در ی  بنهه زمانی صوره ت ریجی    لیتی  بهیی و ژئوپجغنافیا  از 

ذارن . در گ   جای میبن  ا پای اری از خوداین رو ت ثین نسبت  از  انر   گنفتره   رودنی شرکل

ایجاد عوامل  اگن  در    واقع،  ترنش  و  خلنراامنی  فارسمنطقه  و   یج  پای ار  عوامل  به  را 

کنیم تقسیم  پناپای ار  منابع  ج ء  جغنافیایی  عوامل  نراامنی،  که  ای ار  هستن   تنش  به    و 

منطقه خلیج ده  که در    در هن حال مجموع این عوامل نشار می  تی قابل حل نبودهراح

ژئوپفارس نقشو ، عوامل  ت  لیتی   ایجاد  در  دابه س ایی  بر نش  آنها  به  توجه  سیار  شته و 

باشر مهرم   ژئوپ مری  شنایط  دیگرن،  سروی  از  کشوره  تی  لیو .  و  منطقه  باین  آر  ه  ای 

، قابلیت تسنی   کشورهایدر هن ی  از    ن وی است که مشکاله داخلی و بری ثبراتی 

 د.   گند داشته و ممکن است فناترن از منزهرای آنهرا اثرنگذار

، ضرعف حاصرل  منطقه خلیج فارس   لیتی و ژئوپمهم تن از تنش زا بودر عوامل    هاما نکت 

بنای   فارسکشورهازآنها  آ  ای حاشیه جنوبی خلیج  هرا  رو جرذابیت  و    برنای دولرت 

، آنها را با  منطقه خلیج فارسلیتی   و ژئوپ  اسرت. ضرعف هرای  ق ره های فنامنطقه ای

  . است  مواجه ساخته  حود   امنیت   هناسی دائمی از ته ی های داخلری و خرارجی علیره

ون  در هستن   خود  امنیت  نگنار  منطقه  این  های  دولت  سیاست    تیجه  دررفتار  ایرن 

مشخصخارج کامال  آنها  مشهود  ی  راه  است   و  همکاری    و  های  توسعه  ق ره  با 

عنبستار سعودی قطن، را بنای حل موضوع امنیت خود در پیش گنفته ان .    فنامنطقه ای

مت  ه عنبی و کویت اماراه  آمنیکا   به غنب  ب نین،  کنده  و    همین   . هنچن ان   تکیه 

ژئوپ بنایو عوامل  منطقه    لیتی   فنا    ق رتهای  برنای   اما   ،است   ضعف  نشانهکشورهای 

عنبستار    .ی  م یت ی رگ به حساب می آی   ى مینماین داربهنهبن  که از آر  منطقه ای

نیازهاى  سعودی   کره  مریکنر   پیگیرنى  را  م رور  منرافع  و  متروازر  سیاسرت  ی  

  را  بازى چن  وجهی  دیعنبستار سعو   را بنآورده میسازد.فنامنطقه ای    تمن  ربازیگنار ق

است  انج قادر  متوازر  سیاست خارجی  یر   مر د  بره  تنهرا  کره  چرنا  اسرت؛  داده  راا 
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حساس بوده، ولی در    اینار  نظامی  به ت نکاه   عنبستار  .امنیت ملی خود را ترمین کن 

کندر   نظامی  جهت  در  خرود  حرال  بنمیداردمنطقه  عرین  معتق ن   گاا  بستن با    و 

نظامی کرشو   قناردادهاى  غنبیبرا  استقاللمی    رهاى  ق ره  خود  توان   کن .  ترمین  را 

هاى غنبری نی  از این فنصت استفاده کنده و با اعطاى کم  هرا و تجهیر اه نظرامی  

و   تسلی اتی  رقابرت  کوشرن   ایجرادمری  منطقه  در  نظامی  و حرور    صفبن ى  نموده 

ر نماین ا درحود  توجیه  در سال.  منطقه  که  روالی است  داین  دائم  به  ور  اخین  یر ه یار 

نفتری   درآمر هاى  افر ایش  از سال    عنبستار سعودیمریشرود.  ویهه  بع ،    2004به  به 

  سبب   ،که این امرنه  امی ایرن کرشور و رش  قابل توجباعث اف ایش چشمگین بودجه نظر 

اعرا   بقیه  درت نی   ارا  داشته  زیناپی  الگو   ست  واقع  در  سعودی  دیگن  عنیستار  ی 

میار  رقابت  بره نروعی شراه     رون  موجود جهار  با  م سوب می شود  ی عنبیکشورها

اینار و  عنبی  این  .باش   می  کشورهای  معما  و  در    ییموضوع  وجود   منطقهامنیتی  به 

 پیچی هتن میشود.  و هن روز هم ردهآو

فارسکشورهای ح از بنرسی مجموعه دی گاه هاى   امنیت    اشیه جنوبی خلیج  در مورد 

  کا به ق رههاى دیگن، سعی میکنن  به هرن  نیرق میرس  آنها در کنار ات  نظامی به نظن 

خلیج  در واقع اصل غین نظامی کندر منطقه حرساس    برن قر ره نظرامی خود بیف این .

کرشورهاى    فارس اغلرب  که  منطقهبرناى  رون ى  ن ارد.  معنایی  عمل    یکشورها  در 

بن ىهاى  ر بوده است، ایجاد بلوکاز ل اظ نظامی  ی دو دهه اخین شاه  آ  خلیج فارس 

نظامی چه از  نیق عق  قناردادهاى نظامی دوجانبه و سره جانبره میار کشورها و چه از  

و    پایگاههای آمنیکا در قطن و ب نین و عنبستار نیق ت سیس پیمارهاى نظامی مانن   

و نکته مهرم    .نموده ان   سنائیل بنای تامین امنیت خویش مبادرهارتباط پی ا و پنهار با ا

اف ایش  ااساسی   برا  کره  عرالو ه    و اسرنائیل در منطقره،آمنیکا  ینی  آفننقشیرن اسرت 

نامطم ات اد  نظراا  به  نز  ئنبرن  آین ه  بناى  ایرنار  اقترصادى  و  سیاسری  قر ره   ،

ش  خواه   کشی ه  چالش  به  منطقره  در  پلیتی  ژئو   نگاه  تغیین.  چشمگینى  مری    ایرن 

امنیرت ملری جم اینار  هرورى اسالمتوانر   از سوى دیگن،   ر دادهرا ت ت ت ثین قنای  و 

و رقابتهاى ش ی  منطقه اى و جهانی جهت    این منطقه را به عنصه حرور ق ره هرا 

از عوامل ژئوپ تب ی بهنهبندارى  آر  به   ،ضعفها  این.ل کن لیتی   کنار توجه ق رهها  در 
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  نظامی کرندر شاه  مسائلی ماننلیتی  آر، باعث ش ه که  ل منافع ژئوپمنطقه به دلیر این  

با و  نظامی  بلوکبن ىهاى  و  پیمارها  ایجراد   ، بازیگنار  امنطقره  دخالت  و  لتبع حرور 

جنروبی    کشورهای حاشیهاینار و    میار  کها از مسائلی  ج   باشیم.  خلیج فارسبیگانه در  

زیگنار که با  را بای  عنصه رقابتی  منطقه خلیج فارسواقع    ، به   ردوجرود داخلیج فارس  

آر   و  اصلی  آمنیکا  ویهه  به  فنامنطقهاى  و  منطقهاى  اسنائیل      چینق رههاى  اخینا  و 

، بازى ب رگ، امنى  بیعری منطقه خلیج فارسکه در    ت لیل نمود  میتوار  چنین.  دانست 

. ق رههاى ههمونی  همیشه  لیتی  را صنفا بازتاب میده عوامرل ژئوپو بنخاسرته از  

کسب   من  در  نفو بناى  حا  طقهاین  در  هم  بودهبا  رقابت  این   ل  معاصن،  دوره  در  ان . 

  افتاده است؛ که البته در قیاس با رقابت به خصوص در میار دو بازیگن جهانی مهم اتفاق  

 .لیتی  ج ی ى در منطقه است برازیگن ژئوپ  ، چینایاده مت ر ه

با درک درستی   حرور . بن دختالفاه دامنه دار اینار و اعناب دارکه از وجود ااسنائیل 

هوشمن انه  قیممرست عنبیدر  خرود  و  فارس   کشورهای  بخشی ه  خلیج  و    سنعت 

اماراه مت  ه عنبی و  تعراماله استناتهی  نظامی با کشورهاى این منطقه و به ویرهه  

سعودی عنبستار  با چناغ سب   را  این   ب نین  است.  نمروده  تقویت  عالو   ها  آغراز  بن  ه 

با کشور  دو  این  ب  آمنیکا  روابط  که  می  بود.  م   قبالاش   که   آر  واقعیت قق ش ه  است 

هاى و عنصه رقابتی است که بازیگنار آر اعم از ق ره هراى منطق  منطقه خلیج فارس

ماهوى تراد  در  نظن    فنامنطقهاى  اینامنافاز  اسالمی  با جمهورى  هستن ع  و  ر  این .  در 

  معرادده هنار را خواستار بوده و مری خواعیف، مهار و حذف اینتراد و رقابت، تر

، اهر اف و  منطقه خلیج فارسبن همین اساس در . م ینیت نماین اینار   بر ور حرور را

قر ر مترراد  ان ازهمنرافع  و  چگونگی  بن  فنامنطقهاى  و  منطقهاى  هراى  استمنار    و  ه 

ایرنارو برین  تنش  و  مناقشه  مکشو   گستنح  این  ویهه    ،نطقهرهاى  سعودی به     عنبستار 

ساختاری در عنصه سیاست خارجی و پیچی ه تن   ت وده  رارد ش با و    .اثنگذار است 

در   م عی  ق ره  دو  میار  روابط  اسالاجش ر  بق  ،هار  بنای  تنتنازع  پیچی ه   ،خشن  ،ا 

ج ی و علنی تن هم گندی ه و می رود تا به رویارویی مستقیم پس از زورآزمایی نیابتی  

 . ل گنددمب
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طقه و کشان ر پای ق ره ینی از خارج منعنبستار در ص د تشکیل ناتوی عنبی و یارگ 

های فنامنطقه ای بنای مهار و م  ود کندر ق ره رو به ت ای  اینار بنآم ه و با تشکیل  

تکفینی های  گنوه  و  مها  ،داعش  بنای  را  نیابتی  علناً  رجنگ  اینار  یابی  ق ره  آغاز    و 

بتوان     ،کنده درگین تا  ایناربا  در    ،کندر  را  نفو ح  در   خصوصاً  ،منطقهتوار عملیاتی و 

پیمان  هم  و  عنبی  کشورهای  بنده    ارمیار  ت لیل  سلفی خویش  و  بنتنی    تاسنتی  مانع 

شود اینار  تفکن  ا    .ههمونی  و  مقاومت  م ور  و  شاخص  عنوار  به  رو  ینار  و  پیش 

کشور الگوی  واقع  در  و  م ور  عنوار  به  حاشیهاعنبستار  خلی ی  جنوبی  فارسه  با    ،ج 

غ تفکنی  دینینه و  ای  قاسابقه  میار  در  معنوی جهار  الب  رهبن  به عنوار   به مسلمانار 

ال نمین خادا  و  عینی    ،اسالا  رخ  إمص اق  به  اینار  مقابل  در  را  سنتی  م ینیت  عمال 

 . ه است کشی 

 نتیجه گیری

عنبستار   و  موقعیت  اینار  به  توجه  بازمه  خودی  لیتیکژئوپبا  ای متنین  منطقه  یگنار 

به حساب می   نی   همبه نوعی رقیب منطقه ای    کهخلیج فارس و خاورمیانه هستن   در

موقعیرت  از  منر ی  بهرنه  برا  کشرور  دو  این  اننژی،  آین .  های  ظنفیت  و  در   اقتصادی 

به   بنخودارنر .  فناوانری  اهمیرت  از  پهوهشگنار،  منطقره  بیشتن  و باور  اینار  نقش 

منطقه    عنیستار بازیگناردر  بن روی ساین  که  ت ثینی  ای    قنا  و  مهم ارن   دمنطقه  بسیار 

کشوراست  دو  این  روابط  اسالمی  .  انقالب  پینوزی  ب و  سینوسی    همواره  از  و  رون ی 

داشته  متغین تهاجمی  منطقره    و  در  اخیرن  های  سرال  ت وده  بره  توجره  برا  و 

توافق    فناز و فنودهای  وجه به. اکنور با تهستیم  جر ی ایرنار و عنبسرتار  رقابت  شراه 

اینار   میار  ای  از ی   هسته  آمنیکا و روسیه و چین  نقش  سو  و کشورهای غنبی و  و 

  از سوی و حتی لبنار    ه ای مانن  سوریه، عناق و یمنقت ثینگذار اینار در ب نار های منط

اینا  زمینه  ،دیگن ای  منطقه  ق ره  است.  راف ایش  این  ش ه  تش ی    که  باعث  موضوع 

 ، از بنجاا آمنیکا معنی دار وجخن  و میار اینار و عنبستار سعودی ش ه بت منطقه ایرقا

و رقابت ها    را به دنبال  بستارار و عنبنجاا تنش میار این  به  آر کشور  مج د  بازگشت   و

 .شاه  خواهیم بودنی  ی را ج ی تن
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را    آر  نیت امو    .است    امنیت   ثباه و   نطقه دیگنی نیازمن منطقه خلیج فارس مانن  هن م

مگنایی به عنوار راه حلی بنای همکاری و  منطقه جستجو نمود و ه در خودصنقا  بای   

بیشتن ثباه  و  کشورها  ق  ن دیکی  توجه  مورد  بای   می   داد.  نارآنها  اینار  زمینه،  این  در 

و   کلی ی  نقش  هاینمای   ایفا   خیاتیتوان   چالش  و   .  انگی ه  ای  منطقه  و  المللی  بین 

دستیا اصلی  کشو م نک  همه  ملی  منافع  شناخت  بناساس  شنوعی  نقطه  به  در  بی  رها 

می ن . این امن  است. از سوی دیگن، امنیت منطقه حول ایجاد »امنیت جمعی« دور منطقه

  ه که در آر راهبندهای امنیتی تماا کشورها یکپارچ .ستل ا ی  نظاا امنیتی مشتنک است م

همگندی ه،   این  تا  ایجاد  نماین .  تکمیل  را  از  یگن  گنوهی  سن  بن  توافق  نیازمن   نظاا 

بهتنین را   مشتنک اق اماه اق اماه    ه دستیابیاست.  نه بنای  سازا  اعتمادبه چنین ه فی 

  .همکاری مشتنک می باش 

منظور   منطقه  لتب ی  به  ی   به  فارس  امنیت،    دارای  خلیج  و  کهصلح  است    ضنوری 

 ق رتمن  یکی از کشورهای ر اینا تندی ، ب ور .فعلی شودحسن نیت جایگ ین سوء نیت 

امنیت خلیج فارس بن    در موضوعینار  ا  اساسیرود. سیاست    می  مارمنطقه به ش  و بانفو 

  اینار   راه کاری کهبهتنین  استوار است.   منطقهخارجی در این    ق ره های نفی حرور  

توان     نیلدر راه   با  اتخا  کن به اه اف خود می  این است که    و   تنش زداییسیاست  ، 

با  )   ی عنبیدیگن کشورها  اسالمت آمی  اختالفاه ب م حلبا کشورهای منطقه و  ری  همکا

مناسب  . این  باش   خودی به اه اف سیاست خارجی  دستیاب  به دنبال  (ستارم وریت عنب

اینار    تنین که  است  راهی  تنین  مطمئن  قبال  بای و  منطقه   در  تامین کشورهای    بنای 

روابط حسنه    اینار از  نیق  کهوره است  گیند. در این ص امنیت خلیج فارس در پیش  

با   ی   اعت تواا  هن  با  متقابل  فارسماد  خلیج  کنانه  کشورهای  و    می،  از  نفو   توان  

منطقه، جایگاه واقعی  و در ت مین امنیت این    را کاهش ده جی  ت ثینگذاری نینوهای خار 

را   آوردخود  ای    ،بنابناین.  به دست  منطقه  متقابل،    بنپایهامنیت  اینهمکاری   ، بنهه  در 

البت  ضنوری راهبندی     سازی   امنیت نی  مستل ا اعتماد  این نوع   ایجاد هبه شمار می آی . 

یی همچور عالقه من  بودر تماا شنکت  منطقه و روح هااین  مختلف در    بازیگنار  میار

سوءظن به    ، ن اشتناعتماد و امنیت   ایجاد  کنن گار به این نظاا، توانایی باالقوه اعرا در

و    اعتبار  امنیتی  دی گاه  از  ازتعه اه خود  استفاده  و فصل  ن  ع ا  در حل  نظامی  ینوی 
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ب ور  است   منازعاه جمعی  تندی ،.  امنیت  فارس  سیستم  مطل   ،خلیج  وب  سامانه 

عالوه    ،عتمادسازژئواستناتهی  مبتنی بن عوامل همگنایی و همکاری های منطقه ای و ا

  ماا کشورها از جمله  ، می توان  منافع تعوامل واگنایی را کاهش ده  که می توان   بن این

خلیج  امنیت منطقه ای در    شنایطتنتیباه نظم و     بیعتاو این امن    کن ت مین  نی را    اینار

  خواه  بود  و کشورها ها ه نفغ همه ملت را دگنگور خواه  کند و بانه خاورمی  و فارس

اسالا   جهار  قطب  دو  عنوار  به  عنبستار  و  عنوار  که  اینار  به    ژئوپولیتی  کانور  یکی 

می توانن  با توجه به نفو ی که   ، می باشن اهل تسنن  شیعه و دیگنی به عنوار منک  تفک

دارن    منطقه  دیگن  بین کشورهای  ک در  مؤثن واقع شون در  ها  تنش  میار  اهش  این  در   .

در   ستار دو کشور اینار و عنبلمای  ع  علمای جهار اسالا خصوصا  مهمبه نقش    توجه

و ه  ایجاد وح ه  و  آرامش  به  منطقه  های  دولت  و  ها  ملت  بسیار    مکاریفناخوان ر 

ع ا   باو    انسانی و مادیی  تمامی ظنفیت ها  همه با استفاده از  تا در نهایت   اهمیت دارد،

  گاا در راه  همگنایی و صلح پای ار گذارن . ج ی،

 با اعتماد  که  در منطقه امی وار باش   مشتنک   منافع  ت صیل  به  توان   می  صورتی  دراینار  

  بیگانگار،   دخالت   ب ور  خود  امنیت   ت مین  را درکشورهای منطقه    صادقانه،  رفتار  و  سازی

تنها راه بنور    و  ی  جانبه گنایی به پایار رسی ه است   و   نفی  بی  دوره   سازد.  متقاع 

فارس  خلیج  منطقه  در  موجود  ژئوپلتیکی  بست  بن  از  فعا  رفت  تعامل  بنخورد  و  ل 

منط کشورهای  ب   منافع   ت صیل  دنبال  به   خودموثن  حرور  با  ،قهح اکثنی    ؛ اشن جمعی 

ها   سوءتفاهم  یشاف ا  بنای  زمینه  ،تصمیم سازی خندمن انه  در فناین   ع ا حرور  با  زینا

با   بای   اینار  .فناهم خواه  ش   در منطقه  نظمیایجاد بی  و  حاصلرقابتی بی  نتیجه  در  و

  خلیج   امنیت   که.باور بنسان   این   به   را  منطقه  کشورهای ،  صادقانه خودحسن نیت و رفتار  

  با   منطقه  کشورهای  ولی  .شود  می  ت مین  هم  خارجی  های   ق ره  رورح  ب ور  فارس

  توانن    می  موجود،  های تفاهم    سوء  رفع  و  شفاف  خارجی   سیاست   و  یساز  اعتماد

بی   فارس  خلیج   منطقه  در  آمنیکا  حرور کمننگ    دهن   جلوه  دلیل  را  ح ودی  تا  یا 

  های   حوزه  رایدا  دیگن،  ای  منطقه  بازیگن  و  مستقل  ق ره   هن  همانن   اینار  .سازن 

مهمتنیناست   خارجی  سیاست   سازی  فنصت   های  می ار  و  امنیتی   مشنوع   رفتار   . 

 نقش  بازتعنیف  و  ژثوپلتی   ان وای  از  خنوج  جهت   در  تالح  بای ما    خارجی  سیاست 
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معادده    بیعی   کنارگذاشته   آر   از  رکنو  تا  مختلف  ددیل  به  که  باش ،  منطقه  امنیت   در 

  عملی   های  همکاری  بن  مبتنی  ،فارس  خلیج  منطقه  در  ت امنی  ایجاد  راه  تنها  است.  ش ه

و  ت مین  در    ینفع  کشورهای   میار  متقابل، ها  ملت    زمینه   در  فارس   خلیج   امنیت  منافع 

  و   گستنده  متقابل  های  همکاری  م ل  ناا  توار  می  که  است   دیگن  مسائل  و  اقتصادی

  م ل   ی   به  نیاز  سفار  خلیج  در  امنیت   حفظ  و  ت مین  بنای  اینار  .نهاد  آر  بن  را  وابسته

از همه کشورهای  ینفع دارد  پیوستههم  به  اقتصاد  ی   چارچوب  در  همکاری  ؛متشکل 

  می ار   هنچه  که  شود،  می  مستمن موجب ایجاد وابستگی و همبستگی  نیاز و ارتباط  زینا

اگن    .شود  می  بیشتن  نی   ورها و ملت هاکش  همگنایی  و  تطبیق  ،گندد  بیشتن  وابستگی  این

  .  خواه  ش همکاری  دیگن های زمینه به سنایت   موجب  وفق شکل یگیندم  همکاری ی 

  به  همسایه،  و  مسلمار  های  ملت   و  کشورها  مناسباه  ت کیم  جهت   فنهنگی  تلطیف

تفاوه    واهی  های  بهانه  به  فنهنگی،  غینضنور و ض   و   زائ   های  رقابت   حذف  منظور

  های   ر حالی که ملت و یا ن اع های بیهوده مذهبی و قومی و فنقه ای. د  عجم  و  عنب

منطقه  و  تاریخی  و  فنهنگی  اشتناکاه  وجوه  ایدار  و  مسلمار،  فارس  خلیج  دوسوی 

ت وین ی  نقشه راه بنای بنور رفت از چالش های    هستن .   فناوانی  بنیادین  و   اعتقادی

نیازمن  اراده قا ع تهنار و ریاض دارد. اصل و    3نقشه راهی که در بنگینن ه    پیش رو 

اموح کنن . دوا .  بن منطقه را فناینار و عنبستار احساس سلطه    ،اول  . پایه م کم باش

. . سوا  نقش سازن ه ان   کشور دارای منافع مشتنک و س اوار ایفای  اینار و عنبستار دو

ب جمعی  همکاری  کلی  اصول  بن  هنتوافق  مبنای  امنیت  ای   بنای  رهای  کشو تصمیمی 

ع ا م اخله    ،   ضیمیت و تمامیت اراصولی چور احتناا به حق حاک   .خلیج فارس باش 

داخلی امور  ،  در  جمعی  عاری  هم  کشنار  و  ای  هسته  های  سالح  از  منطقه    ،   سازی 

چشم ان از و افق    رفع موانع همکاری و همه موضوعاتی کهبه  و اعتماد و باور  پایبن ی  

روشن   درستی  به  را  رو  جمله  .ای نممی    پبش  گفتگو  از  مستقیم  شنوع  احیای  ی  و 

دو کشور و در   یها  انه ارتخی  و بازگشایی سف، بنقناری روابط دیپلماتگذشته  توافقاه

آر، دیگ  5ت  مشارک   پی  جنوبی  ن کشور  فارس حاشیه  ،  خلیج  عناق  حتی  م ور    و  به 

بنای  از رموز موفقیت در رفع چالش های دینینه    ،  اینار و عنیستار  گفتگو و همکاری 

می   اثباه حسن نیت دو نفبنای  .باش  می می توان  عبور از ب نار های پیچی ه منطقه
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با دارای  بنقن  توانن   که  مسلمار  ملت  دو  آشتی  نی اری  بسیاری  فنهنگی  می   مشتنکاه 

جمله  از  ای  رسانه  و  فنهنگی  مناوداه  و  دانشجو  و  استاد  تبادل  همچنین  و  باشن  

پیشنهاد می    و کنونادرخصوص موضوع سالمت    یهای عمومی و غین سیاس  همکاری

ش ی  تعارضاه میار  و ت تنش ، وخامت ونصوره ع ا ت قق فناین های م  نظ رد .شود

جنو حاشیه  کشورهای  و  دشماینار  و  ش   خواه   بیشتن  روز  هن  فارس  خلیج  نار  بی 

امین امنیت جمعی در خلیج فارس که  در ساخت و ت  ،شتنک درخال همکاری منطقه ایم

. بی هیچ  مصمم تن خواهن  ش   همه کشورهای ساحلی دارد  ملی  مستقیم با امنیت   بطهرا

  ، عناسناتندی ی  به  مسلمانارئیل  ی   شماره  دشمن  سناریوهای    وار  اجنای  حال  در 

ام و  باسیاسی  خود  نظامی  و  منطقه  نیتی  مسلمار  اق اا   کشورهای  سنعت  به  و  ج ی 

اس توان   .ت نموده  این رون  می  مزنگ خ  ادامه  بنای  ب رگ  ملی و طنی  نافع و مصالح 

هم سیاسی  بنظاا  م ه  دراز  در  منطقه  کشورهای  ی ور    .اش ه  است  وقت  دزا  فوه 

تا از وارد ش ر خساره    خود قنار دادهدستور کار  امنیت ساز منطقه ای را در    اق اماه

 . جلوگینی شودبیشتن 
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