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فارسجیخل ی تیبر مجموعه امن یسازیتوافق عاد ریتأث  
 آرزو زارع عسکر ی   1

 * 2  انوشه   م ی ابراه 

 3  یی محمود بابا 

 چکیده 
 نی تررراز مهم  یکی   ،یانرژ  یغن  ری و دارا بودن ذخا  کیتیژئوپل  گاهی به واسطه جا  فارسجیمنطقه خل

عوامل  ریتحت تأث یتایمنطقه مهم و ح نی ا  یهاییای . تحوالت و پوشودیمناطق جهان محسوب م

 نی تراز مهم یکی داد.  حیکرد و توض لیآن را تحل توانیگوناگون م یای مختلف قرار دارد و از زوا

را برره خررود اخت ررا    یاریبس  یهااست که پژوهش  تیمقوله امن  فارسجیمباحث در حوزه خل

توافررق  ریبه تررأث  یامنطقه  تیمجموعه امن  هی پژوهش در نظر دارد با استفاده از نظر  نی داده است. ا

اسرراس، سرر ا   نی بپردازد. بر ا فارسجیو خ ومت در منطقه خل یدوست یبر الگوها  یسازیعاد

داشررته  فررارسجیخل  یترر یبر مجموعرره امن  یریچه تأث  یسازیاست که توافق عاد  نی ا  وهشپژ  نی ا

م و دو بلرروم متخا رر  جررادی ا قی از طر یسازیتوافق عاد  دهندیپژوهش نشان م  یهاافتهی است؟  

در   شررتریب  یثبرراتیموجررب ب  توانرردیزا مساز و تررنشعوامل بحران  شتریتراکم ب  نیو همچن  بیرق

کند. عالوه بر   دی منطقه تشد  نی روابط خ مانه را در ا  یشود و الگو  فارسجیخل  یتیمجموعه امن

کرررده   یتیامن  زیرا ن  یمقوله انرژ  ای   ینیعوامل مانند اختالفات سرزم  ری سا  تواندیتوافق م  نی ا  ن،ی ا

پررژوهش  نیرر در ا قیرر . روش تحقدیرر فزایب یامنطقرره تیرر مجموعه امن نی زا در او بر عوامل بحران

 است یاو کتابخانه یاسناد زیها نداده یروش گردآور و یلیو تحل یفیتو 

 اعراب ل،یاسرائ ،یسازیتوافق عاد ،یامنطقه تیمجموعه امن فارس،جیخل   : ی لید اژگان ک و 
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 مقدمه 

که از   شودیمناطق جهان محسوب م  ینترو پرآوازه  ینتراز مهم  یکیفارس  جمنطقه خلی

ن باستان  اسنادمتن  یزدوره  اهم  ی ها و  بر  که  دارند  به و  ینا  یت وجود  بعد   یژهمنطقه  از 

در طول جنگ    یژه به و  یت اهم  ینا  یزدر دوره مدرن ن  اند.کرده  تأکید  یو اقتصاد  یتجار

جنگ سرد   یانپس از پا یژهبه و  یتیکی،. از نظر ژئوپلست ا  یافته یشاول و دوم افزا یجهان

تحل   یاریبس  ی،شورو   یراتحاد جماه  یو فروپاش افزا  یلگراناز  اهم  یشبر    یگاه جا  یت و 

س  فارسخلیجمنطقه   و  قدرت  معادالت  کر  یجهان  یاست در  نحو   اند؛دهتأکید  که    یبه 

گ  یبرخ الهام  با  پژوهشگران  نظر  یریاز  معتقدند    یهاز  بر  هارتلند  که  کس  هر  که 

و گاز   نفت   یعیطب  یبا اعمال کنترل بر منابع غن   تواندیتسلط داشته باشد م  فارسخلیج

 کنترل خود را بر جهان محقق کند.

  شود یمناطق جهان محسوب م  ترینمهماز    یکی  فارسخلیجمنطقه    نیز  یاز نظر اقتصاد

منطقه موجب شده است    نیا  یبارز اقتصاد  یژگی. وافزایدیآن م  یتیکیکه بر وزن ژئوپل

تحوالت آن را دنبال کنند.   یژهبه صورت خاص و و  یزن  یافرامنطقه  یهاقدرت  یکه حت

برا  روزام  یاقتصاد  یازهاین  ترینمهماز    یکی تقاضا  انرژ  ی جهان  و  که    ینفت  است 

در  یقاز طر  جهانی  تجارت  ٪  ۶2موجب شده   نقل  از طر  یاییحمل و    یرهای مس  یقو 

پذ صورت  ا.  یردثابت  کشورها  یندر    یاتی ح   یتیاهم  یدارا  فارسخلیجمنطقه    یراستا 

ز م  طریق  از  جهان  نفت   صادرات  ٪  ۸۸  یراهستند  از طرگیردیتنگه هرمز صورت    یق . 

  نفت   از  ٪  ۴۰ها  محموله  ینو ا   شود یبشکه نفت خام حمل م  یلیون م  2۰تنگه روزانه    ینا

تشک  یادر  طریق  از  شده  تجارت جهان  در  برخ  ینهم  ر ب  .دهندیم  یلرا   یاساس 

و    شودیپژوهشگران اعتقاد دارند که تنگه هرمز دروازه ورود به جهان نفت محسوب م

 . در معادالت قدرت و اقتصاد در جهان است  یدیکل یت حائز اهم  ینبنابرا

های این منطقه کلیدی  فارس موجب شده است تا تحوالت و پویاییاهمیت منطقه خلیج

قرار بگیرد. از آنجا که امنیت، به ویژه    رد تحلیل و بررسیدر ابعاد و زوایای مختلف مو 

مهم از  یکی  منطقه  این  در  انرژی،  نگرانیامنیت  و  مسائل  میترین  تشکیل  را  دهد  ها 

اند. ها و تحقیقات بسیاری وجود دارند که به این منطقه از حیث امنیتی پرداختهپژوهش

دا نظر  در  نیز  پژوهش  این  اهمیت،  این  به  توجه  استفاده با  با  تا  نظری    رد  از چارچوب 
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امنیت منطقه توافق عادیمجموعه  تأثیر  بررسی  به  سازی اسرائیل و کشورهای عربی  ای 

 ای این حوزه بپردازد.امنیت منطقه مجموعهفارس بر حوزه خلیج

 منطقه ای   مجموعه امنیتی: چارچوب نظری. 1

و    سیاستحوزه علم  مباحث در    ترینچالشیو    ترینمهمامنیت و مقوالت امنیتی یکی از  

و    ترینحیاتیسیاسی همگی مقوله امنیت را    هاینظام است. کشورها و    المللبینروابط  

میبنیادی مسائلی  از ترین  بسیاری  اساس  همین  بر  و  دارند  کار  و  سر  آن  با  که  دانند 

های علمی و آکادمیک خود را صرف مقوله امنیت و مسائل  پژوهشگران و محققان تالش

این وجود، همواره نگرانی و ستیز نظری پیرامون محققان و اندیشمندان  اند. با امنیتی کرده

می را  مسائل  کدام  که  است  داشته  کدام وجود  و  داد  قرار  امنیتی  مسائل  در حوزه  توان 

بایست در دایره شمول آن قرار گیرند. در همین زمینه به صورت کلی دو نگاه  مسائل نمی

ند قرائت و خوانش خود را از مسائل امنیتی به  کوش د که هر کدام میو تحلیل وجود دار

دست دهند. یک قرائت از مسائل امنیتی، نگاه سنتی و کالسیک به مقوله امنیت و مسائل  

با تکیه بر شاخص و معیار مسائل   امنیتی  امنیت و مسائل  آن  اساس  که بر  امنیتی است 

می ارزیابی  در واکن  یگرید  اهنگ.  شوندنظامی و زور سنجیده و  به محدودسازکه    یش 

محیطی در  و زیست   ی مطرح شده است به عوامل اقتصاد  یسنت  دگاهیدر د  ی تیمسائل امن

 . نگردیم یتیمسائل به عنوان مسائل امن ریسا نیالملل و همچنروابط بین

ا د  نیبا  شدن  مطرح  عده  دگاهیحال  تا  شد  موجب  برا  ییهادرخواست   یادوم    ی را 

مسائل  ت ی امن  یهایبررس  یمحدودساز تهد  یبه  حول  م  ای  دیکه  دور  زور    زند یکاربرد 

 هیانسجام نظر  ت یگام به گام دستور کار امن  یسازخها معتقد بودند که فرامطرح کنند. آن 

کنند به کل    دایپ  یتیامن  گاهیمسائل غیرنظامی شأن و جا   رو اگ   اندازدیرا به خطر م  ت یامن

)بوزان، ویور و    وارد خواهد شد  یامطلوبی لطمات نالمللو بین  یکالبد مناسبات اجتماع

   .(1۶-17: 139۴دو ویلد، 

  انیم  یحوزه اتفاق  نیاند و در ابوده  یدچار تشتت نظر  یتیمسائل امن  در    زیفراخ نگران ن

منسجم   یپردازمفهوم  ت ی بوزان نسبت به قابل  کهیبه عنوان نمونه در حال  آن وجود ندارد.

  ر یخواستار حفظ ز  ،بوده است   نیبدب  ستیز  طید و در بخش محدر بخش اقتصا  ت یامن

بررس نظام  یراهبرد  یهایهمتافت  بررس  شودمیمحسوب    یکه  نگر    یهایدر  فراخ 
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بود    دیها وجود منابع تازه و غیرنظامی تهداما وجه مشترک همه آن  است.  دهیگرد  ت یامن

وجود    یمحکم  ونددهندهی پالملل رشته  بین  یاسیمعتقد بودند که در اقتصاد س  نیو همچن

  را به هم مرتبط ساخته است  ی و نظام  ی اقتصاد  یهاموجود در بخش  یداشته که الگوها

 یتیبعد مناظرات مطالعات امن  کی  توانیم  نیبنابرا   .(17:  139۴)بوزان، ویور و دو ویلد،  

ا منظر  از  تجز  دگاهید  نیرا  تحل  هیمورد  امن  لیو  مسائل  آن  در  که  داد    ا یو    یتیقرار 

 .دهدیم لیها را تشکاستدالل  یمحور اصل یسازیتیامن

  ن یاست. آنچه در ا  لی خود ساخته سطح تحل  ریرا درگ   یتیکه مطالعات امن   یگریحوزه د

اسطح   است  واحدها  نیمطرح  چه  که  امن  یی است  مطالعات  باب  بررس  یتیاز    ی قابل 

 یتیعات امندر مطال  لیسطح تحل  یپنج سطح برا  یاساس به صورت کل  نیهستند. بر هم

  ی المللبین  یهاالملل، خرده نظامبین  نظاماند از؛ سطح  در نظر گرفته شده است که عبارت

سازمان اتحاد)مانند  و  دولت هاهیها  )مانند  واحدها  شرکت (،  و  کشورها    ی هاها، 

واحد واحد    یفرع  یهاچندملیتی(،  رفتار  بر  و  گرفتند  قرار  واحدها  درون  در    تأثیر )که 

  شتر یدر ب  لیتحل  حترین سطافراد که نازل  ت یها( و در نهاساالریدیوان  نندما  گذارندیم

اجتماع  یهالیتحل ویلد،    هستند   ی علوم  دو  و  ویور  از    یکی  .(22-23:  139۴)بوزان، 

تحل امن  لیسطوح  مطالعات  اهم  یتیدر  است.  منطقه  ب  ت یسطح  دوران    شتریمناطق  به 

  ک یها را به عنوان  که آن  گرددیبرم  ییااروپ  یاز سلطه چندقطب  ییو رها   ییاستعمارزدا

تحل امن  لیسطح  مطالعات  در  است   یتیجداگانه  کرده  و جوکار،    مطرح  :  1395)سازمند 

15۴). 

مناطق و   در واقع ظهور  مناطق  به  آنتوجه  به  ناشتوجه  از جنگ   یها  از تحوالت پس 

پ تا  و  بود  س   یش سرد  تفوق  علت  به  آن  بعدها    یالسمامپر  یستماز  و  و  اروپا  ژاپن 

  ین مناطق مورد توجه نبودند و نقش مهم جنگ سرد در ا  یتحده، به صورت کلمایاالت

لب  غااز آن وجه    یشبزرگ بود که تا پ  یهاقدرت  یمناسبات  یدر هم شکستن الگو   ینهزم

الب  غوجود، در طول دوره جنگ سرد بخش    ین. با اشدندیمحسوب م  یلدر سطح تحل

ها قرار گرفت. بر  ابرقدرت  یهادر تعامل با رقابت اچار  به ن  یامنطقه  هاییشو عمده پو 

پا  ینهم با  که  بود  پو   نگج  یافتن  یاناساس  رقابت    یامنطقه  های یشسرد  چنبره  از 

)بوزان، ویور و دو   شد  یت تقو   یزن  ییو با روند استعمارزدا  یدبزرگ آزاد گرد  یهاقدرت
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و دستور    یتیمسائل امن  یکل  یبندتحوالت پس از جنگ سرد صورت  .(1۰7:  139۴ویلد،  

  ین قرار گرفتند. ا  یت در دستور کار امن  یو متنوع  یدداد و مسائل جد  ییررا تغ  یت کار امن 

ب م  1999بود که در سال    یزیتحول چ ا  یراورد توجه  بوزان در  قرار گرفت.    ین بوزان 

که ابعاد    یوستندبه وقوع پ  سرددر اواخر جنگ    یدادهاییکتاب نوشت که تحوالت و رو

سطح    ،گرایانسنت   یاتبرخالف نظر  ین،اند. عالوه بر ارا مطرح کرده  یت از امن  ییدجد

  یتسر   یزن  ی و فرو دولت  ی فراتر رفته و به کنشگران فرا دولت  یز ها ناز سطح دولت   یلتحل

 اتخرد و کالن مطالع  یلاساس بوزان معتقد است که سطوح تحل  یناست. بر هم  یافته

پو   ینا  یح توض  یت ظرف  توانندینم  یتیامن و  باشند  هایشتحوالت  داشته   ,Buzan)  را 

امن  یدبعد کوش  ی هابوزان در سال  .(2007 قرار    یشتر ب  یرا مورد بررس  یدجد  یتی دستور 

ا از  و  نظر  یندهد  نقد  به  امن  یاتیرو  دو سطح  بر  که صرفاً  امن  یمل  یت پرداخت    یتو 

د  یجهان در  اگر  بودند.  کرده  دولت  واقع  یدگاهتمرکز  نظام    رینت مهمگرایان  در  کنشگر 

  یتامن  توانیو گفت نم  یدرا به چالش کش  یتیامن  دبع  ینبوزان ا   شد،یم  یالملل تلقبین

  ی بر سطح مل  توانینم  یزاساس ن  یندانست و بر هم  یکشورها را صرفاً بر خودشان متک 

 بسنده کرد.    یت امن یلدر تحل

همچن ا  ینبوزان  امن  یدگاهد  ینبر  که سطح  کل  یک  یشترب  یزن  یجهان  یت بود  و   یسطح 

ظرف   یانتزاع که  کاف   یت است  و  برا  یمناسب  امن  یرا  فهم  و  ارائه    یت درک  را  کشور 

همکندینم از  برا  ین.  و  یل تحل  یک  یافتن  یرو  و  بوزان  در    2۰۰3در سال    یورمناسب 

قدرت و  مناطق  امنکتاب  سطح  آن   یت ها  کردند.  مطرح  را  که منطقه  کردند  استدالل  ها 

مسئ   یبرا بهتر  امندرک  امن  یت له  مسائل  و ضرور  یتیو  الزم  اقدام  نخست    یدو  است؛ 

شود و دوم    یخوددار  یتیمحدود کردن مسائل امن  یگرایان برااز دستورالعمل سنت   کهینا

را   یعیو حوزه گسترده و وس کندیم یتیمسائل را امن یکه همه  یافراط  ییاز فراخ گرا یزن

امن  یرامونپ م  یتی مطالعات  نظر  اجتا  گیرد،یدر  از  کرد.  گرفتن سطح    ین ناب  نظر  در  رو 

و    یمل  یت و تعامل امن  یمحل تالق  توانیرا م  ینابینیو ب  یانیم  سطح  یک  انمنطقه به عنو 

 . (Buzan & Wæver, 2003: 53-54) دانست  یجهان
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امنیتی  مجموعه  به  مربوط  نظریات  پیدایش  می  1بنابراین  میان  را  چالش  حاصل  توان 

امنیتی   مسائل  با  محدودسازی  نظامی  قدرت  و  زور  کاربرد  از بر    تأکیدبه  دولت  نقش 

امنیتی را به صورت  سوی سنت  تمایل داشتند مسائل  که  فراخ نگرانی دانست  گرایان و 

و   بوزان  تالش  واقع،  در  دهند.  قرار  بررسی  و  توجه  مورد  محدودیت  بدون  و  گسترده 

ه مطالعات امنیتی بود.  جتناب از افراط و تفریط در دو رویکرد و نگرش مذکور ب ویور، ا

نظریه   آنان  امنیت منطقهنظریه مورد عالقه  برای تحلیل    شودمیای شناخته  مجموعه  که 

 گیرند.مسائل امنیتی دارای متغیرهایی است که در ادامه مورد بحث قرار می

امنیتی   مجموعه  یک  در  که  ساختار    ایهمنطقمتغیرهایی  مرز،  از؛  عبارتند  دارند  وجود 

این پنج متغیر را برای  طب، ساخت اجتماعی و پوشش یا نفوذ. بوزان و ویور  آنارشیک، ق

امنیت   مجموعه  مجموعه    ایمنطقهتبیین  که  است  این  مرز  از  منظور  گیرند.  می  کار  به 

مجاور    هایمحیطامنیتی منطقه به واسطه دارا بودن شرایط و مختصاتی از همسایگان و  

بشودمیمتمایز   نیز  آنارشیک  ک . ساختار  دارد  اشاره  امر  این  دره  در  مجموعه  وه  ن یک 

وجو   بایست می  ایمنطقه  یکدیگر  از  مستقل  و  مجزا  واحد  قطب چند  باشند.  داشته  د 

مبین   اجتماعی  ساخت  و  است  مستقل  و  مجزا  واحدهای  میان  قدرت  توزیع  مکانیسم 

تخاصم  الگوهای  دوستی  2وجود  واحدهای    3و  یک    دهندهیلتشکمیان  امنیتی  مجموعه 

 تأثیرای تحت  های منطقه با این وجود، به دالیل مختلف ممکن است پویش  طقه است.من

ای قرار بگیرد که در این وضعیت متغیر  های یک قدرت فرامنطقهها و یا سیاست دخالت 

 . (Buzan & Wæver, 2003: 54) شودمیپوشش یا نفوذ مطرح 

تعا با  ارتباط  در  و  نسبی  امر  یک  امنیت  مقوله  که  آنجا  کنشگران  از  سایر  با  که  مالتی 

می تعریف  صورت  میشود میگیرد  عنوان  ،  به  را  دوستی  و  تخاصم  الگوهای  توان 

متغیر برای تحلیل یک مجموعه امنیتی در یک منطقه در نظر گرفت. نکته مهم    ترینمهم

دیگر این است که این الگوها تحت چه شرایطی ایجاد شده و یا در چه شرایطی تغییر 

حوالت مختلف تغییر کند تواند در تر همین زمینه نگاه امنیتی کنشگران نیز میکنند. دمی

  یه بر اساس نظر  ی آن همان تغییرات الگوهای دوستی و دشمنی است.که اساس و پایه

 
1 Regional security complex theory - RSCT 
2 Enmity 
3 Amity  
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امن انگ  ،یامنطقه  یتمجموعه  و  زم  یگران باز  های یزهاقدامات  به  بین  یت امن  ینهدر  المللی 

اساساً در    یگرباز   یک  یتی امن  هاییاست که نگران  یعنبدان م   یناست. ا  یاشدت منطقه

اآن  یگیمساه امنشودمی  یجادها  باز  یکهر    یت .  امن  یکدر    یگراناز  با   یت منطقه 

ب ید  یگرانباز است.  تعامل  در  خوب  یتی امن  های ینگران  یشترگر  به  دور  فواصل  اثر    یدر 

بنابرا  کنندینم ز  ینو  احتمال  همسا  یدهاتهد  یادبه    یشترین ب  یگرباز  یکنزد   یگیدر 

  یک در    یتیامن  یدشد  ینحوه عملکرد مجاورت، اغلب وابستگ  یلاحساس را دارند. به دل

امن  تعا  یامنطقه  یتمجموعه  اما  دارد،  خارج  مل وجود  کنشگران  فعال   یاربس   یبا  کمتر 

  یشتر ب  یتی تعامل امن  یجادبه ا  یلساده تما   یزیکیمعتقدند: »مجاورت ف  یوراست. بوزان و و

کن   یگانساهم  ینب به  نکتهنسبت  دارد،  مختلف  مناطق  در  ن  یا شگران  والت  آن    یز که  بر 

است؛    یت امن  یبرا  یعامل قو   یک  یزیکیاساس مجاورت ف  ینکرده است. بر هم  تأکید

مح  یدهاتهد  یراز نزد  هاییطدر  جرراحت   یکمجاور   & Buzan)  «کنندیم  یداپ  یانتر 

Wæver, 2003: 6-20) . 

ا ویور  و  بوزان  دید  نخست  از  درجه  در  مقابل    ایمنطقه منیت  در  دیدگاه  این  است. 

امنیتی انعکاسی از   هایسیاست دیدگاهی است که در جنگ سرد رایج بود و بر اساس آن 

دانسته    هایقدرتمنافع   ویژگیآن  .شدمیبزرگ  معتقدند  پویاییها  و   ای منطقههای  ها 

آزاد   اما  ذاتی هستند؛  نیستنکامالً  اثرپذیری  بدون  نمونهو  آن د.  که  به ذکر میها  ای  کنند 

ها ها در به وجود آوردن آنمناقشات خاورمیانه مربوط است که با وجود این که ابرقدرت

ایفای نقش کرده بودند اما پس از پایان جنگ سرد این منازعات همچنان وجود دارند؛ 

 Buzan)فارس  جبت عراق و کشورهای خلیمانند منازعه اعراب و اسرائیل و منازعه و رقا

& Wæver, 2003: 6-20).    درک    توانمیگونه  چاین است که امنیت را    ترمهماما پرسش

این زمینه   آن را مورد تحلیل قرار داد. در  یا  یا    توانمیکرد و فهمید و  امنیت  احساس 

تهدید را تنها در ارتباط با تعامالت مربوط به سایر کنشگران مورد بررسی و تحلیل قرار  

ناشی  داد.   جایی  از  امنیت  به    شودمیاحساس  کنشگر  یک  و    ایدرجهکه  اطمینان  از 

و از سوی دیگر، احساس تهدید   رسدمیهمکاری در تعامل با کنشگر یا کنشگران دیگر  

ن ناامنی  باشد. توانمییز  یا  کنشگران  دیگر  با  کنشگر  یک  خصمانه  تعامالت  از  ناشی    د 

الت با سایر کنشگران دارد و در این زمینه  با تعام  مستقیمی  ارتباطبنابراین، مقوله امنیت  
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مطرح   ویور  و  بوزان  دید  از  خصومت  یا  دوستی  بر  اندشدهالگوهای  مبتنی  الگوهای   .

امنیت   احساس  به  منجر  الگوهای  شونیم دوستی  که  در حالی  ساز  ینهزمیز  آمخصومت د 

ناامنی هستند. عنوان دو قطب در  ه  ب  توانندمی این دو الگوی ارتباطی    احساس تهدید و 

به   منجر  حتی  و  شوند  گرفته  دو    گیریشکلنظر  این  بین  شوند.  اتحادها  یا  و  ائتالف 

یا   کنشگران  است  ممکن  رفتاری  باش  هایی دولت الگوی  داشته  وجود  اس نیز  که  اساً  ند 

تفاوت باشند و در هیچ کدام از دو الگوی ذکر  نسبت به وضعیت یک مجموعه امنیتی بی

ند. این کنشگران اصوالً کنشگران خنثی هستند که تهدیدی از سوی آنان شده قرار نگیر

 تحاد یا ائتالف نیز با دیگران ندارند. متوجه کشور دیگر نیست و پیمان ا

های  یشهرتوانند به دو دسته  یمیا دشمنی و یا دوستی و همکاری نیز    صماتخهای  یشهر

مرزی،    مناقشاتند  نده عواملی مانمادی در برگیر  هایریشهمادی و معنوی تقسیم شوند.  

های معنوی الگوهای  یشهری بر سر حوزه نفوذ و ... باشند در حالی که  امنطقهمناقشات  

دشمنی   یا  مانیمدوستی  مسائلی  زبان،  هاحوزهند وجود  توانند  مانند  عواملی  تمدنی،  ی 

این دو دسته از ایدئولوژی باشد. وجه مشترک  عوامل    نژاد، هویت، دین و مذهب و یا 

که   است  کنشگران  میان  ارتباطی  الگوهای  یا یمخلق  و  دوستی  الگوی  بر  مبتنی  تواند 

ا موضوع امنیتی  اما این مسئله نیز مهم است که چگونه یک مسئله ی   الگوی دشمنی باشد.

برای  شودمی مجزا  و  متمایز  دو حوزه  امنیت  مقوله  تبیین  در  که    هادولت ؟  دارد  وجود 

. در محیط  شودمی  المللیبینو محیط خارجی یا محیط    هاآن  شامل محیط داخلی خود

سوی   از  امنیتی  تهدیدات  یا    هایگروهداخلی  و  مسائل    هایگروهفروملی  و  متعارض 

ناشی   قبیل    شودمیداخلی  از  موضوعاتی  است  ممکن  زمینه  این  در    های چالشو 

 ر گرفته شوند. اقتصادی، مشروعیتی و ... نیز به عنوان عوامل موجد ناامنی در نظ

محیط   در  مقابل  امنیتی    المللیبیندر سوی  تهدیدات  آن  آنارشیک  به وضعیت  توجه  با 

  ها دولت و به صورت مشخص با مقوله بقا برای کشورها و    هستند  تراساسیو    ترجدی

شوند که تهدیدی بنیادین برای  در این وضعیت اصوالً مسائلی امنیتی می  .اندخوردهپیوند  

م موضوع  و  یک  دارای جمعیت  دولت  یا  و  کشور  سنتی  به صورت  که  امنیت  شخص 

ب است  سرزمین  و  روند.حاکمیت  شمار  امنیت    ه  کار  دستور    هایجلوه  واندتمیاین 

زمینه   در  بیشتر  امنیت  وجه  سنتی  صورت  به  نمونه  عنوان  به  باشد؛  داشته  متعددی 
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سیاسی    که مسائل  ؛ در حالیشودمیتهدیدات نظامی برای یک کشور یا دولت سنجیده  

از عوامل واگرایی به عنوان یک تهدید   توانمی به عنوان نمونه    امنیتی شوند.  توانندمینیز  

تلقی   امنیتی  مسائل  عنوان  به  اروپا  اتحادیه  از سوی  که  برد  نام  اروپایی  همگرایی  برای 

نیز  شوندمی اقتصاد  عامل  این،  بر  عالوه  از    تواندمی.  یکی  عنوان    امل عو  ترینمهمبه 

نظر   در  آن  سازی  امنیتی  نتیجه  در  و  تهدید  تج  گرفتهموجد  جنگ  و  شود.  چین  اری 

آمریکا که در دولت دونالد ترامپ به شدت امنیتی شد و موجب تقابل اقتصادی چین و  

را   گردید  امنیتی ذکر    توانمیآمریکا  به یک مسئله  اقتصاد  تبدیل  به عنوان یک مصداق 

مشروعیت   کرد. که  عواملی  و  شن،  حتی  تهدید  مورد  را  کشورها  حاکمه  اقتدار  یا  اسایی 

می قرار  میدهند  چالش  نیز  کرد را  محسوب  امنیتی  مسائل  از  دو   توان  و  ویور  )بوزان، 

 . (۴9: 139۴، یلد و

را در   ایمنطقهخروجی نهایی و اصلی یک مجموعه امنیت    توانمیبنابراین، در مجموع  

موجود کشورهای  میان  روابط  موجد  جست.  الگوهای  آن  و    در  امنیتی  کار  دستور 

همچنین مسائل و موضوعات مرتبط با آن در نهایت موجب شکل گرفتن الگوی تعاملی  

منطقه امنیتی  در یک مجموعه  یا دشمنی  نکتهای میدوستی  این حال  با  ای الزم گردند. 

م که  است  این  شود  توجه  آن  به  منطقهاست  امنیتی  یک  امتر  لزوماًای  جموعه  با  دف 

جغرافی مو  برای  قعیت  انتزاعی  و  ذهنی  چارچوبی  بلکه  نیست  منطقه  یک  عنوان  به  ایی 

 تحلیل دستور کار امنیت و مسائل امنیتی است. 

ا مهم  مسئله  ا  یناما  که  ذهن  یناست  ا  یچارچوب  طر  یتیامن  یهنظر  ینو  چه   یقاز 

ه  سه جزء جداگان  یامنطقه  یتیمجموعه امن  یک  یکل  . به صورتکندیعمل م   یسمیمکان

متما مکان  یزو  بر  عالوه  م  یعتوز  یسم دارد.  آنارش  یانقدرت  همگرا  یکنشگران،  با    ییو 

در    سازییتیواحدها و امن  یانبه عنوان روابط م   یعنوان قطب، خصومت در برابر دوست

مجموعه    یکهستند. اگرچه    یت حائز اهم  یدسازیتهد  یند به عنوان فرا  زدایی یت مقابل امن 

دارا    یامنطقه  یت امن و با  باال  هایییژگیبودن  تما  یشگرا  ییمانند سطح  به جنگ،    یل و 

ائتالف  یرمتغ و  اتحادها  فرابودن  فقدان  فقد  ییهمگرا  یندها،  به    یامنطقه  ینهادها  انو 

برا  یکعنوان   نم  ،شودمیمحسوب    یستیرئال  یاتنظر  یآزمون  لزوماً  را  آن    توانیاما 

آنارش نظر گرفت. عدم وجود    یمترادف  منظم س  یکدر    یگاه جا  ینو همچن  یراتبلسله 
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همچن  یرمتغ باعث    ینکنشگران  آنان  امن  یککه    شودمیدرک  از   یامنطقه   یتیمجموعه 

نه   یامنطقه  یت امن  یمجموعه  یکاساس    یننکند؛ بر ا  یرویپ  یزن  مراتبیسلسله    یالگو 

چندگانه را تجربه    یت وضع  یکبلکه    یسلسله مراتب  یت دارد و نه وضع  یآنارش   یت وضع

 .(Hanau Santini, 2017: 5-6) ندک یم

 سازی یعادتوافق . 2

آس غرب  و   یامنطقه  صورت  خاورم  یژهبه  منطقه  و  خاص  کل  یانهو  صورت  با    یبه 

  یختگیدرهم ر  ین. اشودمیتعارض و تنش شناخته    یری،درگ  ثباتی،یچون ب  هایییژگیو

م زوا  توانیرا  و  ابعاد  تجز  یایاز  مورد  تحل  یه مختلف  داد    یل و  اقرار  در  راستا    ینکه 

و مانند آن قابل   یخیتار  هاییشهر  یدئولوژیک،و ا  یاسیس  هاییت همچون هو   یرهاییمتغ

تحل  ییشناسا جهان  یلو  جنگ  دو  از  پس  افزا  یهستند.  مداخله  یش و   یگرانهنقش 

بر    یزن  یعامل خارج  یانه،خاورم  یننو   یمرزها  یمدر ترس  یژهبه و  ی،اکنشگران فرامنطقه

 یمرژ یستأس آنجلوه   یناضافه شد که بارزتر یاو غرب آس یانهخاورم یازتنش یرهایمتغ

کرد که تا    یجاداز منازعات را ا   ی ادور تازه  یمرژ  ینا  یسدر منطقه بود. تأس  یونیستیصه

را به دنبال    یمتعدد  یجو نتا  یدهسبب گرد  یانهرا در خاورم  یتحوالت مختلف  یزبه امروز ن

جنگ است.   ی اثرگذار  یهاجلوه  ینبارزتر  1973و    19۶7،  19۴۸.1957  یهاداشته 

ا افزا  یمرژ  ینحضور  درگ   یشبر  و  تنش  )ز  یریسطح  است  منطقه  و   ینصر  یبایی،در 

 (.  33: 1۴۰۰ ی،رستم

  یان در دوره معاصر به جنگ و مناقشه م  یانهعات خاورماز مناز  یشتریآنجا که بخش ب  از

ها  است، دولت   یافتهصاص  ختا  یگراز طرف د  یلسو و اسرائ  یکاعراب/ جهان اسالم از  

کشورها تالش  ی غرب  یو  زده  یاعمده  ی هابه  مدست  ضمن  تا  ا  یانجیگریاند    ین در 

همواره   یلاسرائ یانحام  ترینیاز اصل یکیحده به عنوان متیاالتمنازعه، آن را حل کنند. ا

ا  یدهکوش  در  تا  برجسته  یان م  ین است  ا  یانقش  آخر  یفارا  در  برا  ینکند.  حل    یاقدام 

اسرائ بحرا و  اعراب  روابط  ا  یلن  طر  متحدهیاالتدولت  از  ترامپ  دونالد  دوره    یق در 

عرب  ینب   یانجیگریم متحده  اسرائ  یامارات  ابراه  یلو  توافق صلح  نام  با  را  به    یمتوافق 

اآن   یامضا آن  اساس  بر  که  با    فارسیجکشور عرب حوزه خل  ینها رساند  روابط خود 

عاد  یلاسرائ رسم  یمرژ  ینا  و  کردیم  سازییرا  به  -Federico)  شناخت یم  یت را 
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O’Murchu, 2020)  توافق از  پس  ا2۰2۰آگوست    13.  برا  ین،    سازی یعاد  یتوافق 

اسرائرواب بحر  یلط  کشوره  یگرد   یکی  ین،و  خل  ای از  حوزه  کار    یزن  فارسیجعرب  به 

روابط    سازی یاز زمان عاد  یامعامله  یناست که چن  ینتوافق در ا  ینا  یتگرفته شد. اهم

اسرائ و  سال    یلاردن  اول  199۴در  خود  نوع  م  یندر  و    یونیستیصه  یمرژ  یانتوافق 

عرب    ی کشورها محسوب    یا جهان  اسالم  اشودمیجهان  برا  ین.  بار    یشافزا  ی توافق 

ابراه  بخشییت مشروع  ینو همچن  عنویم توافق صلح  به عنوان  آن  که   یمعرف  یمبه  شد 

و مذهب   یینآ  ینتبار و نژاد و همچن  یث دو حک از  مشتر  یو اعتقاد  ینید  یاشاره به مبان

  السالمیهعل  یمر حضرت ابراهاز تبا  یهودتبار و نژاد هر دو قوم عرب و    یث داشت. از ح

م از ح  روندیبه شمار  ن  یند   یث و  اد   و  یهودیهم    یزو مذهب  به عنوان    یان هم اسالم 

 توانیرا م  یمح ابراه . توافق صل(Tahmizian Meuse, 2020)  شوندیشناخته م  یمیابراه

پژوهش   یندانست اما در ا  فارسیجمنطقه و خل  یت بر امن  یاثرات متعدد و متنوع  یدارا

  مورد است که در ادامه    فارس یجخل  یتیامن  یهاآن بر مجموعه  تأثیر  یبررس  یهدف اصل

 قرار خواهد گرفت.  یلو تحل یهتجز

 فارسخلیج مجموعه امنیتی . 3

، بررسی  فارسخلیجبر مجموعه امنیتی    سازیعادیتوافق    یرتأثپیش از تجزیه و تحلیل  

با   دیگر،  عبارت  به  است.  اهمیت  حائز  مجموعه  این  در  آن  عوامل  و  موجود  الگوهای 

  سازی عادیتوافق    تأثیربه    توانمیبهتر    فارسخلیجارائه وضعیتی کلی از مجموعه امنیتی  

کلی   صورت  به  پرداخت.  خاورمیانه  امنیتی  مجموعه    دهنده شکلعوامل    توانیمبر 

اختالفات مرزی و سرزمینی،   را شامل  فارسخلیجموجود در  الگوهای دوستی و دشمنی  

مسئله انرژی، مسئله ایدئولوژی و امنیتی سازی دانست. در ادامه هر کدام از این عوامل  

 به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

 اختالفات مرزی و سرزمینی الف( 

را در دو سطح می توان   س فارخلیجتالفات مرزی و سرزمینی در منطقه  ت و اخمناقشا

الگوی  که شکل دهنده  این  از  بیشتر  البته مسائل مرزی  داد.  قرار  تحلیل  تجزیه و  مورد 

مبتنی بر همکاری و دوستی باشند، به صورت کلی ایجاد کننده الگوهای رقابت و ستیز  

زی را می توان از یک جهت میان ایران و کشورهای  بوده اند. در این زمینه اختالفات مر



174 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  چهطططار شطططماره 

اپی چهطط  شماره پ 

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

ربی دانست و از سوی دیگر میان کشورهای عربی با یکدیگر. اهمیت این تفکیک در ع

است و از این رو   فارسخلیجاین است که ایران به عنوان تنها کشور غیر عرب در منطقه 

اعراب    تواندمی د. بر همین  نسبت به یک کشور غیر عرب شو موجب حساسیت بیشتر 

پژوه برخی  اعتقاد  اساس،  این  بر  و شگران  ایران  مرزی  اختالفات  اساساً  که  هستند 

است   شده  سیاسی  اختالفاتی  تقریبا  عربی   :Cyrus Sharifi-Yazdi, 2015) کشورهای 

23). 

از   کشورهای عربی    ترینقدیمیو    ترینمهمیکی  و  ایران  به مسئله  اختالفات سرزمینی 

رود   العاروند  شط  مربوط  یا  اختالف  رب  این  حاک   ینی سرزماست.  دوره  میت  در 

 1975وجود داشت که در نهایت با معاهده    یپهلو امپراتوری عثمانی و همچنین در دوره  

مش بخشید با این حال پس از پیروزی انقالب اسالمی  االجزایر به روابط ایران و عراق آر

این معاهده به ایران حمله    جانبهیکدر ایران، عراق به رهبری صدام حسین ضمن لغو  

ن حیث حائز اهمیت است که هر دو کشور ایران و عراق از آن به کرد. شط العرب از ای

استفاده   نفت  صادرات  برای  کانالی  جنگ  .  (Karsh, 2002: 12-16)کنند  میعنوان  این 

ایران ـ  به عنوان یک جنگ عربی  اعراب  انقالبی دیده    یبرای  از یکسو و سنی ـ شیعی 

سوریه از عراق به عنوان یک کشور و بر همین اساس کشورهای عربی به استثنای   شدمی

و اشغال این کشور توسط    2۰۰3عربی حمایت کردند. با این وجود عراق پس از سال  

ری و  برت  دنبالفارس که به  های مجموعه امنیتی خلیجآمریکا و متحدانش از جرگه قدرت

 های داخلی خود است. سائل و بحرانهژمونی است خارج شده و بیشتر درگیر م

منطقه   یتیدر مجموعه امن  ینیاختالفات سرزم  یگرو امارات از د  یرانا   ینیاختالفات سرزم

در سال    فارسخلیج انگل1971است.  از خروج  پس  ن  هایسی،  منطقه،   یرانیا  یروهایاز 

دهانه    ی، ابوموس  یر جزا  یمدع   ن یب  فارس خلیجتنب بزرگ و تنب کوچک شدند که در 

ا  یرانا در  دارد.  قرار  امارات  ا1992سال    واخرو  و  شارجه  ابوموس  یران،  مورد  به    ی در 

رس الخ  یدند،توافق  راس  ا  یمهاما  توافق    یران با  به  کوچک  تنب  و  بزرگ  تنب  مورد  در 

  ی دادگستر   المللیبین  یواناختالف را به د  ینامارات تالش کرده است که ا  .بود  یدهنرس

ا اما  تهران م ت یرفنپذ  یرانببرد،  ا  گویدی.  ا  یشههم  جزایر  ینکه  به  کشور بوده    ینمتعلق 

حاکم  اعمال  از  هرگز  و  ا  یتاست  آن   یرجزا  ینبر  و  است  نداده  بخشانصراف  از   یها 
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ا حوزه    .(Mattair, 1995)  هستند  یرانخاک  عربی   اندکوشیده  فارسیجخلکشورهای 

ن جزایر، این اختالف را  ضمن حمایت از امارات متحده عربی از ادعای حاکمیت بر ای

کنند. در همین راستا در بیانیه کویت کشورهای عضو    نیز به تنش عربی ـ ایرانی تبدیل

از ادعاهای امارات مبنی بر حاکمیت بر این جزایر حمایت    فارسخلیجشورای همکاری  

 . (13۸2)خبرگزاری مهر، کردند 

  یگری بخش دنه که اشاره شد،  و اعراب، همانگو   یرانا  یان م  ینیعالوه بر اختالفات سرزم

  ی عرب   ی کشورها  یانبه اختالفات م  فارسخلیج  یتی در مجموعه امن  ینیاز اختالفات سرزم

م بحرگرددیباز  ا  فارسخلیجو قطر دو کشور عرب حوزه    ین.  در  که    ینه زم  ینهستند 

م  یادعاها  یدارا ارضا بیمتعارض  اختالف  عمده  جزا   ینا  یشند.  سر  بر  کشور    یردو 

ف العزمحوار،  و    یتعت ق  ل، یبدال، فشت  شت  است.  ازبالجراده  بوده  اختالف   ترینمهمره 

فشت  آن  سر  بر  سال    یبلدالها  بحر   19۸5در  که  آن  از  پس  ساخت    ینبود،  به  شروع 

ساخت و ساز را نقض توافق موجود در سال   ینکرد. قطر ا  یرهجز  یناستحکامات در ا

  یکوپتر هل   یقاز طر  یقطر  یروهاین  ،19۸۶  یلدر آور  .(Crystal, 1990) دانست  یم  197۸

  29و    ینی مقام بحر  ینها چندشدند و آن را »منطقه محدود« اعالم کردند. آن  یرهوارد جز

ساختمان قرارداد  یکارگر  شرکت  توسط  که  شده   یهلند  یرا  استخدام  ندام  باالست 

دستگ در  (Brecher & Wilkenfeld, 2000)  کردند  یربودند،  پ19۸۶یم  12.  در    ی ، 

  ین ، بحرفارسخلیج  یهمکار  یکشور عضو شورا  ینچند  یانجیگریو م  دراضات هلنعتا

در   یزن  یقطر  یروهایآزاد شدند. ن  یو پس از آن کارگران خارج  یدندو قطر به توافق رس 

،  199۶در سال    .(Brecher & Wilkenfeld, 2000: 654)  کردند  یهرا تخل  یرهزژوئن ج  15

شورا  ینبحر سران  م  فارسیجخل   یهمکار  یاجالس  تحر  یزبانیبه  را  و    یمقطر  کرد 

  ی برا  یبه عنوان بستر  199۰در سال    این کشوراجالس سران در    ینشد که آخر  یمدع

ادعاها به سا  هایقطر  یارض  یتکرار    فارسخلیج  یهمکار  ی شورا  یکشورها  یرنسبت 

آن گرفت.  قرار  استفاده  در سال    لهحم  ینها همچنمورد  ا  ر   یبلدالدر فشت    19۸۶قطر 

 .(Hussain, 1996) ذکر کردند شانحضور عدمی برا یلیدل

در مجموعه    ینیموارد تعارضات سرزم  یگر از د  یت عراق و کو   یانم   ینیاختالفات سرزم

قدرت و کنترل خود    یعثمان  یاست. در اواخر قرن نوزدهم امپراتور  فارسخلیج  یتیامن
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قرار گرفت.    یتانیاظت برمنطقه تحت حفا  ینا  1۸99از دست داد و در سال    یت را بر کو 

عراق همواره مدعی بوده است که کویت بخشی از استان بصره بوده و در زمره حاکمیت  

دارد   قرار  ولدانی،  )جععراق  سال  .  (1۶۴:  13۸7فری  غ  1932در  صورت  به    یرعراق 

کو  سمیر با  بر  یت مرز خود  توسط  پذ  یتانیارا که  اما در سال یرفت مشخص شده بود   .

خود    یتیحاکم  یاز منطقه خارج شدند عراق مجدداً ادعاها  یتانیاییبر  ییروهاکه ن  19۶1

بازگشتند و   یت به کو  یتانیایی بر  یروهایاقدام عراق ن ینمطرح کرد. با ا  یت را نسبت به کو 

کشورها  روی ین  یک از  رهبر  یهاتحاد  ی متشکل  به  کو   یعربستان سعود  ی عرب    یتدر 

 . (Niblock, 2022)مستقر شد 

رو آمد  یبا  انقالب  کار  از  پس  بعث  کو 19۶3ن حزب  استقالل  مرزها  یت ،    1932  یو 

عراق مجدداً   1973قرار گرفت. اما در سال    یرشمورد پذ  یتوسط عراق به صورت رسم

  ین ا  یزو عراق ن  یرانو وربه مطرح کرد. در طول جنگ ا  یانبوب  یرخود را بر جزا  یادعاها

مواجه شد و مذاکرات    یت و ک الفت  بود که با مخ  یرهدو جز  ینکشور به دنبال تسلط بر ا

عراق را    یت کو  یزن  1991. در سال  یافت   یانروابط پا   یشترب   یرگیو با ت  یجهبدون نت  هاآن 

، دولت 2۰۰3پس از سقوط صدام در عراق در سال    کرد.  یانبوب  یرهمتهم به حمله به جز 

اختند  به مذاکره پرد  یکدیگربا    یحل مسائل مرز  یبرا  2۰۰۴و عراق در سال    یت کو   یها

شد اما   یمنقض  2۰1۶امضا شد که اگرچه در سال    ینطرف  ینتوافق منطقه حائل ب  یکو  

ن  یچه ا  یروهای کدام  به  را  همچن  ینخود  کشور  دو  نکردند.  اعزام  سر    ینمنطقه  بر 

به   مربوط  کشت  هایآب اختالفات  ا  یرانیقابل  پوشش  مصب   ینتحت  از جمله  قرارداد 

ئل  و عراق در خصوص مسا  یت تند. اختالفات کو خور عبداهلل دچار اختالف و تنش هس

 . (Horner, 2011) شده است  یزو محدود ن یجزئ   یریمنجر به چند درگ  یمرز

در    ینیاختالفات سرزم  یگراز د  یو عربستان سعود  یامارات متحده عرب  یمرز  اختالفات

امن دولت   فارسخلیج  یتیمجموعه  سعود  یهااست.  عرب  یعربستان  متحده  امارات    ی و 

بن سلطان آل  یدزا یخو ش یعربستان سعود یصلف ینب 197۴اوت  21هده جده را در معا

ک   یدر جده عربستان سعود  یاننه مرز  ردندامضا  اختالف  به  مدت    یطوالن  یکه ظاهراً 

قبل از    یتوافق شفاه  ینب  یرتمغا  یلبه دل  ی،امارات متحده عرب  یداد، اما طبق ادعا  یانپا

حل و فصل نشده است. به گفته    یهده، اختالفات مرزمعا  ییمعاهده و متن نها  یامضا
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 یمدر ت  یدانانو جغراف  هاینحضور وکال، تکنس  عدم  یلبه دل  1975امارات، دولت تا سال  

اختالف نشد. امارات از آن زمان تاکنون تالش کرده است    ینمذاکره کننده خود متوجه ا

سعود عربستان  م  یتا  به  بازگرداند  یزرا  معاهده  (al Mazrouei, 2013)  مذاکره  مفاد   .

افشا نشد. با    یبه طور عموم  یدگرد  یمکه به سازمان ملل متحد تسل  1995تا سال    197۴

متحد  ینا امارات  ا  یعرب  هحال،  تصو   ینهرگز  را   ,.Habeeb et al)  نکرد  یب قرارداد 

2012: 33) . 

  یر به سف  ،یراشد عبداهلل النعیمامور خارجه    یروز   یاست به ر  یاماراتتیم  ،  2۰۰۴در سال  

وهبا    یکاآمر م.  کردمارسلل  عرب  اعالم  متحده  امارات  در سال    یمانپ  یکه  در    197۴را 

اجبار و  زور  کرد   شرایط  است امضا  عهدنامه .  ه  در  بازنگری  و  اصالح  امارات خواستار 

ا شده  شدهس جده  امضا  شده،  توافق  سندی  را  آن  عربستان  که  حالی  در  نهایی    ت؛  و 

سال  .  داندمی درگیری   هایینگران،  2۰۰5در  از  سر  ناشی  بر  کشور  دو  اختالفات    بین 

یافت    یمرز سال  (Arabic News, 2005)افزایش  در  امارات،  2۰۰5.  قطر    مقامات  از 

کلید زدند که  داشت  را    ی دوحه به ابوظب  یوندکه قصد پ  1گذرگاه و پروژه    ندکرد  یدبازد

اعتراض   سعود موجب  بودندشد  یعربستان  معتقد  ها  سعودی  از    گذرگاه  ینا  که  ؛ 

   .(al Mazrouei, 2013) کندیعبور م یسعود هایآب

وز امارات   یرمعاون  خارجه  نم  نیز  امور  »ما  داشت:  قطعه  خواهیمیاظهار  از   یاتوسط 

ا  .«یمجدا شو   های از قطر  یسعود  هایآب بر    ی برا  یدام  هاتن  گذرگاهپروژه    ینکهداللت 

ابوظب سال    یاتصال  در  بود.  قطر  ام2۰۰۴به  عرب،  متحده  ن  یارات  قطر  گاز    یز و  پروژه 

،  2۰۰۶  یه به امارات و عمان است. در ژوئقطر  گاز    ینامضا کردند که شامل تأمرا    یندلف

عبور    یعربستان سعود  یارض   هایآب  یق خط لوله از طر  ین ا  ینکها   یانبا ب  یدولت سعود

به طور    2۰۰۶  در سال  ی . امارات متحده عربمورد چالش قرار دادپروژه را    ینا  کند،یم

از دست    یاز قلمروها  یبرخی حاکمیت بر  اختالف را دوباره آغاز کرد و ادعا  ینا  یعلن

 . (Henderson, 2006)رفته را مطرح نمود 

 

 

 
1 Causeway 
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 مسئله انرژیب( 

و مسئله انرژی    شودمیمنابع انرژی جهان شناخته    ترینمهمفارس به عنوان یکی از  خلیج

دخال  و  حضور  موجب  که  این  بر  قدرتعالوه  امنیتی  ت  مجموعه  این  در  جهانی  های 

میشودمی شکل  نیز  را  منطقه  کنشگران  رفتاری  الگوهای  الگوهای  ،  این  اصوالً  دهد. 

د و  رقابت  محور  حول  بیشتر  است.  رفتاری  گرفته  شکل  همکاری  معدودی  موارد  ر 

می رنج  انرژی  مقوله  پیرامون  متعددی  اختالفات  از  منطقه  کهکشورهای  نحوی  به   برند 

 حتی در مواردی اختالفات سرزمینی نیز ناشی از اهمیت نفت در این مناطق بوده است.

میان ایران    اختالفات بین کشورهای منطقه در حوزه انرژی به تعارضات  ترینمهمیکی از  

باز   قطر  تحریم  .گرددمیو  از جمله  متعدد  دالیل  واسطه  به  از سوی  ایران  اعمالی  های 

ایاالت و  قادغرب  بهرهمتحده  به  میدان  ر  از  خود  نیازهای  با  منطبق  و  مناسب  برداری 

مشترک با قطر نیست و همین امر سبب شده است به گواه برخی کارشناسان قطر بتواند 

)آذر،  ی را از این میدان استخراج کند  از این معضل و مشکل استفاده کند و منابع بیشتر

ت تا الگوی تعامل ایران و قطر  . همین امر موجب شده اس (1395نجفی توانا و محمدی  

 . (۸2: 1397)رجبی و احمدزاده، یک الگوی رقابتی باشد 

چالش دچار  یکدیگر  با  انرژی  مسئله  در  نیز  عراق  خود،  غربی  همسایه  و  های  ایران 

یادآوران و نفت شهر در    ،غرب، آزادگان  یدارپا  ای نفتی دهلران،  های هستند. میدانعمده

با   2۰۰3و کشور پس از سال د راق قرار دارند. با وجود این که مرزهای مشترک ایران و ع

اند اما مسئله انرژی چند مورد مناقشه جزئی را  یکدیگر روابط نزدیک و پایداری داشته

آن  مورد  بین  در چند  پدید آورده است.  به خاک ها  تجاوز  به  را  یکدیگر  ایران و عراق 

میدان  تصرف  و  کردهیکدیگر  متهم  نفتی  فارسیبی)بیاند  های  نفتی .(13۸۸  ،سی  میدان 

نیز از دیگر میدان های نفتی بود که منجر به منازعه گردید. این میدان نفتی محل   1راتگا

. پس  شودمیحسوب  اختالف عراق و کویت بود و یکی از دالیل حمله عراق به کویت م

ت کویت  سازمان ملل متحد کلیه چاه های نفت راتگا را در حاکمی   فارسخلیجاز جنگ  

نیز محل اختالف سه کشور ایران، کویت و عربستان سعودی    شآر  گازیمیدان    قرار داد.

است. زمانی که ایران بروشور توسعه و سرمایه گذاری میدان آرش را منتشر کرد، سفیر  

 
1 Ratga Field 
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میدان نفتی اسفندیار که با نام   ایران در کویت به وزارت خارجه این کشور احضار شد.

شن  ؤ لؤ ل عربستان  های  شودمیاخته  در  میدان  دیگران  منطقه    از  در  مشترک  نفتی 

داشته است    فارسخلیج دنبال  به  را  اختالفات سیاسی  که  بحث   .(Henni, 2017) است 

های جهانی  شود بلکه قدرت مناقشه و اهمیت انرژی تنها به کشورهای منطقه محدود نمی 

و توسعه صنعتی  برای  انرژی  نقش  بودن  به حیاتی  توجه  با  به خلیج  نیز  نگاه  ...  فارس 

فارس به عنوان منبعی  ی دارند. جمهوری خلق چین به ظرفیت غنی انرژی در خلیجاویژه

.  (Garlick & Havlová, 2020, 2021)کند  های اقتصادی و ملی خود نگاه میبرای طرح

به    متحدهایاالت ت  فارسخلیجنیز  انرژی  دارد و همواره    ایویژه  جهوبه عنوان یک منبع 

حضور خود را در منطقه برای تضمین امنیت انرژی عنوان کرده است. عالوه بر این، از 

پژوهشگران،   برخی  از    متحدهایاالتدید  منطقه    سپتامبر  11پس  نفتی  استثمار  دنبال  به 

 . (le Billon & el Khatib, 2004)بوده است 

 ایدئولوژی و امنیتی سازیج( 

موارد   دیگر  م  دهندهشکلاز  روابط  مجموعه  به  و  بازیگران    فارسخلیج  ایمنطقه یان 

  فارس خلیجاز منظر ایدئولوژیک دو قطب متعارض در مجموعه امنیتی  ایدئولوژی است.  

سایر کنشگران را به سمت خود جلب و یا به حوزه    اندتوانستهقابل شناسایی هستند که  

سال   از  ایران  طرف،  یک  از  دهند.  سوق  مخالف  جمهو   1979قطب  تأسیس  ری  با 

در نظم    یدنظرطلبیتجداسالمی، یک حکومت دینی را بنا نهاده است که ویژگی بارز آن  

و شیعی گری آن است و از سوی دیگر عربستان سعودی قرار دارد که منادی    المللیبین

تا نقش خود را به عنوان دفاع از جهان اهل سنت    کوشدمیرهبری جهان سنی است و  

ایدئولوژیک    معرفی کند. از سقوط رژیم بعث در عراق و  رقابت  ایران و عربستان پس 

در این مجموعه امنیتی ابعاد شدیدتری به    ایمنطقهخارج شدن این کشور از مدار قدرت  

تاریخ،   جمله  از  مختلفی  ابعاد  دارای  کشور  دو  این  رقابت  اگرچه  است.  گرفته  خود 

در   ایمنطقهو قدرت  هویت، زبان و ... است اما در حال حاضر رقابت ایدئولوژیک این د

بین  فارسخلیجاست و در مجموع ژئوپلیتیک    ترملموس  فارسخلیج این دو   را رقابت 

نظر   .(Mabon, 2012: 84)  دهدمیتشکیل    ایمنطقه قدرت   از  کشور  دو  این  رقابت 

دو  هر  داخلی  محیط  در  که  این  بر  عالوه  تا  است  شده  موجب  مذهبی  و  ایدئولوژیک 
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شیعی ـ سنی به مسائل امنیتی تبدیل شوند، در سراسر    هایست درخواکشور امتیازات و  

خاورمی  فارسخلیجمنطقه   حتی  چنین  و  رقابت  این  نیز  داشته    اینتیجهانه  دنبال  به  را 

تا از قدرت ایدئولوژیک خود برای اثرگذاری    کوشندمیباشد. به عنوان نمونه دو کشور  

ایرا که  حالی  در  کنند؛  استفاده  بحرین  تحوالت  بحرینی  بر  شیعیان  جنبش  از  همواره  ن 

کوش عربستان سعودی  است،  کرده  دفاع  آل خلیفه  تا حکومت  علیه حکومت  است  یده 

نیز دارای   بحرین را مورد حمایت خود قرار دهد. عالوه بر بحرین، دو کشور در یمن 

یا   شمالی  متحدین  از  ایران  هستند؛  ایدئولوژیک  و  مذهبی  شیعیان    هاحوثیرقابت  که 

م که    کندمیحمایت    شوندمیحسوب  زیدی  جنوبی  نیروهای  از  عربستان  حامیان و  از 

آورد. همین امر موجب شده است تا  شوند حمایت به عمل میمیمنصور هادی محسوب 

عربستان   جانبدار  ایدئولوژیک  نظر  از  بحرین  و  عربی  متحده  امارات  مانند  کشورهایی 

هم و  بحرین  در  اجتماعی  نیروهای  و  باشند  به  سعودی  یمن  در  شمالی  متحدان  چنین 

ژیک کشورهایی مانند عمان  جانب ایران گرایش داشته باشند. با این حال از نظر ایدئولو 

زیادی   تا حدود  کویت  بالقوه  یبو  رقیب  به صورت جداگانه یک  قطر  و  هستند  طرف 

اما گرایش بیشتری به سمت عربستان    شودمیبرای هر دو بلوک ایدئولوژیک محسوب  

 دارد.

 فارس خلیج بر مجموعه امنیتی  سازیعادیتوافق   تأثیر. 4

توض  امن  یحاتیتاکنون  فارسخ  یتیدر خصوص مجموعه  اما    لیج    ی اصل  سؤالارائه شد 

خواهد گذاشت؟ در    یتی مجموعه امن  ینبر ا  تأثیریچه    سازییاست که توافق و عاد  ینا

ا نخست  م  ینوهله  را  منطقه  یک  توانیتوافق  برون  م  یاعامل  امندر   یتی جموعه 

گرفت  فارس یجخل نظر  م  که  در  د  یانجیگریبا  دولت    ی، خارجعامل    یک  خالت و 

است.  متحدهایاالت گرفته  صورت  آشکارتر  یکی،  نخست  یناز  توافق    تأثیرات  ینو 

اسرائ  سازی یعاد انزوا  یل خروج  و  یانهدر خاورم  یاسی س   یاز  به  عرب    یژهو  در جهان 

  یا و غرب آس  یترانهذ خود را از محدوده سواحل مدنفو   یرهدا  یلاسرائ   یب ترت  یناست. بد

منطقه   م  فارسخلیجبه  امن(Khan & Shahzad, 2021)  دهدیگسترش    ترین یاصل  یت . 

ا امن   ین مسئله  مجموعه  به  توجه  با  آن  در  که  است  برفارسخلیج  یتی توافق    خی ، 

به عنوان    یرانا  ،منطقه  یعرب  ی کشورها م  یتیامن  یدتهد  یکرا  اکنندیتصور  امر در    ین. 
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ن بوش  جورج  شد  یزدولت  وقت    یروز  یسرا  یزاکاندول  موجب    ، متحدهایاالتخارجه 

اسرائ  شتال و  اعراب  روابط  تا  ا  یلکند  به  توجه  با  پ  ینرا  فرا  یوندمقوله  در   ینددهد. 

عرب حوزه    یگفته است که کشورها  یسرا   یلو اسرائ  ینحل مسئله فلسط  یتالش برا

چندانقعال  فارسخلیج آ  یه  ناباوربه  کمال  در  و  نداشتند  مسئله  تهد  یرانا  ین   یدیرا 

اسرائ از  سو (Ross, 2022, 2016)  انددانسته  یلبزرگتر  از  نگاه    یزن  یلاسرائ  یگرد  ی. 

کشورها   یمشترک  حوزه    یبا  ا  فارسخلیجعرب  قبال  هم  یراندر  که  سبب    یندارد  امر 

 . (Ross, 2022)  ست شده ا  فارسخلیجو اعراب  یل اسرائ یتیامن هاییدگاهد یکینزد

منطقه    یلاسرائ  حضور بهم  فارسخلیجدر  امن  یجادا  نجر  بلوک  ا  یتیدو  مجموعه    یندر 

  ی ها و جنبش  یمن  هاییو متحدان آن مانند حوث  یرانطرف ا  یککه از    گرددیم  یتیامن

  ، یامارات متحده عرب  ین، مانند بحر  ییکشورها   یگرقرار دارند و از طرف د  ینبحر  یعیش

ا  وجود  یزن  هیر و غ  یودعربستان سع امن  یندارند که در مقابل  م  یتیبلوک  . گیرندیقرار 

به احتمال    رسدی به نظر م  یتیامن  یهامجموعه  یندر ا  یزن  یت مانند عمان و کو  ییکشورها 

در    یلحضور اسرائ   ینخواهند ماند. بنابرا  یباق  طرفیب  یا  یخنث  یبه عنوان کشورها  یادز

ا  موجود  تخاصم  یالگو  فارسخلیج تشد  یندر  را  کرد    یدمنطقه  بر    وخواهد  عالوه 

اسرائ  ی خارج  مؤلفه  یک  یتی،امن  ی هامجموعه  ینا  ی کشورها همان  ن  یلکه  را    یزاست 

  یک به عنوان    یرانا  یبرا   مؤلفه  ینخواهد کرد. ورود ا  یامنطقه  یتیمجموعه امن  ینوارد ا

ا  شودمی  یابیارز  یکنزد  یدتهد شد  ینو  دن  یرانا  یدواکنش  به  داشرا  اسبال  به  ت ته   .

در    یرانا  یاسالم  یمسلح جمهور  یروهایستاد کل ن  یسرئ   یعنوان نمونه سرلشکر باقر

مسائل    ترینمهماز    یکیستاد ارتش پاکستان    یمشترک روسا  یتهکم  یسخود با رئ  یدارد

اسرائ تالش  را  کشورها  گیری ارتباط  یبرا  یلمنطقه  اجرا  ی با  و  مداخله    یاتن  یمنطقه 

همچنخو   ییانهگرا است.  دانسته  برا  ینا  یند  را  و   یدتهد  یک  یران ا  یموضوع  دانست 

 . (1۴۰1)باقری  واکنش نشان خواهد داد یدتهد ینبه ا یرانگفته است که ا

  یز مسائل ن  یرسا   یساز  یتیامن بر    فارسخلیجدر    یتی دو بلوک متخاصم امن  ینا  گیریشکل

ا  یرگذارتأث که  آنجا  از  م  ین است.  و   یانتوافق  اسرائ  ینبحر  امارات    ی یرندهدربرگ   یلبا 

فناور  ی،اقتصاد  یها از حوزه  یمتنوع  یفط و  امن   یاطالعات  هاییهمکار  ی،علم    یتی و 

  ین طرف  ینتوافق ب   ینکه در ا  یموضوعات  یرو سا  یاقتصاد  مسائلمانند    ییهااست، حوزه



182 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  چهطططار شطططماره 

اپی چهطط  شماره پ 

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

ن است  گرفته  قرار  موافقت  امن  یزمورد  مسائل  عنوان  که  یستهنگر  یتیبه  شد  تا    خواهند 

در دولت   یکا از مقامات آمر سیرااند. مصون بوده یتیها از نگاه امنحوزه  ینا  ین،از ا یشپ

ا بر  اوباما،  ا  تأکید  یتیامن   یالگو   ینباراک  است  معتقد  و  است  تخاصم   یالگو   ینکرده 

نزد  یتیامن اسرائ  فارسخلیجعرب    یکشورها  یشترب  کییموجب  وشودمی  یلبه  از    ی. 

گفتگو در    یبرا  یبا و  یدارد  یبرا  متحدهایاالتدر    یمتحده عرب  امارات  یردرخواست سف

م  یرانا  خصوص اوباما خبر  به ص  که   دهدیدر دولت  اسرائیلی  مقامات  رت  و با حضور 

و شد  برگزار  هتل  یک  در  رسمی  طرف  غیر  دو  ا  نیز  هر  عنوان    یرانبر    ید تهد  یکبه 

امارات متحده    یبرا  یاساس   از عوامل مهم و  یکی.  (Ross, 2022)   اندکرده  تأکیدمشترک  

بر سر    یرانکشور با ا  ینبه موضوع اختالف ا  توانیرا م  یراندر خصوص توافق با ا  یعرب

تحت    فارس خلیج  یتیدو کشور را در مجموعه امن   ینگانه دانست که روابط ا سه  یرجزا

کشورها  تأثیر است.  داده  امن  فارس خلیجحوزه    ی عرب  ی قرار  حوزه  ا  یتی در    ین نگران 

  یتامن  توانندیها چگونه ماز منطقه، آن  متحدهایاالتله هستند که در صورت خروج  مسئ

 نویسدیم  فارسخلیج  یرهبران عرب کشورها  یس از قول برخیکنند. را  ینمأخود را ت

  ین از منطقه برود. بر هم  یکا بر خالف آمر  تواندیو نم  ینجاست ا  یل اسرائ  گویندیها مآن 

پ حوزه    یها کشور  یتیامن   یوندهایاساس  اسرائ  فارسخلیجعرب  آن  یلبا  نگاه  ها در 

اتکا  یدارتریپا  یت وضع به  نسبت  آمرآن  یرا  به  پ  یکاها  داشت   یدر   ,Ross)   خواهد 

2022)  . 

به عنوان    فارسخلیج  یامنطقه  یتیدر مجموعه امن  یلگفت حضور اسرائ  توانیم  بنابراین

را   یدئولوژیکتخاصم ا  یهاکه الگو   شودمیمنطقه محسوب    یندر ا  یخارج  مؤلفه  یک

از  کندیم  یدتشد الگو  یک.  م  یسو  کشورها   یانتخاصم  و    فارسخلیجعرب    ی بلوک 

خود از جمله    یردولتیو متحدان عمدتاً غ  یرانو ا  گیرندیطرف قرار م  یک که در    یلاسرائ

دو    ینا  ینقرار خواهند داشت. ب  یگر،از طرف د  ینبحر  یعیانبر جنبش ش  یمن  هاییحوث

  طرف یب یا  ی خنث یدر زمره کشورها توانیو عمان را م  یت مانند کو  ییکشورها  یزقطب ن

  یران ا  یاسالم  هوریو جم  یلو تخاصم اسرائ تقابل    یمرزها  یندر نظر گرفت. عالوه بر ا

بوده است    ینفلسط  یاو    یهدر لبنان و سور  یژهبه و  یادر حوزه غرب آس  یناز ا  یشکه تا پ

ا  دشو میمنتقل    فارسخلیجحوزه    به م  ینکه  امن  تواندیامر  را   فارسخلیج  یتیمجموعه 
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م   یالگو   تأثیرتحت   اسرائ  یرانا   یانتخاصم  و    یلو  رقابت  از حالت  را  آن  و  دهد  قرار 

امر    ینموارد ا  یخارج کند. در برخ  یامنطقه  یتیمجموعه امن  ینا  یکشورها  یانم  متخاص

  یران و ا  یامارات متحده عربگردد که مورد    ینیاختالفات سرزم  یدمنجر به تشد  تواندیم

 نمونه در نظر گرفت.  یکبه عنوان  توانیرا م

 گیرینتیجه 

ا از  بررس  ین هدف  عاد  یپژوهش  توافق  امن  سازییتأثیر  مجموعه  منطقه   یتیبر 

عاد  هاییافتهبود.    فارسخلیج توافق  دادند  نشان  اسرائ  سازییپژوهش  و  بر    یلاعراب 

منفتأثی  فارس یجخل  یتیامن  یهامجموعه آشکارتر  ترینمهماز    یکی.  گذاردیم  یر   ینو 

  یا از مناطق غرب آس  یلو اسرائ  یرانو تخاصم ا  ابلتق  یتوافق انتقال مرزها   ینا  یامدهایپ

کشور است که موجب انتقال محور تنش و    ینو در مجاورت ا  یرانا  یبه سواحل جنوب

ا  گرددیم  یرانا  یمقابله دو کشور در مجاورت مرزها بر  تخاصمی  در مرز    ینو عالوه 

امن  شکل عرب حوزه    یکشورها  یل،از اسرائ  یره غب  ،فارسخلیج  یتیگرفته در مجموعه 

ا  فارسخلیج با  کرده  سازی یتوافق عاد  یمرژ  ین که  نرا امضا  ا  یزاند  قرار    یراندر مقابل 

در   سازی یاز توافق عاد  یشپ  ی رقابت  یبندبلوک   یکاگرچه    یگر،. به عبارت دگیرندیم

امنمجموع برخ  یرانا  ینب  فارسخلیج  یامنطقه  یت ه  وجود    ینا  یکشورها   یو  حوزه 

 افزاید یم  یتیمجموعه امن  یندر ا  آفرینتنش زا و  بر عوامل بحران  ئیلداشت، حضور اسرا

بحران عوامل  تراکم  موجب  مو  بحرانگرددیساز  عوامل  تراکم  م.  برخ  تواندیساز    ی در 

ن  یشینپ  ینیموارد اختالفات سرزم بارزتر  یدتر و تشدبرجسته  یزرا  که  آن   ینکند  نمونه 

سرزم  تواندیم ا  یرانا  ینیاختالفات  عرب  ماراتو  عنوان    یمتحده  طرف  یکیبه   یهااز 

عاد کل  سازییتوافق  صورت  به  عاد  یباشد.  ا  سازییتوافق  به  بلوک    یجادمنجر  دو 

  ی عرب  یرهاکشو   یسو برخ  یککه در    گرددیم  فارسیجخل  یتیمتخاصم در مجموعه امن

د  فارسخلیجحوزه   طرف  از  و  دارند  عنوان    یزن  یلاسرائ  یگرقرار   ترین مهماز    یکیبه 

را    یرانا  یگرو از طرف د  شود میبلوک اضافه    ینتخاصم به ا  ی الگو   ینا  یلعوامل تشک

مجموعه  توانیم غ  یابا  متحدان  و  یدولت  یراز  که  گرفت  نظر  در  آن  یژگیخود  ها بارز 

دو بلوک    ینا  ینب  یتخاصم  یالگو   یدتشد  یاو    یجاداست. ا  یلاسرائ  تقابل و تخاصم با

انرژحوزه  یرسا  یساز  یتیامندر    تواندیم و  اقتصاد  جمله  از  باشد.   یزن  یها  اثرگذار 



184 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  چهطططار شطططماره 

اپی چهطط  شماره پ 

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

  ی انتظار داشت الگوها   توانیشوند م  یتیامن  ی مانند اقتصاد و انرژ  ییها که حوزه  یهنگام

  ی الگو   یدکنند. تشد  یداپ  یحالت چند بعدشوند و    یدتشد  یز دو بلوک ن  یان م  تخاصمی

امن  یتخاصم ا  فارس خلیج  یتیدر مجموعه  به    ی و کشورها   یرانا  یانم  ختالفات با توجه 

و مسائل مانند آن   یهبحران سور  ،یمناز جمله جنگ    یمنطقه در مسائل مختلف  ینا  یعرب

  ین باشد. بنابراداشته  ی یتامن یهامجموعه ینرا بر ا یدیو شد یچندوجه تأثیرات تواندیم

م مجموع  عاد  توانیدر  توافق  ب  سازی یگفت  ا  یشترب  ثباتییموجب  مجموعه    منیتی در 

 . گرددیم فارسیجخل
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