
 

  پیشگفتار ناشر
  
اهللاُ الَّذِي سخَّر لَکُم البحرَ لِتَجرِي الفُلک فیهِ بِاَمرِه و لَتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ و لَعلَکُم «

  »تَشکُرُون
ها به فرمانش  ه دریا را مسخر شما گردانید تا کشتیخداوند همان کسی است ک

  .در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید 
  12سوره جاثیه آیۀ 

  

ن دلیل همی و به بودهدریا ، مرزهاي  سوم مرزهاي کشور گرچه یک
اما به دالیل ، صاحب دریانوردي و علوم دریایی دانست کشوري  راباید ایران

عی و فرهنگی، این عرصه دست کم در هزار سال گذشته گوناگون اجتما
چندان مورد وثوق اجتماعی و حتی حکومتی نبوده، با فقر دانشی و تحقیقاتی 

تنها در چند سال اخیر به تدریج مردم مناطق . دست به گریبان بوده است
داخلی ایران متوجه اهمیت دریا و سبد غذاهاي دریایی شده، گستره وسیع 

هش دریایی محققین را متوجه خود ساخته و صنایع دریایی موضوعات پژو
  .اند که البته این خود جاي خرسندي دارد جانی دوباره گرفته

یابیم دریا و دریانوردي هیچگاه اولویت اصلی  با مروري بر تاریخ درمی
در دوران معاصر با توجه به اهمیت روز افزون دریا و . ایرانیان نبوده است
 تحقیقات علوم راتژیک خلیج فارس، اقداماتی در زمینهبخصوص منطقه است

 ساخت و ...) پزشکی دریایی، مهندسی دریایی، دریانوردي و -زیست (دریایی 
نواحی ها انجام گرفته و ارتباط مردمان  تجهیز بنادر و نیز ساخت کشتی

و گذران  دریااما با حضور در کنار داخلی فالت ایران با دریا بیشتر شده، 
 .توان گفت این جامعه، یک جامعه دریایی ست نمی فراقت در سواحل، اوقات

  :به بیان دیگر
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 و کالن از شهرهاي ساحلی ما جزء شهرهاي صنعتی یک هیچ  
  .شوند محسوب نمی

  .شوند سفرهاي دریایی در ایران رواج نداشته و تبلیغ نمی  
 دریایی در کشور مصرف سرانه غذاهايبنا بر آمارهاي رسمی   
  .  از سطح جهانی استتر پایین

  .در کشورهاي آبی  موفقیت در ورزشل و ااقبعدم   
  تعداد باالي غرق شدگان در کشور و ناآشنایی مردم به فنون شنا   

توان به این نتیجه رسید  با اندك تاملی در مورد نکات ذکر شده می
نشده و علی رغم مرز دریایی که جامعه ایرانی یک جامعه دریایی محسوب 

عمومیت مردم و حتی دانشمندان از این حوزه پر اهمیت غافل گسترده، 
  . اند مانده

 فرمانده و رهبري معظم مقام فرمایش تحقق درنیروي دریایی سپاه 
 بزرگ فرصت یک کشوري هر براي دریا اهمیت« اینکه بر مبنی قوا کل معظم
با رویکردي دانشی و در راستاي اشاعه و » .است ملی منافع حفظ براي
، آشنایی با مخاطرات  شناخت بیشتر دریا و مناطق دریایی،گ دریاییفرهن

هاي نوین در  ،  معرفی فناوري»طب سطحی و زیر سطحی«دریایی در حوزه 
اقدام به انتشار یک مجموعه کتاب با عنوان ناوبري دریایی و مهندسی دریا ، 

 کرده است که امیدواریم در شناخت هرچه بیشتر دریا و »کتاب دریا«
اي باشد در   و این حرکت زمینهشدهریانوردي به هموطنان عزیز مؤثر واقع د

   .جهت رشد و ارتقاي دانش دریایی فرزندان این مرز و بوم
  

  والسالم
  معاونت دانش وپژوهش ندسا



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
خلیج فارس با همجواري کشورهاي ایران، عراق، کویت، عربستان سـعودي،           

اي از خاورمیانـه جـزء    عنـوان زیرمنطقـه     ، بـه  1 عربـی  بحرین، قطر و امـارات متحـده      
المللی بوده و از منظر  ترین مناطق جهان و مراکز اصلی روابط بین ترین و مهم حساس

تـرین منـاطق    ابعاد ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نیز در زمـره پ؛راهمیـت         
ل و پرمخـاطره،  اي که همواره بـا مناقـشات الینحـ        گونه  گردد؛ به   جهان محسوب می  

 تحـوالت  گونـه  هر وهاي قومی و مذهبی مواجه بوده     گسترش تسلیحاتی و خشونت   
  .دارد جهانی بازتاب آن اقتصادي و سیاسی

ترین منبع نفت خام جهـان بـوده و           این حوزه آبی و نواحی ساحلی آن بزرگ       
می دلیل وجود همین منابع عظیم نفت و گاز، کشورهاي منطقه نقش مه          دقیقاً هم به  

العاده زیـادي را از   هاي طبیعی اهمیت فوق  را در اقتصاد جهانی ایفا کرده و این ثروت        
  .اند نقطه نظر ژئواکونومیک به منطقه بخشیده

                                                        
شد، در قالب یک  نامیده می) اماراتی که صلح کردند(» امارات متصالحه«امارات متحده عربی که در سابق  -1

: ترتیب از غرب بـه شـرق عبارتنـد از    نشین تشکیل شده است که به    فدراسیون سیاسی از هفت امارت یا شیخ      
  .الخیمه و فجیره القوین، رأس جه، عجمان، امابوظبی، دبی، شار
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علت واقع شـدن   اي داشته و به العاده از نظر راهبردي نیز موقعیت ممتاز و فوق     
 به سواحل ایران، هاي این دو هاي دریایی هند و دریاي سرخ و اتصال آب در مسیر راه

وآمـد   هاي تاریخ، مورد توجه و محـل رفـت    النهرین و عربستان، از دورترین زمان       بین
  ).156: 1386عزتی، (هاي دریانورد و تجارت پیشه شرق و غرب دنیا بوده است  ملت

تبدیل شدن به یک مرکز جهانی تجارت و امور مالی؛ رشد فزاینده شهرهایی             
عنوان مراکز ترانزیت کاال براي  به) قطر(و دوحه ) عربیامارات متحده (همچون دوبی 

منطقه و فراتر از آن؛ گسترش نفوذ ایران در عراق و افغانستان پس از حملـه آمریکـا     
طرف و ایاالت متحـده و اسـرائیل ازطـرف     به این دو کشور؛ تنش میان ایران از یک        

لیج فارس در حال حاضر اي آن نیز از دیگر موارد اهمیت خ دیگر در مورد برنامه هسته
  . باشد می

 با شرایط این منطقه عجین شده اسـت،   ازسوي دیگر، درگیري، ستیز و جنگ 
که هیچ دوره تاریخی وجود نداشته که کشورهاي منطقه در شـرایط تعـادل،             طوري  به

آرامش و یا ثبات سیاسی بوده باشند و در هر دوران شکل خاصـی از تعـارض وجـود           
در .  تاکنون مدعاي آن است    1980کم سه جنگ بزرگ از سال         دست داشته که وجود  

 در حـوزه     اعتمـادي کـشورهاي منطقـه       هاي بزرگ و نیز بی      این رابطه، دخالت قدرت   
از . هاي الزم براي توسل به قوه قهریـه را فـراهم آورده اسـت             سیاست خارجی زمینه  

هـا   نتیجـه ائـتالف  ناپذیر دارند، در  بینی اي ماهیت پیش   هم که حوادث منطقه     آنجایی
تـرین متحـدین خـود را     کند اصـلی  سرعت درهم شکسته و هر بازیگري تالش می  به

  ).39: 1374پاتر، (آمیز کنترل نماید  ازطریق ابزارهاي منازعه
روي   توان ناشی از چهار معضل امنیتـی پـیش          مشکالتی که برشمردیم را می    

  ):Lawson ,2009 :7(کشورهاي منطقه دانست 
باشد که باید منابع خود را در      منطقه با این انتخاب روبرو می     هرکشوري در    .1

هاي مرتبط با ایجاد امنیـت و در نتیجـه پـذیرش خطـر تحریـک کـشورهاي                    برنامه
ها را صرف اهـداف دیگـر کـرده و خـود را در      گذاري کند یا اینکه آن   همجوار سرمایه 

  پذیر سازد؛ برابر تهدید همسایگان آسیب
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زمان با متحدان  رخواسته از تالش براي تعامل هم هرکشوري با معضالتی ب    .2
  و دشمنان روبروست؛

گیري مواجه است که آیا بایـد در راسـتاي    هرکشوري با این معضل تصمیم  .3
توسعه و تقویت نیروهاي نظامی خود باشد یا اینکه براي دفاع از خـود بـه اتحـاد بـا                 

  هاي خارجی روي آورد؛ و قدرت
دو گزینـه دور نگـه داشـتن منطقـه از     هرکشوري با مشکل انتخاب میـان       .4

هاي خارجی و ایجاد روابـط اسـترتژیک بـا شـرکاي خـارجی            رقابت و اختالف قدرت   
  .مواجه است

هـاي   همین عوامل موجب شده حوزه ژئوپلتیکی خلیج فارس همچنان تا دهه      
همین دلیـل،   به. اي و جهانی باقی بماند     هاي منطقه   آینده کانون توجه، تنش و رقابت     

. المللـی اسـت   اي داراي اهمیت و ابعـاد بـین    خلیج فارس عالوه بر ابعاد منطقه  امنیت
المللی محسوب کرد و اصافه  توان در کانون امنیت بین را می عبارت دیگر، امنیت آن  به

بر مسائلی مانند امنیت انرژي، مسائل جدیدي مانند تروریسم، پیوند امنیت این منطقه 
بر این اساس، ایجاد سازوکارهاي مناسب براي       . ه است با امنیت جهانی را افزایش داد     

اي بـا ابعـاد      هاي موجود دغدغـه     دهی به امنیت پایدار با توجه به موانع و چالش           شکل
  ).139: 1390هاشمی، (شود  المللی تلقی می اي و بین منطقه

المللـی خلـیج فـارس     هاي روابـط بـین   ترین جنبه بنابراین، شاید یکی از مهم    
هـاي سیاسـی در       دالیل مختلف، ازجملـه ماهیـت حاکمیـت         به. آن باشد شدن    امنیتی

ها در طول تاریخ،  المللی آن هاي تکامل روابط بین هریک از کشورهاي منطقه یا شیوه
. المللی خلیج فارس بر مسائل امنیتی تمرکز یافته اسـت           بخش زیادي از سیاست بین    

ه بـوده و خواهـد بـود و       هـاي امنیتـی متعـدد مواجـ         این منطقه از گذشته بـا چـالش       
جمعـی در جریـان بـوده     هایی هرچند ناموفق براي ایجاد ترتیبات امنیت دسـته    تالش
ها و مداخالت بازیگران داخلـی یـا خـارجی            جاي تعجب نیست که اکثر تالش     . است

حاضر در خلیج فارس با نگاهی بـه مـسائل امنیتـی            ) ایاالت متحده یا اتحادیه اروپا    (
ته این بدان معنی نیست که تمامی مسائل مرتبط بـا سیاسـت      الب. صورت گرفته است  
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الملل خلیج فارس امنیتی هستند، بلکه منظور آن است که تا وقتـی بـه سیاسـت           بین
Kamrava ,(انـد   شود، مسائل امنیتی هیچگاه از نظـر دور نبـوده   اي مربوط می منطقه

1: 2009.(  
س نتوانـسته اسـت بـا       ها براي ایجاد امنیت در خلـیج فـار          حال، تالش   با این 

اگرچه . هاي امنیتی جدي مواجه است موفقیت همراه باشد و هنوز این منطقه با چالش
دلیل  باشیم، اما به در برخی از مواقع و مقاطع، شاهد همکاري ضمنی بین بازیگران می

یابـد و در      سرعت تغییر می    اي، رضایت از همکاري به      هاي محیطی و منطقه     ناپایداري
ایـن امـر   . گیرند اي رو در روي یکدیگر قرار می دوستان و همکاران منطقهنتیجه آن،  

در این منطقـه،   . اي قابل توجه گسترش داده است       گونه  ثباتی را در خلیج فارس به       بی
 و نیز فقـدان  1»هاي اعتمادساز رژیم«دلیل فقدان  ها ماهیت ناپایدار دارد و به    همکاري

 تعـارض    جر شود، کشورهاي منطقه در وضـعیت       من 2» پایدار  امنیت«روندهایی که به    
  ). 132: 1387چی،  پوستین(گیرند  ناپذیر قرار می پایان

رسـد   نظر می امروزه، رقابت تسلیحاتی شدیدي هم گریبانگیر منطقه شده و به  
کنند که یک موازنه قدرت محلی  هاي غربی در این رقابت مسیري را دنبال می      قدرت

ایـن مـسابقه تـسلیحاتی خـود را بـه      . و احیا خواهد کـرد در منطقه را تجدید ساختار     
حال، بسیار بعید است      با این . دهد  هاي مختلف نشان می     هاي گوناگونی در دولت     شیوه

که تداوم این سناریو موجب بازدارندگی کـشورها در مقابـل یکـدیگر و جلـوگیري از                 
  .هاي دیگر شود ها و جنگ لغزش منطقه به بحران
تمایزي براي رقابت تسلیحاتی در منطقه خلـیج فـارس          هاي م   چنین رهیافت 

هرنوع تالشی براي اتکا روي یک موازنه قدرت محلی جهـت حفـظ صـلح در یـک                  
در حقیقت، تحت این شرایط، هر دو عوامل        . سازد  وضعیت ثبات شکننده را دشوار می     

ایند کـه  هم ریخته و شرایطی را ایجاد نم توانند اوضاع را به    المللی می   اي و بین    منطقه

                                                        
1 .confidence-building regime 
2 .sustainable security 
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 در آن بازدارندگی متقابـل در سـطح محلـی تـا حـد زیـادي غیرعملـی خواهـد بـود               
)Rathmell,1996.(  

رسد گزینه حصول به یک موازنه اسـتراتژیک قـوي از        نظر می   طور کلی، به    به
دلیـل ایـن امـر بـه     . آینده خوبی در نظام امنیتی این منطقه برخـوردار نخواهـد بـود            

بع اقتـصادي و انـسانی میـان کـشورهاي منطقـه مربـوط       هاي چشمگیر در منا  نابرابر
اي اشتباه و ناپایدار منجر خواهد  به موازنه   ها نشود قطعاً      شود که اگر توجهی به آن       می
اي در خلـیج   درحال حاضر نیـز نظـام امنیـت منطقـه    ). Byman & Wise, 2002.(شد

گـر   موازنه«ک اي ضعیف از قدرت است که خود وابسته به وجود ی     فارس شاهد موازنه  
یعنی حضور نظامی ایاالت متحده در » هژمون خارجی«یا بهتر بگوییم یک  » خارجی

  .باشد ساز در مقابل ایران می منطقه و ایفاي نقش قدرت ثبات
ها  دالیل زیادي براي حضور آمریکا در منطقه وجود دارد که حتی برخی از آن

و بـا اعـالم    1980ل در سـال  تـرین تحـو   حال، مهم با این . گردد  برمی 1949به سال   
دکترین سیاست جدیدي از مداخله نظـامی در منطقـه را      این  . روي داد  دکترین کارتر 

همراه داشت که اجازه استفاده مـستقیم از زور در راسـتاي دفـاع از منـافع ایـاالت               به
، حـضور ایـاالت     1991-1990از جنگ دوم خلیج فـارس در سـال          . داد  متحده را می  

و احیاي مجـدد   1995 افزایش چشمگیري داشته و اوج آن در سال         متحده در منطقه  
ناوگان پنجم نیروي دریاي این کشور بود که از جنگ جهانی دوم بـه بعـد فعـالیتی                   

  ). Cordesman 2008: 15(نداشت 
روي آمریکا بـه تـالش بـراي     یکی از مسائل اساسی پیش حال حاضر هم    در  

اي و فراتر از آن و جلوگیري از  سطح منطقههاي موشکی ایران در  کردن توانایی خنثی
شود که استقرار و نـصب      اي مربوط می    آمیز هسته   دستیابی کشورمان به فناوري صلح    

هاي دفاع ضدموشکی در منطقه، فروش گـسترده تـسلیحاتی بـه کـشورهاي                سامانه
  .پذیرد المللی ایران در همین راستا صورت می حاشیه جنوبی خلیج فارس و تحریم بین

ها، ایاالت متحده هرگز پیشنهاد ایفاي نقـش جـایگزینی        رغم این برنامه    لیع
در واقع، آمریکـا بـا   . دائمی براي ترتیبات امنیتی محلی در خلیج فارس را نداده است         
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هاي سیاسی و اقتصادي چنین اقداماتی، بر این نکتـه اصـرار دارد کـه     اشاره به هزینه 
داقل چنـین حـضوري ممکـن اسـت در          حضورش در منطقه دائمی نیست یا اینکه ح       

همین دلیل است کـه اهمیـت یـافتن یـک نظـام       به. آینده به اندازه امروز قوي نباشد  
وفصل یا مهار اختالفات محلی برخوردار باشد، خـود    امنیتی مطلوب که از توانایی حل     

بنابراین به مکانیزمی نیاز است که از اختالفـات احتمـالی در آینـده          . دهد  را نشان می  
  .ها به جنگ جلوگیري کند لوگیري کرده یا از تبدیل آنج

خاطر سـواحل    در همین رابطه، تعلق بیش از نیمی از خلیج فارس به ایران به            
 مرتبط با این  طوالنی کشورمان، ضرورت بررسی و حساسیت نسبت به هرگونه مسئله

 از یـک نظـام   در واقع، باید با ایجاد و حمایـت . گرداند دریا را براي ایران مضاعف می  
این نظام امنیتـی  . اي مطلوب سعی در پیشبرد اهداف و منافع کشورمان داشت       منطقه

هاي موجود را داشته باشد و تعامالت،  باید عملیاتی و پایدار بوده، توان خاتمه درگیري     
. هاي میان کشورهاي منطقه خلیج فارس را نیز فزونی بخشد   ها و هماهنگی    همکاري

رتیبات امنیتی منطقه باید براي عراق جدید هـم سـهم مشخـصی          در این راستا، در ت    
: 1390هاشـمی،  (تر دیده شود  منظور شود و نقش کشورمان هم در این زمینه پررنگ  

162.(  
گیـري   هـاي اصـلی شـکل       با این توضیح، کتاب حاضر با بیان موانع و چالش         

  : اردامنیت پایدار در منطقه خلیج فارس سعی در پاسخ به سؤال اصلی زیر د
  اي مطلوب براي خلیج فارس کدام و چگونه است؟ الگوي امنیت منطقه •
  :باشند صورت زیر می هاي فرعی مورد بررسی نیز به سؤال •
 اي کدامند؟ الگوهاي نظري و عملی پیشنهادي براي امنیت منطقه •
) ایران، آمریکا، عربستان و عراق(هاي مهم در منطقه     نگاه و رویکرد قدرت    •

  چیست؟اي  به امنیت منطقه
  باشند؟  اي در خلیج فارس چه می امنیت منطقه هاي روندها و چالش •
 :مفروضات مطرح در این کتاب هم عبارتند از •
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اي و عدم مشارکت تمـامی     به علت فقدان نگاهی جامع به تحوالت منطقه        •
ها، تعامالت محلی در این منطقه مـوفقیتی          کشورها و همچنین رقابت شدید بین آن      

  اند؛ اي نداشته ه یک ساختار مشترك براي همگرایی منطقهدهی ب در شکل
فقدان اعتماد متقابل، عدم وجود نهادهاي مشترك و نبود درك مشترك از             •

؛ فقـدان هرگونـه     2003تا   1980هاي    هویت جمعی؛ تجربه سه جنگ در فاصله سال       
هـا؛    آنوفصل منازعات یا مهار نظام استراتژیک قابل اعتماد و برخوردار از توانایی حل 

عدم وجود زیرساختی ضروري براي حمایـت از منطقـه در مقابـل جنـگ؛ منازعـات                 
تاریخی به علت حضور رژیم صهیونیستی، آمریکا و کشورهاي استعمارگر در منطقـه؛     

هاي فرامرزي؛ فقدان وابستگی متقابل اقتصادي و  رقابت تسلیحاتی خاموش؛ خشونت  
اختاربندي نهادهـاي منطقـه خلـیج    تجاري گسترده میان کشورهاي خلیج فارس؛ سـ   

اي و عدم عضویت ایران و عراق در  جاي همکاري منطقه فارس برمبناي موازنه قوا به  
جمعـی و احـساس دائمـی از جنگـی        ها؛ و عدم وجـود یـک نظـام امنیـت دسـته              آن

ثبات موازنه قوا به سر برده و        الوقوع سبب شده خلیج فارس در یک وضعیت بی            قریب
  . اي نداشته باشد ستاي همکاري منطقهموفقیتی در را

حال، با توجه به سؤال اصلی و سـؤاالت فرعـی مـورد ذکـر در بـاال،               در عین 
  : گردد فرضیه اصلی زیر مطرح می

 1»امنیـت مـشارکتی  «اي براساس مدل     گیري الگوي همکاري منطقه     شکل •
یـدار،  تواند بر پایه هویت سیاسـی یکپارچـه، تعـامالت پا            الگوي مطلوبی است که می    

هاي مـشترك   هاي مختلف، اعتماد متقابل، هنجارها و ایده وابستگی متقابل در عرصه 
و ثبات داخلی؛ ضمن افزایش همگرایی در میان کشورهاي خلیج فارس به نفی سلطۀ 
بیگانگان، مبارزه با هژمونی آمریکـا و رژیـم صهیونیـستی در منطقـه خلـیج فـارس              

  .بپردازد

                                                        
1. cooperative security 
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هایی وراي مطالعات بدبینانه از  دنبال بررسی  بهبکتادر کل، باید گفت در این 
که هرگونه اقـدام در راسـتاي ایجـاد     باشیم، مطالعاتی گرایی در خلیج فارس می   منطقه

  . دانند اي را محکوم به شکست می نظم منطقه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  


