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:چكيده

 اما تحليل مطرح شد، در ادبيات روابط بين الملل 1950گرچه منطقه گرايي از اوايل دهها

و خليج فارس تا اواخر دهه  توجه اين گروه از نظريه پردازان 1960موضوعات منطقه اي خاورميانه

از سوي ديگر، بايد تاكيد داشت كه نظريه پردازان اوليه منطقه گرايي، تمامي. را به خود جلب نكرد

 مشاركت اقتصادي كشورها تالش خود را بر سازماندهي اراده سياسي رهبران منطقه اي براي

و و خليج فارس مورد توجه متمركز كردند؛ در حالي كه منطقه گراياني كه موضوعات خاورميانه

تحليل قرار داده بودند، رهيافت خود را براي سازماندهي مدل هاي همكاري امنيتي طراحي كرده 

و خليج فارس رويا. بودند كرد امنيت محور دارند، اما گر چه فرآيندهاي منطقه گرايي در خاورميانه

چنين. تاكنون شكل بندي امنيتي مشخص مورد، پذيرش واحدهاي سياسي آن قرار نگرفته است

هر يك از رهيافت. در منطقه دانست» معضل امنيتي«وضعيتي را مي توان عامل اصلي شكل گيري 

و امنيت سازمانده در.ي شده استهاي ارايه شده براساس شكلي خاص از معادله قدرت، رفتار

و در ادامه اين مقاله تالش مي شود تا رهيافت هاي متعارض امنيت منطقه اي در خليج فارس شده

سازي منطقه اي خليج فارسو نيل به الگوي متوازن در امنيت» معضل امنيتي«شرايط گذار از 

و انتقادي هدف در تبيين اين موضوع رهيافت هاي تعارض گرا، تعادل گرا، تنظيم گرا. بررسي شود
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 مقدمه
ه پردازان امنيت هر يك از نظري. خليج فارس در حوزه مناطق ژئوپلتيك جهان قرار دارد

به امنيت خليج فارس داراندمنطقه و. اي، رويكردي متفاوت نسبت اين امر توانسته نتايج

. هاي امنيتي خاص خود را در چارچوب ادبيات امنيتي خليج فارس منعكس سازدشاخص

و ايدئولوژيك منطقه قابل ارزيابي علت اين فرآيند در مطلوبيت هاي اقتصادي، استراتژيك

.است

در بسياري از كشورهاي صنعتي غرب، موسسات مطالعات استراتژيك متعدد درباره

و نشريات مختلفي نيز تالش دارند تا موضوعات اصلي اين منطقه خليج مي كنند فارس فعاليت

و آن را براساس نتايج امنيتي حاصله منتشر نمايند هر يك از مجموعه هاي. را بررسي نموده

و از اين طريق ياد شده، باعث ارتقاء و كمي ادبيات استراتژيك خليج فارس شده  سطح كيفي

به ضرورت توانسته زمينه و ادراك استراتژيك نسبت هاي امنيت هاي هويت يابي سياسي

اگرچه مطالعات منطقه اي خليج فارس با تأخير انجام گرفته، اما. اي را افزايش دهدمنطقه

به وجود آورده استاي، زمينة طرح هاي امنيت منطقهضرورت . رهيافت هاي امنيتي متنوع را

كه با عنوان شود تا صرفا آن دسته از پژوهشدر اين مقاله تالش مي و مقاالتي ها

آن. رويكردهاي متعارض امنيتي درباره امنيت خليج فارس ارائه شده بررسي شود به طوركلي،

كه بيانگر تحوالت دسته از رهيافت هاي امنيت منطقه دوران بعد از دگرگوني هاي ساختاري اي

و در دوران بعد از فروپاشي اتحاد شوروي منتشر شدهدر نظام بين در اين دوره. المللي بوده

تاريخي نيز منطقه خليج فارس همواره با حضور نيروهاي نظامي امريكا، پايگاه هاي استراتژيك 

بوعملياتي قدرت-و الگوهاي رفتاري نظامي  هرگاه روند طبعاً. ده استهاي بزرگ روبرو

و روندهاي مداخله گرا نيز مداخله به بازيگران گرايي ايجاد شود، نشانه هايي از واكنش نسبت

مي گيرد به همين دليل. در اين روند، جلوه هايي از مقاومت نيز به وجود خواهد آمد. شكل

 خليج فارس موضوع توان چهار نوع ادبيات سياسي را در ارتباط با مسايل حوزهاست كه مي

. مطالعه قرار داد

گروه اول از تحليل گران موضوعات امنيت منطقه اي، به توليد رهيافت هايي مبادرت

كه به موجب آن ادبيات مقاومت در ارتباط با امنيت منطقه اي توليد شده استكرده اين. اند

به ويژه  نظريه«وي. ارائه شده است» لينكليتر«ادبيات از سوي نظريه پردازان مكتب انتقادي

به مكتب انتقادي در امنيت. را رويكرد دوران جديد دانسته است» رهايي رهيافت مربوط

كه نقش نيروي مداخله گر بين المللي در امور منطقه اي به تدريج منطقه اي بيانگر آن است

كه. كاهش مي يابد به وجود مي آيد مي توان آن را به عبارت ديگر، زمينه شكل گيري ادبياتي
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ايبه عنوان تالشي سازمان يافته در جهت بازسازي ادبيات جديد در حوزه سياست منطقه

. دانست

كه هرگاه فرايندهاي امنيت منطقه اي تحت تاثير نيروهاي نوظهور اين امر نشان مي دهد

 جديد در تاثيرگذار در محيط استراتژيك قرار گيرند، در آن شرايط زمينه هاي بازتوليد ادبيات

ميروندهاي امنيت بسياري از موسسات استراتژيك راهبردي در روند. شودسازي فراهم

به صورت فعاليت و مطالعات راهبردي را هاي مطالعاتي خود اين گونه گزارشات تحقيقاتي

و مكرر منتشر مي كه موج جديد منطقه گرايي در خاورميانه. كننددائم اين امر بيانگر آن است

. فارس تحت تاثير مولفه هاي درون ساختاري سازماندهي شده استو خليج

و امنيتي خليج فارس كرده است، كه مبادرت به انتشار ادبيات سياسي  گروه دومي

و از) Regionalism Strategy(»استراتژي منطقه گرايي«هاي خود را در قالب فعاليت تنظيم كرده

مي كند تا  را«اين طريق تالش  را در ارتباط با امنيت Strategic literature)(»هبرديادبيات

ميمراكز دانشگاهي در زمره چنين مجموعه. اي خليج فارس بيان كندمنطقه . گيرندهايي قرار

و ظهور نيروهاي جديد در حوزه منطقهطي سال اي در بسياري از مراكز هاي بعد از جنگ سرد

ردانشگاهي شاهد شكل و گيري مراكز تحقيقات كه زيرساخت هاي پژوهش اهبردي هستيم

مي نمايند .امنيت سازي را در ارتباط با موضوعات منطقه اي پيگيري

و مقاالت مختلف را با اند كتابگونه مراكز تاكنون نتوانستهاين » رويكرد كالسيك«ها

به شمار آورد. منتشر نمايند به عنوان مجموعه پژوهشي  كه در هر مركز دانشگاهي را مي توان

و راهبردهاي سياسي براي كشورهاي مختلف ارتباط با موضوعات مختلف امنيتي، استراتژيك

 مطالعات مبتني بر منطقه گرايي در قالب ادبيات راهبردي نيز بنابراين،. كند ايفاي نقش مي

.بخشي ديگر از حوزه هاي مطالعات استراتژيك محسوب مي شود

و به مطالعه فارس انجام پژوهش هاي راهبردي در زمينه امنيت خليجگروه سومي كه اقدام

طي سالهاي گذشته نتوانسته كرده كه ادبيات«اند اند در زمره مجموعه هايي قرار مي گيرند

و امنيت خليج فارس را در قالب» مقابله گرايانه »ايمقابله با تهديدات منطقه«را توليد كرده

(Confronting of regional threats) و هم چنين براندازي نظام سياسي كشورهايي تحليل نمايند

و از سوي ديگر، آنان قابليت.كه از انگيزه الزم براي رويارويي با غرب برخوردارند هاي دفاعي

و مقابله با كشورهاي منطقه اي امنيتي كشورهاي موثر در سياست بين الملل را براي رويارويي

ه قرار داده و در قالب نظريه و هم چنين رهيافتاند هاي مبتني بر اي نئورئاليسم تهاجمي

آنان ناامني منطقه اي در خليج فارس. اند رويارويي همه جانبه با بازيگران چالشگر تنظيم كرده

و كاركرد آن گروه از نيروهاي منطقه ميرا متوجه نقش كنند كه اوالً، مخالف وضع موجود اي

و ناسيوناليزم راديكال درصدد هستند، ثانيا از طريق ايدئولوژي ها ي رقيب همانند اسالم گرايي
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و امنيتي قدرت هايي كه براي امنيت جهان گروه آيند؛ هاي بزرگ برميمقابله با نقش سياسي

به تنظيم دستورالعمل هاي. شوند غرب تهديدآميز تلقي مي نظريه پردازان نئورئاليسم تهاجمي

مي نمايند . تهاجمي مبادرت

و رهيافتگروه چه و ارم، داراي رويكرد كاركردگرا بوده  هاي خود را در چارچوب

و نيز الگوهاي كاربردي ارائه مي دهندقالب و. هاي تحليلي در اين رويكرد، ادبيات سياسي

 در ( Regulation Strategy)»استراتژي تنظيم«امنيتي بيانگر موضوعاتي است كه درصدد تدوين 

و همكاري بازيگر استراتژي تنظيم شامل رهيافت. ان منطقه اي خليج فارس خواهد بودروابط

و تالش مي كند تا كنش بازيگران را  و رويكردهايي است كه ماهيت محافظه كارانه دارد

و هماهنگ و قدرت هاي بزرگ با يكديگر متعادل براساس منافع متفاوت بازيگران منطقه اي

مط. سازد كه به انجام و اجراي پژوهش هاي كاربردي در ارتباط با بسياري از موسساتي العات

خليج فارس مبادرت مي ورزند از استراتژي تنظيم در تدوين ادبيات امنيتي خليج فارس بهره 

.گيرندمي

و برخي ديگر از كشورهاي جهان بسياري از موسسه هاي مطالعاتي راهبردي در امريكا

كه دار به عبارت ديگر،. اي رويكرد كاربردي استدرصدد هستند تا الگوهايي را ارايه دهند

و به موضوعات مطالعات انجام گرفته توسط موسسات پژوهش هاي استراتژيك مربوط

و غيردولتي كه در ارتباط با  كه راهبردهاي اجرايي را براي بازيگران دولتي  مسايلي است

ميشكل مي باشند، فراهم . سازدبندي امنيت منطقه اي خليج فارس داراي منافعي

به مراكز مطالعاتي همانند از جمله اين موسسات مي مطالعات«،»استانلي«،»رند«توان

و. اشاره داشت» فلچر«و» نيكسون«،»واشينگتن براي خاورميانه در اين مراكز پژوهشي، افراد

و موقعيت. هاي مختلف ايفاي نقش مي كنندگروه هر يك از اين افراد تالش دارند تا هويت

به سنجشقهمنط و نقش نيروهاي مختلف تاثيرگذار در آن را اي خليج فارس را ارزيابي كرده

بنابراين،. شكل گرفته است» استراتژي تنظيم«گيري عمومي اين مراكز در قالب جهت. گذارند

مي توان در راستاي انتشار برنامه و  (Case Study)»گزارش هاي موردي«هاي مطالعاتي آنان را

و گروه (Policy Paper)» هاي سياسيراهبرد« . هاي مختلف مالحظه كردبراي كشورها

آنان تالش مي كنند تا موقعيت. اين مجموعه فاقد رويكردهاي ايدئولوژيك مشهود است

كه منجر به  و همچنين الگوهايي تثبيت نمايند خود را از طريق ارائه راهكارهاي سازمان يافته

به هر ميزان چنين موسساتي بتوانند. مريكا گرددآي براي كسب بهترين موقعيت سازمان

و راهبردهاي مناسب به نتايج تر براي امنيت سازي در حوزه منطقه اي سازماندهي نمايند، طبعاً

مي گردند و راهبردي موثرتري نيز نايل .اعتبار سازماني
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مي دهد كه امنيت  متنوع اي براساس جهت گيري هايسازي منطقهروند فوق نشان

مي شود مي كند تا رويكردهاي خود را در قالب ادبيات. سازماندهي هر گروه تالش

مي توان زمينه ساز شكل. استراتژيك ارائه دهد رهيافت هاي ارائه شده توسط هر مجموعه را

و همچنين فرايندهاي ديپلماتيك دانست كه امنيت. گيري اقدامات عملي مي دهد شواهد نشان

و دي به رهيافت هاي تئوريك منطقه اي پلماسي بازيگران دخيل براي امنيت سازي بدون توجه

. امكان پذير نيست

كه كشورهايي مي توانند از الگوهاي موثرتر در روند امنيت سازي منطقه اي بهره مند شوند

و تئوريك الزم را داشته باشنديرساختز هايي سازمان براي تحقق اين امر بايد. هاي تحليلي

و تحرك و استراتژيك براي توليد قدرت، امنيت اي وجود داشته باشد كه ادبيات سياسي منطقه

به طوركلي، كنش عقالني بين بازيگران در روند امنيت سازي در شرايطي. را فراهم آورند

كه قالب مي گيرد هاي گفتماني متنوع ايجاد شده، از گفتمان هاي توليد شده در حوزه شكل

و در نهايت اينكه زمينه هاي الزم براي توليد قدرت از طريق رفتار استرات ژيك بهره گرفته شود

.تنظيم راهبردهاي استراتژيك فراهم شود

در سازماندهي امنيت منطقه اي خليج فارس-1  رهيافت هاي تعارض گرا
و امنيتي رهيافت هاي تعارض گرا مربوط به شرايطي است كه نيروهاي سياسي، اجتماعي

مي گيرندجديد شد1990اين روند از اوايل دهه. در محيط بين الملل شكل در دوران. آغاز

مي شوند و پويايي در هم نورديده در. جديد موج هاي متنوع از پيچيدگي بازيگران جديد

و حوزه كه مي توانند سياست جهان را آشوب زده صحنه جهان هاي منطقه اي شكل مي گيرند

كه گرايش هاي مركز گراپويش هاي جدي. نمايند به وجود مي آيد مركز گريز را شكل-د

و. دهد مي و همچنين ساختارهاي مرجعيت در روند جديد شاهد تغييراتي در ادراك امنيتي

و بين المللي مي باشيم .اقتدار در حوزه امنيت منطقه اي

و همچجيمز روزنا اين فرايند را ناشي از آشوب زدگي در سياست بين نين در فضاي الملل

مي داند كه. مربوط به امنيت منطقه اي : وي بر اين اعتقاد است

و اقتدار براي دوران هاي طوالني دست نخورده برجا مانده بود« ... ساختارهاي مرجعيت

به  و و اقتدار از معيارهاي سنتي مشروعيت دور شده امروزه در سراسر جهان منابع مرجعيت

و و اقتدار،.... ضعيت داده استسوي معيار كارآمدي تغيير در نتيجه شيوع بحران مرجعيت

و حكومت ها كارآيي خود را براي مقابله با چالش و اجراي سياست ها از دست دولت ها ها

كه به كمك قدرت نظامي خود نظم عمومي را حفظ كنند، اما مرجعيت. داده اند اگرچه قادرند
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و بين المللي.و اقتدارشان مورد ترديد قرار گرفته است اين فرايند بر امنيت ملي، منطقه اي

مي گذارد  به جا .)36-40: 1380روزنا،(كشورها تاثير

و فضايي، نظريات مختلف درباره امنيت منطقه شددر چنين شرايط تمامي شواهد. اي ارائه

كه جلوه هايي از بي مي دهد و همچنين امنيت آشوبنشان شكثباتي امنيتي گيريلزده در حال

و همچنين مجموعه هايي كه درصدد مقابله. است ظهور نيروهاي محافظه كار جديد در امريكا

بي ثباتي هاي ناشي از امنيت آشوب زده هستند، مي گيرند با . در زمره اين گروه قرار

مي توان و همچنين گسترش موج محافظه كاري را ظهور محافظه كاران جديد در امريكا

در. گيري چنين فرايندي دانستپاسخي به شكل  سياست داخلي بسياري از واحدهاي سياسي

در. گونه تهديدات قرار گرفتراستاي مقابله با اين به عبارت ديگر، معادالتي جديد

و پردازي روابط بيننظريه  الملل ظهور كرد كه مبتني بر امنيت گرايي در حوزه هاي منطقه اي

.المللي بوده استبين

اگرچه محافظه كاري جديد از درون رئاليسم ساختارگرا ظهور يافت، اما بسياري بر اين

كه محافظه كاران در زمره ليبرال كه نماد آن را گرا هستند، ليبرالالمللهاي بيناعتقادند هايي

 آنان تمايل بيشتر براي كاربرد قدرت. گرا مورد توجه قرار دادتوان در ويلسونيسم مداخلهمي

كه رئاليست .(Muravchik, 2008: 20) ها بر توليد قدرت تاكيد داشته انددارند؛ درحالي

گيري رهيافت هاي تعارض گرا، بستر براي اولويت يافتن كاربرد نيروي متعاقب شكل

كه عراق در اوت. نظامي در كانون توجه قرار گرفت به اشغال نظامي كويت 1989زماني

.ي تعارض گرا به گونه اي تدريجي موقعيت خود را تثبيت كردندمبادرت كرد، انديشه ها

كه در دوران جديد، نه تنها قدرت هاي بزرگ به اين جمع بندي رسيدند محافظه كاران جديد

و فعاليت هاي ضدامنيتي خواهند بود،  بلكه نيرويي جديد ظهور درصدد توسعه نظامي گري

كه داراي خاستگاه منطقه اي بود و از همه مهمتر اينكه از پويايي هاي قابل توجهي يافته است ه

افراد ياد شده در نهايت بر اين امر واقف گشتند. براي برهم زدن نظام جهاني برخوردار است

و پايان ناپذير قدرت در حوزه هاي  كه مقابله با چنين تهديداتي از طريق كاربرد مرحله اي

.جغرافيايي مختلف امكان پذير مي باشد

شد11 مزبور بعد از حادثه روند محافظه كاران جديد. سپتامبر از اهميت بيشتر برخوردار

و  كه ريشه بسياري از مخاطرات امنيتي جديد مربوط به تنفر سياسي بر اين اعتقاد بودند

كه ايدئولوژي هاي تخريب كننده سازمان دهي شود،. ايدئولوژيك است  در محيط هايي

وججلوه از. ود مي آيدهايي از تنفر به كه در كنش سياسي خود به اين ترتيب، گروه هايي

با هاي تنفر ايدئولوژيزه شده استفاده مي كنند،قالب و بايد  عامل اصلي بي ثباتي محسوب شد

در. آنان مقوله ايدئولوژي در برابر منافع ملي را ارائه داده اند. چنين مجموعه هايي مقابله شود
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كه بر مقابله با نيروهاي متعارض مبتنيپي آن نيز فضاي سياسي و امنيتي جديدي ايجاد شد

,Gause)در اين روند، محور اصلي جدال تعارض گرايان در خاورميانه قرار گرفت. بگرديد
1999: 14).

و استراتژيك ياد شده در ارتباط با حوزه هاي مختلف جغرافيايي به انديشه هاي امنيتي

م. كار رفت و رهيافتيدر اين ارتباط هاي مختلف مربوط به حوزه امنيتي خليج توان مقاالت

موسسه مطالعات« از پژوهش گران (Andrew Rathmell)»اندرو راثمل«. فارس را مالحظه كرد

ديويد«و (Theeodore Karasik)»تئودور كاراسيك«به همراه (Rand Research Corporation)»رند

در. انتشار داد» نظام امنيتي جديد خليج فارس«له اي با عنوان مقا (David Gampert)»گامپرت

كه از زمان خروج انگليس از خليج فارس، مي كنند اين مقاله، پژوهشگران فوق استدالل

افزايش وابستگي كشورهاي صنعتي. فضاي امنيت منطقه اي دچار آشوب بيشتر شده است

ورهاي منطقه اي خليج فارس از سالح هاي غرب به منافع نفتي منطقه به همراه بهره گيري كش

كشتارجمعي منجر به افزايش نگراني هاي امنيتي ناشي از جنگ هاي خطرناك منطقه اي شده 

و مداخله امريكا در منطقه را فراهم آورده است. است و فضا زمينه افزايش حضور .اين شرايط

كه بر اساس علت اين امر را مي آن، نفت خليج فارس در توان ناشي از وضعيتي دانست

و اين مسئله تاثيري بسزا در اقتصاد جهاني بجاي  حوزه منافع حياتي منطقه اي قرار گرفته

و هم چنين منازعه منطقه. گذاشته است بي ثباتي اي هر يك از تحليلگران شاهد چرخه هايي از

من. اندبوده و امنيت به شكل گيري تاثيرات اساسي در ساختار قدرت طقه اي منجر شده اين امر

مي توان در زمره چنين نشانه هايي دانست. است از ديدگاه. مداخله نظامي امريكا در عراق را

و هم چنين مداخله هاي پايان ناپذير اين كشور  نويسندگان ياد شده، كنش نظامي امريكا

و اين امر از طريق  به نفت خليج فارس است مو«انعكاس نياز كشورهاي صنعتي »ثرمشاركت

(Effective Co-operation) امريكا در امنيت سازي منطقه اي حاصل خواهد شد (Rathmell and 

others, 2003: 11).
كه از سوي سه تحليل گر فوق تنظيم شده بر ضرورت هاي حضور نظامي امريكا رهيافتي

ا. در منطقه خليج فارس تاكيد دارد ز رهيافت اين امر بيانگر آن است كه نويسندگان ياد شده

و هرگونه سيستم امنيت منطقه اي خليج فارس را بر مبناي مولفه هاي فرارئاليستي استفاده كرده

و ضرورت اگرچه رويكرد امنيتي. هاي استراتژيك بين المللي معرفي مي كنندژئوپلتيك منطقه

توازن«بسياري از كشورها بررسي شده، اما در نهايت تحليلگران تالش دارند تا جلوه هايي از

طي سال. را پيشنهاد كنند(Balance of power)»قدرت و هم 1970هاي دهه اين الگوي رفتاري

مي رسيد كه رويكردهايي. به مطلوبيت الزم منجر نشد1980چنين دهه بنابراين، طبيعي به نظر
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به. هاي تحليلي دوران جنگ سرد شودجديد جايگزين قالب  اين امر مبتني بر اولويت دادن

.موضوعات امنيت منطقه اي است

اي در خليج فارس منتشر شده سازي منطقهرويكرد تحليلي ديگر كه در ارتباط با امنيت

به  و پيامدهاي. است (Edwards Peterson)»ادوارد پيترسون«است، مربوط وي به بررسي آثار

تحضور نظامي آمريكا در خليج و از اين طريق تالش دارد ا شكلي جديد از فارس پرداخته

پي تعامل امنيتي در حوزه منطقه به. ريزي كنداي را از طريق همكاري كشورهاي منطقه اين امر

به اين مفهوم آن است كه در روند امنيت و سازي، محوريت اصلي قدرت در اختيار امريكاست

شرايطي، در چنين. ترتيب، هرگونه مخاطره امنيتي متوجه نيروهاي نظامي آن كشور خواهد شد

. قدرت سازي بدون توجه به رويكرد امنيتي ساير كشورها هيچگونه مطلوبيتي نخواهد داشت

پيترسون تالش دارد تا بين. اي را مالحظه كردتوان برخي از منازعات منطقهدر اين مقاله، مي

 (International Intervention)» الملليگرايي بينمداخله«و(Regional Conflict)»ايمنازعه منطقه«

. را ارائه داده است(Oil Geopolitics)»ژئوپلتيك نفت«از اين رو، وي تئوري. رابطه برقرار كند

مي گيردبراساس اين رويكرد، هرگونه معادله امنيتي تحت تاثير بازيگران ذي از. نفع قرار

كه كشورهاي صنعتي غرب در زمره واحدهاي ذي  هستند،نفع در امنيت خليج فارس آنجايي

بنابراين حضور آنها در تداوم امنيت سازي به عنوان موضوعي اجتناب ناپذير تلقي خواهد شد

(Peterson, 1994: 23).

و تدوين اين مقاله بر اساس قالب هاي تحليلي و مسلط در نگارش  رهيافت موثر

كه خليج فارس از آنجايي. تنظيم شده است(Motivative Neo-Realism)»نئورئاليسم انگيزشي«

مي شود، از اين رو، امنيت سازي در اين  تامين كننده نيازهاي اقتصاد سرمايه داري محسوب

. منطقه از اهميتي ويژه برخوردار است

پردازي ديگر نيز تالش كرده است تا امنيت خليج فارس را براساس رويكرد سياسي، نظريه

و هم چنين استراتژي كالن امريك »سايمون«.ا موضوع بررسي قرار دهدضرورت هاي امنيتي

(Simon) بقا« نتيجه مطالعات خود را در نشريه «)(Survivalوي تالش دارد. منتشر كرده است

هاي قالب. تا نشانه هايي از امنيت گرايي استراتژيك را به عنوان راهبرد امنيتي امريكا تبيين كند

د مي توان كه به گونه اي تنظيم شده رهيافت نئورئاليسم«ر آن نشانه هايي از تحليلي سايمون

اين گروه از تحليل گران بر ضرورت توجه به موضوعاتي از جمله موازنه. را رسيد» تدافعي

مي. تهديد تاكيد داشته اند  كندطبعا چنين رهيافتي امنيت سازي مشاركتي را ايجاد
(Simon, 2007: 66).

كه اوالًهاي ادراكي سايمون بر اين امر قالب به عنوان محور امنيت، امريكاييقرار داد ها

و از طرف ديگر اين كشور نمي منطقه مي شوند به اي در خليج فارس محسوب به تنهايي تواند
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به عبارت ديگر، سايمون از اقدامات تهاجمي يكجانبه امريكا. هاي موثر نايل شود مطلوبيت

مي كند مخاطره آميز براي سازماندهي امنيت منطقه اي مي وي يكجانبه گرايي را عاملي. انتقاد

نقش«بر اساس چنين رهيافتي سايمون درصدد است تا براي امريكا در خليج فارس. داند

به اين ترتيب، معادله محوري. تبيين كند(Cooperative Hegemonic Role)»هژموني مشاركتي

 با رويكرد (Hegemonic Security)»امنيت هژمونيك«تفكر سايمون را مي توان در ارتباط با

به عنوان نيروهاي. مشاركتي موردتوجه قرار داد سايمون از كشورهاي محافظه كار خليج فارس

و آن كشورها را در قالب نيروهاي  مي برد مشاركت كننده با الگوي امنيت منطقه اي امريكا نام

مي كند .(Simon, 1992: 89) مشاركت كننده در روند امنيت سازي منطقه اي قلمداد

 New World)»نظم نوين جهاني«آنچه در رهيافت سايمون ذكر شده، تحت تاثير تئوري

Order)ها اعتقاد داشتند كه قادر خواهند در آن مقطع زماني، امريكايي. جورج بوش پدر است

را بود از طريق قالب هاي امنيت هژمونيك، سطحي گسترده از مشاركت كشورهاي منطقه اي 

به كارگيري قدرت مشاركتي براي غلبه بر محدوديت. ايجاد كنند آنها امنيت سازي را به مثابه

مي كردند و بين المللي تلقي اي. هاي منطقه اي اين الگو در جهت سازمان دهي امنيت منطقه

شد2001-8امريكا در سال هاي  . استفاده

به رهيا كه المللي، نئورئاليسم هاي ليبراليسم بينفتبه موازات نظريه پردازان تعارض گرايي

و همچنين نئورئاليسم تدافعي اعتقاد داشتند، رويكردهاي تعارض گراي ديگري نيز از  انگيزشي

پردازان امنيت منطقه اي، بر نشانه هايي گروهي ديگر از نظريه. اند به بعد ظهور يافته1990دهه 

خل» رئاليسم تهاجمي«از  و امنيت هاي اين رويكرد يج فارس را در قالب مولفهتاكيد داشته

به. اندارزيابي كرده مي توان سوزان«،»پاتريك تيلور«،»پل ولفووتيز«از جمله اين افراد

طي سال. اشاره داشت» آندره راثمل«و» روزماري هاليس«،»گالسر هر يك از افراد ياد شده

بر. اندتي در خليج فارس منتشر كرده مقاالتي را در ارتباط با شكل بندي امني هاي گذشته، آنان

و براي آن  ضرورت نقش آفريني امريكا در سيستم امنيت منطقه اي خليج فارس تاكيد داشته

مي شوند و بين المللي قائل در اين نگرش، هرگونه. كشور نقش هژمونيك در عرصه منطقه اي

و نظامي  قدرت امريكا در منطقه دانسته گري ضرورت اعمالاقدامات ميليتاريستي پذيرفته شده

به عراق بر ضرورت مقابله نظامي با آن كشور» پل ولفوويتز«. شده است قبل از حمله امريكا

مي شد مورد نقد قرار داد كه خلع سالح عراق تلقي و آنچه را به عبارت ديگر. تاكيد داشت

عراق را در خاورميانه گري امريكا عليهيتالش داشت تا زمينه هاي توجيه نظام» ولفوويتز«

مي«وي مطلبي را با عنوان. سازمان دهي نمايد به نظر خلع سالح عراق شبيه چه فرايندي

هاي امنيت سازي هژمونيك در خليجكه در آن تالش داشت تا ضرورت. ارائه كرد» رسد؟

به. فارس را بررسي كنند و مطلوبيت حياتي قائل بود؛ وي براي حوزه خليج فارس اهميت
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و بين المللي تهاجم عليه عراق را سازمان دهيه مين دليل درصدد بود تا زمينه هاي سياسي

.(Wolfowitz, 2003: 5)نمايد 

نيز آينده خاورميانه بدون» فواد عجمي«به موازات ولفوويتز افرادي ديگر همانند

كه هرگون» عجمي«. راديكاليسم عراقي را ارزيابي كردند و نيز بر اين اعتقاد بود ه راديكاليسم

مي تواند نظم منطقه اي را دگرگون سازد كه نشانه هايي جديد. اصول گرايي به همين دليل بود

مي شد كه منطقي تلقي با سياست بهره گيري از قدرت» عجمي«. از رفتار امنيتي ظهور كرد

ك. براي مقابله با نيروهاي تهديدكننده امنيت بين الملل موافق بود ه اگرو اعتقاد داشت

و نظم بين الملل فرايندهاي بي ثبات كننده امنيت منطقه اي تداوم يابد، در آن شرايط، امنيت

به وجود مي و زمينه براي جنگ هاي بين المللي بر اين. آيددچار مخاطرات ساختاري شده

و هر كشور ديگر منطقه كه داراي چنين رويكردي  و راديكال عراق اساس با الگوهاي تهاجمي

.(Ajami, 2003: 68)د، مخالفت مي كرد باش

با سياست انجام اقدامات تهاجمي عليه عراق» فواد عجمي«به اين ترتيب، افرادي همانند

و آن را امري در راستاي امنيت سازي متعادل منطقه اي در خليج فارس  موافق بودند

و پاتريك تيلور ماهيت تهاج» عجمي«نگرش. دانستند مي و عمليات همانند وولفويتز مي داشت

مي پذيرفت از سوي ديگر، آنان مطلوب ترين شكل بندي امنيت. نظامي امريكا در عراق را

و تعيينمنطقه مياي را در قالب نقش موثر، سازنده در همين. كردندكننده امريكا پيگيري

به نقد سياست . كردهاي امنيت منطقه اي عربستان سعودي مبادرتارتباط، پاتريك تيلور نيز

بي ثباتي منطقه اي محسوب مي شود، بلكه وي اعتقاد داشت كه عراق نه تنها به عنوان منشا

و قرار داد از. بايد كشورهاي ديگر همانند عربستان سعودي را نيز در چنين فضايي تعريف كرد

و امنيت منطقه اي محسوب مي . شوندديدگاه وي، نيروهاي ضدساختار عامل برهم زدن نظم

به نشانه هاي از عربستان ستيزي اشاره پات ريك تيلور در ادبيات استراتژيك جديد خود

وي بر اين اعتقاد است كه عربستان از آمادگي الزم براي برهم زدن هژموني امريكا. دارد

و عربستان سعودي. برخوردار است بنابراين امريكا بايد تمهيداتي را براي محدودسازي عراق

بر آن است تا اصول گرايي عربستان» تيلور«در چنين روندي،. اتخاذ نمايدبه موازات يكديگر 

و بحران آفرين جلوه دهد . سعودي براي امنيت منطقه اي را همانند راديكاليسم عراق خطرناك

دهي شكلي جديد از امنيت منطقه اي در چارچوب قدرت از اين مساله، سازمان» تيلور«هدف

.(Tyler, 2003: 15) هژمونيك امريكا است 

نگرش كامال تهاجمي براي امنيت سازي منطقه اي در خليج» آندره راثمل«در اين ارتباط،

تا. فارس را ارائه كرد و نئورئاليستي تالش كرد راثمل ضمن بهره گيري از سنت هاي رئاليستي

به.دهرگونه موازنه نظامي در خليج فارس را عامل سازمان دهي الگوهاي جديد امنيتي بدان
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و استراتژيك ارائه دهد كه عبارت ديگر، راثمل تالش دارد تا الگوهاي جديدي از روابط امنيتي

و امنيتي مخالف وضع موجود  به موجب آن زمينه براي مقابله با نيروهاي سياسي، اجتماعي

 هرگاه نيروهاي گريز از مركز منطقه اي ماهيت راديكال پيدا كنند، در آن شرايط،. فراهم شود

مي آيدبستر مناسب براي رويارويي منطقه بنابراين، راثمل در چارچوب رهيافت. اي به وجود

كه براساس آن، بسترهاي  تعارض گرايي، الگوي رفتاري را بين كشورهاي منطقه پيشنهاد كرد

و قدرت هرگونه» راثمل«از ديدگاه. هاي بزرگ در منطقه فراهم مي شودتحرك موثر آمريكا

ع و مخاطره امنيتي براي خليج فارس خواهد بود خال قدرت -Rathmell, 1996: 28)امل بحران

30).

در سازمان دهي امنيت منطقه اي خليج فارس هاي تعادلرهيافت-2  گرا
به از جمله نظريه كه در ارتباط با امنيت منطقه اي حوزه خليج فارس اقدام پردازان ديگر

 (Gary Sick)»گري سيك«و (Lawrence Potter)»لورنس پاتر«اند، انتشار مقاالت تخصصي كرده

اي خليج گذاري منطقه نقشي موثر در روند سياست هر يك از افراد ياد شده،. قابل اشاره هستند

و تالش داشته هاي خود را ارائه اند با حضور در سمينارهاي مختلف نظريهفارس ايفا كرده

به ام و كم دغدغه منطقهدهند تا از اين طريق، اي در خليج فارس كمك نيت سازي موثر، پايدار

در«بر اساس چنين نگرشي، افراد مزبور كتابي با عنوان. كنند و موانع امنيت منطقه اي ريشه ها

 (Security in the Persian Gulf: Origins, Obstacle and the Search for Consensus)»خليج فارس

ت و با و شرايط منطقه كوشيدند با ارائه راهكاري مناسبمنتشر كردند تر به وجه به موقعيت

به عبارت ديگر، افراد ياد شده در زمره تحليل. وضعيت امنيت مشاركتي در منطقه دست يابند

كه امنيت منطقه اي در خليج فارس را صرفاًگراني محسوب مي  در چارچوب همكاري شوند

مي دانن و پاتر«براساس نگرش.دبازيگران رقيب امكانپذير هاي جغرافيايي كه در حوزه» سيك

و قدرتنشانه هايي از منافع استراتژيك وجود دارد، رقابت بين بازيگران منطقه  هاي بزرگ،اي

مي شود در چنين شرايطي الزم است تا هر يك از نيروهاي ياد شده. امري اجتناب ناپذير تلقي

خ  Consensus of)»اجماع بازيگران«ليج فارس را براساس درصدد برآيند تا امنيت منطقه اي

Actors) و الگوهاي رفتار مشاركتي را در ساختار امنيت منطقه اي سازماندهي  طراحي كرده

مي شود. نمايند به ثبات منجر .تنها تحت اين شرايط است كه الگوهاي امنيتي

كه در نگرش امنيتي ايران در قالب جم«آنچه را »عي در خليج فارسامنيت دسته

(Collective Security in the Persian Gulf) مي توان در رويكرد و» گري سيك« مطرح مي شود

 نگرش اين افراد در مقايسه با نظريه پردازان قبلي ماهيتي. مالحظه كرد» لورنس پاتر«

و مشاركت استرجويانههمكاري و امنيت واقعي را در فضاي همبستگي منافع اتژيك تر داشته
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از اين جهت، رويكرد امنيتي آنها. كندكشورهاي منطقه اي با قدرت هاي بزرگ تحليل قرار مي

.(Potter and Sick, 2002: 39) با نگرش استراتژيك ايران مشابهت بيشتر دارد

و لورنس پاتر براساس نشانهاگرچه نگرش و هايي از امنيتگري سيك گرايي مشاركتي

و اين امر با بخشي از شاخص هاي امنيت هميارانه هماهنگي جويانه تنظيمهمكاري  شده است

و پاتر براساس قالب هاي دارد،  اما واقعيت هاي موجود بيانگر آن است كه رويكرد سيك

و به اين ترتيب تمايل چندان براي در» مشاركت هميارانه«رئاليسم كالسيك شكل گرفته

به چشم نمي خورد در. رهيافت آنان به همين آنها و زمره نظريه پردازان عصر جنگ سرد بوده

به قدرت. دليل داراي رويكرد استراتژيك گرا هستند براساس اين رويكرد، امريكا بايد از

به عمل آورد . رسيدن نيروهاي هژمون ديگر در حوزه امنيت منطقه اي خليج فارس جلوگيري

به توانايي مشا . ركت آميز ساير كشورها نيز اعتماد نمايدبراي تحقق اين امر اياالت متحده بايد

و جايگاه استراتژيك به اين دليل از اهميت رهيافت تعادل گرا در امنيت سازي منطقه اي

كه زمينه هاي الزم براي ايجاد  به» تعادل پايدار«برخوردار است در حوزه امنيت منطقه اي را

مي آورد و يا تنش آفريني يك قدرت بزرگ استراتژي هاي تهاجمي كه مبتني بر حضو. وجود ر

به وجود آورد مي. جهاني است، نمي تواند مطلوبيتي كه رويكرد امنيت شواهد نشان دهد

 تمامي. اي امريكا در دوران باراك اوباما نيز در چنين وضعيتي قرار گرفته استمنطقه

كه از طريق بهره گيري از الگوهاي تعادلتحليل به نتايج موثرتر در گران بر اين اعتقادند  گرا

شدحوزه امنيت منطقه و خليج فارس نايل خواهند اگر تعادل گرايي در حوزه. اي در خاورميانه

اي ايجاد شود، در آن شرايط، معماي امنيتي امريكا در حوزه هاي منطقه اي از امنيت منطقه

و توزيع اقتدار با ساير بازيگران تامين خواهد شد رويكرد در نقطه مقابل اين. طريق مشاركت

.(Hunter, 2009: 55) رهيافت تعارض گرا قرار دارد

از جمله اين. رهيافت هاي تعادل گرا از سوي نظريه پردازان ديگر نيز ارائه شده است

آنان نگرش امنيتي. اشاره داشت» استفان هرتاگ«و همچنين» جودت بهجت«افراد مي توان به 

هر يك از افراد. اندل بندي هاي امنيت مشاركتي تنظيم كردهخود را بر اساس سازماندهي شك

به موازات   نگرش تعادل گرا را بهترين الگو براي امنيت» پاتر«و» گري سيك«ياد شده

ميمنطقه در. داننداي » عمل گرايي استراتژيك«به عبارت ديگر، نشانه هاي تعادل را بايد

.مالحظه كرد

تواند به تنهايي محور اصلي امنيت سازي در منطقه يكا نميبراساس چنين رويكردي، امر

گرايي هايي متنوع از مشاركت، عملاي تحت تاثير موجهرگونه امنيت منطقه. فارس باشدخليج

شدو همچنين همكاري منطقه و تعادل حاصل خواهد چنين رهيافتي. اي براي ايجاد ثبات
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كه ضرورت و امريكا در هاي امنيت مليبيانگر اين امر است  كشورهايي همانند ايران

و هماهنگ داردامنيت . سازي منطقه اي ماهيت مشترك

و همچنين ساير حوزهفارس نميامنيت در خليج هاي تواند جدا از امنيت در خاورميانه

به ساير حوزه. ژئوپلتيك منطقه انجام گيرد و تعادل در هر منطقه، آثار خود را  هاي ثبات

ميايمنطقه و. سازد منعكس كه فضاي ادراكي چنين فرايندي در شرايطي انجام مي گيرد

و قدرت و مصالحهرفتاري كشورهاي منطقه هرگونه. گرايي باشدهاي بزرگ مبتني بر همكاري

و همچنين مناقشه اسرائيل عليه فلسطينيان، تنش در موضوعاتي همانند برنامه هسته اي ايران

به جا مي گذاردآثار مخاطره آميز خود  اين روند در دوران بعد. را در ارتباط با امنيت منطقه اي

.(Bahgat, 2008: 306)از جورج بوش از اهميت بيشتري برخوردار شده است 

به توضيح است كه در دوران رياست جمهوري جورج بوش، بسترهاي مناسب براي الزم

را.يدگسترش تعارض استراتژيك در حوزه منطقه اي ايجاد گرد  نمونه هاي چنين تعارضي

شكلمي كه به جدالتوان در - سني، عرب- هاي امنيتي گروه هاي شيعه گيري فضايي دانست

و اسالم گرا- اسرائيلي، يهود- ايراني، عرب در چنين. غرب گرا منجر شده است- مسلمان

.(Hertog, 2007: 60)د شرايطي، ايجاد تعادل در سيستم امنيت منطقه اي كار دشواري خواهد بو

در سازماندهي امنيت منطقه اي خليج فارس-3  رهيافت هاي انتقادي
برخي ديگر از تحليل گران امنيت منطقه اي تالش دارند تا از رهيافت هاي مكتب انتقادي

اين گروه از نظريه پردازان در زمره تحليل گراني. در تبيين امنيت خليج فارس استفاده نمايند

كه نقشي تعيينقرار  كننده در انتقاد ساختاري از رويكرد امنيت منطقه اي امريكا ايفا دارند

كه امنيت سازي در حوزه منطقه اي خليج. اندكرده هدف تحليل گران رهيافت انتقادي آن است

.فارس را در فضاي كامال متفاوت از رويكرد قدرت محور ارائه دهند

مي توان به  Andrew)»آندرو باسويچ«و (Robert Cooper)»رابرت كوپر«از جمله اين افراد

Bacevich)را. اشاره داشت هر يك از افراد ياد شده تالش نموده اند تا رويكرد امنيتي امريكا

.در قالب رهيافت هاي انتقادي تبيين نمايند

به نقد (Liberal Imperialism)» امپرياليسم ليبرال«در مقاله اي با عنوان» رابرت كوپر«

را» كوپر«. سياست هاي امنيتي امريكا در خليج فارس مي پردازد محوريت اصلي پژوهش خود

از. قرار داده است» ابزارهاي امنيت سازي«بر  براساس نگرش وي، امنيت منطقه اي نمي تواند

به مرحله اجرا درآيدهاي خشونتطريق روش و اقدامات يك جانبه به همين دليل است. آميز

ه نامبرده الگوي رفتار امنيتي امريكا در بسياري از حوزه هاي جغرافيايي از جمله خليج فارسك

گرايانه اما ابزارهاي سلطه» ماهيت ليبرال«كه داراي» امپرياليسم جديد«هايي از را براساس جلوه
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ميمي به. كندباشد، تحليل كه امنيت سازي بدون توجه به مفهوم آن است  اين نگرش

و نهايي خواهد بودصشاخ و منافع مشترك كشورها فاقد مطلوبيت موثر هاي مشاركت سياسي

(Cooper, 2002: 5).

به تحليل رفتار امنيتي» امنيت انتقادي«نظريه پرداز ديگر كه براساس قالب هاي ادراكي

تا. است» آندرو باسويچ«كنند، قدرت هاي بزرگ در خليج فارس مبادرت مي وي تالش دارد

و ساير (Empire Building)»الگوهاي امپراتوري سازي«  را در حوزه منطقه اي خليج فارس

و فرآيندهاي ديپلماسي. حوزه هاي منطقه اي تحليل نمايد اين نگرش نيز در نقد ساختار

مي» آندرو باسويچ«. امريكا سازماندهي شده است كه در مطالعات خود نتيجه گيري كند

و استراتژيك هاي امريكايي در قالب تئوري هاي دوران رهيافت مسلط در نگرش  ديپلمات ها

و چنين نگرشي بر ضرورت غلبه از طريق روندهاي امپراتوري تاكيد جنگ سرد قرار داشته

.(Bacevich, 2002: 69)دارد 

كه الگوي امنيت انتقادي را در دستور كار خود قرار داده اند، بر اين اعتقادند كه گروه هايي

به كارگيريينم و همچنين توان از طريق ايجاد پايگاه هاي نظامي، گسترش نيروهاي عملياتي

كه. به اهداف استراتژيك نايل گرديد» قدرت سخت«ابزار   موضوعات متنوعي وجود دارد

و از اين مي تواند بر نگرش واحدهاي سياسي در حوزه هاي منطقه اي تاثير به جا گذاشته

به وجود آوردطريق زمينه همكاري به هر ميزان.و مشاركت گسترده تر واحدهاي سياسي را

كه موضوعات متنوع تر در ارتباط با همكاري هاي چندجانبه منطقه اي ايجاد شود، طبيعي است

و انگيزة بيشتر براي بهينه ها سازي همكاريبازيگران مورد نظر قادر خواهند شد تا انرژي

و مشكل است؛ سازي منطامنيت. اختصاص دهند قه اي در خليج فارس كاري بسيار پرمخاطره

بنابراين،. هر يك از واحدهاي سياسي در فضاي بدبيني نسبت به ساير كشورها قرار دارند

و فرهنگي در اولويت مي موضوعات اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي . گيرندهاي بعدي قرار

:در اين ارتباط، باري بوزان تاكيد دارد

كه مطالعات انجام شده برداش« ت فعلي از الگوهاي امنيت منطقه اي به قدري ضعيف است

 درباره امنيت جنوب آسيا، نشان داد كه تحقق اين امر در چنين محيطي كاري 1984در سال

و پرمخاطره خواهد بود تحليل جامعه امنيتي مستلزم دقتي خاص است كه چگونه ... دشوار

ميدر ارتباط متقابل دولتاي، نقش رابط را سطح منطقه و كل سيستم بازي بدون درك. كندها

و ماهيت روابط قدرت و دول اين سطح وضعيت دول منطقه اي در مقابل يكديگر هاي بزرگ

شدمنطقه هر دو كوشيدند» بريچر«و» هاس«در اين ارتباط ... اي به طور شايسته درك نخواهد

چه چيزي يك كه ميتا بر اساس اين ايده كلي هايي براي شبه دهد، چارچوب منطقه را تشكيل

تر از قدرت اي وسيعدر چنين منطقه اي، امنيت ايده... سيستم هاي تابع منطقه اي ارائه دهند
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مي دهد به تحليل قدرت را در خود جاي و بيشتر موضوعات مربوط -15: 1378بوزان،(»است

213(.

طي سال سه21و نخستين دهه قرن 1980هاي دهه در چنين منطقه جغرافيايي  شاهد

بنابراين،. محور اصلي تمامي جنگ هاي ياد شده دولت عراق بوده است. جنگ خونين بوده ايم

اين اميد وجود دارد كه بعد از تغيير در ساختار سياسي عراق بتوان شكل هايي جديد از امنيت 

و همكاري جويانه را سازمان دهيمنطقه مي. نموداي با الگوهاي مشاركتي دهد شواهد نشان

ميدر زمره واقعيت هاي اجتناب ناپذير منطقه» معماي امنيتي«كه  . باشداي در خليج فارس

كه ابهام امنيتي وجود داشته باشد،  در آن شرايط امكان نيل به امنيت انتقادي كار دشواري زماني

كه عبور از معماي. خواهد بود مي توان تاكيد داشت امنيتي صرفا در شرايطيبه طور كلي،

و همكاري ذهنيتحقق مي ادراكي بين بازيگران مختلف وجود-يابد كه زمينه هاي ايجاد تعادل

.داشته باشد

مطالعاتي را به انجام» نيكالس ويلر«و» كن بوث« تحليل گراني همانند در اين ارتباط،

كه علل نگراني، رسانده و اعتماد كشورها در سياست اند و امنيت منطقه همكاري را جهاني اي

كه سازمان دهي هر گونه ساختار منطقه اي تحليل. سازدمنعكس مي گران مزبور بر اين اعتقادند

بنابراين شكل گيري امنيت منطقه اي در چارچوب. بايد داراي مالحظات معناشناسانه باشد

مي گيرد :رهيافت هاي انتقادي در شرايطي انجام

و ادراكي ساير هاي امنيبنديشكل« ت منطقه اي مبتني بر پذيرش مولفه هاي ذهني

شدبدون سازمان دهي ادراكي نمي. بازيگران باشد به فرايندهاي استراتژيك نايل ثانيا. توان

و ساختار نظامي بايد داراي نشانهبهره هرگونه. هاي غيرتهديدآميز باشدگيري از تسليحات

ا ميتهديد امنيتي پيامدهاي متنوعي را  هاي امنيتي در راستاي، همكاريثالثاً. كنديجاد

فارس كشورهاي مختلف نسبت به در منطقه خليج. باشد» عدم اطمينان«سازي شرايط برطرف

و در نتيجه با نشانه هايي از  روبرو» عدم اطمينان«يكديگر در فضاي ادراك متضاد قرار داشته

ه. باشندمي كه بايد از طريق ماهنگ سازي هنجارها، شرايط الزم براي از بين در نهايت اين

و همچنين ايجاد اعتماد متقابل را فراهم كرد  در چنين شرايطي فرايندهاي. بردن ترس

مي شودامنيت .» (Booth & Wheeler, 2008: 136) سازي حاصل

در سازماندهي امنيت منطقه اي خليج فارس-4  رهيافت هاي تنظيم گرا
و استراتژيك عمل گراسترهيافت تنظيم به طور كلي،. گرا مبتني بر رويكردهاي امنيتي

مي توان منادي تنظيم گرايي در امنيت منطقه اي دانستعمل كه. گرايان را آنان بر اين اعتقادند

و همچنين مخاطرات امنيتي نمي تواند عامل تداوم- وجود تفاوت هاي ادراكي  هنجاري
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كه امنيتبه طور كلي، چنين نظريه. شوداي تلقيثباتي منطقهبي سازي به پردازاني اعتقاد دارند

و در فضاي بحراني مي .باشدمنزله سازمان دهي قدرت بين بازيگران در شرايط آنارشي

فارس وجود سازي در خليجهاي بسيار درباره امنيتپردازان ايراني نيز دغدغهدر بين نظريه

در زمره» شائول بخاش«و» اهللا رمضانيروح«،»هرام چوبينش«افرادي همانند. داشته است

و تحليل كرده1970افرادي هستند كه امنيت سازي منطقه اي را از دهه  اين. اندبه بعد پيگيري

 داراي نگرش رئاليستي هستند، از همكاري امنيتي كشورهاي منطقه اي با امريكا افراد كه عموماً

ز و آن را به عمل آورده و تعادل منطقهحمايت ميمينه ساز شكل هايي جديد از ثبات . داننداي

كه امريكا نمي و از سوي ديگر، نظريه پردازان ياد شده بر اين اعتقادند  تواند اهداف

به. فارس تامين نمايداي در خليجهاي امنيتي خود را بدون مشاركت كشورهاي منطقهمطلوبيت

كه اين افراد در مقا و كتاب هاي متعدد منتشر شده، بر ضرورت همين دليل است  الت

ايائتالف« . اندو همكاري موثر كشورهايي همانند ايران با امريكا تاكيد داشته» گرايي منطقه

و هرگونه مشاركت امنيتي ايران را نگرش آنان بر اساس قالب  هاي ژئوپلتيك تنظيم شده

مي داند» تعادل امنيتي«ساز زمينه .در منطقه

هاي استراتژيك ايران با كشورهاي منطقهكه مقاالت متعدد درباره همكاري»م چوبينشهرا«

و همچنين قدرت هاي بزرگ منتشر كرده است، بر اين اعتقاد است كه امنيت سازي در منطقه 

 از اين رو، وي امنيت،. بدون نقش تاثيرگذار امريكا هيچ گونه مطلوبيتي را ايجاد نخواهد كرد

م و نظم نطقه اي در خليج فارس را تحت تاثير همكاري هاي متقابل ايران، كشورهاي سياست

و تعادل را حاصل شرايطي تلقي مي كند كه تمامي كشورهاي موثر منطقه و امريكا دانسته اي

و يا اين كه در فرايند سرنوشتي توسعه و مشابه باشند گرا قرار منطقه داراي منافع نسبتا همگون

و از اين طري وق به جاي چالشداشته و مشاركت امنيتي با يكديگر آفريني به همكاري

به ويژه امريكا مبادرت نمايند هايي با شاخص» شهرام چوبين«. همچنين با قدرت هاي بزرگ

را19و18كه مبتني بر سنت هاي قرن» اروپا محوري«همانند  و آن  بوده است، مخالفت كرده

و ستي  :Chubin, 2002) زش امنيتي در خليج فارس مي داندعامل زايش مقاومت هاي فرهنگي

931.

نه تنها داراي آثار، نشانهعمل ميگرايي و پيامدهايي براي اداره محيط سياسي باشد، بلكه ها

و نشانه هاي آن را در حوزه امنيت بينمي و همچنين سازمان دهي مدل امنيت توان آثار الملل

 الملل گرا در حوزه سياست بينو داراي اهداف مصالحهاين الگ. اي نيز مشاهده كردمنطقه

هاي فارس بدون نشانهاي در محيطي همانند خليجبه عبارت ديگر، امنيت منطقه. باشدمي

و عملمصالحه به مفهوم توجه به منافع ملي ساير بازيگران. شودگرا حاصل نميگرا  اين امر

. باشدمي
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طالعات محدود در مقايسه با ساير رهيافت هاي امنيتي انجامم» امنيت تعادلي«در ارتباط با

اي خليج فارس در قالب رئاليسم، سازي منطقهتاكنون رهيافت هاي مسلط در امنيت. شده است

و سازه  و مطالعات امنيتي با رهيافت مكتب انتقادي و كاركردگرايي شكل گرفته نئورئاليسم

ا. انگاري در حدي محدودتر بوده است مي توان نقش مسلط نظريات علت قدرت«ين امر را

و امنيت منطقه اي دانست(Power Centric)»محور به طور كلي، هرگاه. در سياست بين الملل

و  امنيت سازي در شرايط ناپايدار منطقه اي انجام گيرد، طبيعي است كه قدرت از اهميت

. مطلوبيت منحصر به فردي برخوردار خواهد شد

و اي، زمينهي در امنيت منطقهگرايتعادل و همكاري كشورها بر اساس منافع هاي مشاركت

ميضرورت هاي محيط منطقه به وجود تعادل گرايي امنيتي به معناي همكاري. آورداي را

مي شود »امنيت تعادلي«در اين ارتباط،. بازيگران منطقه اي با قدرت هاي بزرگ محسوب

(Equilibrium Security)موازنه نرم«ازات تئوري هايبه مو«(Soft Balancing) مورد توجه قرار 

به.مي گيرد از كارگيري اين تئورييكي از علل عمده ، مخاطرات امنيتي منطقه خليج فارس بعد

به عراق است كه توسط نئوليبرال هايي همانند. حمله امريكا ،»جوزف ناي«تمامي مقاالتي

هنظريه اي با نگرش گران امنيت منطقهو تحليل» باري بوزان«مانند پردازان مكتب انتقادي

11نوشته شده، نشان مي دهد كه امريكا بعد از حادثه» رابرت پايپ«همانند» موازنه نرم«

در. سپتامبر با مخاطرات امنيتي بيشتر روبرو شده است به بيان ديگر، هرگاه فرايندهاي امنيتي

به كار گرفته شود، در آن شرايط بسترهاي قالب الگوهاي قدرت محور با رويكرد  تهاجمي

و همكاري باشد، روابط مي شود؛ در حاليكه اگر چنين رويكردي مبتني بر تعادل تعارض ايجاد

مي گيردمنطقه . اي در فضاي تعادلي قرار

و همچنين ضرورت هاي كنش معادله امنيت تعادل گرا در قالب مولفه هاي ژئوپلتيك

د مي گيردسياسي كشورها كه داراي.ر عرصه منطقه اي شكل در چنين وضعيتي هر بازيگري

و اقتدار بين المللي خود ايفاي قدرت منطقه و بين المللي باشد، متناسب با نقش سياسي اي

كه مطلوبيت. كندنقش مي هاي ژئوپلتيك وجود داشته در مجموع، امنيت سازي در شرايطي

ميباشد، سودمندي بيشتر براي كشورها تر آنكه هرگونه تعادل امنيتي از همه مهم. كند ايجاد

بدون وجود موازنه، ثبات بين كشورهاي. بايد براساس جلوه هايي از موازنه قوا انجام پذيرد

.موثر در مناطق ژئوپلتيكي خليج فارس حاصل نخواهد شد

مان دهي گيران كليدي ضرورتي مهم در سازدر اين ارتباط، الزم است تا هويت تصميم

مي توانند موقعيت خود را از طريق مشاركت چند. امنيت منطقه اي تلقي شود اين كشورها

به. بازيگر با يكديگر تنظيم نمايند در فضاي امنيت تعادلي حتي ضعيف ترين بازيگر با پيوستن

و مسلط مي تواند از ظهور بخشي از تهديدات اعمال شده عليه خود  يك بازيگر نسبتا قوي
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كشورهاي حوزه خليج فارس روابط خود با امريكا را در اين شرايط. يري به عمل آوردجلوگ

و تعديل صورت. اند سازمان دهي كرده و همكاري امنيتي در بين بنديروشي تنظيم هاي دفاعي

كشورهايي كه داراي مخاطرات امنيتي در قالب هاي ژئوپلتيك هستند، امري ضروري در روابط 

و تعديل در نظريه موازنه قدرت مورداستفاده قرار.دشوسياسي تلقي مي مكانيزم اصلي تنظيم

و(در اين شرايط الزم است تا بازيگران در فضاي انعطاف پذيري قرار گيرند. گيردمي امرسون

.)86-8: 1381ديگران، 

كه تعادل » جوزف ناي«و» رابرت كوهن«گرايي در امنيت منطقه اي بيانگر واقعيتي است

و نهادگرايي در سازمان دهي امنيت. آن تاكيد داشته اندبر كه واقع گرايي آنان بر اين اعتقادند

به هيچ وجه با يكديگر در تعارض نيستندمنطقه هر دوي آنان داراي ديدگاه سودنگر نسبت. اي

ميبه نظام بين د. باشندالملل مي توان موضوعي به نام دفاع جمعي يا اتحادها را ر بنابراين،

اي. اي مورد توجه قرار دادقالب نظام امنيت منطقه در چنين شرايطي هرگونه امنيت منطقه

شكل. پذير نيستبدون شكل گيري پيمان هاي دفاعي امكان به عبارت ديگر، برجسته ترين

مي باشد و اتحادها به صورت دفاع جمعي مي توان اتحادها. امنيت منطقه اي در چنين شرايطي

به منزله كه بازيگران منطقه اي ابتكارات الزم براي متحدساختن خود با را  ساختارهايي دانست

مي رسانند به انجام .)206: 1384اسنايدر،(ساير كشورهاي همفكر را

 نتيجه
مي تواند بخشي هر يك از رهيافت هاي ارائه شده براي امنيت منطقه اي در خليج فارس

واقعيت هاي امنيت در حوزه جغرافيايي. عكس كنداز واقعيت هاي محيط ژئوپلتيك را من

كه نيروهاي متعارض منطقه اي تحت تاثير  و خليج فارس نشان مي دهد آسياي جنوب غربي

و  و همچنين هنجارهاي اجتماعي كامال متمايز تضادهاي تاريخي، تجارب تراژيك امنيتي

و از سوي ديگر، اين مولفه ها مي تواند  براي امنيت سازي منطقه اي تفكيك شده، قرار گرفته

.مشكالتي را به وجود آورد

ميواقعيت دهد كه براي شكل گيري امنيت منطقه اي، كشورهاي هاي موجود نشان

و چنين  و چندجانبه نسبت به نيازهاي امنيتي يكديگر بوده مختلف نيازمند درك متقابل

به عنوان مفروض در سازماندهي امنيت منطقه  هاي تجربه سال. اي پذيرفتفرايندي را بايد

به نتايج2008-1980 كه نمي توان از طريق رهيافت هاي تعارض گراي امنيتي  نشان داد

و هژمونيك مطلوب نايل شد؛ زيرا هرگونه تعارض گرايي مبتني بر جلوه هايي از برتري طلبي

و نيز قدرت هاي موثر منطقه اي هرگاه در فضاي هژمو. گرايي است و قدرت هاي بزرگ نيك

مي شود به احساس تهديد از سوي ساير بازيگران به. برتري طلبي قرار گيرند، اين امر منجر
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كه مبتني بر تعارض گرايي استراتژيك و امنيت يك قطبي كه يكجانبه گرايي همين دليل است

و مطلوبي منجر نگرديده است .است، تاكنون به نتايج موثر

اند؛ امنيت منطقه اي خليج فارس فاقد كارآمدي بودهرهيافت انتقادي نيز در سازمان دهي

و يا اينكه  زيرا در بسياري از كشورهاي منطقه، مقوله اي به نام دولت سازي شكل نگرفته

 هاي دولت سازي نه تنها حوزه داخلي كشورها را در برگرفته، بلكه برخي از چالش

توان در حوزه خليج فارس نمي. استهاي كنش منطقه اي را نيز تحت تاثير قرار داده شاخص

هاي مشهودي از امنيت جمعي براساس نشانه. هايي از امنيت جمعي را مالحظه كردنشانه

مي گيرد و قالب هاي ادراكي شكل و نشانه هايي در حوزه. هنجارگرايي  چنين شاخص

كه ساختار. فارس وجود نداردخليج امنيت جمعي براي تبيين ناكارآمدي رهيافت هاي انتقادي

ميدهي كردهرا سازمان و كليفورد كوپچان«هاي تجويزي هايي از قالبتوان به نشانهاند، » چارلز

كه براي سازمان. توجه كرد دهي نظام امنيت جمعي در حوزه هاي منطقه آنان بر اين اعتقادند

به  اقدام اي، الزم است تا سه پيش شرط محقق شود؛ اول، آنكه هر يك از كشورها نسبت

و الگوي مورد توافق قدرت هاي جمعي ساير بازيگران آسيب پذير باشند؛ ثانياً،  نظام هماهنگ

اصلي براي ايجاد نظم منطقه اي قابل قبول وجود داشته باشد؛ ثالثاً، نخبگان سياسي بتوانند 

ايجامعه بين كه مبتني بر آرامش منطقه و سازمان دهي نمايند آس المللي را شكل داده ايش،

و ثبات بين المللي باشد فارس مشاهده اي خليجچنين مولفه هايي در فضاي منطقه. داخلي

. شودنمي

به رهيافتميدر چنين شرايطي صرفاً و نيز تنظيمهاي تعادلتوان دهي گرا در سازمانگرا

گران رهيافت تعادل گرا معطوف به ايجاد تعادل بين قدرت بازي. امنيت منطقه اي اشاره داشت

و بين منطقه و نيز تعادل بين قدرت بازيگران منطقه اي المللي مي باشد؛ در حالي اي با يكديگر

به ثبات منطقه اي توجه دارندكه رهيافت از. هاي تنظيم گرا  اين امر در قالب بهره گيري

و الگوهاي عمل گرايانه در حوزه سياست منطقهمولفه  شواهد نشان. اي استهاي ژئوپلتيكي

مي توان از رهيافتمي كه براي كنترل آنارشي در خليج فارس و تنظيمدهد گرا هاي تعادل گرا

و تعادل تاكيد دارند. استفاده كرد هرگونه همكاري،. اين دو رهيافت بر ضرورت ايجاد ثبات

و تعادل به امنيت  و همچنين ايجاد ثبات و موازنه در راستاي مقابله با تهديدات  ائتالف

ميهمنطق . شوداي منجر
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