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نظر درطول  به نفت كشورهاي مورد  متكي  اقتصاد  نفتي و وابستگي شديد 
تاريخ خصوصا" دراواخر قرن بيستم حضور قدرتهاي جهاني را توجيه نموده 
كه اين امر منطقه خليج فارس را همواره با بحران روبرو نمودكه از اين طريق 

چپاول سرمايهها ومنابع كشورهاي منطقه را نيز در پي داشته است .
بررسي علل  منطقه  تبيين مسائل و ويژگيهاي كشورهاي  در تحليل و 
وقوع بحران از عمده داليل بررسي مقاله حاضر ميباشد. يكي از علل بحران 
موضوع انتقال بحران (Move crisis)   است. بحراني كه مي تواند ناشي از 
علل مختلف از جمله عوامل طبيعي، سياسي، اجتماعي واقتصادي ...  باشد. 
به همين منظور امپرياليسم جهت افزايش سرمايه وتأمين منافع خود از طريق 
غارت سرمايههاي كشورهاي منطقه اقدام به انتقال بحران از كشورهاي توسعه 
يافته به سمت كشورهاي درحال توسعه ازجمله منطقه خليج فارس نموده 

است.
در اين مقاله سعي بر آن است تا با استفاده از روش مطالعه توصيفي و تحليلي 
به بررسي  وتبيين شرايط و ويژگيهاي بالقوه منطقه خليج فارس، علل بروز 
بحران و در نهايت ارائه راهكار مناسب جهت مديريت بحران در منطقه خليج 
فارس به عنوان ضرورتي انكار ناپذير در تأمين امنيت منطقه همت گماشت .

موقعيت منطقه خليج فارس و پديده ژئوپلتيك
 بين 24 درجه و 30/30 درجه گستره شمالي و 48 درجه و 56/25 درجه 
درازاي خاوري از نصف النهار گرينويچ، در دامنه فالت ايران، خليجي در امتداد 
درياي عمان كه خود منشعب از اقيانوس هند است، وجود دارد به نام خليج فارس. 
اين منطقه از تنگه هرمز تا غربيترين نقطه روي هم رفته قريب 232850 كيلومتر 
مربع وسعت دارد. تا آنجا كه تاريخ نوشته شده نشان ميدهد، خليج فارس پيوسته 
بخش پراهميتي از جهان بوده است. تاريخ نويسان به ما ميگويند كه تمدن 

بشر در نزديكي آبهاي اين دريا پديد آمده (پيروز مجتهدزاده،1371 ، ص17 ).
خليج فارس نام تاريخي آب هايي است كه از دوره ي باستان تا به امروز بدين 
نام خوانده شده از قرنها پيش و از زمان تمدن بين النهرين به عنوان يك آب 
راه مهم تجاري و نظامي اهميت ويژه اي داشته است و به سبب قرار گرفتن در 
مسير خطوط دريايي اقيانوس هند، درياي عمان، درياي سرخ و درياي مديترانه 
و اتصال به سواحل ايران، بين النهرين و شبه جزيره ي عربستان، در دوره هاي 
مختلف تاريخ و در بيش تر كشمكش هاي سياسي و رقابت هاي اقتصادي شرق و 

غرب نقش مهم و محوري ايفاء نموده است .
چنان كه فنيقي ها به عنوان اولين اقوام تاجر پيشه و بازرگانان موفق جهان از 

چكيده 
خليج فارس منطقه اي است در خاورميانه كه از نظر ژئوپلتيك داراي اهميت 
هاي منحصر به خود در طول تاريخ مورد توجه  فراوان بوده و به دليل ويژگي

قدرتهاي جهاني قرار گرفته است.
ها، مسائل ومشكالت  در اين مقاله مؤلف در پي بررسي تبيين شرايط، ويژگي
ناكامي كشورهاي منطقه خليج فارس  كشورهاي خليج فارس و همچنين  علل 
مابين درسطوح عالي بوده و سعي در ارائه راهكار مناسب  در برقراري رابطه في

باشد . جهت جلوگيري از بحرانهاي ممكن مي 
 اين منطقه به لحاظ برخورداري از ذخائر ذيقيمت نفت و دارا بودن موقعيت 
المللي بوده، كه به سبب آن  استراتژيكي ويژه، همواره مورد توجه قدرتهاي بين
قدرتهاي مذكور در اتخاذ سياست خارجي خود، ناگزير به لحاظ نمودن مؤلفه

اند . هاي مؤثر كشورهاي منطقه وشرايط بالقوه آن بوده
در  نوعي  به  و  بوده  اهميت  حائز  كه  موضوعاتي  از  يكي  اساس  اين  بر 
كند، مسئله بحران  تعيين سياست خارجي كشورهاي منطقه نقش كليدي ايفا مي

باشد.  (Crisis) مي
به همين منظور از جمله مسائلي كه در اين زمينه توجه به آن ضروري است، 
هاي  ارائه راهكارهاي مناسب و اتخاذ استراتژي فعال جهت مرتفع نمودن بحران
موجود و مديريت آن (Management Crisis) با توجه به ضرورت ايجاد، حفظ 
اي و ضرورت تعيين استراتژي  يا چند جانبه منطقه و تحكيم روابط متقابل دو 
تأمين  راستاي  در  همجوار  كشورهاي  فرهنگي  و  اقتصادي  سياسي،  همگرايي 

باشد.  امنيت منطقه خليج فارس مي

واژه هاى كليدى
 ،(Crisis) بحران ،(Ampriylism)امپرياليسم ،(Move crisis) انتقال بحران
توان نظامي (Military power )، جهاني شدن (Mondisation)، چالشهاي 
ژئوپوليتيك   ،(Persian Golf) فارس  خليج   ،(Security challenges) امنيتي 
 Political)سياسي مشروعيت   ،(Lasting peace)پايدار صلح   ،(Geopolitic)
ـ  سياسي  همگرايي   ،(Management Crisis)بحران مديريت   ،(logitimacy

.(Cultural and economic convergence)اقتصادي

مقدمه
 بررسي رويداد وعلل وقوع جنگهاي منطقه خليج فارس بدليل موضوع 
پان عربيسم ، اختالفات مرزي كشورهاي حاشيه خليج فارس همچنين مسئله 
اعراب و اسرائيل، موقعيت استراتژيكي آن و مهمتر از همه وجود ذخاير عظيم 

تحليلي بر 
ضرورت امنيت در منطقه خليج فارس و مديريت بحران 
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طريق آب راه خليج فارس بين هندوستان و درياي مديترانه تجارت مي كرده اند. 
دريانوردي ايرانيان در خليج فارس قريب به 5 سال پيش از ميالد مسيح و در 

دوران سلطنت داريوش هخامنشي آغاز شد (علي اكبر كجباف، 1384، ص 17).

(Purser اقتباس از) نقشه 1: نقشه شورى خليج فارس

نقشه 2: گردش عمومى آب و مواد نفتى در خليج فارس

دو رويداد مهم سرنوشت منطقه خليج فارس را به كلي دگرگون ساخت :
اول كشف راه آبي جديد «دماغه اميدنيك» (در منتهي اليه جنوب قاره-
آفريقا) به وسيله واسكودواگاما، دريانورد پرتقالي، كه سبب شد از اوايل قرن 
شانزدهم ميالدي به بعد حضور و نفوذ استعمار كهنه به وسيله ي پرتغالي ها 
در منطقه آغاز شود. دوم، كشف و توليد نفت در ابتداي قرن بيستم ميالدي 
براي نخستين بار در ايران رخ داد كه تنها يكي از مهم ترين رخدادهاي تاريخي 
ـ سياسي منطقه به شمار مي آمد. در قرن بيستم ميالدي خليج فارس، صرف 
و  رخدادها  شاهد  بزرگ  كشورهاي  نفتي  رقابت هاي  از  ناشي  مسائل  از  نظر 
تغيير و تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي گوناگون بوده است كه 
ترتيبات امنيتي جديد منطقه و استقرار ثابت نيروهاي نظامي آمريكا در اين 

منطقه از جمله ي آنها به شمار مي روند. (پيروز مجتهدزاده، 1371، ص 18)
خليج فارس نقش خود را، به عنوان شاهراه بازرگاني، از روزگاران باستان 
آغاز كرد. اين نقش، از هنگام گسترش يافتن قدرت امپراتوريهاي بزرگ در 
پارتيان، روميان  مقدونيان،  يونانيان،  باستان همانند هخامنشيان،  باختر جهان 
و ساسانيان، اهميت بيشتري پيدا كرد. هنگامي كه امپراتوري عرب حاكميت 

ميشود،  خوانده  خاورميانه  امروز  كه  گستراند  منطقهاي  سراسر  بر  را  خود 
خليج فارس نقش خود را در زمينه بازرگاني و ارتباطات تجديد كرد و مركز 
اين امپراتوري را با پيرامونهايش مربوط ساخت. به هنگام گسترش رقابتهاي 
به  هم  فارس  خليج  خاورزمين،  در  اروپايي  قدرتهاي  استراتژيك  ـ  سياسي 
زنجير  در  پراهميت  عنوان يك حلقه  به  بازرگاني و هم  عنوان يك شاهراه 

استراتژيك آنان مورد توجه قرار گرفت (پيروز مجتهدزاده،1371 ، ص17).
موقعيت جغرافيايي، از سوي ديگر، خليج فارس را به كانون دنياي كهن 
كشاند، بدان جا كه راههاي بزرگ بازرگاني دنياي كهن از نزد اين دريا ميگذشت. 
همين عامل موقعيت است كه اهميت فراوان منطقه را در ازاي تاريخ سبب 
منطقه  يك  عنوان  به  را  منطقه  اين  كه شخصيت  ديگري  عامل  است.  شده 
ژئوپلتيك ويژه، قوام بيشتري داده است، اهميت استراتژيك آن است. در ديده 
هلنديان،  پرتغاليان،  ميالدي،  پانزدهم  قرن  از  رقيب  فرامنطقهاي  قدرتهاي 
براين منطقه  انگلستانيان و روسيان هر يك دريافتند كه چيرگي  فرانسويان، 
نقش حساس در پيروزي سياستهاي استعماري آنان در خاور زميني خواهد 

داشت.
با شكست فرانسويان در جنگهاي ناپلئوني، بريتانياييان، روسيان، ايرانيان، 
عثمانيان و وهابيان رقيبان اصلي در منطقه شدند. محيط سياسي كه هر يك 
از اين نيروها در منطقه آفريدند، به ويژه محيطي كه بريتانيا در منطقه پديد 
اقتصادي كه برگرد صيد  با زندگي  آورد و يك قرن و نيم ادامه داد، همراه 
و بازرگاني مرواريد دور ميزد و در نيمه نخست قرن بيستم جاي خود را 
به اقتصاد توليد و بازرگاني نفت داد، عوامل پراهميتي بودند در پديد آوردن 
محيطي ويژه و برخوردار از عوامل محيطي ويژه كه با قاطعيت ميتوان آن را 

منطقه ژئوپلتيك خليج فارس ناميد (پيروز مجتهد زاد،1371 ،ص 20).
پديده ژئوپلتيك ـ جهان كروي يا گيتي هسته مركزي بحث در مباحث 
كاربردي  مطالعات  به  بزرگ  قدرت  آوردن  روي  است.  بوده  ژئوپلتيك 
ژئوپلتيك، براي استفاده از امكانات جغرافيايي به منظور گسترش منافع خود 
در سطح جهان بوده است. آنگاه كه ايدئولوژي مبناي رقابت ميان قدرتها باشد 
آنجا كه   . قرار ميگيرد  بر جهان هدف  نظر  ايدئولوژي مورد  چيره ساختن 
اقتصاد در منافع و موقعيت اقتصادي مبناي رقابت ميان قدرتها باشد، چيرگي 
سياسي بر جهان هدف قرار ميگيرد. مانند تالش بريتانيا براي چيره شدن بر 
جهان در دوران بازي بزرگ قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و تالش اياالت 
متحده براي چيره شدن بر جهان در دوران «جهاني شدنها» ي كنوني(پيروز 

مجتهدزاده، 1381، ص 161).
منطقه خليج فارس، قبل از آن كه سبب تعلقش به خاورميانه شناخته و 
حائز اهميت شود به سبب منابع انرژي غني و مواد غذائي گوناگون و مواد 
پيدا  ژئوپلتيكي  موقعيتي  باشد،  داشته و ذخيره مي  آن وجود  در  كه  معدني 
كرده و از آنجايي كه بسياري از كشورهاي خاورميانه با آن مرز آبي تشكيل داده
اند و به عنوان يك شاهراه براي جهان غرب به منظور ورود به خاورميانه مي
باشد موقعيتي استراتژيك، ژئوپلتيك و ژئواكونوميك يافته است. اين منطقه به 
لحاظ برخورداري از ويژگيهاي طبيعي بالقوه و بالفعل همواره در طول تاريخ 
آبستن بحران بوده كه بخش عمده آن مربوط به عوامل فراملي، منطقهاي يعني 
قدرتهاي بينالمللي و بيگانگان بوده است. قبل از پرداختن به خصوصيات 
تبيين واژه  به توضيح و  براي روشن شدن مسئله بحران  منطقه،  موجود در 

مديريت وپديده بحران مي پردازيم.

بحران و مديريت بحران
مديريت بحران به نوعي تدبير راهبردي داللت ميورزد كه در فرايند آن، 
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محيطهاي داخلي و خارجي يك بحران مورد تحليل قرار ميگيرد، شناخت 
الزم كسب ميشود، مسير راهبردي پايهگذاري و راهبردهايي خلق ميشوند 
كه بتوانند نخبگان را براي رسيدن به اهداف تعيين شده و تدبير شايسته بحران 

ياري رسانند. 
براين اساس مديريت بحران اقدامي است كه در بسياري موارد شبيه به 
جنگ محدود است و هدفش نه محو كامل جنگ، بلكه تحديد و ممانعت 
از تكرار آن است. به بيان مك كارتي، هدف اصلي مديريت بحران، دستيابي 
به گونهاي است  براي برطرف كردن شرايط غيرعادي   به راه حلي معقول 
كه منافع و ارزشهاي اساسي، حفظ و تأمين گردند. از منظر ريختشناسي 
اعتبار جنبههاي گوناگون گونهشناسي طبقهبندي كرد.  به  بحران را ميتوان 
به بحرانهاي اجتماعي،  اعتبار موضوع، بحرانها را ميتوان  به  براي نمونه 
تهديد،  شدت  اعتبار  به   ،... و  قومي  و  نظامي  فرهنگي،  اقتصادي،  سياسي، 
تداوم زماني و درجه آگاهي آنها را به نو ظهور، بدعتي، ُكند، موردي و ...، به 
اعتبار گستردگي (فراگيري) ميتوان به بحرانهاي محلي، ملي، فراملي صورت

بندي نمود . 
همانگونه كه ميدانيم بين امنيت ملي، امنيت جهاني و مسئله مديريت بحران 
«در  رابطه وثيقي وجود دارد. در اين خصوص محمدرضا تاجيك مينويسد: 
جهان جهاني شده امروز كه در آن مرزها شيشهاي شده و فاصلهها از ميان 
رفتهاند، رابطه تنگاتنگ و فشردهاي ميان بحرانهاي ملي و فراملي وجود دارد. 
به گفته كارل ياسپرس، ما در آستانه تحول تاريخي بزرگي قرار داريم. ديگر، 
برون (Outside) وجود ندارد، و جهان به هم نزديك شده است (محمد رضا 

.(www.bashgah.net،تاجيك
در  كه  «دريك سمپوزيوم  ندارد،  واحدي وجود  نظر  بحران  تعريف  در 
مسائل  بررسي  براي  آمريكا   (Princeton) پرينستون  دانشگاه  در  سال 1967 
تشكيل  سياسي  علوم  استادان  مشهورترين  شركت  با  بينالمللي  بحرانهاي 
گرديد، موضوع تعريف بحران بدون اتفاق نظر كامل به حال خود رها شد. 
شركتكنندگان در اين كنفراس، در اين نظر شريك بودند كه تعريف بحران 
بستگي به يك سلسله مسائل جانبي مربوط به آن دارد كه  به جنبههاي تئوري 
وجود  با  ميشود.»  مربوط  مي گيرد،  بر  در  تحقيق  كه  ويژهاي  مسائل  كلي 
آنكه اصطالح بحران حدود و ثقور مشخصي ندارد ممكن است دربرگيرنده 
حوادث و اتفاقات داخلي و خارجي ملل، با آثار متفاوت باشد. از نظر سياست 
بينالمللي، بحراني كه ما از آن صحبت ميكنيم عمومًا مربوط به حوادثي مي
مشخص  مرز  ترسيم  البته  ميباشند.  ذينفع  آن  در  مستقيمًا  دولت  كه  گردد 
تا حدودي  ما،  بينالمللي در شرايط كنوني دنياي  بين بحرانهاي داخلي و 
غير ممكن به نظر ميرسد؛ چون يك بحران داخلي كه در چهار ديوار يك 
كشور حادث ميگردد، ميتواند عواقب و  آثار بسيار تعيين كنندهاي در خارج از 

مرزهاي آن كشور داشته باشد. 
از بعد از جنگ دوم جهاني و مشخصًا از سال 1948 كه كشورهاي عربي 
آن را سرآغاز ستيز و پيكار به حساب ميآورند، همواره ما شاهد  بحرانهايي 
در اين منطقه (و خاورميانه) بودهايم كه مستقيماً روي سياستهاي جهاني و منطقه 

تأثير خاص داشته است. 
از نظر غرب خاورميانه يك منطقه كليدي در جنگ سرد محسوب ميشود. 
از تنگه استراتژيك هرمز  نياز غرب  از نفت مصرفي مورد  حدود يك سوم 
عبور ميكند، آسيبپذيري حكومتهاي محافظه كار عرب، اختالفات مرزي و 
ارضي آنها بر اهميت استراتژيكي  منطقه خليج فارس براي غرب و در نتيجه 
اصغر كاظمي، 1368،  (سيد علي  را مسجل مينمايد.  منطقه  اين  بودن  بحرانزا 

صص101ـ99ـ13ـ12ـ6ـ5)

خليجفارس وعلل توجه قدرتهاي بزرگ
مطالعه تاريخ اين منطقه خصوصًا تاريخ سياسي آن نشان ميدهد كه چهار 
در  ژئوپلتيك همواره  و  فرهنگ سياسي  بازار،  نفت،  اساسي شامل؛  مؤلفه 
شكلدهي به تحوالت و تغييرات در اين منطقه حساس جهان نقش داشته 
است و صرفًا در هر دوره مشخص اولويت اين مؤلفهها نسبت به يكديگر 
تغيير نموده است. از سوي ديگر همواره به تناسب ساختار نظام بينالمللي 
اين منطقه در چارچوب مؤلفههاي مطرح شده مورد توجه بازيگردانان جهاني 

يا قدرتهاي بزرگ بوده است. 
بنابراين ريشههاي بحران كنوني خاورميانه را بايد در كشمكش قدرتهاي 
رقيب استعماري و امپرياليستي اروپا و سپس آمريكا و تضاد ميان منافع آنها 

جستجو كرد (حميد احمدي، 1369، ص247).
اهميت خليج فارس ناشي از عواملي است كه مهمترين آنها عبارتند از : 
1. نفت 2. گاز 3. تجارت 4. موقعيت ژئواستراتژيك 5. معادن زيرزميني 6. 

ايدئولوژي7. مركز تمدن.
ابعاد گوناگون اهميت خليج فارس موجب جلب توجه دولتها و كوشش 
آنها براي كنترل هرچه بيشتر و وسيعتر اين منطقه است. همين ميل به تسلط بر 
منطقه است كه موجب تضاد شده و ايجاد بحران مينمايد. اين تضاد ميتواند: 
1. بين دولتهاي دوست ولي رقيب خارج از منطقه (نظير كشورهاي صنعتي 

غرب) بوجود آيد.
يا  غرب  كشورهاي  (نظير  منطقه  از  خارج  رقيب  متخاصم  دولتهاي  بين   .2

روسيه و چين) بوجود آيد.
3. بين قدرتهاي مهاجم خارجي و قدرتهاي منطقهاي (هركجا قدرت منطقهاي 

توان عكسالعمل بيابد) بوجود آيد.
4. بين قدرتهاي منطقهاي (هر كجا كه موقعيت مناسب براي اقدام ايجاد شود) 

بوجود آيد (همايون الهي، شماره 27، ص 26).
آمريكا در دهه 80 قرن بيستم براي توجيه حضور خود در منطقه خليج 
كه  آنجا  تا  ميكند،  معرفي  عربي  كشورهاي  منافع  حافظ  را  خود  فارس 
«جيمي كارتر اعالم كرد اياالت متحده از عربستان سعودي و ممالك عربي 
خليج فارس در مقابل تجاوز خارجي دفاع خواهد كرد» (جوديت ميلرـ لوري 
ميلروي،1370، ص 185)؛ تا بدين وسيله ادعاي صدام حسين را در نقش محافظ 

اميرنشينها ضعيف و بي اثر كند. 
همانگونه كه اشاره شد، «اختالفات مرزي و ارضي بين دولتهاي خليج 
عواملي  مهمترين  از  دولتها  اين  از  برخي  توسعهطلبانه  سياستهاي  و  فارس 
است كه صلح و امنيت منطقه را تهديد ميكند.» اين اختالفات و توسعه طلبيهاي 
اقتصادي  و  را در شكلدهي روابط سياسي  برجستهاي  نقش  تاكنون  ارضي 
بين كشورهاي خليج فارس ايفا نموده و در طول تاريخ به طور مكرر سبب 
تنش ميان دولتهاي منطقه شده است. در خليج فارس مناطق بسياري وجود 
دارد كه ميتوان از آنها به عنوان كانونهاي بحران نام برد. برخي از اين مناطق 
عبارتند از: اروندرود، خوزستان، كويت، جزاير وربه، بوبيان، ابوموسي، تنب 
بزرگ و تنب كوچك، حالول، حوار، امالمرادم، واحه برديمي، منطقه ذهاراب 
و ... برخي از اين مناطق در گذشته زمينههاي بروز جنگ، مناقشه و بحران در 
روابط كشورهاي اين منطقه را فراهم آوردهاند. اما مناطق مذكور شديدترين 
بحرانها را در تاريخ معاصر خليج فارس موجب شدهاند. از طرف ديگر در ميان 
كشورهاي جنوبي خليج فارس نيز مناطق بسياري وجود دارد كه كانونهاي 
بالقوه بحران محسوب ميشوند. مرزهاي زميني ميان بسياري از اين كشورها 
هنوز معين نشده است. مناطق بسياري وجود دارد كه حاكميت بر آن مورد 
اختالف است. در مورد حاكميت بر برخي از جزاير جنوبي خليج فارس نيز 
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از  بسياري  قاره  فالت  دارد.  وجود  اختالف  منطقه  اين  كشورهاي  ميان  در 
اين كشورها به علت وجود اختالف نظر هنوز تحديد حدود نشده است. در 
صورتيكه گامهاي مثبتي در جهت حل و فصل اختالفات و مناقشات مذكور 
برداشته نشود، اين موارد ميتواند در آينده زمينه ساز تجاوزات و بحرانهاي 
ديگري در اين منطقه باشد؛ بطوريكه اين مسئله در طي يك دهه اخير موجب 
دو تجاوز گرديده است، يكي تجاوز نظامي عراق به ايران در سپتامبر 1980، 
كه امنيت منطقه را به طور جّدي بر هم زد و ديگري تجاوز عراق به كويت 
بروز  به  منجر  كه  عراق  به  آن  رسمي  الحاق  سپس  و   1990 اوت  دوم  در 
دومين جنگ بزرگ در خليج فارس گرديد و بار ديگر منطقه را وارد جنگي 
جديد نمود. متأسفانه برخي از دولتهاي منطقه هم نسبت به همسايگان خود 
از سياستهاي توسعه طلبانه ارضي پيروي ميكنند كه اين مسئله به مراتب 
براي صلح و امنيت منطقه خطرناكتر ميباشد. بايد در نظر داشت كه عصر 
امپراتوريها سپري شده و تنها با حفظ مرزهاي جغرافيايي موجود و احترام به 
قراردادهاي مرزي منعقده مي توان شرايط يك صلح پايدار را در منطقه بوجود 

آورد (اصغر جعفري ولداني،1371،صص310ـ309ـ پانزده ـ شانزده).
بدون  فارس  خليج  منطقه  و  عربي  خاورميانه  كنوني  بحران  ريشهيابي 
بيست  اوايل قرن  نوزده و  اواخر قرن  منطقه در  اين  درك تحوالت سياسي 
امكان پذير نيست. زيرا در اين دوره، حوادث و تحوالتي به وقوع پيوست 
اوليه بحران كنوني نقش عمدهاي داشتند. ظهور  كه در پيريزي هستههاي 
به عنوان سرزمين  فلسطين  به  يهوديان  بازگشت  جنبش صهيونيسم و طرح 
موعود ملت يهود از يكسو و آغاز جنبش ناسيوناليسم عرب از سوي ديگر 
و  ميآيد. صهيونيسم  به حساب  دوران  اين  سياسي  تحوالت  از عمدهترين 
ناسيوناليسم عرب كه در جريان جنگ جهاني اول از بازيگران عمده صفحه 
سياسي خاورميانه عربي بودند، پس از پايان جنگ، بر سر فلسطين روياروي 

هم قرار گرفتند . 
امپراطوري  به  نسبت  اروپايي  بزرگ  قدرتهاي  سياست  ديگر  سوي  از 
عثماني در نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيست، از عوامل مهم پيريزي 

بحران كنوني در خاورميانه عربي به حساب ميآيد.  
جنبش ظهور و تكامل صهيونيسم با طراحي وحمايت قدرتهاي اروپايي 
بالقوه  انگلستان جهت تأمين منافع خود و جلوگيري از خطرات  مخصوصًا 
(حميد  شد  اسرائيل  رژيم  گيري  شكل  به  منجر  نهايت  در  كه  آمد  بوجود 
احمدي،1369،صص پانزده ـ شانزده). پس از به نتيجه رسيدن ايده صهيونيسم، با 
ايجاد كشور اسرائيل در سال 1948 و گسترش عالئق نفتي آمريكا در عربستان 
سعودي و بعضًا برخي كشورهاي ديگر خليج فارس، منطقه خاورميانه نقشي 
دهه  اوايل  از  كرد.  پيدا  متحده  اياالت  استراتژيك  هدفهاي  در طراحي  مهم 
1950 به بعد، خاورميانه به گونهاي ويژه، مركز توجه و بحثهاي شوراي 
امنيت ملي آمريكا قرار گرفت (ساموئل ولز، 1373، ص 147). جنبش ناسيوناليسم 
عرب كه عمدتًا توسط مسيحيان عرب و تأثير نهادها و انديشههاي سياسي 
و  داشت  طلبي  اصالح  جنبه  نخست  مرحله  در  كرد،  پيدا  گسترش  غرب 
خواهان ايجاد اصالحات سياسي و اقتصادي به نفع اعراب بود. مرحله دوم، 
او تركهاي  از  زماني فرا رسيد كه استبداد سلطان عبدالحميد عثماني و بعد 
دو  واحد  «كشور  ايجاد  طرح  ناسيوناليستها  و  كرد،  نااميد  را  اعراب  جوان، 
پيشنهاد  اسالم  اتحاد  و  عثماني  براي حفظ وحدت  را  ترك»  ـ  مليتي عرب 
كردند. در سومين مرحله  جنبش ناسيوناليسم عرب، جدايي طلبي و استقالل 
اعراب به عنوان تنها راه حل ممكن مطرح شد. در اين مرحله بود كه جنبش 
ناسيوناليسم آلت دست قدرتهاي استعماري اروپا و بويژه انگلستان شد (حميد 

احمدي، 1369،ص هفده).

همانطور كه اشاره شد، رابطه كشورهاي اروپايي با خاورميانه، ادامه يكي 
با  كه  روم  امپراتوري  زمان  از  كه  است  قارهاي  ميان  روابط  قديميترين  از 
امپراتوري ساسانيان در ارتباط بوده تا رابطه شارلماني و هارون الرشيد و از 
جنگهاي صليبي تا كشمكشهاي امپراتوري مقدس روم ـ ژرمني با امپراتوري 
خط  استعماري  نو  روابط  تا  كهن  استعماري  روابط  از  باالخره  و  عثماني 

متداومي ترسيم ميكند (احمد نقيب زاده ،شماره 2،ص 265).
خاورميانه به عنوان يك منطقه نفت خيز به دليل برخورداري از ذخائر 
عظيم انرژي در اتخاذ سياست خارجي كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي 
و  منطقهاي  جنگهاي  وقوع  در  كه  آنجا  تا  است،  بوده  تأثيرگذار  ابرقدرت 
غيرمنطقهاي يا در اتحاد كشورهاي منطقه و بلوكبندي غير از آن به نحوي 
در ثبات و يا بوجود آمدن بحران و حتي مديريت آن تأثير مستقيم داشته است. 
اين منطقه به عنوان يك منطقه نفت خيز و همچنين منطقهاي شامل ذخائر 
شوادران،1352،صص  (بنجامين  است  كرده  كسب  افزوني  روز  اهميت  بزرگ 

419ـ418ـ417).
براين اساس، اين ماده همواره عاملي در جهت ثبات يا عدم ثبات و امنيت 
در منطقه خليج فارس بوده است؛ بنابراين افزايش اهميت جايگاه منطقه خليج 
فارس در استراتژيهاي جديد انرژي ناشي از دو چيز است؛ نخست: افزايش 
مصرف و در نتيجه افزايش تقاضا براي نفت خام، دوم: كاهش ذخاير نفت 
حوزههايي چون درياي شمال و شايد هم آمريكاي مركزي و حوزه كارائيب. 
با اين وجود نفت خليج فارس كمابيش 23 درصد از نفت مصرفي جهان را 

تأمين ميكند (سهراب عسكري، شماره 210ـ209، ص 24).
بريتانيا كه از سال 1956 نقش اول را در بخش خاورميانهاي مديترانه از 
بود. شايد  اواخر سالهاي 1960 قدرت حاكم در خليج فارس  تا  دست داد 
كرانه  در  كه  عربي  شيخنشينهاي  از  هيچكدام  عمان  و  بحرين  استثناي  به 
جنوبي خليج فارس  قرار گرفتهاند به جهت كمبود جمعيت و نبودن منابع 
نميتوانستند بدون حمايت بريتانيا به عنوان يك واحد سياسي مشخص دوام 
يابند. در نيمه قرن بيستم نفت به تدريج جاي انگليسيها را گرفت و به آنها 
امكان داد به صورت كشورهاي بسيار كوچك و مستقل درآيند (ژان پير درينك، 

1368، ص 421).
و  شوروي  فروپاشي  با   1991 در  بويژه  كه  جهاني  نظام  دگرگونيهاي 
در  عراق  عليه  آمريكا  رهبري  به  متحدين  بيسابقه  نظامي  عمليات  پيروزي 
اختالفات  در  را  تازهاي  بعد  كرد،  هميشه خودنمايي  از  كويت محسوستر 
ارضي و مرزي در خليج فارس مطرح ساخت، اگرچه دخالت در امور داخلي 
منطقه از هنگام تجهيز و تشويق عراق براي حمله نظامي به ايران در 1980 
و  عراق  ميان  مذكور  اختالفات  تشديد  با  دوران جديد  اين  بود.  شده  آغاز 
كويت و اوجگيري آن در 91 ـ1990 برخي كشورهاي خليج فارس را تشويق 
كرد تا در 1992 خصمانه تالش نمايند تا اختالفات گذشته را براي دست 

آوردهاي تازه تجديد كنند. 
از جمله عواملي كه مي تواند مهاجرت منطقهاي را افزايش دهد حضور 
نظامي قدرتهاي خارجي در خليج فارس است. اگر چه اين حضور نظامي 
به كويت و عربستان سعودي  از تجديد خطر عراق نسبت  براي جلوگيري 
توجيه ميشود. اما در عمل سبب افزايش اعتماد به نفس كاذب در كشورهاي 
كوچكتر عليه كشورهاي بزرگتر منطقه ميگردد. بهترين نمونه اين اعتمادبه 
نفس كاذب ناشي از ادامه حضور نظامي بيگانگان در منطقه و ابراز پشتيباني 
يك جانبه و خطرناك آنها، جنجال بزرگي است كه امارات متحده عربي در 
1992 عليه حاكميت ايران بر جزاير ايراني ابوموسي و دو تنب به راه انداخت. 
به عبارت ديگر ادامه حضور نظامي آمريكا در خليج فارس توازن استراتژيك 
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منطقه را بطور كلي دگرگون ساخته است، توازني كه مهمترين عامل ثبات و 
امنيت در هر منطقه اي است.

و  مصر  ميبايستي  كه  فارس  خليج  براي  امنيتي  نظام  آمريكايي  طرح 
سوريه را در برگيرد و شامل ايران و عراق نباشد، از همان ابتدا محكوم به 
منطقه خليج  سياسي  طبيعت جغرافياي  با  آن  طبيعت  كه  بود. چرا  شكست 
فارس در تضاد بود و ژئوپلتيك هميشه فعال و دروني دنياي عرب از پيشرفت 

آن جلوگيري ميكرد  (پيروز مجتهدزاده، 1374،صص63ـ64).
با توجه به موقعيت منطقه،  هرگونه تنش يا نا امني در هر جاي اين منطقه 
بر سراسر آن اثر ميگذارد؛ هرچند اين اثر در بخشهايي از آن كم رنگ باشد 
در نتيجه براي دستيابي به امنيت همه جانبه در اين منطقه بايد به عناصر بومي 
امنيت توجه كرد. منطقه خاورميانه و خليج فارس در نظريه جهاني مكيندر، 
حاشيهاي (هالل داخلي) است ولي اهميت خاص دارد چرا كه محل تماس و 
تالقي خشكي و درياست و بنابراين  ميتواند محل برخورد نيروهاي زميني 

و دريايى باشد. 
اگر چه نظريات مكيندر از 1904 ـ 1945 دستخوش دگرگونيهايي شد 
به درون  راهيابي  براي  يعني رقابت قدرتهاي زميني  الگوي وي  ولي اصول 
كمان حاشيهاي، جايي كه در دسترس قدرتهاي دريايي است، به همان شكل 

باقي ماند (سهراب عسگري، شماره 210ـ209، صص 19،16).
خليج فارس اكنون با توجه به قابليتهاي نفتي و منابع طبيعي، موقعيت 
اقتصادي، شاهراهي، ارتباطي خاورميانه و ... اي كه دارد به وضعيتي رسيده 
كه به انباري از تسليحات نظامي مبدل گرديده است. بطوريكه تداوم چنين 
روندي به همراه عدم نقش آفريني مثبت از ناحيه جامعه بينالمللي در جهت 
تقويت امنيت منطقه، بروز فاجعههايي به مراتب عظيمتر از جنگ جهاني را 

به طور بالقوه در خود حفظ نموده است. 
منطقه خليج فارس همراه با پديدههاي مشترك محيطي آن بهترين فرصت 
را پيش ميآورد تا ملتهاي همكرانه در آن براي رسيدن به سرمنزل تشكيل 
اقتصادي  بقاي  براي  كه  كنند. سرمنزلي  اقتصادي، همكاري  يك گروهبندي 
آينده  پديدار  اقتصادي  چندقطبي  جهان  ژئوپلتيك  در  منطقه  كشورهاي 
استراتژيك  دلبستگيهاي  و  اقتصادي  زندگي  بودن  است. همگون  ضروري 
مربوط، توأم با اهميت جهاني اين منطقه به خاطر ظرفيت گسترده توليد و 
صدور نفت وگاز همراه با بستگيهاي بازرگاني گسترده آن با هم گروهبنديهاي 
اقتصادي  گروهبندي  يك  ايجاد  براي  را  استثنايي  فرصتي  جهان،  اقتصادي 

منطقهاي پيش ميآورد كه نبايد از دست داد. 
براي  ديگر،  سوي  از  مرزي،  و  سرزميني  اختالفهاي  آميز  صلح  حل 
آماده شدن در راه تشكيل يك گروهبندي اقتصادي در منطقه ضروري است. 
در حالي كه تالش بيدليل در راه بيداركردن اختالفهاي خفته و حل شده 
سرزميني و مرزي لطمه بزرگ خواهد بود به دورنماي همكاري پر اهميت 

منطقهاي جهت رقابت جمعي با ديگران در جهان پديدار آينده .
نظام دگرگون شونده جهان دهه 1990، منطقه خليج فارس و اولويتهاي 
تشخيص  قابل  آن  پيشين  نماي  كه  نمود  دگرگون  چنان  را  آن  استراتژيك 
نيست. اين اولويتها، از نگراني نسبت به تهديد خارجي (از سوي شوروي 
پيشين) به تنش ناشي از كشمكشهاي جغرافيايي در درون منطقه، دگرگون 
شدند. منطقهاي كه مواردي چند از اختالفات سرزميني در آن، به اندازه انفجار 
بحران 1990 ـ 1991 كويت، قابل انفجار است. در پي بحران ياد شده كويت، 
موازنه قدرت در خليج فارس، به همين روال، دگرگون شده و اياالت متحده 

را به عنوان نيرومندترين حضور نظامي منطقه معرفي كرد. 
اين حقيقت را نميتوان ناديده گرفت كه تا هنگامي كه زندگي اقتصادي 

ملل خليج فارس به صدور منابع انرژي زا و امنيت مبادالت بازرگاني از راه 
اين دريا وابسته است، همكاري هاي ايراني ـ عربي لزوم تأمين امنيت اين 

منطقه است (پيروز مجتهدزاده، 1374، صص 63،64).
از طرفي درخصوص ضرورت اتخاذ سياست همگرايي با درنظر گرفتن 
جهان،  تك قطبي شدن  با  كه  داشت  درنظر  بايد  جهاني  وقدرتهاي  واقعيات 
دوران (موازنه سياسي) اعم از نوع مثبت ومنفي آن به سر آمده و از اين پس 
فقط بايد به (مراوده سياسي) انديشيد، زيرا وقتي طوفاني عظيم ميآيد و اغلب 
درختان تنوعمند از ريشه كنده ميشوند و به زمين ميافتند، نظريه داروين 
خالف از آب درميآيد،  چرا كه مناسبترين، تنوعمندترين وقدرتمندترين بايد 

بقاء مييافت ! .... 
از  وجلوگيري  رقيب  غافلگيري  منظور  وبه  دوقطبي،  درجهان  سابقا" 
بود،  كوتاه  بسيار  معموالً  مخاصمه،  تاآغاز  تهديد،  زمان  فاصله  او،  مداخله 
پيشروي  گزارش  نخستين  دريافت  از  روز  پنج  ظرف  ترومن  كه  طوري  به 
نيروهاي كره شمالي، تصميم به مداخله در جنگ گرفت وكندي، يك هفته 
بعد از دريافت نخستين گزارش استقرار موشكهاي روسي، دست به محاصره 
كوبا زد. ولي در جهان امروز پختگي سياسي ما را بر آن ميدارد تا قبل از 
با خيال آسوده و  پايان برده و  آن حريف سرفرصت مهره چينيهايش رابه 
محاسبه شده و درس گرفته از تجربيات جنگهاي عراق وافغانستان، دست به 

حمله زند به پيشگيري آن همت گماريم.

نتيجه
بحران  عمده  كانونهاي  از  يكي  همواره  تاريخ خود  در طول  خاورميانه 
در جهان بوده و در برخي دورههاي تاريخي نقاط عطف تحوالت در عرصه 

جهاني در خاورميانه شكل گرفته و يا پايان پذيرفته است. 
امنيت  بويژه  دارد.  چشمگير  پيوند  خاورميانه  امنيت  با  جهاني  امنيت 
منطقه  اين  از  خام  نفت  تداوم صدور  به  بسته  صنعتي  كشورهاي  اقتصادي 

است كه براي اين كشورها حياتي و بسيار مهم ميباشد. 
شرايط  ناهمانگي  گوناگون،  نامتجانس  مذاهب  و  فرقهها  نژادها،  وجود 
و  مرزي  اختالفات  راديكال،  نوجنبشهاي  ظهور  ملل،  سياسي  و  اقتصادي 
ارضي، روحيه پان عربيسمي ـ ناسيوناليستي و ... همواره سبب شده كه نتوان 
رهيافت يگانهاي را براي دكترين امنيت در خاورميانه و منطقه خليج فارس 
و چشمانداز آتي آن مد نظر گرفت. وجود بحرانهاي جديدي چون آب و 
انرژي موجب شده است تا حضور قدرتهاي نظامي جهاني در منطقه به بهانههاي 
حفاظت از نظم نوين جهاني كه در حقيقت هدفشان تأمين منافع در خارج 
از مرزهاي خود وتضمين انتقال سرمايه به كشورهايشان  ميباشد را توجيه 
نظام  تشكيل  براي  فارس  خليج  ژئوپلتيكي  منطقه  كه  ميرود  گمان  نمايند. 

منطقهاي در آينده با دو رويكرد روبرو خواهد شد. 
1. تشكيل نظام منطقهاي با تكيه بر عناصر، مؤلفهها و عوامل بومي؛

 2. تشكيل نظام منطقهاي با دخالت قدرتهاي فرامنطقهاي بر پايه منافع و خواست 
آنها. 

بيگمان تشكيل يك نظام منطقهاي بر پايه خواست كشورهاي منطقه و 
نيازها، عناصر و عوامل بومي و مشترك، تمايل قلبي كشورهاي حوزه خليج 
گرفتن  پيش  در  و  مقطعي  و  ناكارآمد  از شيوههاي  پيروي  اما  است؛  فارس 
مواضع و سياستهاي غيراصولي، آنها را از دستيابي به چنين هدفي باز داشته 

است (پيروز مجتهدزاده، ، صص24،21،20).
آزمون  لحاظ  از  فارس  خليج  يعني  آن  قلب  ويژه  به  خاورميانه  منطقه 
مفاهيم ضد ونقيض امنيت ملي اهميت قابل توجهي دارد. از آنجا خليج فارس 
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به دليل برخورداري از ويژگيهاي خاص و سابقه ايجاد خشونت به سركوب 
و بيثباتي امنيت آن به چالش كشيده شده است بكاربستن رويكرد مذكور 
آگاهي  امنيتي، ضمن  رويكرد  اين  در  داشت؛  خواهد  پيش  از  بيش  اهميتي 
امنيت فرامنطقهاي  بر  تأثير آن  استراتژيكي منطقه خليج فارس و  از اهميت 
ضرورت احترام به منافع ملي كشورهاي همجوار و اتخاذ رويكرد همگرايي 
حضور  با  مخالفت  و  آن  حفظ  و  امنيت  ثبات،  ايجاد  جهت  در  منطقهاي 
بيگانگان (به بهانه مبارزه با خشونت و تروريسم) با تقدم بر ويژگيهاي بومي 

منطقه گريزناپذير است.   
آنچه در دهههاي گذشته در اين منطقه ديده شده، آميزهاي از تكرويها 
در سياست خارجي، انقباض در سياستهاي داخلي، تعريف امنيت ملي بر 
پايه مفاهيم و ديدگاه واقعگرايانه، واگرايي در سياستهاي اقتصادي و اجتماعي 
و امور منطقهاي و تالش براي برقراري پيوند با يك نيروي فرامنطقهاي بوده 

است. 
هر چند كشور ما از گذشتههاي دور تا امروز همواره بر اين نكته تأكيد 
داشته است كه منطقه خليج فارس بايد از دخالت ديگران دور بماند و خود 
ساكنان منطقه مسائل و مشكالت خود را حل و فصل كنند ولي اين خواست 
تاكنون تحقق نيافته است؛ در شرايط كنوني چارهاي نيست جز پرداختن به 
همگرايي سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي و حركت به سوي شكل دادن نظام 
منافع  بيشترين  رويكرد  اين  بومي.  مؤلفههاي  بر  تأكيد  با  منطقهاي  سياسي 

منطقه و ساكنانش را تأمين خواهد كرد. 
امروز منطقه خليج فارس به عنوان بزرگترين مخزن انرژي جهان و گرانيگاه 
خاورميانه، زمينههاي مشترك بسياري براي همكاري ساكنانش دارد. عواملي 
چون ويژگيهاي محيطي، ثروت، منابع انساني و ... در اين منطقه ميتواند 
نقش مكمل داشته باشد. بر آيند تشكيل نظام سياسي منطقهاي با تأ كيد بر 
عوامل و عناصر بومي، برآورده شدن منافع ساكنان منطقه در ابعاد گوناگون 

است (سهراب عسگري، شماره 210ـ209، ص 22).
به همين منظور ميتوان مؤلفههاي مؤثر بر آينده امنيت و همكاري خليج 
فارس را عنوان نمود كه تعامل بين آنها ميتواند تضمين كننده هدف مذكور 
باشد؛ آنها عبارتند از: مشروعيت سياسي، توانمندي اقتصادي، توجه به منابع 
طبيعي و استراتژيك (آب)، توان نظامي، تساهل مذهبي و قومي، مهاجرتها 
اتخاذ  و  آن  از  ناشي  امنيتي  به جهانيسازي و چالشهاي  توجه  وناامنيها، 
سياست همگرايي با كشورهاي همسايه و منطقه جهت تضمين امنيت و حفظ 

ثبات آن . 
بديهي است كه داخلي بودن مفهوم امنيت در جهان سوم سبب خواهد 
شد كه ابرقدرتها و ملل غرب كه مفاهيم امنيتيشان خارجي است بيشتر بر 
امنيت منطقه اثرگذار باشند. براين اساس استعمار گران و امپرياليسم بعد از 
انقالب صنعتي جهت تأمين سرمايه و منافع خود با انتقال بحران از كشورهاي 
توسعه يافته به كشورهاي توسعه نيافته از جمله منطقه حساس خليج فارس 

حضور خود را حفظ نمودهاند. 
بنابراين اين موضوع براي كشورهاي حوزه خليج فارس، بهترين راهحل 
امنيتيشان  امنيتي منطقه، منطقه گرايي در دكترين  تثبيت و كنترل  به منظور 
است. لذا بيشك كشورهاي منطقه خليج فارس به اين رويكرد خواهند رسيد 
كه امنيت مضيق خود را ميبايست ترك و دكترين امنيت موسع خود را در 
منطقه پايهريزي كنند. بدين لحاظ با ايجاد يك نظام امنيتي تعاوني كه به سبب 
آن تمامي كشورهاي منطقه خليج فارس از اين نظام امنيتي تعاوني حائز كسب 
امتيازات امنيتي باشند، ميتوان به آينده خارجي امن و صلح خليج فارس هم 

نزديك شد وهم اميدوار بود . 
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