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چالش ها و تهدیدات امنیت سازی در خلیج فارس و رابطه آن با الگوی ایران اسالمی
پیشرفت
دکتر امین نواختی مقدم
پیمان مجندهی
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چکیده
با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی و اقتصادی حوزهی خلیج فارس ،و تاثیراتی که در اقتصاد جهانی
داشته و دارد؛ این منطقه همواره مورد توجه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بوده است .بنابر مدعای اینمقاله؛
مولفههای امنیتساز و تامین آن ،فقط ازطریق قدرت نظامی امکانپذیر نبوده و مهمترین عامل ناامنی درمنطقه
عدمتوسعه یافتگی و پیشرفت در عرصههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است .قدرتهای برترجهانی و نظامجهانی
سلطه برای جلوگیریاز استقرار امنیت و همکاریمشترک منطقهای ،ازعامل اقتصاد و عدمتوسعه برای ایجادبحران و
بروز منازعه درسطح منطقه استفاده میکنن د بهاینصورتکه عدمتوسعه اقتصادی زمینه را هم برای دخالت
قدرتهایخارجی در منطقه مهیا میسازد و هم اختالف درسطح توسعهیاقتصادی موجب ایجادتنش و منازعه در
بین کشورهای منطقه میشود .درهمین راستا بود که مقاممعظمرهبری دههی چهارم انقالب را دههی پیشرفت
نامگذاری نمودند تا بتوان با مداخالت امنیتی قدرتهای بزرگ ازطریق مسالهاقتصادی مقابله کرد  .لذا هدف اینمقاله
شناسایی شاخصههای امنیتساز در منطقه و رابطهی اینمولفهها با الگویایرانی اسالمی -پیشرفت به عنوان الگوی
بومی توسعهمنطقه است .ایجاد نظام همکاریجمعی منطقهای بر پایه مولفههای مشترک اسالمی ،اعتمادسازی و
فرهنگ بومی ،میتواندباعث پیشرفت و خروج قدرتهای خارجی در منطقه و استقرار صلح و امنیت در منطقه و بین
کشورهای اسالمی شود .در اینمقالهاز روش اسنادی برای جمعآوری دادهها و از روش توصیفی  -تحلیلی برای تحلیل
اطالعات استفاده شده است.
واژههای کلیدی :امنیت ،خلیج فارس ،الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ،ج.ا.ایران ،نظامجهانی سلطه

مقدمه
اهمیت ژئوپلتیکی منطقه خاورمیانه که محل تالقی قاره های مهم آسیا ،اروپا و آفریقا میباشد؛ ازدیرباز موردتوجه
متفکرین سیاسی و نظامی غربی بوده است .اینمنطقه در عصر حاضر نیز باتوجهبه اهمیت زیاد در چرخه قدرت و
اقتصادجهانی،بخصوص برخورداریاز ویژگی های ژئوپلتیکی ،ژئواستراتژیکی ،ژئواکونومیکی و....تأثیرات فزایندهایبر
نظام تصمیمگیری جهانی داشته است .خاورمیانه بهلحاظ دارابودن تقریبا  800میلیاردبشکه نفت ازحدود1300
میلیاردبشکه نفت کشف شده دنیا ،جایگاه اول جهان را دارد .بیشاز 40درصد صادرات نفتجهاناز اینمنطقه
صورتمیگیرد و پیشبینی میشود اینرقم تاسال 2020به 40- 76درصد برسد.همچنین وجود کریدورهای متعدد
انتقال کاالهای اقتصادی و انرژی کشورهای مختلف نظیر کانالسوئز ،تنگهیهرمز ،تنگهیبسفرترکیه و بابالمندب،
یعنی کریدورهای اتصال و ارتباطبا اروپا ،بهاینمنطقه حساسیت ویژهای بخشیدهاست .خلیجفارس مهمترین کانون
منطقه خاورمیانه است که در این منطقه ژئواکونومیکی بسیار حساس قرار داشته ،و امنیت وثبات آن تاثیر بسزایی در
 - 1عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلیnavakhti@yahoo.com ،

 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه محقق اردبیلی
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تضمین امنیت انرژی جهان دارد .باتوجه به حوادث اخیر ،کشورهای منطقه به ایننتیجه رسیدهاند که تقویت
قدرتنظامی صرفاً نمی تواند ضامن امنیتپایدار کشورهای منطقه باشد .باید به ایننکته توجه داشتکه کشورهای
غربی برنامهای که برای امنیت منطقه در نظر گرفتهاند در راستای تامینمنافع کشورهای خود میباشد .حتی در
حوزه نظری و مباحث علمی امنیت منطقه ،باید در نظر داشت که این مدل ها و الگوهای نظری عمدتا بهگونهای
طراح ی شده است که استعمار و استثمار کشورهای جهان سوم را در پی داشته باشد .بکارگیری الگوی توسعه مبتنی
بر نظریات علوماجتماعی مدرنغربی و حرکتدر راستای مدرنیته و نظریات توسعه عمدتا مادیمحور و تکبعدی و
بهدلیل تحمیل جهان بینی و دیدگاه متضاد با هویت و تاریخ و فرهنگ موجب ایجاد بحران هویت و امنیت در منطقه
خواهد شد چراکه اینالگوی توسعه کامال درراستای منافع کشورهایغربی از جمله آمریکا طراحی شده است و
درصورت تهدید منافع این کشورها ،تنش و بحران ازسوی این کشورها در منطقه تحمیل خواهد شد .ازاینرو
قدرتهای فرامنطقهای در تامین امنیت منطقه حسننیت نداشته و صرفاً بهدنبال منافع خودشان و تضمین
تداوم جریان نفت و انرژیمنطقه هستند .وجه مشخصهی اصلی منطقه ،وجود تعارض و ستیز حتی در زمان
همکاریکشورها با یکدیگر میباشد .وجود اختالفاتقومی -مذهبی میان کشورهای منطقه ،عدمتفاهم
کشورهایمنطقه در برقراری یک نظم منطقهای قابلقبول ،عدم درکمشترکاز امنیت ،سطح توسعهی نامتوازن
منطقهایی ،گرایشها و دیدگاههایمتفاوت نخبگان حاکم و نبود توافق جمعی کشورهای منطقه برسر تعریف امنیت
و ....همگی اینمولفهها ،دالئلاصلی اختالفات منطقهای و زمینهساز حضور کشورهای خارجی درمنطقه شدهاست .لذا از
یکطرف توجهبه توسعهامنیتی اینمنطقه ازجهان و ازطرف دیگر تکیهبر مبانیاسالمی و بومی برای ایجاد یکسیستم
امنیتی و اقتصادی و در نتیجه عدموابستگی بهغرب ،تاثیرعمیقی بر پیشرفت کشورهای حوزهی خلیجفارس ازجمله
ج.ا.ایران خواهد داشت .بنابراین می توان با طرح مبانی الگوی اسالمیپیشرفت و پیادهکردن اینالگو در منطقه،
همگرایی و همکاری در منطقه خاورمیانه را گسترش داد .به این ترتیب می توان گفت امنیت منطقه به خاطر اینکه
درجهت تامین امنیت کشورهای هژمون در عرصه جهانی و برای پیشبرد منافع حیاتی و جهانی آنها طراحی شده است
لزوما این نگاه به امنیت منطقه نمی تواند مترادف با تامین امنیت کشورهای منطقه خلیجفارس قلمدادشود .ازسوی
دیگر باتوجه به هویت ،تاریخ ،فرهنگ ،جهانبینی توحیدی و امنیتذاتی در بینکشورهای منطقه ،استقرار و اجرای
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و کنارگذاردن نظریات توسعهغربی که درراستای تامینمنافع همان کشورها میباشد،
می توان به الگوی امینت پایدار و مردمی و متقابل در بین کشورهای اینمنطقه دست یافت و از ایجاد تنش و بحران
بخاطر اجرای امنیت غرب محور و غیر اصیل جلوگیری و ممانعت کرد .توجهبه موارد مطرح شده ضرورت پژوهشرا
اثبات می نماید چراکه نتایج این تحقیق می تواند موجب افزایش توانراهبردی کشورجهت ترسیممهندسی مطلوب
محیطامنیتی ،جلوگیریاز انزوا و اجماع سازی ،ارتقاء امنیتملی و ثباتمنطقهای و زمینه های پیشرفت را فراه م نماید.
اهداف پژوهش
هدف این پژوهش شناسائی شاخصههای امنیت سازی درمنطقهی خلیجفارس است .ازجملهی اینشاخصهها بُعد
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی است .حال سئوالی که مطرح میشود این است:
 - 1دستیابیبه امنیت منطقه باتوجهبه الگوی اسالمیپیشرفت چگونه می تواند قابل تحقق باشد؟
 - 2چه رابطهای میان الگوی اسالمی پیشرفت و امنیت خلیج فارس وجود دارد؟
 - 3الگوهای امنیتی و توسعه منطقه چه ویژگیها و مولفه هایی دارد که مغایر با اندیشه اسالمی است؟
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 - 4نظاماقتصاد سرمایهداری جهانی باچهمکانیسم و روشی موجبوابستگی امنیت اینمنطقه بهقدرت های برتر جهانی
شده است؟
- 2فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :استفاده از ظرفیت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در منطقهی خلیجفارس ،موجب امنیت و توسعه
همه جانبه منطقه خواهد شد چراکه کشورهای اینحوزه ،دارای شاخصه های مشترک دینی ،فرهنگی ،اقتصادی،
هویتی و اعتقادی و ...هستند و با تبعیت از اینالگو می توانند به همگرایی وتوسعهی پایدار دست یابند .الگوی غربی
توسعه اهداف ،سوائق و انگیزه های اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی مغایر با ارزش های اسالمی دارد و در راستای
تامینمنافع ابرقدرت هاست و از اینرو پیرویاز اینالگو و اجرایآن موجب بروز تنش ،بحران و حتی منازعه بین
کشورهای اینمنطقه میشود.
فرضیه فرعی:اولویت های مطلوب امنیت سازی در خلیج فارس ارتباط مستقیمی با پیشرفت اسالمی ایرانی دارد.
نظام اقتصادی سرمایهداری جهانی با تکمحصولیکردن اقتصاد کشورهای اینمنطقه موجب وابستگی اینکشورها
بهخود و عدم همگرایی بین آنها شدهاست و باگسست از این نظام ازطریق اجرای الگویاسالمی -ایرانی پیشرفت
میتوان زمینه های منازعه و عدم همگرایی بین اینکشورها را از بین برد.
- 3روش پژوهش
این تحقیق بهصورت تحلیلی و توصیفی انجام شده و روش جمعآوری اطالعات بهصورت کتابخانهایبا مراجعهبهاسناد و
مدارک و سایتهای اینترنتی وفیشبرداری بوده است.
- 4سابقه پژوهش
تحقیق جامع ،دربارهی خلیجفارس و بعضا ترتیبات امنیتی آن صورت گرفته و صدها کتاب و نشریه و مقاالت متن و
تحقیقات موردی از سوی استادان و پژوهشگران منطقه در رابطهبا مسائل منطقه بهرشته تحریر درآمده ودر جراید
به طبع رسیده و نیز هفده همایش که اکـثرا عنوان امنیتی داشته از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت امور
خارجه هر ساله برگزار شده است ،لیکن تحقیق ی با این رویکرد و با ایندیدگاه نظری تاکنون انجام نشده است.
چارچوب نظری
قرن بیست و یکم قرن شکل گیری پارادیمی است که بر تمام ساختارهای جامعه مدنی و بینالمللی و الگوهای
معرفتی افراد تاثیر میگذارد .این پارادایم ،پسامدرن نامیده می شود .رویکردیکه باویژگی های پراکندگی ،آشفتگی،
تکثر و به چالش کشیدن فراروایتها همراه است (تاجیک .) 1388،131،برایناساس ویژگی ایندوران خردشدن قدرت
و مرکززدایی و بروز ناتجانسی در برابر تجانس و انتقادی جدیاز تمامیت خواهی و ملیگرایی کشورهایغربی میباشد.
نفیفراروایتها بهمعنی نفیاندیشه توسعهغربی و نفیجهانیشدن نظاماقتصادی سرمایهساالرانه است.تصور پیشرفتدر
اندیشهمدرن امروزه ازجهات عدیدهای موردنقادی قرارگرفته است ،روایت تکخطیاز توسعه و تاریخ ،معنای واحد
ارزشمنداز گذشته برایهمه ،نفیبرتری تمدنغرب ،عدممطلوبیت رشداقتصادی ،نقدعلم و معرفتعلم تجربیمسلک،
نفی اعتقاد راسخبه غایتانگاری این جهانی و مادی (اسمارت .) 41:1383،ادوارد سعید در شرق شناسی بااستفادهاز
رویکردگفتمانی فوکو نشانمیدهدکه چگونه غربیها از اواخرقرن  18باگفتمان شرق شناسی ابژه یا غیریت شرق را
ساختند و موجب سلطه بر آن شدند .سلطهایکه بهشکل یکرسالت تاریخی رهاییبخش وانمود می شد و استعمار هم
بهاین ترتیب به آبادانی و عمران تعبیر شد و ملل شرقی چونان مللی عقبمانده ،ضددموکراتیک ،وحشی خطرناک،
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بزهکار ،شهوت پرست ،تنبل و بدگمان و ساده لوح و ریاکار ،دروغگو و حیلهگر درمقابل مللمنطقی ،عقلگرا،
صلحطلب ،لیبرال ،اصیل و کارآزموده غربی نشان داده شدند و به این ترتیب برتری و سلطهیغرب بر شرق طبیعی و
توجیهشد .چنین گفتمانی موجبگردید که اینکشورها بدون هویت و تاریخ شده و بهراحتی در چنبره سلطه و
استعمار کشورهای غربی قرارگیرند.
امنیت در عصر پستمدرن آن چیزی نیست که در حذف تهدید حاصل گردد بلکه امنیت درکنار تهدید بوجود
میآید .در واقع امنیت در اینبستر ،آن چیزی است که فوکو معتقد به یک (غیر) یا (دیگر بود)است و هر موضوعی در
تقابل یا تضاد معنا می یابد .لذا امنیت در دیدگاه پستمدرن ،در کنار تهدید قابل حصول است و مفهومی سیال و
متکثر و نسبی بهخود میگیرد (یزدانی.)166، 1390،برایناساس در دیدگاه کشورهای حوزه خلیجفارس امنیت در
غالب یک غیر و دیگر بود مفهوم می یابد .هرچند در آراء پستمدرن شناخت(غیر) می تواند بسیار خطرناک باشد
وموجب ناامنی گردد (بنکه .) 235، 1381،بنابراین هرکدام از این کشورها ،امنیت را نبود تهدید در یکیاز وجوه
نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ....میدانند .بهگونهای که به اعتقاد بوزان تهدیدات و آسیبها در حوزههای
مختلف (سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی) تاثیر گذارند (عبداله خانی ،)140، 1382،چرا که امروزه
ارتباط مستقیمی میان امنیت و تو سعه همه جانبه وجود دارد و این امر را می توان با بررسی تطبیقی جوامع
توسعه یافته که از ثبات و امنیت بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعهیافته ویا توسعهنیافته دارند ،اثباتکرد
(ساعی .) 69- 71، 1384 ،هرچند ممکن است که این کشورهای توسعه یافته در مناطقی چون خلیجفارس ،بهعنوان
بازیگران امنیتی کننده ،که حافظان امنیت دولت های حوزه خلیجفارس خود را نشان دهند؛ اما در اینمسیر اغلب
منافع شخصی خود را به شیوهای پنهانی دنبال میکنند .هدف مقاله حاضر نیز بررسی همه این شاخصهها بهعنوان
عوامل موثر در حوزه امنیت در خلیجفارس و بازگشت به مسائل هویت سازی چون مذهب می باشد .چرا که براساس
فرمایشات مقام معظم رهبری ،ارائه یک الگوی اسالمی بدون وابستگی به غرب تنها راه پیشرفت کشورهای اسالمی
است.
در مکتب اسالم،اساس رفتارحکومتاسالمی جهتدهی به هدایت انسان است یعنی شرایطی فراهم کند تا هدایت شود
چراکه نخستین و مهمتریناصل توسعه ازدیدگاه اسالم توجهبه هدفداری آفرینش است.همه چیز را خداوند برای
هدایت نهقدرت گذاشتهاست .برعکس دیدگاهغربی که هدفاصلی کسبقدرت اقتصادی است و اینقدرت باعثبرتری
و برتریباعث نزاع می شود .اقتصاد ،اخالق ،سیاست و ...همگی برای هدایت است .مکتب هدایت در مقابل مکتب
قدرت که جوهره اصلی مکاتب رئالیسم ،نئورئالیسمو لیبرالیسم است .حتی مکاتبی چون پستمدرنیسم که مدعیاند
با تجمع قدرت مخالفند اما آنها در عمل در خدمت قدرتمداری و اومانیسم هستند و تنها مکتب اسالم است که
اساسش بر خدا محوری ،نفی سبیل ،اخوت و برادری ،برائت از مشرکان و ....است و قدرت را فقط برای خدمت به
انسان میداند (میزگرد.)1386،131،
امنیت و سازه انگاری
فرض مشترک میان تمامی دیدگاههای سازه انگارانه به امنیت ،تلقی آن بنه عنوان برساخته ی اجتماعی است .
توهدپف ،به عنوان یک برساز معتقد است  .کارگزاران سیاسی دولتها بر اساس برداشتهای که از هویت دارند دیگر
دولتها را به عنوان دوست یا دشمن مشخص میکنند  .اذعان سازه انگاری به موضوعیتی که هویت برای امنیت دارد
منجر به فرض مشترک در آنها شده است .که عوامل غیرمادی یا اندیشگانی مانند هنجارها ،جایگاهی محوری در
برسازی امنیت و رویه های امنیت در سیاست جهان دارند (مک دونالد)1391،119،سازه انگاران سرچشمه امنیت و
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ناامنی را در نحوه ی تفکر بازیگران درباره ی پدیده ها و موضوعات خصوصاا منافع و تهدیدات می دانند و معتقدند
هراندازه ادراکات و منطق بازیگران درباره پدیدهها و موضوعات نامتناجس تر و متناقض تر میباشد .بی اعتمادی میان
آنان افزایش مییابد و دولتها بیشتر به سمت خودیاری و خودمحوری حرکت میکنند .اما چنانچه ساختاری از دانش
مشترک ایجاد شود آنگاه میتوان کشورها را به سوی جامعه امنیتی صلح آمیزی هدایت نمود  .بنابراین امنیت بیش از
عوامل مادی بر میزان فهم و درک مشترک بازیگران از یکدیگر متکی است( .عبداهلل خانی)1389،158،سازه انگاران
معتقدند که امروزه امنیت دیگر به شرایط مادی بیرونی داللت نمیکند و تبدیل به مفهومی اجتماعی ،بین االذهانی و
معنایی شده که از بعد هویتی و هستی شناختی برخوردار است .از نظر میتران به عنوان یک سازه انگار ،بر خالف آنچه
واقع گرایان میگویند دولتها تنها در پی به دست آوردن و حفظ امنیت فیزیکی خود نیستند ،بلکه در صدد کسب
امنیت هستی شناسانه و یا هویتی هستند (عسگری حصن)1395،96،از دید سازه انگاران ،امنیت ،صرفا در عرصه بین
المللی و بدون ارتباط با جامعه شکل نخواهد گرفت ،از این دیدگاه ،امنیت در چهارچوب مضیق قدرت نظامی مردود
است .این تأکید نشان میدهد که صرفا امنیت نظامی و مصون ماندن از تهدیدات خارجی مالک نیست .بلکه امنیت در
داخل اجتماع و دیگر ابعاد و سطوح نیز مدنظر آنهاست .آنها کسب امنیت را ازطریق موازنه قو ا و بازدارندگی نامناسب
می دانند و در مقابل براطمینان ،اعتماد و همکاری برای تحصیل امنیت تأکید دارند  .که این امر ناشی از اعتقاد آنها به
بستر اجتماع است (عبداهلل خانی)1386،186،بنابراین بحث سازهانگاری را هم می توان در کنار نظریه پستمدرن
اضافه کرد که با تبدیل ارزش های اسالمی به عنوان مولفه مشترک و هویت بخش بین کشورهای منطقه می توان به
کاهش تنش یاری رساند.از نگاه سازه انگارانه اگر بتوانیم مبانی الگوی اسالمی پیشرفت را در حوزه خاورمیانه پیاده
کنیم و ذهنیت کنشگران منطقه را به این ارزش ها سوق دهیم می توانیم به ایجاد معنای مشترک در اذهان بازیگران
منطقه ای به یک وحدت اسالمی در منطقه پیدا کنیم و حتی با ترویج این ارزش ها و فرهنگ های اسالمی در جهان
موجبات وحدت مسلمانان را فراهم آوریم.
متغییرهای پژوهش
امنیت در عصر حاضر بسیاری از مقوالت مفهومی نسبی به خود گرفتهاند .یکیاز این مقوالت ،امنیت استکه یک واژه
مشترک است اما آنرا بهگونهای تعریف میکنند که حتی گاهی این تعاریف متضاد می شوند .چراکه نوع نگرش
نسبتبه اینمقوله ازدیدگاه ملتها ،سازمانهای بینالملل دولتی و غیردولتی و نخبگان سیاسی متفاوت است .امنیت
در لغت بهمعنی عدم تشویش و ترس ،آسودگی و اطمینانخاطر است (نویدنیا.)57، 1385 ،همانطورکه گفته شد
امنیت با هرنگرشی تعریفمتفاوتی میگیرد .باری بوزان رهایی از تهدیدها را مساله امنیت میداند؛ به اعتقادوی
درعرصه بینالملل امنیت به معنی توانایی کشورها و جوامع برای حفظ هویت مستقل و استحکام عملکرد خود است
(بیلیس .)1383،472،درواقع امروزه امنیت فقط بهمعنای داشتن قدرت نظامی نیست ،زمانیکه یکجامعهاز هرنظر،
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ازثبات و نظم برخوردار باشد می تواند درمقابل تهدیدات و منازعات از خود و
ارزشهایش پاسداری کند .بنابراین چنین جامعهای به توسعه و پیشرفت دست خواهد یافت .درباره توسعه و
اولویت های امنیت درحوزه خلیجفارس که موضوع و هدف اصلی اینمقاله است باید گفت این حوزه در ادوار تاریخی
نظامامنیتی متفاوتی داشتهاست .امنیت در اینمنطقه به پاشنه آشیل قارهقدیم معروف است وهرگونه آشفتگی در
این حوزه پیامدهای مخربی برای قاره آسیا ،اروپا و آفریقا داشته است(فونلوهازون)46، 1375،ایران کلید ثبات در
منطقه است و امنیت خلیجفارس اهمیت حیاتی برای آن دارد و لذا هی چ نفعی در ایجادبحران و ناامنی درمنطقه ندارد
(انصاری.)30، 1372 ،
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اولویتهای امنیتساز خلیجفارس
خلیج فارس از قدیم به بحرالفارس ،پرسپکوس سینوس شهرت داشته و این منطقه مللی را شامل میشود که به
لحاظ فرهنگی متفاوتند ولی از نظر مشغله های سیاسی ،راهبردی و اقتصادی ،هماهنگی و تجانس دارند .این منطقه
ازدیرباز واالترین اهمیت را در دید جغراسیاست ایران داشته و خواهد داشت؛ و ادامه آن از نظر جغراسیاست به سوی
خاور تا پاکستان و افغانستان کشیده می شود وایران محور اینمنطقه است وهیچگونه ادعای ارضی علیه همسایههای
در منطقه ندا شته وندارد (تائب.)1386،144 ،
در گذشته غرب و شرق با ابزارهای نظامی سعی داشتند که امنیت این منطقه را در راستای منافع خود شکل دهند.
اما امروزه دیگر استفاده از این ابزارهای سیاسی ،فرهنگی و مخصوصا اقتصادی امنیت این حوزه را تحت الشعاع قرار
دهند .بنابراین شناخت ای ن وجوه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،به عنوان یکی دیگر از اهداف این پژوهش برای
پاسخگویی به اولویتهای امنیت ساز خلیجفارس می تواند ثمربخش باشد.
اولویت فرهنگی
منطقه خاورمیانه دارای ویژگی های یگانه وشاخصی است که مانند آن در کمتر منطقهای از جهان می توان یافت .در
این منطقه چند نژاد گوناگون در کنار هم زندگی می کنند .این منطقه زادگاه سه دین بزرگ اسالم و مسیحیت و
یهود است؛ و فرهنگ آن بر اصول اسالم بنیان شده است (نامی .)30، 1388 ،در این منطقه مذاهب اسالمی متفاوتی
وجود دارد اما به دلیل داشتن اشتراکات زیادی چون قران و سنت نبوی ،مسلمانان می توانند به تفاهم برسند و دست
برادری به هم داده و همین امر موجب برقرای امنیت پایدار شود .برقراری و تداوم امنیت یکی از حیاتی ترین نیازهای
جوامع بشری و از مهمترین فعالیت دولتها در قرن حاضر است.یکی از متغییرهای مهم که ارتباط تنگاتنگ با قدرت
وس یاست دارد امنیت می باشد که یکی از شاخصه های مهم فرهنگی آن در سطح منطقه خلیج فارس ،قوم و قوم
گرایی است.مقوله قوم به دلیل کارکرد دوگانه در ایجاد ناامنی و یا تحکیم مبانی امنیت از پیچگیدگی خاصی
برخوردار است.
در نقش آفرینی اقوام در امنیت منطقه خلیج فارس موئلفه های گوناگونی چون موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه مورد
مطالعه و مناطق سرزمینی اقوام خصوصا اقوام مرزنشین ،نخبگان منطقه ای ،مناسبات بین المللی و ....تاثیر گذارند
(بحیرایی )485، 1388 ،عدم توازن قدرت کشورهای منطقه و حضور قطبهای نظامی قدرتمند چون ایران و عربستان
سعودی در مقابل کشورهای کوچک و ضعیفی چون کویت ،بحرین و..نیز خود بر دغدغه های موجود درباره ثبات در
منطقه افزوده است (اخباری.)1388،38 ،
در واقع ،در نتیجه شالوده شکنی از یکسان سازی های اندیشه پست مدرن ،که باعث بازگشت انسان به مسائل هویت
سازی چون قومیت و یا مسائل مذهبی و بومی شده است .امید می رود کشورهای این حوزه با بازگشت به اسالم
راستین به عنوان یک اصل مشترک وکامل بتوانند زمینه های همکاری وپیشرفت امنیتی این حوزه را فراهم آورند
(نویدنیا.)1385،60 ،
اولویت
عدم درک مشترک از امنیت و نبود توافق جمعی کشورهای منطقه بر سر تعریف امنیت ،نظرات متفاوتی را درباره
سیاست امنیتی منطقه ای به همراه می آورد .که به عنوان یکی از عوامل شک و تردید در منطقه محسوب می شود.
فقدان مولفه های با ثبات در چنین شرایطی باعث می شود نظامهای سیاسی منطقه با فقدان تضمین های امنیتی
6

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
ومولفه های تامین کننده امنیت مواجه گردند .وجود تضمین های امنیتی در چنین شرایطی دشوار گردیده است زیرا
که:
الف) حضور نظامی بیگانگان در منطقه بهویژه خلیج فارس ،ضمن آنکه پتانسیل تهدید را فعال نگاه میدارد ،مانع از
شکلگیری نظم وثبات منطقهای و همکاری کشورهای منطقه برای شکلدهی به روندهای تسهیل کننده همکاریها
میگردد .خلیجفارس همچنان فاقد (نظامامنیتی جامع) متشکل از جامعه امنیتی و سیستم ترتیبات امنیت
دسته جمعی است.
ب) تروریسم بهعنوان منبع تهدید عمده نظام جهانی محوریت یافته است و نه تنها باعث بی ثباتی کشورهای منطقه
شده ،بلکه مبنای بسیاری از مداخالت در امورداخلی کشورها یا اقدام نظامی علیه آنان است.
ج) سیاستهای توسعهطلبانه و جنگمحورانه اسرائیل در عمل مانع شکلگیری ثبات و صلحیپایدار در خاورمیانه
می شود .این رژیم تنها کشور دارای سالح کشتارجمعی در خاورمیانه است که هیچ یک از معاهدات خلعسالح را
نپذیرفته است
د) برداشت های افراطی از اسالم در قالب اندیشه وهابیگری وداعشی ،باعث رشد خشونت در منطقه شده ودر
عین حال باعث ممانعتاز خروج نیروهای بیگانه از منطقه میگردد(اخباری.)1388،51 ،
در چنین شرایطی بهترین تضمین امنیتی ،تدوین نظام جامع امنیت منطقهای و ایجاد سیستم دسته جمعی بر مبنای
مولفهمشترک و حل و کاهش مولفههای اختالفزاست .این سیستم مکانیسم مناسبی برای مبارزه با تروریسم و
ریشه های آن و خروج بیگانگان است.

اولویت اقتصادی

خلیجفار س از یک طرف چون محل تالقی سه قاه اروپا ،آسیا وآفریقا است و از طرف دیگر چون مهمترین مخزن نفتی
جهان است؛ نقش تعیین کنندهای در اقتصاد جهان دارد .بههمین دلیلاز روزگاران پیشین موردتوجه قدرتهای
جهانی بوده است .براساس آمارهای گرفته شده ،ذخیره نفتی خلیجفارس بیش از  65درصد ذخایر کل جهان است و
عمر ذخائر گازی آن را صدها سال تخمین زدهاند .و حدود یک پنجم کل تولیدات نفت جهان به اینمنطقه اختصاص
داده شده است(صفایی پور.) 1388،397 ،نفت و امنیت آن در این منطقه در ثبات سیاسی و بقای این کشورها نقش
کلیدی دارد چرا که نفت بر ای منطقه شاهرگ حیاتی اقتصاد است .تولید کنندگان بزرگ برای مشارکت در تامین
عرضه انرژی عالوه بر امنیت وثبات سیاسینیازمند امنیت سرمایهداری و همچنین امنیت دستیابی به تکنولوژیهای
پیشرفته نیز هستندبهگونهای که عرضه نفت از منطقه خلیجفارس هدف اساسی سیاست خارجی امریکاست .رابطه
میان امنیت و انرژی را می توان در زنجیره رسم شده زیر مشاهده کرد
انرژی

قدرت

اقتصاد

امنیت

تجارت نفت از دیدگاه اقتصاد کالن ارتباط مستقیمی با امنیت ملی کشورهای خلیج فارس پیدا می کند با توجه به
تاثیرات انرژی بر تک تک کشورهای مصرف کننده و تولید کننده نفت ،لذا برای ایجاد آرامش و ثبات در این منطقه و
اطمینان از عرضه و تقاضای انرژی ،نیازمند به طراحی یک الگوی مناسب یعنی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت هستیم
تا ثبات را در منطقه فراهم کند .زیرا این الگو دارای ویژگیهایی چون خدامحوری،اخالقگرایی ،هدایت محوری ،ضد
استعمار و استحمار ،نفی سبیل ،همزیستی مسالمت آمیز اصل اعتدال و وفای به عهد است؛اصولی که کامال مغایر با
الگوی غربی است .فاصله گرفتن کشورهای منطقه از الگوی غربی ،زمینه های همگرایی و توسعه اقتصادی را به همراه
دارد.
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اولویت جغرافیا

کشورهای حوزه خلیج فارس که شامل کویت ،بحرین ،قطر ،امارات ،عراق ،عربستان و ایران می باشند از توازن قدرت
برخوردار نبوده و برخی از آنها مانند کویت برای ایجاد توازن قدرت و حفظ حاکمیت خود به ابر قدرتهایی چون
آمریکا متکی هستند .این رویکرد ائتالف و همکاری دو جانبه با یک قدرت خارجی باعث حضور کشورهای خارجی در
منطقه و شکل گیری استعمار و صهیونیسم شده است(شیرازی.)193، 1386،امنیت خلیج فارس عالوه بر کشورهای
حوزه آن ،برای کشورهای خارجی نیز مهم است .زیرا نفت این منطقه عامل مهمیدر میزان قدرت تولید کنندگان و
مصرف کنندگان آن است.بنابراین استراتژی آمریکا تسلط هر چه بیشتر بر منابع نفتی و کنترل مسیرهای انتقال آزاد
انرژی به بازارهای مصرف است .دو عامل باعث شد که آمریکا بر نفت خلیج فارس دست یابد نخست شعار استعمار
زدایی بعد از جنگ جهانی دوم بود که به استقالل کشورهای مستعمره در خلیج فارس منجر شد این استقالل باعث
شد که سرمایه فراملی آمریکاوارد منطقه شود و به همان اندازه کشورهای منطقه را به خود وابسته نماید .دومین
عامل رهبری جهانی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بود با توجه به اثرات جنگ بر اروپا و ژاپن  ،آمریکا در صدر
کشورهای قدرتمند قرار گرفت(رحیمی)194 ،1389،
امنیت در خاورمیانه
امنیت در خاورمیانه در طی تاریخ طوالنی خود از تاریخ پرفراز و نشیبی برخوردار بوده است  .خاورمیانه همواره به
علت چهارراهی بودن و موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی خاص خود مورد توجه بیگانگان بوده است.نکته ای که در
حال حاضر می توان به آن توجه نمود این ا ست که هم اکنون فضای امنیتی  -سیاسی خاورمیانه صرفاً توسط حکومت
های ملی تنظیم نمی شود بلکه مجموعه ای از بازیگران ملی و غیرملی در جریانات سیاسی و معادالت امنیتی منطقه
دخیل شده اند .همچنین نباید فراموش کرد که موزاییک فرهنگی ،مذهبی ،عقیدتی موجود در منطقه بسترهای
ژئوپلیتیکی مناسبی را نیز برای دخالت های ابرقدرت ها فراهم ساخته و از طریق ایجاد ناامنی و بی ثباتی در این
منطقه شکننده ،زمینه را برای تامین منافع خود از جمله فروش سالح و دسترسی به منابع نفتی و غیر نفتی و کنترل
این لوزی استراتژیک یعنی خاورمیانه بزرگ ایجاد می کنند .به ع الوه ،کشورهای منطقه که خود بازیچه دست
ابرقدرت ها می باشند به جای اتحاد ،همکاری و صلح و دوستی اغلب در راستای اختالف ،تنش و درگیری حرکت
نموده و ضمن قربانی شدن توسط افراطی گری ،تروریسم و تندروی مذهبی منافع ابرقدرت های غربی را بیشتر از
پیش تامین می نمایند.ظهور ائتالف ها و گروه بندی های سیاسی جدید همانند عربستان ،مصر و امارات در مقابل
حماس ،حمایت قطر و ترکیه و عربستان از افراطی گری و تندروی گروهک هایی همانند داعش و النصره در سوریه،
فرقه گرایی ،تالش برای کوچک سازی کشورهای منطقه ،تجزیه عراق و تهدید سایر کشورهای منطقه ،استراتژی
ایاالت متحده در جهت ناامن ساختن کشورهای مخالف تحت نام دولت یاغی یا محور شرارات و مجموعه از مشکالت
سیاسی -سرعت فزاینده تحوالت در منطقه خاورمیانه و انتقال این منطقه به کانون محوری مسائل نظام بین الملل ،از
جمله پدیده هایِ مهم قرن ب یست و یکم می باشد که ،کلیه بازیگران سیاسی و به ویژه کشورهای حاضر در منطقه را
تحت تأثیر قرار داده است( بوزان و ویور (kemp,1997:11 ،به گفته هرودوت ،خاورمیانه ،زون محور جغرافیایی از
سرزمین آفریقا – آسیایی است که از شمال آفریقا تا حاشیه های غربی چین کشیده شده ا ست و کمربندی سرزمینی
است که هودگسون آن را از نیل تا اکسوس نیز می نامد((Hodgson,1974:50-60دیدگاه هودگسون چند واقعیت
کلیدی و متناقض را در بر می گیرد ،خاورمیانه بزرگ با میراث سه دین و مبارزه تکان دهنده جنگ و سیاست شکل
گرفته است(کاپالن050894،میراث اقوام کهن این منطقه از گذشته تمدنی ،که در بستر اسالمی رشد یافته بود ،در
این شرایط دستخوش تاراج و بی اعتنایی شد .انقالب صنعتی و سپس انقالب ارتباطات در صحنه ابزارهای ارتباطی
8

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
دهه های اخیر ،بر کیفیت و کمیت پیچیدگی های ذاتی اوضاع در این منطقه افزود .هر چه اینگونه شاخص ها قوت
می گرفت ،بر ثبات و امنیت اجتماعی  -فرهنگی منطقه هم تأثیر می گذاشت ،اینچنین بودکه ،این قلمرو به ورطه
بحران ها و گرداب های سخت افتاد(موجانی0894، ،ک).این مسائل به همراه رفتار کنشگران برون منطقه ای باعث
گردید تا زمینه های برساختن هویت از اندیشه های دینی از سوی برخی گروههای بنیادگرا فراهم شود.
به گفته بری بوزان ،منطقه خاورمیانه همواره ساختاری کشمکش زا داشته است .در این منطقه ،اختالفات سرزمینی و
مرزی ،شکاف های قومی و مذهبی ،تعارضات ایدئولوژیک بین چپگرایان و راست گرایان ،رادیکال ها و محافظه کاران
و بین ملی گرایان سکوالر با اسالمگرایان و دخالت قدرت های بزرگ منشا اختالف و درگیری بوده اند( .جعفری
ولدانی03 :0833 ،در منطقه خاورمیانه ،بحران هویت و بحران دولت  -ملت سازی ،بستر ساز مهم تعارض های هویتی
قومی و مذهبی بوده اند و در کنار آن می توان به تعارض های هویتی فکری و ایدئولوژیک سکوالر در مقابل دینی،
مسلمان در مقابل غیر مسلمان و مانند آن و تعارض های سرزمینی ،سیاسی و مرزی اشاره کرد .تحوالت و رادیکالیسم
سیاسی در منطقه در عصر پسا جنگ سرد عمدتا ناشی از تعارض های هویتی بوده است و بر این اساس ،تعارض های
ژئوپلیتیکی و تبیین های نظری از آن منظر نیز تا حد زیادی جنبه هو یتی و ژئوکالچری یافته اند .در این ارتباط ،می
توان به شکل گیری «ژئوپلیتیک شیعه» و «هالل شیعی» در مقابل بلوک سنی مذهبها ،ظهور و گسترش گروه های
تکفیری و مانند آن اشاره کرد .معادالت و پویش ها و رقابت های منط قه ای نیز جنبه هویتی یافته اند.در عصر
کنونی ،عواملی ه مچون انقالب ارتباطات و اطالعات ،جهانی شدن ،گسترش آگاهی های سیاسی ،ظهور نسل جدید
رهبران و گسترش جنبش های اجتماعی هویت بنیاد ،منجر به تشدید سیاسی شدن هویتها و تروریسم قومی -
مذهبی در جهان شده اند .اما بایستی خاطر نشان ساخت که نقش آفرینی این عوامل ،عمدتا از منظر کاتالیزوری و
سرعت بخشی ،قابل بررسی هستند تا ایجاد کنندگی و ماهوی .از حیث نظری ،ریشه دار بودن تروریسم و خشونت
های قومی و مذهبی در منطقه خاورمیانه یا برخی مناطق دیگر جهان ،ناشی از عوامل گوناگونی است که مهمترین
آنها عبارتند از :بحران هویت ملی و غلبه پیوند های فرو ملی بر پیوند های مدنی و ملی ،بحران دولت سازی و عدم
مشروعیت رژیم ها ،تردید های جدی در ادعاهای صلح طلبانه رهبران ستیزه جو . ) .4 (Barak ,2007:458نبود
ترتیبات نهادین و دموکراتیک ،سرکوب و اقتدارگرایی حکومتها  ،تحقیر و محرومیت اقتصادی و سیاسی اقلیت های
قومی و مذهبی  ،نقش آفرینی منفی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای.
خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری به همگرایی ساختاری ،نزدیکی راهبردی و جهت گیری منطقه ای در خصوص
مشکالت خود دارد .اقلیم سیاسی حاکم بر منطقه از بحران ها سرشار است .بنیادی ترین راه حل ها به درون منطقه
باز می گردد .از بین بردن زمینه دخالت دیگران ضروریترین اصل در ساماندهی فضای سیاسی و جغرافیایی منطقه
خاورمیانه است .کشورهای منطقه برای رسیدن به همگرایی باید چالش های ژئوپولیتیکی را به فرصت تبدیل کنند.
شناخت ظرفیتهای جهان اسالم و تاکید بر آنها می تواند فرا تر از تمام چالش های مذهب گرایی منطقه ای به پیامد
قابل قبولی برسد که به نفع همه مسلمانان در جهان خواهد بود .کارکرد استراتژی دین جهانی از ژئوپولیتیک مذهب
گرایی منطقه ای موفق تر خواهد بود به شرط اینکه حساسیت آن درک شود.از نظر فرهنگی اسالم مهمترین عامل در
پیون د مردمان این مناطق است .اگر چه به لحاظ مذهبی پراکندگی و جدائی هایی وجود دارد اما به گونه گسترده
دین اسالم محور همگرائی هاست و چنانچه نگرش های افراطی مذهبی کنترل شوند باعث تقویت زمینه های وحدت
خواهند شد(عسگری.(1387،وجود دشمنان مشترک باعث ایجاد منافع مشترک میشود .درک درست این موضوع
باعث همگرایی خواهد شد .منافع کشورهای منطقه در حفظ اتحاد و نگهبانی از منابع انسانی و سرمایه های طبیعی
است .توانمندیهای تکنولوژیکی کشورهایی چون ایران میتواند در حل بخشی از مشکالت فنی کشورهای منطقه موثر
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باشد .ایران به عنوان یک قدرت من طقهای تاثیرگذار میتواند در هدایت راهبردی کشورهای منطقه از توانمندیهای
خود بهره زیادی ببرد .تالش برای حل اختالفات موجود و پرهیز از ایجاد اختالف یک نسخه بیبدیل در درمان
مشکالت منطقه میباشد .این مساله در سایه تشریک مساعی و خواست کشورهای بزرگ قابل تحقق است.
زمینه های شکل گیری الگوهای روابط در زیرمجموعه امنیتی منطقه ای خلیج فارس
برای بررسی نوع الگوهای روابط حاکم بر زیرمجموعه امنیتی منطقه ای خلیج فارس در ابتدا نیاز است زمینه های
شکل دهنده به الگوهای کنش کشورهای واقع در این منطقه نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد .در این زمینه و
بر پایه شاخصهای مادی و معنوی تعیین کننده عوامل زمینه ساز الگوهای دوستی /دشمنی ،میتوان از چهار زمینه
اصلی که عامل اصلی شکل دهنده به الگوهای روابط در خلیج فارس هستند نام برد؛ هویتهای فراملی  -فروملی بهعنوان
عامل معنایی ،و نفت،کشمکش برای برتری جویی منطقه ای ،و عامل مداخله گر خارجی )پوشش )به عنوان عوامل
مادی( .سازمند و جوکار ) 154- 158:1395،که در ذیل هر یک از مولفه های ذکر شده مورد بررسی قرار می گیرد:
هویت های فرا ملی و فرو ملی:یکی از مهمترین عواملی که شکل دهنده الگوهای رفتاری کشورها در خلیج فارس
است ،هویت های تاریخی هستند که چه در سطح فروملی و چه در سطح فراملی به عنوان عوامل تعیین کننده و
تشدید کننده رقابتهای منطقه ای عمل میکنند.اهمیت هویت به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده الگوهای
رفتاری کشورهای منطقه به اندازهای است که برخی محققان حوزه مسائل بین الملل خلیج فارس همچون گریگوری
گاس معتقدند برای فهم توازن الگوهای رقابت قدرت در خلیج فارس نباید به الگوهای رئالیستی توازن قدرت بسنده
کرد بلکه میتوان گفت که توازن قوا در خلیج فارس بیشتر متکی بر ترسهای امنیتی رهبران سیاسی از همسایگان
است .وی مدعی است که مهمترین مؤلفه درمجموعه امنیتی منطقه خلیج فارس عدم توازن قدرت نیست ،بلکه
برجستگی هویتهای فراملی است .این هویتها از دو طریق بر سیاست بینالملل خلیج فارس تأثیر میگذارند .نخست
اینکه ،کشورها از این هویتها در مرزهای دیگری به عنوان ابزار فشار بر حکومتهای رقیب استفاده میکنند .از این طریق،
هویتهای فراملی احتمال جنگ را افزایش میدهند؛ چرا که رهبران میتوانند به این باور برسند که وجود اقلیتهای مهم
در کشورهای هدف میتوانند از حمله نظامی آنها حمایت کنند .دوم ،این هویتها از سوی رهبران به عنوان تهدیدی
علیه امنیت (.نشست «الگوهای روابط کشورهای خلیج فارس»؛)1395/11/16
نفت:نفت تأثیر زیادی در کشمکشها و توازن قدرت در خلیج فارس دارد .دو جنگ اصلی درخلیج فارس در مناطقی
رخداده اند که دارای منابع غنی نفتی بوده اند؛ حمله عراق به استان خوزستان ایران و حمله به کویت بر سر مناقشه
برای منابع نفتی رومیله .نفت به تنهایی کشورهای عضو شورای همکاری را در مجموعه ای از ارتباطات سیاسی،
اقتصادی و استراتژیک گره میزند نفت در خلیج فارس در بسیاری مواقع عامل رقابت بوده است تا همکاری .این ماده
در بسیاری برهه ها – به ویژه پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران -به عنوان عاملی برای رقابت بین ایران و عربستان و
ابزاری برای قدرتنمایی عربستان در برابر ایران عمل کرده است)cooper.2011:.138(.نفت هر چند از این ظرفیت
برخوردار است که عامل همکاری بخش کشورهای منطقه باشد ،اما به دلیل ساختار خاص این زیرمجموعه منطقه ای –

که بازتولید کننده رقابتها ،تنشها و معمای امنیت است -باعث شده این عامل همکاری بخش به عنوان عاملی در جهت
گسترش رقابتها تبدیل شود.
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رقابت برای کسب برتری منطقه ای:یکی از ویژگی های سیاست بین الملل در خلیج فارس ،وجود رقابتی آشکار
بین ایران ،عراق و عربستان برای کسب برتری منطقه ای یا جلوگیری از برتری جویی رقیب بوده است–البته عراق پس
از حمله سال  2003آمریکا به این کشور درگیر بحرانهای داخلی است و از چرخه رقابت های منطقه ای کنار رفته است
به گونهای که سایه تجزیه طلبی گروههای قومی و مذهبی به ویژه از سوی کردها بر سر این کشور سنگینی میکند
بنابراین رقابت برای کسب برتری منطقه ای باعث شده سیاست امنیتی در این منطقه زیربنای همه رفتارهای سیاست
خارجی کشورهای منطقه باشد .حضور آمریکا و تالش برای برتری منطقه ای از سوی این کشور نیز بر دامنه این
رقابتها و ترسها افزوده است(.سازمند و جوکار)163:1395،
پوشش خارجی:یکی از ویژگیهای بارز یک مجموعه امنیتی منطقهای ،حضور عاملی خارجی در یک مجموعه امنیتی
منطقه ای است که بری بوزان از آن تحت عنوان (پوشش) نام میبرد .پوشش میتواند پویشهای امنیتی یک مجموعه
امنیتی منطقه ای را از شکل طبیعی خود خارج کند و حتی دگرگون سازد .بنابراین پوشش از اهمیت باالیی در
محاسبات رفتاری یک مجموعه امنیتی برخوردار است .خلیجفارس نیز از این مقوله مستثنی نیست و بهشدت تحت
تأثیر نفوذ عامل خارجی قرار دارد .بر همین اساس میتوان گفت یکی از ویژگیهای این زیرمجموعه تأثیر پذیری باالی
آن از سیستم بین الملل است .پیوند ساختاری نظام بین الملل با خلیج فارس ،الگوهای رفتاری طبیعی این
زیرمجموعه را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث تشدید رقابتهای موجود شده است(. .سازمند و جوکار)163:1395،
الگوی ایران اسالمی پیشرفت
الگوی «پیشرفت اسالمی  -ایرانی» نظریه پیچیدهای را ارائه میکند؛ زیرا الگویی مقیّد از «توسعه» را دنبال مینماید.
قید اسالمی بودن به طور اجمالی چند شاخص اصلی را در توسعه ایجاد میکند .و قید ایرانی بودن از توتالیته مدل
توسعه غربی میکاهد و به بومی شدن الگوی پیشرفت میانجامد .نامگذاری دهه چهارم انقالب به دهه پیشرفت و
عدالت از سوی رهبر(مدظله العالی) نقطه عطفی در حوزه نظری و کاربردی برنامه ریزی به اصطالح توسعه در کشور
ایجاد نمود .ایشان علت نامگذاری این دهه به عنوان دهه پیشرفت و عدالت را(آمادگی های بسیار وسیع و عظیمی)
می دانند که در دهه آینده در ایران برای پیشرفت و عدالت به وجود آمده است .از دیدگاه ایشان ملت ،آماده یک
حرکت پر شتاب و بزرگ به سوی پیشرفت است ،چیزی که در دهه های قبل این امکان با این گستردگی برای ملت
فراهم نبود(عبدالملکی .) 20، 1391،در نظریه مقام معظم رهبری در تاسیس مفهوم الگوی بومی پیشرفت و معرفی
اسالم به عنوان مبنای پیشرفت و تفاوت مفهوم پیشرفت و توسعه است .در این دیدگاه بروز شکاف طبقاتی ،تحمیل
حاکمیت ،انحطاط اخالقی ،دوری از معنویت ،نبود امنیت اخالقی و اجتماعی و آزادی بیان واقعی از پیامدهای الگوی
توسعه غربی است(همان .) 22،بر این اساس بر الگوهای بومی تاکید دارند .بی شک از محورهای مهم این الگو که
ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با هم دارند توسعه اقتصادی و توجه به جزئیات و مقتضیات و پتانسیل هایی که در
پیشرفت کشور نقش دارند .یکی از مناطق مهم کشور که در پیشرفت ایران نقش پاشنه آشیل را بازی می کند؛ خلیج
فارس است .چرا که هرگونه ناامنی در این حوزه نه تنها منطقه حتی عرصه بین الملل را تحت الشعاع قرار میدهد.
مهمترین عامل نا امنی در منطقه عدم پیشرفت است و مهمترین دلیل عدم پیشرفت نیز ،حضور بیگانگان و عدم
تفاهم وهمکاری کشورهای حوزه خلیج فارس است .به گونه ای که امام خامنه ای در این زمینه می فرمایند :ایران
مانند همه سالهای بعد از انقالب ،دست دوستی خود را به سوی همسایگان دراز نموده است و اعتقاد دارد امنیت این
منطقه مهم باید با همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و بدون دخالت بیگانگان تامین شودو کشورهای این حوزه
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پیمان دفا عی مشترک داشته باشند(واعظی .) 1388،3 ،در واقع با نگاه اجمالی به کشورهای توسعه یافته این نتیجه
حاصل می شود که این کشورهای در همه سطوح فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و...رشد نموده اند .بنابراین اگر
بخواهیم همانند غرب پیشرفت کنیم باید فرهنگ پیشرفت را در تمامی ارگانه ای آموزشی و اجرایی نهادینه کنیم.
چرا که انتقال توسعه غربیبدون فرهنگ زیر بنایی آن ،همانگونه که فارابی فیلسوف بزرگ اسالمی چندین قرن پیش
مطرح نمود چیزی جزء انحطاط فرهنگ بومی به همراه نمی آورد همان مفهومی که امروزه تحت عنوان تهاجم
فرهنگی از آن یاد می شود(سیاوشی.)23 ،1394 ،
مبانی الگوی اسالمی پیشرفت
کرامت انسان
یکی از موضوعات بسیار مهم در قلمرو حقوق ،فلسفه ،اخالق و عرفان« ،کرامت انسانی» است؛ زیرا این موضوع پایه و
اساس بسیاری از حقوق ،امتیازات و تکالیف انسانی است .کرامت انسانی ،نه تنها به منزلة یک حق یا مجموعهای از
حقوق غیرقابل سلب و انتقال است ،بلکه محور و مبنای حقوق بشر تلقّی می شود .پیشرفت و توسعة پایدار در هر
جامعهای ،در گرو رعایت آن است .در صورت بی توجهی به این اصل و عدم التزام عملی به آثار آن ،ارزشهایی چون
عدالت ،آزادی ،برابری و صلح در روابط داخل ی و بینالمللی ،مفهوم خود را از دست خواهد داد .در این صورت ،شاهد
جهانی پر از ظلم ،بیعدالتی ،بیمهری ،خشونت ،جنگ ،تجاوز و تبعیض خواهیم بود و آرمان « تشکیل امت واحد
جهانی»و «استقرار نظام جمهوری اسالمی» به خطر خواهد افتاد.

با وجود این ،برخی جریانهای فکری موسو م به فاشیسم و نازیسم اثباتگرایی حقوقی و سایر مکاتب فلسفی ،انسان
را فی حدذاته فاقد کرامت دانسته ،منشأ کرامت وی را در اموری مانند وابستگی او به دولت ،حکومت ،نژاد ،عقیده و
مذهب خاص جستوجو میکنند .این جریان های فکری ،منکر هر نوع منبع و منشأ پیشینی برای حقو ق بشرند.
برخالف این جریان های فکری و فلسفی ،اسالم مکتبی است که برای انسان ،افزون بر کرامت اکتسابی ،به کرامت
ذاتی قایل است و آن را مبنای عدالت ،آزادی و صلح در جهان میداند.
دین داری
دین یکی از نیروهای اساسی جهـان اجتماعی است که نمـیتوان آن را صرفاً «متغیری حذف شده» 0فـرض کرد .از
آنجـا که ادیـان از مـرزهـای دولتـی فـراتـر میرونـد ،تـوانایـی ویـژهای بـرای ایـجاد « تغـییر سیستمی» دارند ،آنها
بـرهمـه نهادها و ایدههای جامعـه تأثیـر میگذارند و بـه پیـروان خود انگیـزه میدهنـد.دین ،تأثیری واقعی بر
مفاهیـم در اکثرحوز هها خواهد داشت ،از جمله اینکه ،بازیگران سیاست جهانی چه -کسانی هستند ،چه چیـزی
میخواهند .همچنین دین میتواند ،هویت قومی  -ملی را تقویتکنـد ،یا حتی یک ملت را از هم جـدا سازد وسرانجام،
دین میتواند با شکل دهی به ساختارهای شبکه ای ،یا تأثیـر بر ارزشها و انگیزههای سیاسـی ،بر سیاست تأثیر
بگذارد(.قوام  0898،25- 4از منظر واقع گرایانی چون کنت والتـز دین دارای ویژگی هایی است که باعث توزیع قدرت
و سازماندهی بین واحدهای آن می شود (1979: 82،)Walts،مقوله هایی که در آن دین ،از اهمیتی برخوردار است
عبارتند: اصل نظم دهنده نظام بین الملل؛ توزیع قدرت؛منافع؛ هویت و برساختن آن مفهوم بنیادگرایی به معنای
شالوده ،اساس و پایه است .پس می توان به این صورت استدالل کرد که دین بعنوان هویتساز می تواند موجب
شکل گیری هویت مشترک کشورهای منطقه و بنابراین همگرایی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس شود
برابری
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برابری و مساوات ،اصلی اساسی در شرع اسالم است؛ به طوری که با رویه های متناقضی که در طول تاریخ رخ داده
است ،مخدوش نمی شود .از این رو اعمال متناقض با اصل مساوات ،صرفاً نمی توانند به عنوان تخلف از قانون شرعی
تلقی گردند .باید توجه داشت که گرچه اصل مساوا ت ،اولین ظهور و بروز خود را در حوزه تکالیف شرعی مییابد که
به موجب آن ،تمام مؤمنین بدون هیچ گونه تمایزی بین تبعه و بیگانه ،مرد و زن ،سفید و سیاه یا غیرآنها ،ملزم به
ادای تکالیف شرعی هستند و از نمازهای جماعت مساجد گرفته تا زیارت خانه خدا در مکه ،در تمامی موارد بدون
هیچگونه تبعیضی شانهبه شانه هم میایستند؛ اما این اصل در حوزه روابط اجتماعی نیز اعمال می شود .حاکمیت این
اصل در روابط اجتماعی بدین معناست که تمام افراد از نظر حقوق و تکالیف مساوی هستند و یک نظام قانونی و
دادرسی واحد برآنها حکومت خواهد کرد .این قا عده بر مسلمین ـ هرکجا که مقیم باشند ـ و برغیر مسلمینی که
اجازه اقامت در قلمرو اسالمی داشته باشند ،اعمال می شود .بنابراین لوازم اجرایی اصل برابری عبارت است از:الف)منع
تبعیض نژادی ب)منع تبعیض طبقاتی ج)منع تبعیض دینی در حقوق شهروندی
آزادی
آزادی حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعداد ها و توانایی های طبیعی و خدادادی خود را به کار
بیاندازند،مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند .آنچه در بحث از حقوق انسانی مطرح می شود،آزادی
انسان از سیطره و تحکم نیروهای بیرونی است یعنی حق انتخاب نظری و عملی انسان در تمامی زمینه ها مادامی که
عمل او به سلب حقوق دیگران و اخالل در نظم و اخالق عمومی منجر نشود.اسالم نیز آزادی را به معنای حفظ
حقوق خلق و تأمین و مصالح جامعه و قلع ماده ظلم و جنایت و خیانت ،تحقق بخش ترقی و استکمال ملت می داند.و
مهم ترین عرصه های آزادی را ،آزادی در عقیده و مذهب،آزادی در بیان و آزادی در عمل می
داند(.کاظمی،افشارنیا)455،1395،
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و عدم وابستگی کشورهای منطقه به قدرتهای فرا منطقهای
موقعیت ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاورمیانه باعث توجه و مداخله قدرتهای بزرگ بین الملل ی به این
منطقه شده و در نتیجه نقش آفرینی قدرتهای بیرونی به عنوان عامل مداخله گر بیرونی باعث ناکامی تالشهای درونی
برای ایجاد امنیت مبتنی بر مشارکت بازیگران بومی در منطقه شده است .خاورمیانه و خلیج فارس در طول قرون
متمادی شاهد حضور قدرتهای استعمارگر اروپایی در منطقه بوده است و در دوره جنگ سرد این منطقه به یکی از
مناطق اصلی رقابت بین دو ابرقدرت یعنی آمریکا و اتحاد شوروی تبدیل شد .به طور قاطع می توان گفت تا پایان دهه
 1940بیشتر مناقشه های خاومیانه با منشا درون مرزی و برون مرزی تحت تاثیر الگوهای بیرونی تحمیل شده از
رقابت قدرتهای بزرگ قرار داشت.بدیهی است که داخلی بودن مفهوم امنیت در جهان سوم سبب خواهد شد که
ابرقدرتها و ملل غرب که مفاهیم امنیتیشان خارجی است بیشتر بر امنیت منطقه اثرگذار باشند .براین اساس استعمار
گران و امپریالیسم بعد از انقالب صنعتی جهت تأمین سرمایه و منافع خود با انتقال بحران از کشورهای توسعه یافته به
کشورهای توسعه نیافته از جمله منطقه حساس خلیج فارس حضور خود را حفظ نموده اند.
بنابراین منطقه خاورمیانه عالوه بر موقعیت استراتژیکی که دارد به لحاظ داشتن منابع و ذخایر انرژی های فسیلی
همانند نفت و گاز و  ...از اهمیت و جایگاه باالیی در معادالت جهانی برخودار می باشد که علیرغم عدم توسعه یافتگی
و دولتهای ضعیف بخاطر ذخایر عظیم نفت و گاز میان کشورهای این منطقه و قدرتهای جهانی وابستگی های
متقابلی شکل گرفته است.عالوه بر این ،نباید از سیاستهای استعماری غرب و شرکته ای چند ملیتی نفتی غافل ماند.
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چون هجوم شرکت ها و کارتل های بزرگ نفتی به منظور اکتشاف و استخراج سالیانه میلیون ها بشکه نفت و
میلیاردها متر مکعب گاز بیش از آنکه مزایای اقتصادی برای کشورهای – منطقه در پی داشته باشد ،منافع سرشار
مالی برای شرکتهای حاضر در منطقه داشته است.اگر کشورهای خاورمیانه در جستجوی دستیابی به توسعه پایدار و
نوسازی سیاسی فرهنگی پیشرو و مؤثر هستند ،باید با تکیه بر منابع و امکانات خود به فکر طراحی الگویی درون زا
باشند زیرا تکیه بر الگوهای ارایه شده از سوی کشورهای غربی با همه فرصتهایی که در آنها وجود دارد ،خالی از تهدید
نیست ،لذا هر نوع نوسازی در این منطقه باید با مشارکت مردم و نخبگان فکری و فرهنگی همین منطقه صورت پذیرد .

تجربه برخی از کشورهای موفق در منطقه جنوب شرق آسیا که بر الگوهای نوسازی بومی تکیه داشته و مقایسه آن با
وضعیت کشورهای امریکای جنوبی که روند نوسازی در آن چندان موفق نبوده ،حکایت از آن دارد که بهترین امکان
نوسازی در درون خود جوامع شکل می گیرد.الگوی اسالمی ویژگی های و شاخص هایی از جمله برابری،آزادی،نفی
ظلم و ...دارد که موجب عدم وابستگی و رهایی از وابستگی اقتصادی بخصوص در یحث نفت به کشورهای استعماری
می شود الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت که از مبانی ،آموزه ها و اصول اصیل و وحیانی اسالم ناشی می شود ،در تعریف
و شیوه های تحقق عدالت با الگوهای غربی توسعه کامال تفاوت دارد.این الگو می تواند به عنوان عامل هویت ساز و
همچنین همسو کردن اذهان کنشگران منطقه موجب اتحاد جهان اسالم و مباحث حقوق بین الملل باشد.در این
الگو ،عدالت مسبب آزادی شناخته می شود ،پیشرفت مبتنی بر عدالت تعریف می شود هدف غایی الگوی اسالمی
پیشرفت ،دست یابی به حیات طیبه است؛ حیاتی که عدالت ،کانون و مرکز آن شناخته می شود و انسان را به تعالی
دنیوی و اخروی رهنمون می سازد.
نتیجه گیری
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اگر در منطقه خلیج فارس پیاده شود موجب امنیت در منطقه و توسعه همه جانبه
خواهد شد.زیرا این الگو دارای ویژگیهایی چون خدامحوری،اخالقگرایی ،هدایت محوری ،ضد استعمار و استحمار ،نفی
سبیل ،همزیستی مسالمت آمیز ،اصل اعتدال و وفای به عهد اس ت؛ اصولی که کامال مغایر با الگوی غربی است .فاصله
گرفتن کشورهای منطقه از الگوی غربی ،زمینه های همگرایی و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.زیرا الگوی غربی با
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی این کشورهای ناسازگار است و هدفش تامین منافع غرب در منطقه است.
برای دستیابی به یک امنیت پایدار در منطقه چندین راهکار و پیشنهاد مد نظر است:
- 1از بین بردن رشد دو دستگی میان گروه های شیعه و سنی
- 2تعریف نقشهای منطقهای جدید برای ایجاد یکنظم امنیتی برای کشورهای منطقه
- 3ایجاد سازمانی برای مبارزه با تروریسم و اسالم هراسی
- 4توجه به پتانسیل های اقتصادی غیر نفتی مانند مروارید و میگو
- 5ارائه راهکار برای حل مشکالت میان اسرائیل و فلسطین
- 6توجه و گسترش دموکراسی در منطقه
- 7توجه به نقش هنرهای دستی زنان و دیگر پتانسیل های این قشر خاموش
- 8ایجاد سازمانی برای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق اسلحه
- 9اعتماد سازی و تاکید بر مولفه های مشترک بومی و اسالمی
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این مقاله ،با رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت به این نتیجه دست یافته است که عدم توسعه ،عدم
امنیت بههمراه میآورد؛ مهمترین عامل عدم شکلگیری نظم و امنیت در خلیجفارس فراموشی ارزشهای مشترک
اسالمی و تکیه بر مبانی ارزش ی غرب و وابستگی به آن و استعمارنو است .زمانیکه کشورهای منطقه بتوانند با
همسایگان خود همزیستی مسالمتآمیز داشته و برتری جویی منطقهای را کنار بگذارند و بر مبانی اسالمی تکیه
کنند؛ و یک سیستم همکاری جمعی منطقهای برای همکاریهای سیاس ی و فرهنگی و اقتصادی ایجاد کنند؛ نه تنها
باعث اعتمادسازی و خروج نیروهای خارجی از منطقه میشون د ،بلکه باعث ایجاد صلح و تحکیم آن و توسعهای پایدار
در منطقه خواهند شد .یکیاز مهمترین وجوه الگوی اسالمی ایرانیپیشرفت که شاید یکیاز مهمترین مولفههای آن
هم باشد گسترش همکاری در بین کشورهایاسالمی و ایجاد همگرایی و وابستگی متقابل و در نتیجه استقرار و
تثبیت امنیت و جلوگیری از بحران ها و منازعات منطقهای بهدلیل اهداف استکباری و استعماری قدرتهای بزرگ
جهانی و بخصوص قدرت های غربی می باشد .درصورت استقرار الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و حاکمیت ملی و
مشروعیت اصیل اسالمی و مردمی ،بحران های غرب ساخته که در راستای تامین منافع آنها می باشد از بین رفته و
الگویی از همکاری و کنش متقابل در منطقه ایجاد خواهد شد و بهاینترتیب امنیت پایدار و مردمی در تقابل با امنیت
مبتنیبر منافع کشورهای بزرگ جهانی با اهداف امپریالیستی استقرار خواهدیافت.
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