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مذيريت امنيت پايذار در منطقه خليج فارس
مشاركت ناتو :سازنذه يا مخرب؟


مصطفي دولتيار
چكيده :ارايِ تؼاريف جذيذ اس هفاّين اهٌيتي ّوچَى اهٌيت دريايي ،اهٌيت اًزصي ،هبارسُ با تزٍريسن،
حفظ هحيط سيست ،هبارسُ با سالحّاي وطتار جوؼي ،دفاع هَضىي ٍ ...رٍيىزدّاي جذيذ ًْادّاي
بييالوللي ٍ هٌطمِاي بِ ايي همَالت ٍ بِ تبغ آى ارايِ تؼاريف جذيذ اس هاهَريتّا ٍ حَسُ الذام آىّا
ضزايطي را ايجاد وزدُ وِ وطَرّاي هٌاطك استزاتضيه اسجولِ حَسُ خليج فارط بايذ در پي راّبزد ٍ
راّىارّاي هٌاسب درايي سهيٌِ باضٌذ .در چٌيي ضزايطي ،رٍابط اهٌيتي هياى وطَرّاي هٌطمِ ٍ ًَع
ًگاُ آىّا بِ هَضَػات فَقالذوز ًياس بِ باس تؼزيف دارد تا بتَاى رٍيىزدّاي ًَيٌي وِ پاسخگَي
ًياسّاي رٍس باضذ را تبييي ًوَد.
ساسهاى پيواى آتالًتيه ضوالي (ًاتَ) بِ ػٌَاى يىي اس باسيگزاى اصلي حَسُ اهٌيت بييالوللي با درن
ضزايط جذيذ ،رٍيىزد صزف ًظاهي در هَاجِْ با بحث اهٌيت را وٌار گذاضتِ ٍ در لالب يه ساسهاى
ًظاهي-سياسي ٍ اهٌيتي ،حَسُ الذام ٍ ػوليات خَد را بِ فزاتز اس هزسّاي سٌتي ٍ اس جولِ بِ حَسُ
خليج فارط گستزش دادُ است .ايي ساسهاى در راستاي اّذاف هطخص ٍ بلٌذهذت خَد در پي
حضَر ًْاديٌِ ٍ ايفاي ًمص هَثزتز در تحَالت هٌطمِ خليج فارط بَدُ ٍ در ّويي راستا اس سال
 2002هيالدي با تصَيب طزحي هَسَم بِ ابتىار ّوىاري استاًبَل ( )ICIبستز السم بزاي چٌيي
حضَري را فزاّن وزدُ است .ايي ساسهاى ّوچٌيي تالش گستزدُاي را در لالب ديپلواسي ػوَهي
بزاي تَجيِ ٍ لاًغ وزدى وطَرّاي هٌطمِ بِ پذيزش چٌيي رٍيىزدي اًجام دادُ ٍ ضوي گستزش داهٌِ
فؼاليتّاي سخت افشاري در هٌطمِ ،هطَّق وطَرّاي خليج فارط بزاي تسْيل ًوَدى ٍرٍد ًاتَ بِ
حَسُ هذيزيت اهٌيت هٌطمِ هيباضذ.
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در ايي همالِ ،ضوي تبييي فزايٌذّاي ًَيي اهٌيتي ،چگًَگي حضَر ًاتَ در هٌطمِ ٍ پياهذّاي آى هَرد
بزرسي لزار گزفتِ ٍ بِ ايي سَال اصلي هيپزداسين وِ آيا چٌيي رًٍذي هيتَاًذ بزاي هٌطمِ ثبات ٍ
اهٌيت ٍالؼي ٍ پايذار را بِ ارهغاى بياٍرد ٍ آيا ٍرٍد ٍ هطاروت ًاتَ در هذيزيت اهٌيت هٌطمِ در
راستاي هٌافغ وطَرّاي حَسُ خليج فارط لزار دارد؟
واژگان كليدي :خليج فارط ،اهٌيت پايذارً ،اتَ ،اهٌيت اًزصي ،اهٌيتساسي ،ضَراي ّوىاري،
تزٍريسن.

ٔٙغم ٝخّيذ فبسع ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلؼيت طئٛپّتيه  ٚاػتشاتظيه خٛد ٕٛٞاسٜ
٘مـي حيبتي دس ٔؼبدالت ػيبػي ،أٙيتي  ٚالتلبدي رٟبٖ داؿت ٚ ٝدأ ٝٙتبحيش
تحٛالت  ٚسٚيذادٞبي آٖ اص ػغح ٔٙغم ٝفشاتش سفت ٚ ٝوُ ربٔؼ ٝثيٗإِّّي سا دس اػلبس
ٔختّف ٔتبحش ػبخت ٝاػت .ثب تٛر ٝث ٝتغييشات ٔ ٟٓػبَٞبي اخيش دس حٛص ٜػبختبس
أٙيت ثيٗإِّّي ٔ ٚزٕٛػ ٝتحٛالت دس حٛص ٜأٙيت ٔٙغمٝاي ،ثذ ٖٚتشديذ إٞيت ٚ
ٔيضاٖ ٘مؾ آفشيٙي ٔٙغم ٝخّيذ فبسع دس تبٔيٗ أٙيت رٟب٘ي دس آيٙذ ٜافضايؾ خٛاٞذ
يبفت .التلبد رٟب٘ي ث ٝؿذت ثٙٔ ٝبثغ ا٘شطي خّيذ فبسع ٚاثؼت ٝاػت  ٚتشديذي ٘يؼت
()1
و ٝتب دٞٝٞبي آتي ايٗ ٚاثؼتٍي ادأ ٝخٛاٞذ داؿت.
دس ايٗ ٔيبٖ ،س٘ٚذ اساي ٝتؼبسيف رذيذ اص ٔفبٞيٓ أٙيتي ٕٞچ ٖٛأٙيت
دسيبيي ،أٙيت ا٘شطئ ،جبسص ٜثب تشٚسيؼٓ ،حفظ ٔحيظ صيؼتٔ ،جبسص ٜثب ػالحٞبي وـتبس
رٕؼي ،دفبع ٔٛؿىي  ٚ . . . ٚسٚيىشدٞبي رذيذ ٟ٘بدٞبي ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي ث ٝايٗ
ٔمٛالت  ٚاساي ٝتؼبسيف رذيذ اص ٔبٔٛسيتٞب  ٚحٛص ٜالذاْ آٖٞب ؿشايغي سا ايزبد وشد ٜوٝ
ٔٙبعك اػتشاتظيه دس ػشاػش رٟبٖ اص رّٕ ٝحٛص ٜخّيذ فبسع ٘بٌضيش اص ٔٛار ٟٝثب
ؿشايظ ٘ٛيٗ يبد ؿذ ٜثٛد ٚ ٜثبيذ دس پي ساٞجشد  ٚساٞىبسٞبي ٔٙبػت دس ايٗ صٔيٝٙ
ثبؿٙذ .دس چٙيٗ ؿشايغي ،سٚاثظ أٙيتي ٔيبٖ وـٛسٞبي ٔٙغمٛ٘ ٚ ٝع ٍ٘ب ٜآٖٞب ثٝ
ٔٛضٛػبت فٛقاِزوش ٘يبص ث ٝثبص تؼشيف داسد تب ثتٛاٖ سٚيىشدٞبي ٘ٛيٙي و ٝپبػخٍٛي
٘يبصٞبي سٚص ثبؿذ سا تجييٗ ٕ٘ٛد.
دس ٕٞيٗ صٔي ،ٝٙػبصٔبٖ پيٕبٖ آتال٘تيه ؿٕبِي (٘بت )ٛث ٝػٛٙاٖ يىي اص
ثبصيٍشاٖ اكّي حٛص ٜأٙيت ثيٗإِّّي ثب دسن ؿشايظ رذيذ ،سٚيىشد كشف ٘ظبٔي دس
ٔٛار ٟٝثب ثحج أٙيت سا وٙبس ٌزاؿت ٚ ٝدس لبِت يه ػبصٔبٖ ٘ظبٔي -ػيبػي -أٙيتي،
حٛص ٜالذاْ ٌ ٚؼتش ٠ػّٕيبت خٛد سا ث ٝفشاتش اص ٔشصٞبي ػٙتي خٛد  ٚاص رّٕ ٝث ٝحٛصٜ
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خّيذ فبسع ٌؼتشؽ داد ٜاػت .ايٗ ػبصٔبٖ دس ساػتبي اٞذاف ٔـخق  ٚثّٙذٔذت
خٛد دس پي حضٛس ٟ٘بدي ٚ ٝٙايفبي ٘مؾ ٔٛحشتش دس تحٛالت ٔٙغم ٝخّيذ فبسع ثٛدٚ ٜ
دس ٕٞيٗ ساػتب اص ػبَ ٔ 2004يالدي ثب تلٛيت عشحي ٔٛػ ْٛث ٝاثتىبس ٕٞىبسي
اػتب٘ج 1)ICI( َٛثؼتش الصْ ثشاي چٙيٗ حضٛسي سا فشا ٓٞوشد ٜاػت٘ .بتٞ ٛشچٙذ دس
اثتذا دس خلٛف ٔيضاٖ پزيشؽ ٔ ٚـشٚػيت حضٛس خٛد دس ٔٙغم ٝخّيذ فبسع اعٕيٙبٖ
الصْ سا ٘ذاؿت ،أب ٍٕٞبْ ثب ػيش س٘ٚذ تحٛالت أٙيت ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي ،تالؽ
ٌؼتشدٜاي سا (ػٕذتب دس لبِت ديپّٕبػي ػٕٔٛي) ثشاي تٛري ٚ ٝلب٘غ وشدٖ وـٛسٞبي
ٔٙغم ٝث ٝپزيشؽ چٙيٗ سٚيىشدي ا٘زبْ داد ٔ ٚيتٛاٖ ٌفت دس حبَ حبضش ؿشايغي سا
ايزبد وشد ٜو ٝؿبٞذ ٌؼتشؽ دأ ٝٙفؼبِيتٞبي ػخت افضاسي ايٗ ػبصٔبٖ دس ٔٙغمٚ ٝ
ٕٞچٙيٗ ػاللٕٙذي خبف ثشخي وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع ثشاي ٚسٚد ٘شْ افضاسا٘ٝ
٘بت ٛث ٝحٛصٔ ٜذيشيت أٙيت ٔٙغمٞ ٝؼتيٓ.
دس ايٗ ٘ٛؿتبس ،ضٕٗ تجييٗ فشايٙذٞبي ٘ٛيٗ ٔٛسد اؿبس ،ٜچٍٍ٘ٛي حضٛس ٘بتٛ
دس ٔٙغم ٚ ٝپيبٔذٞبي آٖ سا ٔٛسد ثشسػي لشاس داد ٚ ٜتالؽ ٔيوٙيٓ ث ٝايٗ ػٛاَ اكّي
پبػخ دٞيٓ و ٝآيب چٙيٗ س٘ٚذي ٔي تٛا٘ذ ثشاي ٔٙغم ٝحجبت  ٚأٙيت ٚالؼي  ٚپبيذاس سا ثٝ
اسٔغبٖ ثيبٚسد  ٚآيب ٚسٚد ٔ ٚـبسوت ٘بت ٛدس ٔذيشيت أٙيت ٔٙغم ٝدس ساػتبي ٔٙبفغ
وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع لشاس داسد؟
ابتكار ّوكاري استاًبَل :بستز حضَر ًاتَ در هٌطقِ
ػشاٖ ٘بت ٛدس ػبَ ٔ 2004يالدي دس ٘ـؼت اػتب٘ج ،َٛثب تلٛيت اثتىبس
ٕٞىبسي اػتب٘ج ٚ َٛدػٛت اص وـٛسٞبي ػاللٙٔٝذ دس ٔٙغم ٝخبٚسٔيب٘ ٝثضسي ،ثٚ ٝيظٜ
وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسعٞ ،ذف ايٗ اثتىبس سا تمٛيت سٚاثظ ػٛدٔٙذ ٔتمبثُ  ٚوٕه
ث ٝثٟجٛد ٚضؼيت حجبت  ٚأٙيت دس ٔٙغم ٝاػالْ وشد٘ذ )2(.ايٗ عشح و ٝثب تٕشوض خبف
ثش ٕٞىبسيٞبي ػّٕي دس صٔيٞٝٙبي دفبػي  ٚأٙيتي تؼشيف ؿذٔ ،جبسص ٜثب تشٚسيؼٓ ٚ
اؿبػ ٝػالحٞبي وـتبس رٕؼي سا ث ٝػٛٙاٖ اِٛٚيتٞبي اػبػي اثتىبس اػالْ وشد.
دس ػٙذ ٔلٛة ٘ـؼت ٔزوٛس اػالْ ؿذ و ٝث ٝسغٓ تٕشوض اِٚي ٝثش ؿؾ وـٛس
ػض ٛؿٛساي ٕٞىبسي خّيذ فبسعٔ ،ؼيش ثشاي ٚسٚد وّي ٝوـٛسٞبي ٔٙغم ٝخبٚسٔيب٘ٝ
)1. Istanbul Cooperation Initiative (ICI
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ثضسي ثبص خٛاٞذ ثٛد .دس ايٗ ػٙذٔ ،زٕٛػٝاي اص فؼبِيتٞب  ٚحٛصٜٞبي ٕٞىبسي ٔؼشفي
ؿذ ٜوٞ ٝشيه اص وـٛسٞبي يبد ؿذ ٜثش اػبع ٘يبصٞب  ٚاِٛٚيتٞبي خٛد ٔيتٛا٘ٙذ
ا٘تخبة وشد ٚ ٜدس آٖ حٛص ٜثب ٘بت ٛثٕٞ ٝىبسي ثپشداص٘ذ .ايٗ حٛصٜٞب ػجبستٙذ اص :اكالحبت
دفبػي ،ثٛدر ٝثٙذي  ٚثش٘بٔٝسيضيٙٔ ،بػجبت ٘ظبٔي -غيش ٘ظبٔيٕٞ ،ىبسيٞبي ٘ظبٔي ثب
ٞذف ثٟجٛد لبثّيت ا٘غجبق پزيشي اص عشيك ٔـبسوت دس تٕشيٗٞب  ٚثش٘بٔٞٝبي آٔٛصؿي
خبفٔ ،ـبسوت ٔٛسدي دس ٔبٔٛسيتٞبي حٕبيت اص كّح تحت فشٔب٘ذٞي ٘بتٔ ،ٛجبسص ٜثب
تشٚسيؼٓ اص عشيك تجبدَ اعالػبت ٕٞ ٚىبسي دسيبيي ،وٕه ث ٝتالؽٞبي ٘بت ٛدس ٔمبثّٝ
ثب تٟذيذ ػالحٞبي وـتبس رٕؼي ،استمبي ٕٞىبسي دس صٔي ٝٙأٙيت ٔشصي ٕٞ ٚىبسي دس
( )3
صٔي ٝٙثش٘بٔٝسيضي ثشاي ٔمبثّ ٝثب حٛادث اضغشاسي غيش ٘ظبٔي.
ٕٞب٘غٛس و ٝدس اػٙبد ٔلٛة اثتىبس ٕٞىبسي اػتب٘ج٘ َٛيض تلشيح ٌشديذ ،ٜايٗ
اثتىبس دس ٚالغ دس أتذاد ٔ ٚىّٕ ُ عشح لجّي ٘بت ٛثشاي خبٚسٔيب٘ ٝيؼٙي" ٌفتٍٛي
ٔذيتشا٘ٝاي ٘بتٔ 1"ٛيثبؿذ .ثش٘بٌٔ ٝفتٍٛي ٔذيتشا٘ٝاي ٘بت ٛدس ػبَ ٔ 1994يالدي  ٚثب
ٞذف ٌؼتشؽ سٚاثظ ٘بت ٛثب وـٛسٞبي خبٚسٔيب٘ ٚ ٝحبؿي ٝرٛٙثي دسيبي ٔذيتشا٘ ٝثٝ
تلٛيت سػيذ )4( .دس حبَ حبضش وـٛسٞبي ٔلش ،اِزضايش ،ت٘ٛغ ،اسدٖٔ ،شاوؾٛٔ ،سيتب٘ي
 ٚسطيٓ كٟي٘ٛيؼتي ػض ٛايٗ ثش٘بٔٞ ٝؼتٙذ .دس ٕٞيٗ رب الصْ اػت روش ؿٛد و ٝثب
تٛر ٝثٚ ٝالؼيتٞبي ػبَٞبي ٌزؿت ،ٝيىي اص ٞذفٞبي اػبػي ِٚي اػالْ ٘ـذ ٜثش٘بٔٝ
ٌفتٍٛي ٔذيتشا٘ٝاي  ٚث ٝد٘جبَ آٖ اثتىبس ٕٞىبسي اػتب٘ج ،َٛصٔي ٝٙػبصي ٚسٚد  ٚادغبْ
سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي دس تشتيجبت ػيبػي  ٚأٙيتي ٔٙغم ٚ ٝفشا ٓٞوشدٖ صٔي ٝٙوٙبس ٓٞ
٘ـب٘ذٖ ايٗ سطيٓ ثب وـٛسٞبي اػالٔي ٔٙغم ٚ ٝحؼبػيت صدايي  ٚارشاي ثش٘بٔٞ ٝبي
ٔـتشن ٔي ثبؿذ .ايٗ ٘ىتٝاي اػت و ٝتٛر ٚ ٝتبُّٔ ثيـتش وـٛسٞبي ٔٙغم ٝخّيذ
فبسع سا ٔيعّجذ.
اًگيشُ ٍ اّداف ًاتَ اس حضَر در هٌطقِ خليج فارس
٘بت ٛدس ساػتبي ػيبػت ٞبي ٔذّ ٖٚخٛد ٔٛضٛع ٌؼتشؽ حضٛس ٔ ٚذاخالت
خٛد دس ٔٙغم ٝخّيذ فبسع سا ثب رذيت خبكي  ٚدس لبِت اثتىبس ٕٞىبسي اػتب٘ج َٛثٝ
ؿىُ سػٕي پيٍيشي  ٚاٞذاف اػالٔي  ٚغبيي ٔختّفي سا د٘جبَ ٔيوٙذ .ؿفش دثيشوُ
1. NATO's Mediterranean Dialogue

مذيريت امنيت پايذار در منطقه خليج فارس،مشاركت ناتو :سازنذه يا مخرب؟  11 

ػبثك ٘بت ٛدس ٘خؼتيٗ ػفش ثٙٔ ٝغم ٝخّيذ فبسع دس ٘ٛأجش  2005عي ػخٙشا٘ي دس
لغش ػ ٝدِيُ ػٕذ' :ٜفضبي أٙيتي ٘ٛيٗ'٘' ،بتٛي رذيذ' ' ٚديٙبٔيضْ رذيذ دس ٔٙغمٝ
خّيذ فبسع' سا ثشاي چشايي  ٚضشٚست ٕٞىبسي ٘بت ٚ ٛوـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع
ثشؿٕشد.
ؿفش دس تـشيح دالئُ ػٌ ٝب٘ ٝخٛد ٌفت٘" :خؼتيٗ دِيُ ٕٞىبسي ٔيبٖ

عشفيٗ ،فضبي أٙيتي دس حبَ تغييش فؼّي اػت .دس ايٗ فضب تٟذيذاتي و ٝأشٚص ثب آٖ
ٔٛارٞ ٝؼتيٓ ٔٙحلش ث ٝيه وـٛس ٘جٛد ٜثّى ٝرٟب٘ي ٔ ٚـتشن ٞؼتٙذ ٞ ٚيچ وـٛسي
اص آٖ ٔل٘ ٖٛيؼت .تٟذيذاتي ٘ظيش تشٚسيؼٓ ،تؼّيحبت وـتبس رٕؼي ،لبچبق ا٘ؼبٖ،
تؼّيحبت ٛٔ ٚاد ٔخذس ،داساي ٔبٞيتي فشاٌيش ثٛد ٚ ٜوٙتشَ آٖٞب آػبٖ ٘يؼت.
دٔٚيٗ دِيُ ،تغييش ٔبٞيت ٘بت ٛاػت .تٕشوض تالؽٞبي اػضبي ػبصٔبٖ دس عَٛ
دٚساٖ ر ًٙػشد رٌّٛيشي اص ر ًٙدس اسٚپب ثٛد؛ أب أشٚص ثب '٘بت'ٛيي ٔتفبٚت سٚثٝسٚ
ٞؼتيٓ ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝايٗ ػبصٔبٖ ثب ٞذف تأٔيٗ أٙيت فشاٌيش  ٚثب اػتمبد ث ٝضشٚست
ٔـبسوت ٕٞ ٚىبسي ثب وـٛسٞبي غيش ػض ٚ ٛثب تٛر ٝث ٝتزبسة ػبَٞبي ٌزؿت ٝدس
ٔٛلؼيتي اػت ؤ ٝيتٛا٘ذ وٕه لبثُ تٛرٟي ث ٝتأٔيٗ أٙيت دس اللي ٘مبط رٟبٖ اص
رّٕٙٔ ٝغم ٝخّيذ فبسع ٕ٘بيذ.
دِيُ ػ ،ْٛت ٛر٘ ٝبت ٛثٙٔ ٝغم ٝخّيذ فبسع ،ديٙبٔيضْ رذيذ آؿىبس ؿذ ٜدس خٛد
ٔٙغم ٝعي ػبَٞبي اخيش اػت .اص ٘ظش ػيبػت خبسري ،وـٛسٞبي ٔٙغم ٝث ٝعٛس
ا٘فشادي  ٚدػت ٝرٕؼي دس لبِت ؿٛساي ٕٞىبسي خّيذ فبسع ث ٝػٛٙاٖ ثبصيٍشاٖ ٟٔٓ
()5
حٛص ٜأٙيت ٔٙغم ٝظبٞش ؿذٜا٘ذ".
دثيشوُ ٚلت ٘بت ٛدس دٔٚيٗ ػفش خٛد ثٙٔ ٝغم ٝدس دػبٔجش  2006عي
ػخٙشا٘ي دس وٛيت ضٕٗ تبويذ ثش "ؿبخلٔ ٝـبسوت دس ثش٘بٔٞٝبي ٘بت "ٛثشاي آ٘چٝ
"استمبي أٙيت دس اللي ٘مبط رٟبٖ" ٘بٔيذ ،ػؼي دس تـٛيك وـٛسٞبي ٔٙغم ٝثٝ
پيٍيشي ايٗ ػيبػت ٕ٘ٛد  ٚاظٟبس داؿت" :دس فضبي و٘ٛٙي تمٛيت ٕٞىبسي ٘بتٚ ٛ

وـٛسٞبي حبؿي ٝخّيذ فبسع أشي ٔٙغمي  ٚثٍٙٞ ٝبْ ٔيثبؿذٔ .ب ثب تٟذيذات
ٔـتشوي ٔٛارٞ ٝؼتيٓ .تشٚسيؼٓ ،اؿبػٞ ٝؼتٝاي  ٚدِٚتٞبي فشٚسيخت 1ٝدس صٔش ٜايٗ
تٟذيذات ٞؼتٙذٔ .ب ٍٕٞي داساي ٔٙبفغ اػتشاتظيه حيبتي دس حجبت ػشاق  ٚوُ
1. Failed States
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خبٚسٔيب٘ٞ ٝؼتيٓٔ .ب اػٓ اص ايٙى ٝػشض ٝوٙٙذ ٜيب ٔلشف وٙٙذ ٜثبؿيٓ ،داساي ٔٙبفغ
() 6
ٔـتشن دس تأٔيٗ أٙيت ا٘شطي ٞؼتيٓ".
دس ٕٞيٗ ساػتب ،تحِٛي ديٍش دس كح ٝٙثيٗإُِّ صٔي ٝٙسا ثشاي ػاللٙٔٝذي
ثيـتش ٘بت ٛثٔ ٝـبسوت  ٚحضٛس دس حٛص ٜخّيذ فبسع افضٖٚتش وشد .الذاْ سٚػي ٝثٝ
اػتفبد ٜػيبػي اص اثضاس ا٘شطي دس تٙظيٓ سٚاثظ خٛد ثب غشة ٕٞ ٚؼبيٍبٖ غشثٍشاي خٛد،
ٔؼأِ' ٝأٙيت ا٘شطي' سا ثب رذيت ثيـتشي ٚاسد دػتٛس وبس ٘بتٛوشد .ػشاٖ ٘بت ٛدس ٘ـؼت
٘ٛأجش  2006خٛد ضٕٗ ثشسػي ايٗ ٔٛضٛع ثب ارػبٖ ث ٝايٗ وٙٔ ٝبفغ أٙيتي ٘بتٛ
ٔيتٛا٘ذ ثب اختالَ دس رشيبٖ ٔٙبثغ حيبتي ا٘شطي تحت تبحيش لشاس ٌيشد ،ضشٚست ؿٙبػبيي
حٛصٞ ٜبيي و ٝايٗ ػبصٔبٖ ٔي تٛا٘ذ دس رٟت تضٕيٗ ػاليك أٙيتي اػضبء اسصؽ افضٚدٜ
داؿت ٝيب دس كٛست ِض ْٚث ٝتالؽٞبي ّٔي  ٚثيٗ إِّّي وٕه ٕ٘بيذ سا ٔٛسد تبويذ لشاس
داد٘ذ )7(.ث ٝايٗ تشتيت ٔؼأِ' ٝتضٕيٗ أٙيت ا٘شطي' ث ٝػٛٙاٖ يىي اص 'ٔبٔٛسيتٞبي ٘ٛيٗ
٘بت ٚ 'ٛثب تٛر ٝثٚ ٝيظٌي ٔٙغم ٝخّيذ فبسع  ٚربيٍبٕٔ ٜتبص آٖ دس تأٔيٗ ا٘شطي رٟب٘ي،
يىي اص ٚر ٜٛاػبػي ديٍش تٛر٘ ٝبت ٛث ٝايٗ ٔٙغمٌ ٝشديذ.
اًگيشُ کطَرّاي هٌطقِ در استقبال اس حضَر ًاتَ در هٌطقِ خليج فارس
ثب ٔشٚسي ثش آ٘چ ٝو ٝاص ػٛي ثشخي ٔمبٔبت وـٛسٞبي ٔٙغم ٝدس ساثغ ٝثب ِضْٚ
ٕٞىبسي وـٛسٞبي حبؿي ٝخّيذ فبسع ثب ٘بت ٛػٛٙاٖ ؿذ ،ٜث٘ ٝظش ٔيسػذ ث ٝعٛس وّي
٘ٛع ثشداؿت ايٗ وـٛسٞب اص ثي حجبتي ػبَٞبي اخيش دس ٔٙغم ٝاص رّٕ ٝچٟبس رًٙ
ػٕذ ٜدس حٛص ٜخّيذ فبسع  ٚتحٛالت افغب٘ؼتبٖ (اص حّٕ ٝسٚعٞب تب حّٕ ٝآٔشيىب ٚ
حضٛس ٘بتٌ ،)ٛؼتشؽ تشٚسيؼٓ  ٚإٞيت يبفتٗ ثحج تأٔيٗ أٙيت ا٘شطي  ٚأٙيت
دسيبيي ٕٞ ٚچٙيٗ ٘مؾ ٔٙغمٝاي ايشاٖ ،ؿشايغي سا فشا ٓٞوشد ٜو ٝثشخي سٞجشاٖ
ٔٙغم ٝخٛد سا ٘يبصٔٙذ اتىبء ثٙٔ ٝجغ تأٔيٗ أٙيت دس ٚساي ٔٙغم ٝديذ ٚ ٜدس ايٗ ٔيبٖ
٘بت ٛسا ٔشرؼي تلٛس وٙٙذ و ٝوٕه ٕٞ ٚىبسي آٖ تأٔيٗوٙٙذٞ ٜذف ٔٛسد اؿبسٜ
خٛاٞذثٛد.
دس ٕٞيٗ ساػتب ػجذاِشحٕٗ اِؼغي ،ٝدثيشوُ ؿٛساي ٕٞىبسي خّيذ فبسع ،دس
٘ـؼت ٔـتشن ٘بت ٚ ٛؿٛساي ٕٞىبسي خّيذ فبسع دس وٛيت دس دػبٔجش  2006اظٟبس
داؿتٌ :فتٍٛي ػيبػي ٕٞ ٚىبسي وـٛسٞبي ػض ٛؿٛساي ٕٞىبسي خّيذ فبسع ٘ ٚبتٛ
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ٔيتٛا٘ذ چبسچٛة ٔٙبػ ت ٘ ٚمغ ٝتحشوي ثشاي حفظ أٙيت  ٚحجبت دس ايٗ ٔٙغمٟٓٔ ٝ
 ٚحؼبع ثبؿذٚ .ي ٕٞچٙيٗ ثش ِض ْٚدس ٘ظش ٌشفتٗ دسن د ٚعشف دس خلٛف ٔمِٝٛ
تٟذيذٞبي احتٕبِي  ٚثبصٌشدا٘ذٖ ٔٛاص٘ ٝاػتشاتظيه دس ٔٙغم ٝخّيذ فبسع و ٝث ٝد٘جبَ
()8
رًٞٙبي پيبپي آػيت فشاٚا٘ي ث ٝآٖ ٚاسد آٔذ ٜتبويذ وشد.
دس ٕٞيٗ صٔيٛٔ ،ٝٙضٛع فّؼغيٗ  ٚػذْ حُ  ٚفلُ ايٗ ٔؼضُ ديشپبي رٟبٖ
اػالْ ث ٝدِيُ ػذْ پبيجٙذي سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي ثٛٔ ٝاصيٗ لب٘٘ٛي  ٚعشحٞبي اساي ٝؿذٜ
ثيٗ إِّّي ػبُٔ ديٍشي دس پيٍيشي تؼبُٔ ٔيبٖ وـٛسٞبي ػشة حٛص ٜخّيذ فبسع ٚ
٘بت ٛثٛد ٜاػت .ثشخي وـٛسٞبي ٔٙغم ٝخّيذ فبسع ؿبيذ ايٗ تلٛس سا داس٘ذ وٝ
ٔيتٛا٘ٙذ اص ثؼتش ٘بت ٛثشاي اػٕبَ فـبس ث ٝاػشاييُ رٟت وٙبس ٌزاؿتٗ ػيبػتٞبي
لب٘ ٖٛؿىٙب٘ ٚ ٝتزبٚصوبسا٘ ٝخٛد ثٟش ٜثشداسي ٕ٘بيٙذ  ٚيب حتي فشاتش اص آٖ دس صٔبٖ ٚلٛع
ثحشاٖ احتٕبِي ثتٛا٘ٙذ ث ٝتٛإ٘ٙذي ٘بت ٛدس حٛص ٜأٙيتي ٘ ٚظبٔي أيذٚاس ثبؿٙذ .اِجتٝ
حؼت تزشثيبت تبسيخيٚ ،الغ ٌشايب٘ٛٞ ٚ ٝؿٕٙذا٘ ٝثٛدٖ ايٗ ٍ٘ب ٜربي تبُّٔ رذّي داسد.
اّن تحَالت اخيز در رٍابط هياى حَسُ خليج فارس ٍ ًاتَ
سٚاثظ ٘بت ٚ ٛوـٛسٞبي ػشة حٛص ٜخّيذ فبسع عي ػبَٞبي ٌزؿتٌ ٝؼتشؽ
لبثُ تٛرٟي يبفت ٝاػت .ديذاسٞبي ٔتمبثُ ٔمبٔبت اسؿذ وـٛسٞبي ٔزوٛس ٘ ٚبتٚ ٛ
ثشٌضاسي ػٕيٙبسٞبي ٔتؼذد دس ٔٙغم ٚ ٝخبسد اص آٖ ٌٛيبي ايٗ تحشن رذي  ٚآؿىبس
اػت .ثشخي اص ايٗ تحٛالت سا ٔيتٛاٖ ٔٛسد اؿبس ٜلشاس داد:
 تلٛيت اثتىبس ٕٞىبسي اػتب٘ج َٛدس طٚئٗ ٚ ٚ 2004سٚد وٛيت  ٚػپغ لغش ٚثحشيٗ  ٚأبسات ث ٝايٗ اثتىبس دس ػبَ 2005
 ثشٌضاسي وٙفشا٘غ "استمبي ٕٞىبسي  ٚتمٛيت ٔٙبػجبت ٘بت ٚ ٛخّيذ فبسع()9
دس چبسچٛة اثتىبس ٕٞىبسي اػتب٘ج "َٛدس دثي دس ػبَ 2005
 ثشٌضاسي وٙفشا٘غ " ٘بت ٚ ٛأٙيت خّيذ فبسع" دس لغش دس ػبَ 2005()10
ٔيالدي  ٚػخٙشا٘ي دثيشوُ ٘بتٛ
()11
 -اِٚيٗ ديذاس أيش لغش ثب دثيشوُ ٘بت ٛدس ثشٚوؼُ ٘ٛأجش 2006
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 ثشٌضاسي وٙفشا٘غ "٘بت ٚ ٛوـٛسٞبي خّيذ فبسعٔ :مبثّ ٝثب چبِؾٞبئـتشن اص عشيك اثتىبس ٕٞىبسي اػتب٘ج "َٛدس وٛيت دس دػبٔجش ٔ 2006يالدي ٚ
()12
أضبي ٔٛافمتٙبٔ ٝتجبدَ اعالػبت أٙيتي ثيٗ ٘بت ٚ ٛوٛيت
 ثشٌضاسي وٙفشا٘غ "٘بت ٚ ٛؿٛساي ٕٞىبسي خّيذ فبسعٕٞ :ىبسي دس()13
چبسچٛة اثتىبس ٕٞىبسي اػتب٘ج "َٛدس سيبم ػشثؼتبٖ دس ػبَ 2007
 ثشٌضاسي وٙفشا٘غ سٚاثظ ٘بت ٚ ٛثحشيٗ  ٚاثتىبس ٕٞىبسي اػتب٘ج َٛدس ٔٙبٔٝ()14
دس ػبَ 2008
 ثشٌضاسي وٙفشا٘غ "سٚاثظ ٘بت ٚ ٛأبسات :سا ٜپيؾ س ٚدس خلٛف اثتىبسٕٞىبسي اػتب٘ج "َٛدس اوتجش  ٚ 2009أضبي ٔٛافمتٙبٔ ٝتجبدَ اعالػبت أٙيتي ثيٗ ٘بتٛ
()15
 ٚأبسات
اًگارُ ّاي ًادرست اهٌيت ساسي در هٌطقِ خليج فارس
ٔؼأِ ٝأٙيت دس خّيذ فبسع ٕٛٞاس ٜيىي اص ٕٟٔتشيٗ ٔؼبيُ  ٚدغذغٞٝبي
ثبصيٍشاٖ ايٗ ٔٙغم ٝثٛد ٚ ٜدِٚتٞبي ايٗ حٛص ٜرغشافيبيي تالؽ ٌؼتشدٜاي سا ثشاي
ػجٛس اص چبِؾٞبي ٔٛرٛد ا٘زبْ ٔيدٙٞذ .أب ث٘ ٝظش ٔيسػذ دس ا٘تخبة ؿئ ٜٛمبثّٚ ٝ
ٔٛار ٟٝثب چبِؾٞبي يبد ؿذ ٜثٌٝ٘ٛ ٝاي ػُٕ وشدٔ ٚ ٜيوٙٙذ و ٝث٘ ٝبچبس ثبيذ ٕٞچٙبٖ
ؿبٞذ تذأ ْٚؼٕبي أٙيتي دس ٔٙغم ٝخّيذ فبسع ثبؿيٓ .ثشخي وـٛسٞبي ايٗ حٛص ٜثٝ
ربي سٚي آٚسدٖ ٚالغٌشايب٘ ٝث ٝساٞىبسٞبي ثٔٛي ٍٕٞشا ثشاي تجييٗ ػبصٚوبسٞبي ٔؤحش ٚ
ٔفيذ أٙيت ٔٙغمٝاي ،ػٕذ ٜتالؽٞبي خٛد دس ػبَٞبي اخيش سا دس د ٚحٛص' ٜخشيذٞبي
تؼّيحبتي والٖ'  ٚػبٔب٘ذٞي 'ٕٞىبسي أٙيتي ثب لذستٞبي فشأٙغمٝاي' ٔتٕشوض
وشدٜا٘ذ.
ث٘ ٝظش ٔيسػذ سٞجشاٖ ػيبػي ثشخي وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع ٕٞچٙبٖ ثٝ
ثحج أٙيت ػبصي دس ٔٙغم ٝث ٝؿي ٜٛدٚساٖ ر ًٙػشد ٍ٘بٔ ٜيوٙٙذ  ٚدس ٕٞيٗ ساػتب
ثٌٝ٘ٛ ٝاي خٛد سا دس لبِتٞبي ػٙتي دسٌيش وشدٜا٘ذِ .زا ثشاي پٛيبيي  ٚتحشن
اػتشاتظيه دس ايٗ صٔي ٝٙثب ٔـىالت رذي سٚثٝسٔ ٚيثبؿٙذ.
ثذيٟي اػت و ٝايٗ سٚيىشد ثب ٚالؼيتٞبي ٔحيظ ٘ٛيٗ أٙيت ثيٗإِّّي ٚ
ٔٙغمٝاي ٔغبثمت ٘ذاسد .ػذْ ؿٙبخت يب ثيتٛرٟي عشاحبٖ سفتبس اػتشاتظيه ايٗ
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وـٛسٞب ٘ؼجت ثٚ ٝيظٌيٞبي ارتٕبػي-فشٍٙٞي ٔحيظ أٙيتي ،ثي تٛرٟي ث ٝپٛيبيي
ٔحيغي  ٚتٛٙع دس سفتبس ثبصيٍشاٖ ٘ ٚيض غفّت اص دسن س٘ٚذٞبي ٘ٛيٗ أٙيت ػبصي
ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي ػذْ دػتيبثي ث ٝيه ػبختبس ٔٙؼزٓ أٙيت ٔٙغمٝاي سا ثبػج
ؿذ ٜاػت.
دس ٚالغ ،تٛر ٝثشخي وـٛسٞبي ايٗ ٔٙغم ٝث ٝاتحبدٞبي أٙيتي دس ثيش ٖٚاص
ٔشصٞبي رغشافيبيي ،أٙيت ػبصي ثٔٛي دس ايٗ ٔٙغم ٝسا ثب ٔٛا٘غ رذي سٚثٝس ٚوشدٚ ٜ
ٔب٘غ اص ثش٘بٔٝسيضي ٔؤحش ثشاي اػتمشاس ٟ٘بدٞبي أٙيتي لٛي ثٔٛي  ٚا٘ؼزبْ ػيبػي دس
ٔٙغم ٝؿذ ٜاػت.
صٔب٘ي و ٝا٘ؼزبْ ػيبػي وـٛسٞب دس ػغح داخّي ٙٔ ٚغمٝاي ضؼيف ثبؿذ ٚ
اص ػٛي ديٍش ٟ٘بدٞبي ٔؤحش  ٚػبصٔبٖ يبفتٝاي ثشاي تٙظيٓ سٚاثظ اػتشاتظيه ايزبد
ٍ٘شدد ،آػبٖ تشيٗ ٌضي ٝٙايٗ اػت و ٝأٙيت ػبصي سا خبسد اص ٔشصٞبي رغشافيبيي
ٔٙغم ٝرؼتز ٛوٙٙذ .ثذيٟي اػت آػبٖتشيٗ ٌضئ ٝٙؼٕٛال ثٟتشيٗ ٌضي٘ ٝٙيؼت.
صٔي ٝٙػبصي ثشاي حضٛس ثيٍبٍ٘بٖ اص رّٕ٘ ٝبت ،ٛفضبي أٙيتي ٔٙغم ٝسا تحت
تبحيش لشاس داد ٚ ٜثب اختالَ دس س٘ٚذ أٙيت ػبصي دس چبسچٛة ؿبخقٞبي كحيح
ٔٙغمٝاي ،ؿشايغي سا فشأ ٓٞيػبصد و ٝوّي ٝوـٛسٞبي ايٗ ٔٙغم ٝدس سػيذٖ ثٞ ٝذف
ٟ٘بيي وٕٞ ٝب٘ب أٙيت  ٚحجبت دس ٔٙغم ٝاػت ٘بوبْ ثٕب٘ٙذ.
دس چٙيٗ ؿشايغي حضٛس ثّٙذٔذت ثيٍبٍ٘بٖ دس ٔٙغم ٝأشي ارتٙبة ٘بپزيش
ٔيٕ٘بيذ  ٚتٙظيٓ ؿشايغي و ٝثتٛاٖ ػبختبسٞبي ٔٙغمي سا دس ٔٙغم ٝؿىُ داد ثب
ٔـىالت رذي سٚثٝسٔ ٚيٌشدد.
وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع ثبيذ ايٗ ٘ىت ٝاػبػي سا ٔذ ٘ظش داؿت ٝثبؿٙذ وٝ
ٚرٛد رٙٞيت ٔجتٙي ثش أٙيت ٘ظبٔي  ٚثبصداس٘ذٌي ٔٙغمٝاي ثب اتىبَ ثش ػٛأُ
فشأٙغمٝاي ،ػال ٜٚثش ايٗو٘ ٝظبٔيٌشي دس ٔٙغم ٝسا ٌؼتشؽ ٔيدٞذ ،صٔيٚ ٝٙ
اٍ٘يضٜٞبي ثيـتشي ثشاي لذستٞبي فشأٙغمٝاي رٟت پيٍيشي س٘ٚذ ٔذاخٌّٝشي دس
أٛس داخّي  ٚػيبػت خبسري وـٛسٞبي حٛص ٜسا فشأ ٓٞيػبصد.
ػال ٜٚثش ايٗ ،چٙيٗ ٍ٘ب ٚ ٜسٚيىشدي ٔب٘غ اص سؿذ  ٚثّٛؽ وـٛسٞبي ٔٙغم ٝدس
أٛس أٙيتي ؿذ ٚ ٜثبػج خٛاٞذ ؿذ تب ايٗ ٔٙغم ٝدس س٘ٚذ فؼّي  ٚپشؿتبة سؿذ ٚ
()16
حشوت ػبيش حٛصٞ ٜب ث ٝػٕت أٙيت ػبصي ،اص لبفّ ٝػمت ثٕب٘ذ.
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الگَّاي پيطٌْادي
ثبتٛر ٝثٔ ٝزٕٛػٔ ٝغبِت ٔغشح ؿذ ٚ ٜلجُ اص اساي ٝساٞىبسٞبي پيـٟٙبدي
ثشاي ؿىُ ٌيشي 'ػبٔب٘ ٝأٙيت پبيذاس ٔٙغمٝاي دس حٛص ٜخّيذ فبسع' ،تٛر ٝث ٝثشخي
ٚالؼيبت ريُ ضشٚسي اػت:
 ثشاي تٙظيٓ سٚاثظ أٙيتي ٔيبٖ وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع ٔ ٚمبثّ ٝثبتٟذيذٞب  ٚچبِؾٞبي ٘ٛيٗ أٙيت ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي ث ٝيه ػبٔب٘ ٝأٙيتي وبسآٔذ
٘يبص اػت .فبسؽ اص ٞشٌ ٝ٘ٛثشداؿت  ٚادساوي اص ػٛي وـٛسٞبي ايٗ حٛص ،ٜتؼبُٔ ٚ
ٕٞىبسي آٖٞب دس چبسچٛة يه ٘ظٓ أٙيتي ثيؾ اص آ٘ى ٝتبثغ اساد ٚ ٜخٛاػت آٖٞب
ثبؿذ ،ثشخبػت ٝاص يه ضشٚست ٘ ٚيبص ٔـتشن خٛاٞذ ثٛد .وـٛسٞبي ايٗ ٔٙغم ٝدس يه
ػبٔب٘ ٝأٙيتي ث ٓٞ ٝپيٛػت ٚ ٝث ٝػٛٙاٖ يه ٔزٕٛػٔ ،ٝتبحش اص ٚاثؼتٍي ٔتمبثُ أٙيتي
ٔيبٖ ٕٞذيٍش ث ٝػش ٔيثش٘ذ .ايٗ أش ثيؾ اص ٞش چيض ثيبٍ٘ش ايٗ ٔؼئّ ٝاػت و ٝتٟٙب ساٜ
ٔمبثّ ٝثب تٟذيذٞب  ٚچبِؾٞبي ٔٛرٛد ٘ ٚيض تأٔيٗ أٙيت  ٚحفظ حجبت دس ٔٙغم،ٝ
اػتفبد ٜاص ػبصٚوبسي اػت و ٝدس آٖ تٕبٔي اػضبء ٔـبسوتي  ٕٝٞرب٘ج ٝداؿت ٝثبؿٙذ.
 ٔٛفميت يه ػبٔب٘ ٝربٔغ ٔ ٚؤحش أٙيت ٔٙغمٝاي دس ٌش ٚث ٝسػٕيتؿٙبختٗ ٔٙبفغ ٔـشٚع تٕبْ ثبصيٍشاٖ دسٌيش اص ػٛي ٕٞذيٍش خٛاٞذ ثٛد.
 ٞذف اكّي دس ؿىُدٞي يه ٘ظٓ أٙيتي ٔٙغمٝاي ،تؼبُٔ دس ٔٛسد ٔؼبئُـتشن تٕبٔي عشفٞب اػت  ٚثشآيٙذ تالؽٞب ثبيذ ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثبؿذ و ٝاػضبء دس صٔيٝٙ
دسن خٛد اص تٟذيذٞب  ٚفشكتٞبي ٔٛرٛد ثب ٞذف ٘يُ ثٙٔ ٝبفغ ثيـتش ث ٝارٕبع ٚ
تٛافك ثشػٙذ.
 دس حبَ حبضش دس ٔٙغم ٝخّيذ فبسع تٟذيذٞب  ٚچبِؾٞبي ثؼيبسي ٚرٛدداس٘ذ و ٝثبػج ٍ٘شا٘يٞبي ػٕذٔ ٚ ٜـتشن وـٛسٞبي ٔٙغم ٝثٛد٘ ٚ ٜيض ث ٝػٛٙاٖ ػٛأُ
ثي حجبت وٙٙذ ٜأٙيت دس ٔٙغمٔ ،ٝب٘ؼي دس س٘ٚذ ؿىُ ٌيشي ٞش ٌ٘ ٝ٘ٛظٓ أٙيتي
رذيذ ٔيثبؿٙذ .تٟذيذٞبي فشأّي ٙٔ ٚبصػبت ٔيبٖ دِٚتي ،افشاط ٌشاييٌ ،شٟٞٚبي
تشٚسيؼتي ،رٙبيبت ػبصٔبٖ يبفت ،ٝپِٛـٛيي ،تىخيش ػالحٞبي وـتبس رٕؼي ،ثاليبي
صيؼت ٔحيغي ٔب٘ٙذ ثحشاٖ آة  ٚثيبثبٖ صايي  . . . ٚاص رّٕ ٝايٗ ػٛأُ ٔحؼٛة
ٔيٌشد٘ذ.
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ثش ايٗ اػبع ،تأٔيٗ أٙيت پبيذاس دس ٔٙغم ٝخّيذ فبسع دس كٛست سػبيت
اِضأبت  ٚػّٕيبتي وشدٖ اٍِٞٛبي ريُ ٔيؼش خٛاٞذ ثٛد:
 .1رٍيكزد ّوِ جاًبِ بِ هقَلِ اهٌيت

ٔبٞيت چبِؾٞبي ٔٛرٛد دس ٔٙغم ٝثٌٝ٘ٛ ٝاي اػت و ٝتٛر ٝكشف ث ٝاثضاسٞب
 ٚساٞىبسٞبي ٘ظبٔي  ٚػخت افضاسي ٝ٘ ،يه سا ٜحُ ،ثّى ٝخٛد ثخـي اص ٔـىُ خٛاٞذ
ثٛد .ثشخٛسد ثب ٍ٘شا٘يٞبي أٙيتي ٔـتشن ٔب٘ٙذ تشٚسيؼٓ ،تٙؾٞبي لٔٛي ،رٙبيبت
ػبصٔبٖ يبفت ،ٝثحشاٖ ٞبي صيؼت ٔحيغي ٔ . . . ٚؼتّضْ اتخبر سٚيىشدي ربٔغ ٚ
ثش٘بٔٝسيضي والٖ فشٍٙٞي ،ارتٕبػي ،ػيبػي ،التلبدي  ٚتٛػؼٝاي اػت  ٚحضٛس ٘ظبٔي
ثيٍبٍ٘بٖ دس ٔٙغم ،ٝاػتمشاس پبيٍبٟٞبي ٘ظبٔي  ٚخشيذٞبي تؼّيحبتي والٖ  ٚسٚؽٞبي
ٔـبث ٝپبػخٍٛي ٘يبصٞب ٘خٛاٞذ ثٛد .تزشث ٝتبسيخي ايٗ ٔٙغمٌٛ ٝا ٜخٛثي ثشاي احجبت
ايٗ ادػبػت.
 .2بَهي ساسي اهٌيت

ثٟتشيٗ سا ٜتأٔيٗ أٙيت دس ٞش ٔٙغم ٝايزبد  ٚتمٛيت ػبصٚوبسٞبي ثٔٛي دس آٖ
ٔٙغم ٝثٛدٞ ٚ ٜشٌٔ ٝ٘ٛذاخّ ٝفشأٙغمٝاي  ٚتالؽ ثشاي ايزبد سلبثت  ٚتـذيذ خلٔٛت
ثيٗ وـٛسٞبي ٕٞؼبئ ٝـىُ سا حُ ٘خٛاٞذ وشد .اِجت ٝايٗ ػبصٚوبسٞبي ٔٙغمٝاي ثبيذ
ثش اػبع احؼبع ٔؼئِٛيتٕٞ ،ىبسي  ٚاػتٕبد ٔتمبثُ ثيٗ وـٛسٞبي ٔٙغم ٚ ٝدس
چبسچٛة ٔٛاصيٗ ثيٗإِّّي ؿىُ ٌيشدٞ .شٌ ٝ٘ٛثشتشي رٛيي اػضبء ٘ ٝتٟٙب وبسآٔذي
ػبٔب٘ٞٝبي أٙيتي ٔٙغمٝاي سا تضؼيف ٔيوٙذ ،ثّى ٝخٛد دػتبٚيضي ثشاي ٚسٚد ػٛأُ
خبسري ٔيثبؿذ .ثبيذ پزيشفت و ٝوـٛسٞبي ٔٙغم ٝاص ظشفيت الصْ ٙٔ ٚبػت ثشاي
تـخيق ٔٙبفغ  ٚؿىُ دٞي ػبٔب٘ ٝأٙيت ٔٙغمٝاي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ.
 .3پزّيش اس پذيزش الگَّاي اهٌيتي ٍارداتي

يىي اص ٚر ٜٛثبسص رٟب٘ي ؿذٖ ،ثشخالف ا٘تظبس ثشخي وـٛسٞب و ٝدس كذد
حزف فشًٞٙٞب ٛٞ ٚيتٞب  ٚيىؼبٖ ػبصي فشٍٙٞي ثب تحٕيُ اسصؽٞبي ٔذ ٘ظش خٛد
دس رٟبٖ ٞؼتٙذٛ٘ ،صايي  ٚتمٛيت ٞشچ ٝثيـتش ٛٞيتٞب  ٚفشًٞٙٞبي ّٔي ٙٔ ٚغمٝاي
اػتٕٞ .ضيؼتي ٔؼبِٕت آٔيض دس د٘يبي أشٚص دس ٌشٕٞ ٚىبسي  ٚتؼبُٔ ثيٗ فشًٞٙٞب ٚ
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اديبٖ ٛٞ ٚيت ٞب  ٚاػتخشاد اك َٛلبثُ پزيشؽ ٍٕٞبٖ ،دس ػيٗ پزيشؽ  ٚاحتشاْ ثٝ
تفبٚتٞبػتٞ .ش ٘ٛع دػتىبسي دس ٟٔٙذػي ارتٕبػي ٔٙغم ٚ ٝتحٕيُ  ٚتؼٕيٓ اٍِٞٛبي
٘بٕٞخٛاٖ اص خبسد اص ٔٙغم ٝثبػج ث ٓٞ ٝخٛسدٖ حجبت  ٚأٙيت ؿذ ٚ ٜآحبس ػٛء ٚ
غيشلبثُ پيؾ ثيٙي دس پي خٛاٞذ داؿت .احتشاْ ث ٝفش ،ًٙٞآييٗ  ٚاسصؽٞبي ديٍشاٖ
ضشٚست ٕٞضيؼتي  ٚپبي ٝدسن ٔتمبثُ اػت  ٚاكشاس ثش پزيشؽ ٚ ٚسٚد اٍِٞٛبي خبف
ٚاسداتي دس ايٗ صٔي ٝٙأشي ٘بكٛاة ٘ ٚبفشربْ خٛاٞذ ثٛد.
 .4تَجِ بِ هٌافع ،دغدغِ ّا ٍ ًقص ٍ جايگاُ باسيگزاى
تزشث٘ ٝـبٖ داد ٜتذا ْٚحجبت  ٚأٙيت دس ٞش ٘ظبْ ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي ٔٛٙط
ث ٝدسن ٔٙبفغ ،دغذغٞ ٝب  ٚحضٛس ٔ ٚـبسوت تٕبٔي اػضبء ٔ ٚؼئِٛيت پزيشي  ٚايفبي
٘مؾ ثبيؼت ٝاص ػٛي تٕبٔي آٟ٘بػت.
راّكارّاي پيطٌْادي
دس ساػتبي اٍِٞٛبي يبد ؿذٕٟٔ ٜتشيٗ ساٞىبسٞبي پيـٟٙبدي ػجبستٙذ اص:
الف) تاکيد بز هطتزکات ديٌي ٍ فزٌّگي :ثبتٛر ٝث ٝؿشايظ خبف ٔٙغمٝ
خّيذ فبسع اص ٘ظش ٔـتشوبت ديٙي  ٚفشٍٙٞي ،تبويذ ثش ايٗ ٔمٔ ِٝٛيتٛا٘ذ يىي اص
صٔيٞ ٝٙبي اكّي تمٛيت ،تفب ٚ ٓٞاػتٕبد ػبصي ٔيبٖ وـٛسٞبي ٔٙغم ٝثبؿذٞ .شٌٝ٘ٛ
تفب ٓٞدس ٔؼبيُ فشٍٙٞي ٔ ٚشاٚدات ثيٗ وـٛسٞبي ٔٙغمٔ ٝيتٛا٘ذ صٔي ٝٙػبص
ٕٞىبسيٞبي ثيـتش دس حٛص ٜػيبػي ثٛد ٚ ٜثٛ٘ ٝػي ٔمذٔٝاي ثشاي تؼٟيُ ؿىُ ٌيشي
ػبصٚوبسٞبي أٙيتي ٔٙغمٝاي ثبؿذ.
ب) تعزيف ساسٍکارّاي تأهيي اهٌيت اًزصي در سطح هٌطقِ ٍ جْاى :ثب تٛرٝ
ث٘ ٝيبص ٚ ٚاثؼتٍي فضايٙذ ٜالتلبد رٟب٘ي ث ٝا٘شطي ،تضٕيٗ أٙيت اػتخشاد ،ػشضٚ ٝ
ا٘تمبَ ا٘شطي يىي اص دغذغٞ ٝبي اػبػي ثشاي تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ٔ ٚلشف وٙٙذٌبٖ ا٘شطي
دسػغح رٟبٖ ٙٔ ٚغم ٝاػت .ثش ٕٞيٗ اػبع ،تالؽ ثشاي تؼشيف ػبصٚوبسٞبي ٔشثٛط ثٝ
ايٗ ٔؼأِٔ ٝيتٛا٘ذ ثخؾ ديٍشي اص س٘ٚذ ؿىُ ٌيشي ٘ظبْ أٙيت ٔٙغمٝاي ثبؿذ.
ثذيٟي اػت دس كٛست تٛافك وّي دس ايٗ صٔي ،ٝٙرضييبت أش دس ػغٛح ٔختّف لبثُ
ثشسػي وبسؿٙبػي  ٚرٕغ ثٙذي ٔـتشن خٛاٞذ ثٛد.
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ج) گستزش ّوكاريّاي اقتصادي ٍ فزٌّگيٕٞ :ىبسيٞبي التلبدي ٚ
فشٍٙٞي ،ث ٝػٛٙاٖ صيشثٙب  ٚثؼتش ٔٙبػت ثشاي ٕٞىبسيٞبي أٙيتي ٔيتٛا٘ذ ٔٛسد تٛرٝ
وـٛسٞبي ٔٙغم ٝلشاس ٌيشد .اتخبر ػيبػتٞبي ٘فتي ٌ ٚبصي ٔـتشنٕٞ ،ىبسي دس
ػشٔبيٌٝزاسيٞبي ٔـتشن دس ثخؾ كٙبيغ ٔبدس ،ايزبد ٔٙبعك آصاد تزبسي  ...ٚو ٝدس
ٟ٘بيت ٔيتٛا٘ٙذ ٔٙزش ثٌ ٝؼتشؽ ٕٞىبسيٞبي التلبدي چٙذرب٘ج ٚ ٝتمٛيت
ػبصٚوبسٞبي التلبدي ؿ٘ٛذ دس ايٗ ساػتب ٔيتٛا٘ذ ساٍٞـب ثبؿذ.
د) اطويٌاى بِ هطارکت هٌصفاًِ در ًظام تصوين گيزئ :زٕٛػ ٝعشاحيٞب ٚ
تالؽٞب ثبيذ ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثبؿذ و ٝصٔيٍ٘ ٝٙشا٘ي دس خلٛف ػٛء اػتفبد ٜاص ػبصٚوبسٞبي
أٙيت ٔٙغمٝاي ث٘ ٝفغ يه يب ٌشٞٚي اص اػضبء اص ثيٗ ثشٚد .ثش ٕٞيٗ اػبع،
تلٕيٓػبصيٞب دس لبِت ايٗ ػبصٚوبس ثبيذ ٔٙلفب٘ ٝثٛد ٚ ٜوّي ٝوـٛسٞبي ٔٙغم ٝاػٓ اص
ثضسي  ٚوٛچه دس س٘ٚذ تلٕيٓػبصي ٔٙغمٝاي ٔـبسوت داؿت ٝثبؿٙذ.
ُ) تالش در حل اختالفات هياى کطَرّاي هٌطقِ :يىي اص سٚؽٞبي ٔٙبػت
ثشاي اػتٕبدػبصي دس ٔٙغم ،ٝتبويذ ثش ٔزاوشات ديپّٕبتيه  ٚتالؽ ثشاي حُ  ٚفلُ
ٔٙبصػبت  ٚتٙؾٞبي ٔٙغمٝاي اص عشق ٔؼبِٕت آٔيض اػت .دس ٕٞيٗ صٔي ،ٝٙوـٛسٞبي
ٔٙغمٔ ٝي تٛا٘ٙذ ثب ٕٞىبسي  ٚتـشيه ٔؼبػي ٔيبٖ يىذيٍش ثؼتشٞبي الصْ ثشاي سػيذٖ
ث ٝچٙيٗ ٞذفي سا فشا ٚ ٓٞتخجيت ٕ٘بيٙذ.
ٍ) ّوكاريّاي اطالعاتي در هٌطقِ٘ :يبص ثٔ ٝجبسصٔ ٜؤحش ثب ػٛأُ  ٚپذيذٞ ٜبيي
و ٝأٙيت ّٔي وـٛسٞبي ٔٙغم ٝسا ث ٝچبِؾ وـيذٔ( ٜب٘ٙذ افشاطٌشايي  ٚتشٚسيؼٓ) يب
آحبس  ٚتجؼبت فؼبِيتٞبي آٖٞب اثؼبد ضذ أٙيتي فشأٙغم ٝاي داسد (ٔب٘ٙذ رٙبيبت
ػبصٔبٖ يبفت ٝتشٚسيؼتي ،لبچبق ٔٛاد ٔخذس  ٚا٘ؼبٖ ،پِٛـٛيي ٕٞ )...ٚىبسيٞبي
اعالػبتي  ٚايزبد ؿجىٞ ٝبي أٙيتي ثيٗ وـٛسٞبي ٔٙغم ٝسا ث ٝضشٚستي غيش لبثُ ا٘ىبس
ٔجذَ ٕ٘ٛد ٜاػت.
دس ٔٛار ٟٝثب پذيذٞ ٜبيي ٔب٘ٙذ دصدي دسيبيي ٕٞىبسي ٘ظبٔي اصرّٕ ٝثشٌضاسي
ٔب٘ٛسٞبي ٔـتشن د ٚ ٚچٙذرب٘جٔ ٝيبٖ وـٛسٞبي ٔٙغم ٝثب سٚيىشدٞبي تذافؼي ٚ
تشغيت تٕبٔي وـٛسٞبي ٔٙغم ٝثشاي ؿشوت دس آٟ٘ب دس ٕٞيٗ ساػتب اسصيبثي ٔيؿٛد.
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جوع بٌدي
دس چبسچٛة فشايٙذ تحٛالت چـٍٕيش حٛص ٜأٙيت ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي،
ٔٙغم ٝخّيذ فبسع ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلؼيت طئٛپّتيه  ٚاػتشاتظيه خٛد ،إٞيت سٚص افض٘ٚي
يبفت ٚ ٝافضايؾ ٔيضاٖ ٘مؾ آفشيٙي ايٗ ٔٙغم ٝدس آيٙذ ٜلبثُ پيؾ ثيٙي اػت.
وـٛسٞبي ايٗ حٛصٕٞ ٜب٘ٙذ ػبيش ٔٙبعك د٘يب ٘بٌضيش اص ٔٛار ٟٝثب ؿشايظ ٘ٛيٗ ثٛدٚ ٜ
ثبيذ دس پي ساٞجشد  ٚساٞىبسٞبي ٔٙبػت دس ايٗ صٔي ٝٙثبؿٙذ .دس چٙيٗ ؿشايغي  ٚثب
تٛر ٝث ٝضشٚست ؿىٌُيشي ػبصٚوبسٞبي ٘ٛيٗ أٙيت ٔٙغمٝاي  ٚتالؽ وـٛسٞبي
ٔٙغم ٝثشاي پبػخٍٛيي ث ٝايٗ چبِؾ ،ؿبٞذ تالؽ ٌؼتشد ٜثبصيٍشاٖ فشأٙغمٝاي ثشاي
صٔي ٝٙػبصي رٟت حضٛس  ٚتبحيشٌزاسي ثش س٘ٚذ ؿىٌُيشي ػبٔب٘ ٝأٙيت ٔٙغمٝاي دس
ساػتبي اٞذاف ٔٛسد ٘ظش ايٗ ثبصيٍشاٖ ٞؼتيٓ .ثشسػي ا٘زبْ ؿذ ٜدس ايٗ ٘ٛؿتبس ٘ـبٖ
ٔيدٞذ ٚسٚد ٔ ٚـبسوت ثبصيٍشاٖ فشأٙغمٝاي اص رّٕ٘ ٝبت ٛدس ٔذيشيت أٙيت ٔٙغم ٝدس
ساػتبي ٔٙبفغ وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع لشاس ٘ذاؿت ٚ ٝساٞىبس ٔٙبػجي ثشاي
پبػخٍٛيي ث٘ ٝيبصٞبي ٔٙغم٘ ٝخٛاٞذ ثٛدٔ .ؼأِ ٝضشٚست ؿىٌُيشي ػبٔب٘ ٝوبسآٔذ
أٙيتي دس ٔٙغم ٝخّيذ فبسع ث ٝدسػتي دغذغ ٝػٕذ ٜثبصيٍشاٖ ايٗ ٔٙغم ٝثٛد ٚ ٜتالؽ
دِٚتٞبي ٔٙغم ٝثشاي ػجٛس اص چبِؾٞبي ٔٛرٛد أشي عجيؼي  ٚلبثُ تمذيش اػت .أب
ؿيٜٞٛبي فؼّي ٔمبثّٛٔ ٚ ٝار ٟٝثب چبِؾٞبي يبد ؿذ ٜرٛاثٍٛي ٘يبصٞب ٘جٛد ٚ ٜدس
كٛست ػذْ تزذيذ ٘ظش اػبػي دس سٚيىشدٞب ثبيذ ٕٞچٙبٖ ؿبٞذ تذأ ْٚـىالت ٔشثٛط
ث ٝأٙيت ٔٙغم ٝثبؿيٓ .ثشخي وـٛسٞبي ايٗ حٛص ٜث ٝربي سٚي آٚسدٖ ث ٝساٞىبسٞبي
ٔٙغمي ٚ ٚالغ ٌشايب٘ ٝثشاي تجييٗ ػبصٚوبسٞبي ٔؤحش ٔ ٚفيذ أٙيت ٔٙغمٝاي ،ػٕذٜ
تالؽٞبي خٛد سا ث ٝحٛصٜٞبيي چ ٖٛخشيذٞبي تؼّيحبتي والٖ  ٚؿىُ دٞي ٕٞىبسي
أٙيتي ثب لذستٞبي فشأٙغمٝاي دس ػبَٞبي اخيش ٔتٕشوض وشدٜا٘ذ و ٝايٗ أش ٘ ٝتٟٙب
ٔـىالت ٔٙغم ٝسا حُ ٘ىشد ٜثّى ٝثش پيچيذٌي ٌ ٚؼتشؽ آٖ ٘يض افضٚد ٜاػت .صٔيٝٙ
ػبصي ثشاي حضٛس ثيٍبٍ٘بٖ اص رّٕ٘ ٝبت ٛفضبي أٙيتي ٔٙغم ٝسا تحت تبحيش لشاس دادٚ ٜ
ؿشايغي سا فشأ ٓٞيػبصد و ٝوّي ٝوـٛسٞبي ايٗ حٛص ٜدس سػيذٖ ثٞ ٝذف ٟ٘بيي وٝ
ٕٞب٘ب أٙيت  ٚحجبت دس ٔٙغم ٝاػت ٘بوبْ ثٕب٘ٙذ .آ٘چٔ ٝـخق اػت سٞجشاٖ ػيبػي
وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع ثبيذ ثب دسن  ٚتحّيُ كحيح ؿشايظ ٚ ٚالؼيتٞبي ٔحيظ
٘ٛيٗ أٙيت ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي ٘ ٚيض ؿٙبخت  ٚتٛر ٝخبف ثٚ ٝيظٌيٞبي ارتٕبػي-
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 يهٝ دػتيبثي ثٝٙ صٔي،ٝغمٙٔ ٖ سفتبس ثبصيٍشاٚ يبيي ٔحيغيٛ پ،يتيٍٙٔي ٔحيظ اٙٞفش
ٕٗيٞ  ثبيذ دسٝغمٙٔ ٗبي ايٞسٛ وـ.ذٙٙٓ وٞاي سا فشاٝغمٙٔ يتٙٔؼزٓ اٙٔ ػبختبس
يتٙٔي ٘ظبْ وبسآٔذ اٞجشد ٔؤحش دس ؿىُ دٞاٖ ساٛٙ ػٝيت سا ثٙٔٔي ػبصي اٛة ثٛچبسچ
يٛيتي لٙٔبي اٞبدٟ٘  سيضي ٔؤحش ثشاي اػتمشاسٝٔ ثش٘بٚ ٜس وبس لشاس دادٛ دس دػتٝغمٙٔ
ٗ تأٔي،ٕيٗ اػبعٞ  ثش.ذٙٙ سا ثب رذيت پيٍيشي وٜصٛ ا٘ؼزبْ ػيبػي دس ايٗ حٚ ٔيٛث
ٖٛبيي چٍِٞٛ ػّٕيبتي وشدٖ اٚ ست سػبيت اِضأبتٛ خّيذ فبسع دس كٝغمٙٔ يت دسٙٔا
بيٍِٞٛيض اص پزيشؽ اٞ پش،يتٙٔٔي ػبصي اٛ ث،يتٙٔ اِٝٛ ٔمٝ ثٝ رب٘جٕٝٞ يىشدٚس
ٚ  ٘مؾٚ بٞٝ دغذغ،بفغٙٔ ٝ ثٝرٛ تٚ ٝغمٙٔ اٖ ثب ٔمتضيبتٕٛخٞاسداتي ٘بٚ يتيٙٔا
ٖ تبويذٛبيي چٞىبسٞ سا،ٜبي يبد ؿذٍِٞٛ دس ساػتبي ا.ذ ؿذٞاٛ ثبصيٍشاٖ ٔيؼش خٜربيٍب
،ٖبٟيت ا٘شطي دس ػغح رٙٔبي تأٔيٗ اٞوبسٚ تؼشيف ػبص،ٍيٙٞ فشٚ يٙثش ٔـتشوبت دي
ٓ دس ٘ظبْ تلٕيٝ٘لفبٙٔ  ٔـبسوتٝبٖ ثٙ اعٕي، تزبسيٚ بي التلبديٕٞىبسيٞ ٌؼتشؽ
بي اعالػبتي دسٕٞىبسيٞ ٚ ٝغمٙٔ بيٞسٛ تالؽ دس حُ اختالفبت ٔيبٖ وـ،ٌيشي
. ٔفيذ ثبؿذٚ ا٘ذ ٔؤحشٛ ٔيتٝغمٙٔ
يادداضتّا
1. Ruprecht Polenz, NATO and Persian Gulf Security, November 2005,
http://nato-pa.int/Default.asp
2. http://www.nato.int/ici
3. NATO Handbook, 2004, Public Diplomacy Division, NATO, Brussels,
pp 229-235
4. Nicola De Santis, Opening to the Mediterranean and broader Middle East,
http://www.nato.int/docu/review/2004/issue3/english/art4.html
5. “NATO’s role in Gulf security", Speech by NATO Secretary General Jaap
de Hoop Scheffer at the State of Qatar / NATO / Rand conference,
December 2005.
6. Speech by NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer at the
NATO-Kuwait Public Diplomacy Conference,
http://www.nato.int/docu/speech/2006/s061212a.htm.
7. Riga Summit Declaration , Issued by the Heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atlantic Council in Riga 29
November 2006, http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm.

1385/9/22 ، ٖسي اػالٔي ايشاٟٕٛ خجش خجشٌضاسي ر.8
9. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_21466.htm.
10. Qatar conference discusses NATO cooperation with Broader Middle
East, http://www.nato.int/docu/update/2005/12-december/e1201a.htm.

1831  بهار،1  شماره، سال بيست و چهارم، فصلنامه سياست خارجي 11

11. Qatar's Emir pays first visit to NATO,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_22085.htm.
12. NATO – Kuwait conference on cooperation with Gulf countries,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_22060.htm.
13. NATO-Saudi Arabia Conference in Riyadh,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7330.htm.
14. NATO-Bahrain Public Diplomacy Conference in Manama, Bahrain,
http://www.nato.int/docu/update/2008/04-april/e0424a.html.
15. NATO-UAE Relations and the Way Forward in the Istanbul Cooperation
Initiative, http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_58545.htm.

، ايٝغمٙٔ اي يب فشاٝغمٙٔ يت ػبصيٙٔبي اٞ ٜ اٍ٘بسٚ  خّيذ فبسع،ب٘يٞ احٕذ فشا.16
.1385/10/20 ،ٖسي اػالٔي ايشاٟٕٛخجشٌضاسي ر

هٌابع
- NATO Handbook 2004, Public Diplomacy Division, NATO, Brussels.
- NATO Live News, http://www.nato.int/cps/en/natolive/news

- NATO-Bahrain Public Diplomacy Conference in Manama, Bahrain,
http://www.nato.int/docu/update/2008/04-april/e0424a.html
- NATO-Kuwait Conference on Cooperation with ]P[ Gulf countries,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_22060.htm
- NATO-Saudi Arabia Conference in Riyadh,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7330.htm
- NATO-UAE Relations and the Way Forward in the Istanbul Cooperation
Initiative, http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_58545.htm
Nicola De Santis, Opening to the Mediterranean and broader Middle East
http://www.nato.int/docu/review/2004/issue3/english/art4.html
- Qatar Conference Discusses NATO Cooperation with Broader Middle East
http://www.nato.int/docu/update/2005/12-december/e1201a.htm
- Riga Summit Declaration, 29 November 2006,
http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm
- Ruprecht Polenz, Nato and Persian Gulf Security, November 2005,
http://nato-pa.int/Default.asp
Speech by NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer at the NATOKuwait Public Diplomacy Conference
http://www.nato.int/docu/speech/2006/s061212a.htm

