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ن کوخ و عدنان طباطبا�ئ کریســت�ی

منطقــه ی غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب1 بــه عنــوان 
ــژه  ــی وی ــته جایگاه اتژیک، پیوس ــرت ــای ژئواس ــک فض ی
ن الملــل داشــته اســت، بــه نحــوی کــه  در امنیــت ب�ی
یــا  مجموعــه ای از قدرت هــا همــواره بــرای حفــظ و/
دی خــود در آن تــاش می کننــد.  ــگاه راهــرب ارتقــای جای
و  خاورمیانــه  کشــورهای  میــان  پیچیــده  کنش هــای 
بــه  پویا�ی هــا  از  مجموعــه ای  خارجــی،  قدرت هــای 
وجــود آورده اســت کــه ثبــات نیم بنــد منطقــه را تهدیــد 
می کنــد. بــه دلیــل فقــدان یــک چارچــوب کارآمــد بــرای 
، عــدم قطعیــت نــا�ش از  ن بــه مســائل امنیــیت پرداخــ�ت
دی بازیگران افزایش یافته اســت.  بلندپروازی هــای راهــرب
، رهیافــت موازنــه ی قــدرت،  ن چارچــو�ب بــه جــای چنــ�ی
ــوده  ــر رویکــردی نظامــی مبتــین ب ــادی ب ــا حــد زی کــه ت

ــرب  ــره ی ع ــبه جزی ــیا و ش ــرب آس ــوان غ ــت عن ــه تح ــه منطق ــم، ب ــکار تفاه در ابت  1
)WAAP( اشــاره شــده اســت کــه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس، 
ن  عربســتان ســعودی، امــارات عــر�ب متحــده، بحریــن، کویــت، قطــر و عمــان و نــری

د. ــری ــر می گ ــراق را در ب ــران وع ــن، ای یم

تفاهم
ن  بنیــا�ن فکری برای برســاخ�ت

نقشــه ی راهــی امنی�ت در غرب 
آســیا و شــبه جزیره ی عرب

خالصه ی اجرا�ی 

پــروژه ی "تفاهم-نقشــه ی راهــی امنیــیت 
بــرای غرب آســیا و شــبه جزیــره ی عرب" در 
ســپتامرب 2018 توســط مرکــز پژوهش هــای 
ق )CARPO( و  اکــت بــا �ش تطبیقــی در �ش
بنیــاد مرکــز پژوهــیش خلیــج )GRCF( بنیان 
 ِ

ن نهــاده شــد. هــدف از ایــن پروژه برســاخ�ت
دســته جمعِی پایه هــای فکــری یــک تفاهم، 
ک از شــیوه ی تعریف  یعین یک فهم مشــرت
و  منطقــه ای  همگــرا�ی  بــرای  فراینــدی 
ک در غــرب آســیا و  معمــاری امنیــیت مشــرت
ن  شــبه جزیــره ی عرب )WAAP( اســت. چن�ی
فراینــدی تکامــی و تدریجــی خواهــد بــود 
زیــرا از اجــزای بنیادیــن الزم بــرای غلبــه بر 
�ب اعتمادی موجود در منطقه آغاز می شــود 
ی هــای  ن بــه درگری و افــزون بــر پرداخــ�ت
ــه در  ــه ریش ــی، ک ــد�ت فع ــیا� و عقی س
تعریــف منطقــه از زوایــای مختلــف دارد، 
چارچوب هــای مفهومــِی زمینه ســاز آن ها را 
ن مــورد بــرر� قــرار می دهــد. پــروژه ی  نــری
ن ایــن اجــزای بنیادین،  تفاهــم ضمــن تأمــ�ی
ی همــکاری مســئله محور  کــه شــامل پیگــری
میــان بازیگــران منطقــه بــر � موضوعــات 
مختلــف می شــود، بــا پشــتیبا�ن طرف هــای 
ن  ــ�ی ــد. چن ــج می کن ــا را تروی ــی آن ه خارج
ــط و  ای ــج �ش ــه تدری ــد ب ــردی می توان رویک
ســازوکارها�ی ایجــاد کنــد کــه بــه فراینــدی 
منطقــه ای  امنیــت  زمینــه ی  در  عملیــا�ت 
ــه عنــوان  رنــگ واقعیــت دهــد. تفاهــم ب
یــک پــروژه ی سه ســاله طراحی شــده اســت 
ــدرال  ــور خارجــه ی ف ــرت ام و از ســوی دف

آلمــان حمایــت مــایل می شــود. 

01



2 Briefا و شـــبه جزیره ی عرب ن نقشـــه ی راهی امنی�ت در غرب آســـی نیا�ن فکری برای برســـاخ�ت تفاهم – ب

ــادی  ــل، �ب اعتم ــر اســاس دشــمین های متقاب و ب
 تعریــف می شــود، همچنــان 

گ
عمیــق و بازدارنــد�

غالــب اســت؛ امــری کــه بــه نوبــه ی خــود عــدم 
قطعیــت و �ب ثبــا�ت را در غــرب آســیا و شــبه 

ــره ی عــرب افزایــش می-دهــد.  جزی

 ، ه جو�ی ن برای غلبه بر این چرخه از �ب ثبا�ت و ســتری
بــا  اکــت  �ش در  تطبیقــی  پژوهش هــای  مرکــز 
ــج  ــیش خلی ــز پژوه ــاد مرک ق )CARPO( و بنی �ش
)GRCF( در ســپتامرب 2018 پروژه ای تحت عنوان 
"تفاهــم: نقشــه ی راهــی امنیــیت بــرای منطقــه ی 
غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب" آغــاز کردنــد. 
ن بنیان هــای فکــری  هــدف از ایــن پــروژه برســاخ�ت
دســته جمعی بــرای تفاهــم، یعــین یــک درک 
رونــد همگــرا�ی  تعریــف  شــیوه ی  از  ک  مشــرت
ک در غــرب  منطقــه ای و معمــاری امنیــیت مشــرت
ن فرایندی،  آســیا و شبه جزیره ی عرب است. چن�ی
یــک فراینــد تکامــی و تدریجــي اســت کــه از 
اجــزای بنیادیــن الزم بــرای غلبــه بــر �ب اعتمــادی 
ن به  موجــود آغــاز می-شــود و افــزون بــر پرداخــ�ت
ی هــای ســیا� و عقید�ت فعــی در منطقه،  درگری
ن  چارچوب هــای مفهومــِی زمینه ســاز آن هــا را نــری
ــم  ــروژه ی تفاه ــد. پ ــرار می ده ــرر� ق ــورد ب م
ــه شــامل  ــن، ک ــن اجــزای بنیادی ن ای ضمــن تأمــ�ی
ن بازیگــران  ی همــکاری مســئله محور بــ�ی پیگــری
ــود،  ــف می ش ــات مختل ــر � موضوع ــه ب منطق
بــا پشــتیبا�ن طرف-هــای خارجــی آن هــا را ترویــج 
ــج  ــه تدری ــد ب ــردی می توان ن رویک ــ�ی ــد. چن می کن
ــای  ــه مبن ــد ک ــاد کن ــازوکارها�ی ایج ــط و س ای �ش
ن یــک فراینــد عملیــا�ت بــرای امنیــت  تحقــق یافــ�ت

د.2  منطقــه ای قــرار بگــری

ن محارصه هــای  ی مســلحانه، متوقــف شــدن تهدیدهــای متقابــل، و پایــان یافــ�ت در ایــن گــزارش واژه ی "امنیــت منطقــه ای" بــه عنــوان عــدم وجــود درگــری  2
ــده می شــود. ــر فهمی ــم دیگ ــوع تحری ــا هــر ن اقتصــادی  ی

ک برای  به ســوی نگر�ش مش�ت
ک منطقه ای مشــ�ت

ــن،  ــوریه و یم ــاری در س ــای ج ــو جنگ ه در پرت
افغانســتان و  ی در عــراق و  زمینه هــای درگــری
ایــط حســاس بحریــن و لبنــان، تقریباً  ن �ش همچنــ�ی
ــه منطقــه ی غــرب آســیا و شــبه  مســّلم اســت ک
ی روبــرو خواهد  جزیــره ی عــرب بــا واگــرا�ی بیشــرت
شــد. بنابرایــن، تــا�ش نظام منــد بــرای مقابلــه بــا 
ــرد  ــک رویک ــت. ی ــاز الزم اس ــای �ب ثبات س وه نری
بالقــوه در ایــن راســتا مراجعــه بــه ایده هــای 
مطرح شــده از ســوی کارشناســان و سیاستگذاران 
منطقــه بــا هــدف ایجــاد یــک فراینــد امنیــت 
ــا و  ــر راه حل ه ــد ب ــا تأکی ــژه ب ــه وی ــه ای، ب منطق
ترتیبــات چندجانبــه و مبتــین بــر توافــق )تفاهــِم( 
ــا نگرا�ن هــا و منافــع  کان منطقــه ای در رابطــه ب
امنیــیت اصی طرف هــای ذینفع در منطقه اســت. 
ن  ــر کاســیت های پیشــنهادهای پیشــ�ی ــه ب ــرای غلب ب
در ارتبــاط بــا امنیــت منطقــه ای الزم اســت پیــش 
ــه "سیســتم"  ــک شــدن ب ن و نزدی از گام برداشــ�ت
ــورد  � در م ــرت ــده مش ــه ای ــه ای، ب ــت منطق امنی

امنیــت منطقــه ای برســیم.

یــی از هدف هــای اصی و اولیه ی پــروژه تفاهم 
آن اســت کــه بازیگران ذینفــع در درجه اول ایران 
ــه ایده هــای دیگــر  و عربســتان ســعودی، و البت
ن بازیگــران خارجــی  بازیگــران منطقــه ای و نــری
ــه نگاهــی اجماعــی در مــورد تعاریــف،  اصــی ب
اصطاحــات و اهــداف رســیده و بر این اســاس، 
ده تر را در مرحله ی  بنیــان بحث هــای امنییت گســرت

عملیــا�ت دوم شــکل دهنــد. 
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ن رویکــردی بــر ایــن ایــده ی اســا� مبتــین  چنــ�ی
اســت کــه نبایــد بــرای ایجــاد اجمــاع منتظــر 
بهــرت شــدن روابــط دیپلماتیــک مانــد بلکــه الزم 
شفاف ســازی  اصــی  مفاهیــم  ابتــدا  اســت 
ــا هــرگاه فرصــیت بــروز کــرد کامــاً مــورد  شــود ت
ــوان  ــه می ت ــن زمین د. در ای ــری ــرار بگ ــتفاده ق اس
ــدن  ــا�ی ش ــش از نه ــر پی ــه اگ ــرد ک ــتدالل ک اس
توافــق هســته ای میــان ایــران و گــروه 1+5 3 در 
ن رویکردی در پیش گرفته شــده  ســال 2015 چنــ�ی
ــت  ــاالً می توانس ــه ی آن احتم وی محرک ــری ــود ن ب
د.  در ســطح ســیا� مــورد اســتفاده قــرار بگــری
ن فرصت هــا�ی را نباید دوباره از دســت داد. چنــ�ی

در ایــن زمینــه، بایــد همــواره بنیان هــای مفهومی 
ویــژه ای را در ذهن داشــت. از جملــه این که:

بــر 	  یــک کاالی دســته جمعی مبتــین  امنیــت 
اســت. متقابــل   های 

گ
وابســتی

ی تحقــق 	  امنیــت مؤثــر تنهــا از طریــق دربرگــری
می یابــد.

هر فرایندی باید گام به گام و با انعطاف پذیری 	 
کا�ن تعریــف شــود تــا بروز پویا�ی هــا و تحوالت 
ّ را امکان پذیــر کنــد. هــدف، حرکــت بــه  متغــری
کا�ت اســت که به تدریــج همکاری،  ســمت مشــرت
اعتمــاد و شــفافیت را ارتقــا بخشــیده و بــه 
ک در مــورد منطقه منتهی شــود. نگــر�ش مشــرت

این فرایند با توافق بر � اصول راهنمای آن، 	 
ن  از جملــه تعهــد بــه حل وفصــل مســالمت آمری
ن گام  ــن نخســت�ی ــاز می شــود. ای ــات آغ اختاف
اســا� بــرای مرتفــع کــردن �ب اعتمــادی موجود 

میــان همــه طرف هــا اســت.
ه 	  هــر فراینــدی مبتــین بــر رویکــردی چندمســری

ــت. در  ــات اس ــران و موضوع ــورد بازیگ در م
ســطح بازیگــران، بایــد شــامل ســه مؤلفــه )کــه 
ــتند(  ــته هس ــم پیوس ــده آل به ه ــطح ای در س
دوم  مســری  دیپلمــا�  دولت هــا،  باشــد: 
در ســطح  مــردم.  بــه  مــردم  و   )track II(
موضوعــی، الزم اســت نقــاط تمــاس "عمــی" 
متعــددی، بــا تأکیــد بــر همکاری هــای کاربردی 

و مســئله محور، شناســا�ی شــوند.
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در نهایــت، امنیــت منطقه ای مســتلزم هدایت 	 
و تمّلِک فرایند کار از سوی بازیگران منطقه ای 
اســت. ایــن فراینــد فقــط درصــور�ت می توانــد 
موفق شــود که نماینــدگا�ن از منطقه را گردهم 
ده کنــد  آورده، آنهــا را درگــری بحث هــای گســرت
و در پایــان مالکیــت نهــا�ی فراینــد را بــه آنهــا 

ــل کند. منتق
در 	  آشــکاری  منافــع  ن  نــری خارجــی  بازیگــران 

منطقــه غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب 
ــه آنهــا واگــذار شــود.  دارنــد و بایــد نقــیش ب
در آغــاز گفتگوهــا طرف هــای مدنظــر ایــاالت 

ــتند. ــا هس ــیه و اروپ ــده، روس متح

ایجــاد فراینــد امنیــت منطقــه ای در غــرب آســیا 
و شــبه جزیــره ی عــرب، در نهایــت، پیشــگامی در 
ده تر در خاورمیانه  راســتای ترتیبــات امنیــیت گســرت
خواهــد بــود. پــروژه تفاهــم در حــال حــارصن بــر 
ی تأکیــد می کنــد کــه 

مشــارکت در کارهــا�ی مقدمــا�ت
ک  بــه قــدر کا�ن امــکان تبــادل ایــده و فهم مشــرت
را فراهــم کنــد؛ زمینه هــا�ی کــه همکاری هــای 
ــت و  ــر اس ــا امکانپذی ــا الزم و ی ــرت در آن ه بیش
ــود  ــا وج  کا�ن در آن ه

گ
ــی ــه هماهن ــا�ی ک زمینه ه

ــدت  ــات کوتاه م ــد؛ و الزام ــخص کن دارد را مش
کنــد.  ن  تعیــ�ی را  بلندمــدت  یــک چشــم انداز 
ــک  ــه تأســیس ی ــا هنگامــی ک ــه ت کوتاه ســخن آنک
س اســت  نظــام امنیــت منطقــه ای دور از دســرت
 

گ
بایــد بــر ایجــاد فراینــدی در مــورد چگونــی

دســتیا�ب بــه آن تمرکــز کــرد.

چارچــوب امنی�ت بــه عنوان یک مرجع

 " اگرچه در چارچوب امنیت منطقه ای، "غری امنییت
و "غری ســیا�" کردن مســائل بــرای فراهم کردن 
وری  ــرای اعتمادســازی رصن ده تر ب محیطــی گســرت
اســت، بــا این حال، سیاســت واقعگرا بایــد منافع 
و اولویت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای فعــی 
را، بــرای چارچوب بنــدِی روابــط کنــو�ن و آینــده 
ــن، از  د. بنابرای ــر محــور آن هــا، در نظــر بگــری ب
آنجــا کــه هــدف کان، بنیــان نهــادن شــالوده ای 
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بــرای مباحث چندســطحی با کاربردهــای چندگانه 
امــون مســائل متعــدد اســت، زمینــه کان باید  پری
اتژیک  ژئواســرت و  ژئوپلیتیــک  واقعیت هــای  از 
ایــن در منطقــه ی غــرب  آغــاز شــود.  فعــی 
آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب بــه معنــای ارزیــا�ب 
ــع  ــران ذینف ــِر بازیگ ــیت مدنظ ــای امنی اولویت ه
ــران،  ــه ای اصــی در منطقــه و ورای آن، از جمل
عربســتان ســعودی، ایــاالت متحــده، روســیه و 
ن  اروپــا اســت. هرگونــه ابتــکار عمــل در آینــده ب�ی
ایــن رقبــای واقعی/بالقــوه حــیت در ویژه تریــن و 
فین تریــن زمینه هــا بایــد بــه هنگام امکان ســنجی، 
بــا توجــه بــه منافــع مربــوط بــه امنیــت ســخت، 

ــود. ــنجی ش واقعیت س

ق  اکــت بــا �ش مرکــز پژوهش هــای تطبیقــی در �ش
ــه ی کوچــی از  ــج مجموع ــز پژوهــیش خلی و مرک
کارشناســان امنیــیت مرتبط )با نهادهای رســمی( را 
از این کشــورها گردهم آوردنــد تا بتوانند مروری 
اتژیک  تفصیــی بــر اولویت-هــای امنیــیت ژئواســرت
فعــی بکننــد. مختــری از اولویت هــای امنیــیت 

ح زیر اســت:  اصــی هــر بازیگــر بــه �ش

یــن دفاعــی و امنیــیت جمهــوری  ایــران: دکرت
اســامی به شــدت تحــت تأثــری تجربــه ی دردناک 
حملــه ی عــراق بــه ایــران و جنــگ هشــت ســاله ی 
پــس از آن شــکل گرفــت. تهران نســبت به انزوای 
اتژیک و ضعــف نظامــی خــود در مقایســه  اســرت
بــا دشــمنان منطقــه ای و جهــا�ن اش آگاه اســت؛ 
، از 

گ
از ایــن رو، ایســتار نظامــی آن بــر بازدارنــد�

ن پشــتیبا�ن از متحدین  طریــق برنامــه موشــی و نری
در  ویــژه  بــه  منطقــه  در  دولــیت  غری و  دولــیت 
عــراق، لبنــان و ســوریه، متــی اســت. پیش بیــین 
ــه در  ــار، ک ــن رفت ــه ای ــت ک ــران آن اس تحلیل گ
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــه از عم ــار ده ــول چه ط
ــران  ــد. ای ــه یاب ــته، ادام ــتمرار داش ــته اس پیوس
ایــاالت متحــده را تهدیــد اصــی خــود می دانــد 
ــی  ــیت اص ــای امنی ــی از مؤلفه ه ــه ی و در نتیج
تهــران محــدود کــردن حضــور و نفــوذ آمریــکا در 
منطقــه اســت. بــه دنبــال خــروج ایــاالت متحــده 

دولیت و ترکییب را در منطقه ی خود بنا نهاده است. ، غری د، جمهوری اسامی شبکه ای از بازیگران دولیت در چارچوب این راهرب  4

 
گ

از توافق هســته ای، ایــران توانا�ی های بازدارند�
خــود را بیــش از پیــش تقویــت کــرده و رویکــرد 
ســیا� و منطقــه ای کمــرت مصالحه جویانــه ای را 
در ســطح منطقــه ای و سیاســت خارجــی دنبــال 
کــرده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نــگاه ایــران بــه 
عربســتان ســعودی بــه عنوان یــک تهدیــد امنییت 
و نــه رصفــاً یــک رقیــب منطقــه ای در حــال 
تقویــت شــدن اســت، تهــران تأکیــد ویــژه ای بــر 
محافظــت از "محــور مقاومــت"4 بــه عنــوان یــک 
اتحــاد بازدارنــده می کنــد. بــا ایــن حال، بــا توجه 
بــه چالش هــای اقتصــادی و اجتماعــی فزاینــده، 
ش روابــط اقتصــادی بــا  ایــران جویــای گســرت
همســایگان خــود اســت و بــرای رســیدن بــه ثبات 
در منطقــه پیشــنهادا�ت بــه همســایگان بافصلش 
امنیــت  ده تر در زمینــه ی  ترتیبــا�ت گســرت بــرای 
ــته جمعی و  ــردی دس ــای رویک ــر مبن ــه ای ب منطق
محاســبات برد-بــرد میــان قدرت هــای منطقــه 

ارائــه داده اســت.

عربســتان ســعودی: ریاض ایــران را تهدید اصی 
علیــه خــود می دانــد و از ایــن رو تمایــل چنــدا�ن 
بــه گفتگــو با تهــران نــدارد. اولویت هــای اصی از 
دیــدگاه عربســتان، محــدود کــردن نفــوذ ایــران در 
ش روابــط بــا کشــورهای  منطقــه؛ تعمیــق و گســرت
همفکــر؛ و ابقــای �ب عیب و نقــص اتحاد با ایاالت 
ــده ی  ن کنن ــ�ی ــن تأم ــوان اصی تری ــه عن ــده ب متح
امنیت این پادشــاهی اســت. هرچند نگاه عربستان 
بــه سیاســت های دولــت ترامــپ مثبــت اســت، بــا 
ن در مورد  این حــال، شــک و تردیدهــای زیــادی نــری
ان اثرگــذاری رویکرد فعی  ن قابلیــت اســتمرار و مــری
ــد  ــران دارد. عربســتان می دان ــال ای ــکا در قب آمری
کــه مهــار ایــران دشــوار اســت. ادراک فزاینــده ی 
ایــن واقعیــت کــه دخالت هــا در یمــن نمی توانــد 
ده  ن نگــرا�ن گســرت ــری ــد، و ن ــا �ب نهایــت ادامــه یاب ت
ــه را  ــت اقتصــادی داخــی، زمین در مــورد وضعی
بــرای تعامــل از طریــق کانال هــای ارتباطــی کارآمد 
ــو  ــه گفتگ ــن، در حــایل ک ــد. بنابرای فراهــم می کن
یــا نزدیــک شــدن بــه ایــران در حــال حــارصن جــزء 
 

گ
برنامه هــای عربســتان نیســت، ریــاض آمــاد�
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الزم بــرای مشــورت بــا دیگــر قدرت هــا، و در 
ــا�ت  ــورد موضوع ــران، را در م ــا ای ــیت ب ــت ح نهای
ماننــد تــاش بــرای بازســازی در ســوریه و عــراق، 
دهــا و  راه حــل ســیا� آینــده در یمــن و یــا راهرب
رویکرد هــای مبارزه با تروریســم دارد. کوتاه ســخن 
آنکــه ادراک هــای عربســتان ســعودی دچــار جمود 
نیســت. بــرای ایجــاد تــوازن در برابــر فقــدان 
هرگونــه چشــم انداز حــل منازعــه بــا ایــران، 
ــش  ــتای کاه ــت در راس ــاده ی فعالی ــتان آم عربس

دیگــر تنش هــای منطقــه اســت.

ــال  ــش از 50 س ن بی ــنگ�ت ــده: واش ــاالت متح ای
اســت کــه عمیقــاً درگــری مســائل منطقــه ی غــرب 
طــی  و  اســت  عــرب  جزیــره ی  شــبه  و  آســیا 
ــود  ــی خ ــیت اص ــع امنی ِ مناف ــری ــن دوره، پیگ ای
بــوده اســت کــه شــامل حفــظ موازنــه ی قــدرت 
مطلــوب در منطقــه، یعــین تــاش بــرای ارتبــاط 
ــاالت متحــده در  ــین کــه از موضــع ای ــا متحدی ب
ــه  ــای آن، از جمل ــمنان و رقب ــع دش ــر موض براب
ن  ن یــا ایــران، پشــتیبا�ن کننــد؛ کاســ�ت روســیه، چــ�ی
از تهدیــد نــا�ش از تروریســم بــر منافــع ایــاالت 
ــرژی و آزادی  ــه ان � ب ــرت ن دس ــ�ی ــده؛ تضم متح
ــته ای. در  ــری هس ــا تکث ــه ب ــوردی؛ و مقابل دریان
مجمــوع، ایــاالت متحــده تاکنــون در تســلط بــر 
منطقــه در راســتای منافــع خویــش موفــق بــوده 
ــال  ــورد احتم و، به رغــم نشــانه های اخــری در م
ــه دور از منطقــه،  دی اش ب ی راهــرب ــری بازجهت گ
بــه تاش هــای خــود در ایــن زمینه ادامــه خواهد 
ــد  ــدر�ت نمی بین ــران را ق ــده ای ــاالت متح داد. ای
کــه بتــوان بــا آن بــه توافق هــای ضمــین رســید: 
ن منافــع خــود را بــا منافــع تهران ســازگار  واشــنگ�ت
نمی دانــد و هیــچ اطمینــا�ن بــه ســازگاری اهداف 
ایــران بــا خواســته های ایــاالت متحــده در مــورد 
ــا هنگامــی  ــا این حــال، ت ــدارد. ب ثبــات منطقــه ن
کــه نقــش محــوری ایــاالت متحــده در منطقــه به 
چالــش کشــیده نشــود ایــن کشــور بــه تمرکــز بــر 
ی  عــدم رویــارو�ی بــا دشــمنان بــا هــدف پیشــگری
از تصاعــد ناخواســته ی تنــش ادامــه خواهد داد.

ــه نقــش روســیه در  ــه اینک ــا توجــه ب روســیه: ب
ــرب،  ــره ی ع ــبه جزی ــیا و ش ــرب آس ــه ی غ منطق
برخــاف نقــش ایاالت متحــده، محوری نیســت، 

هــدف اصــی مســکو ایفــای نقــش آن اســت کــه 
ــلطه ی  ــر س ــه ای در براب ــم منطق ــاد نظ در ایج
ایــاالت متحــده، در جایــگاه یــک بازیگــر اصــی 
دازد. مبنــای فعالیت روســیه  بــه ایفــای نقــش بــرپ
�مایه گــذاری بــر موفقیت هــا و بــه حداقــل 
رســاندن ریســک ها اســت. �مایه گــذاری بــر 
روابــط  جســتجوی  معنــای  بــه  موفقیت هــا 
اقتصــادی جدید برای مقابله با سیاســت تحریمی 
ایــط فعــی، بــه ویــژه در زمینه هــای  غــرب در �ش
ات نظامــی؛ افزایــش  ن انــرژی، کشــاورزی و تجهــری
اتحادهــا در جبهه هــای ســیا� و اقتصــادی؛ و 
ن صادرات هیدروکربین اســت. در زمینه ی  تضمــ�ی
دهــای ضدتروریســم  کاهــش ریســک ها، راهرب
ی از  ــری ــرای جلوگ ــی ب ــای اص ــه مؤلفه ه از جمل
ن روســیه  تــّرِی افراط گــرا�ی دیین به درون �زم�ی
ن ترتیــب، مســکو در منطقــه ی  ــه همــ�ی اســت. ب
خاورمیانــه جویــای �ب ثبــا�ت نیســت زیــرا ایــن امــر 
ل  می توانــد تهدیــدا�ت را افزایــش دهــد کــه کنــرت
روســیه بر آن هــا محدود اســت. در نتیجه، حفظ 
اســتحکام دولت هــا در کشــورهای غــرب آســیا و 
شــبه جزیــره ی عــرب، )بــرای روســیه( موضوعــی 
برجســته اســت. بنابراین، روسیه پذیرای فرایندها 
د  و رویکرد هــا�ی اســت کــه حــل منازعــه و پیشــرب
راه حل هــای ســیا� را در منطقــه امکان پذیــر 
مجموعه هــای  تشــکیل  شــامل  ایــن  می کنــد. 
کات و  ــرت ــاره ی مش ــو درب ــرای گفتگ ــه ب چندجانب
ــون  ــازی، همچ ــرای اعتمادس ی ب ــری ــاذ تداب اتخ
ورود بــه گفتگوهــای چندبعــدی در مــورد آینــده 
منطقــه اســت. کوتاه ســخن آنکــه ثبات ســازی 
ســیا� در غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب، 
ــک  ــیه کم ــدت روس ــا� و بلندم ــع اس ــه مناف ب

می کنــد.

ــا در  ــه اروپ ــت ک ــن واقعی ــم ای ــه رغ ــا: ب اروپ
ــاً حضــوری در منطقــه ی  دی تقریب ســطح راهــرب
غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب نــدارد، ایــن 
یــن آزمون هــای ژئوپلیتیــی  منطقــه یــی از مهمرت
ایــاالت  برخــاف  می دهــد.  تشــکیل  را  اروپــا 
متحــده و روســیه، اروپا در منطقــه پیگری اهدا�ن 
ــل  ن المل ــوق ب�ی ــاع از حق ــون دف ــاری همچ هنج
و ســلطه ی نهادهــای چندجانبــه اســت. نقطــه ی 
تمرکــز اروپــا، حفــظ توافــق هســته ای بــا ایــران 
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ِ ایــن توافــق تصویــر اروپــا 
اســت زیــرا فروپــا�ش

ــش  ــش از پی ــاری را بی ــدر�ت هنج ــوان ق ــه عن ب
اروپــا  این حــال،  بــا  کــرد.  خواهــد  تخریــب 
ــران  ــا ای ــازگار ب ــیت ناس ــادی و امنی ــع اقتص مناف
ن دارد: امنیــت ا�ائیــل، بازســازی ســوریه و  نــری
روابــط اقتصــادی بــا عربســتان ســعودی و دیگــر 
کشــورهای عــر�ب خلیــج فــارس. در نتیجــه، اروپا 
بــرای متــوازن کــردن منافــع متناقضــش در رابطه 
ن  ــری ــه ی مشــابهی ن ــران تقــّا می کنــد. موازن ــا ای ب
در تعامــل اروپــا بــا کشــورهای عــر�ب خلیــج 
 بــه انــرژی، 

گ
فــارس، در مســائی چــون وابســتی

ِ پرســود و دفــاع از حقوق 
قراردادهــای تســلیحا�ت

ــت  ــا از نّی ــه ی اروپ ــد. اتحادی ــروز می کن ، ب بــرش
ــن  ــک تحــّول بنیادی ــرای ایجــاد ی ن خــود ب پیشــ�ی
در منطقــه عــدول کــرده اســت و بــه جــای آن، 
ــا  ــارزه ب ــه ی مب ــری در زمین ــه ی واقع بینانه ت برنام
ی از تکثــری  ل مهاجــرت، پیشــگری تروریســم، کنــرت
انعطاف پذیــری جوامــع  افزایــش  و  هســته ای 
و دولت هــای منطقــه آغــاز کــرده اســت. در 
ــا  ــات، اروپ ــرای ثب ــع ب ــیت جام جســتجوِی رهیاف
آمــاده ی گفتگــو در مــورد راه حل های ســیا� در 
منطقــه و مشــارکت در فعالیت های بازســازی در 
اماکــین همچــون ســوریه، یمــن و عــراق اســت. 

منافــع امنیــیت مــورد بحــث و یــا بحــث نشــده ی 
بازیگــران اصــی کــه در اینجــا مطــرح شــد، اگــر 
از  داده شــود، مجموعــه ای  قــرار  کنــار هــم 
کات  رهیافت هــای متضــاد را در کنــار برخــی مشــرت
و هم پوشــا�ن ها نشــان می دهــد. در نتیجــه، ایــن 
درک بــروز می کند کــه زمینه های بالقوه ی همکاری 
می توانــد در کنــار محدودیت هــای نــا�ش از تعدد 
منافــع امنیــیت رخ بنمایــد. تقویــت هم پوشــا�ن ها 
و ایجــاد نقــاط ارتباطــی کــه بتوانــد در نهایــت بــه 
دازد، محــور حرکــت بــه ســمت  ن بــرپ واگرا�ی هــا نــری

نوعــی فراینــد امنیــت منطقــه ای اســت. 

راه پیــش رو: عملیا�ت کردن

یــک طــرح جامــع بــرای همــکاری امنیــیت در 
منطقــه بایــد دو بســته ی مفهومــی و عملیــا�ت 
ــاد  ــا اعتم ــد ت ــب کن ــوازی ترکی ــدی م را در فراین

الزم بــه راه پیــش رو ایجــاد شــود. در بســرت 
ن بازیگــران  دشــمین ها و عــدم تقــارن موجــود بــ�ی
اثرگــذار، ایــن بــه معنــای ایجــاد مجموعــه ای از 
کانال هــای ارتباطــی منظــم اســت کــه در قالــب 
ــه روز شــوند. امــری  ن و ب ــ�ی آن هــا دیدگاه هــا تبی
اندن دایره ی شــمول و توســعه ی  که شــامل گســرت
شــبکه های گفتگــو بــه نحــوی اســت کــه تعامــل 
بــا بازیگــران در حــال ظهــور و ورای گــروه هدف 
" یعــین مشــاوران 

گ
اولیــه و "متهمــاِن همیشــی

، را  ــیت ــات امنی ــا مقام ــه ی ان بلندپای ــری تصمیم گ
د. ایــده اصی آن اســت کــه چارچوب  در بــر بگــری
ــیت اســا�  ــای منافــع امنی ــر مبن ــه ب مفهومــی ک
ــه  ــعه یافت ــه توس ــِی منطق ــع اص ــران ذینف بازیگ
یــم کــه  را بــه عنــوان نقطــه اتــکا�ی در نظــر بگری
بــر کانــون آن، گفتگــوی آینــده قالب بنــدی شــود. 
ِی دیدگاه هــای جدیــد و در درون یک  بــا دربرگــری
ــادل  ــه، تب ــبتاً واقع بینان ــِی نس ــوب مفهوم چارچ
ــه  ــوی ک ــه نح ــزا و ب ــور�ت مج ــه ص ــا ب دیدگاه ه
موانــع موجــود را بــه بخش هــای قابــل مدیریــت 

ــود.  ــر می ش ــد، امکان پذی ــیم کن تقس

ــروه  ــج کارگ ــروژه ی تفاهــم پن ــن هــدف، پ ــا ای ب
از کارشناســان منطقــه ای تشــکیل داده اســت کــه 
در زمینه هــای زیــر تخصــص دارنــد: )1( روابــط 
ــکاری اقتصــادی؛ )2( چالش هــای  تجــاری و هم
 )3( ؛  آب-وهــوا�ی ات  تغیــری و  زیســت محیطی 
ــا تروریســم؛  ــارزه ب ــیت و مب اصــاح بخــش امنی
؛  ــا�ن ــرا�ی گفتم ــانه ای و همگ ــای رس )4( روایت ه
ســوریه،  در  بازســازی  بــرای  تاش هــا   )5( و 
ــه ی  ــه در نیم ــا، ک ــن کارگروه ه ــراق. ای ــن و ع یم
نخســت ســال 2019 گــرد هــم آمدند، ســکوها�ی 
بــرای گفتگــو ایجــاد کردنــد کــه تــا حــدی امــکان 
ــد. ــم می کنن ــائل را فراه ــردن مس ــیا� ک س غری

اهمیــت ایــن رویکــرد از آنجــا نــا�ش می شــود کــه 
رســمی تری بــرای  ایــن کارگروه هــا الگوهــای غری
تبــادل فکــری بــه دســت می دهنــد و ســطحی از 
ــوه  ــکاری بالق ــا�ب هم ــرای ارزی ــری ب انعطاف پذی
فراهــم می کننــد. بــا ادغــام تفکــر آینده نگرانــه، 
مثــاً در زمینــه ی محیــط زیســت و اقتصــاد، و با 
تمرکــز بــر افــق زمــا�ن میان مــدت پنــج ســاله، این 
ــع  ــرای مرتف ــوان ســازوکارهای ب ــه عن گفتگوهــا ب
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ــه  ــه نحوی ک ــد ب ــل می کنن ــا عم ــردن منازعه ه ک
بــه جــای دیــدن مســائل در موضعــی واکنــیش و 
هــای موجــود، آن ها را در بســرت  مبتــین بــر پارامرت
( قــرار  ده ترشــان )از نظــر زمــا�ن و مــکا�ن گسرت
می دهــد. بــه دلیــل تمرکــِز منافــع امنیــیت مطــرح 
ــری  ــران درگ ــای بازیگ ــر نگرا�ن ه ــاال ب ــده در ب ش
ــا  ــه ای، کارگروه ه ــی و منطق ــطح داخ در دو س
ــری  ــز می شــوند؛ ام ــردی متمرک ــر مســائی کارک ب
کــه امــکان همپوشــا�ن کا�ن و ایجــاد فضــا�ی بــرای 
ِ پــروژه 

اندرکنــش بخش هــای مفهومــی و عملیــا�ت
ــد.  ــم می کن را فراه

ــا�ت توســط  ــن روش توســعه ی راه کارهــا�ی عملی ای
کارگروه هــا را امکان پذیــر می کنــد، راهکارهــا�ی کــه 
ــد امنیــت  ــد در ایجــاد نقشــه ی راه فراین می توانن
منطقــه ای در غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب 
نقــش ایفــا کننــد. نکتــه ی مهــم آن کــه تمرکــز ایــن 
روش بــر خــود فراینــد اســت نــه بــر هــدف کان 
ــس از ایجــاد تفاهــم  ــا پ ــه ای. تنه ــت منطق امنی
ن زمینه هــای  در مــورد گام هــای قابــل اتخــاذ و نــری
ن فراینــدی بــه ســوی همگــرا�ی  ایــن گام هــا، چنــ�ی
و امنیــت منطقــه ای پایــدار می توانــد آغــاز شــود. 

توصیه هــا به اروپا

اروپــا همچنــان بــرای تعریــف نقــش دقیــق خــود 
در منطقــه ی غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب 
اتژی منســجمی،  تقــّا می کنــد و هنــوز بــه اســرت
ن کنــد  کــه هــم بتوانــد منافــع اصــی اش را تأمــ�ی
و هــم رویکــرِد هنجــاری اش را ترویــج کنــد، 
نرســیده اســت. همچنان کــه اروپــا در ایــن راســتا 
اتژیســت ها و  فعالیــت می کنــد، الزم اســت اسرت
ان اروپــا�ی بــه چهــار توصیــه کلیــدی  تصمیم گــری

زیــر توجــه کننــد: 

ــا را دســت کم  1( اهمیــت "قــدرت نــرم" اروپ
ــت  ــار و صالحی ــا اعتب ــه اروپ ــرا ب ــد، زی ی نگ�ی
ترویــج همگــرا�ی منطقــه ای می دهــد. بــه دلیــل 
ــرب  ــه در غ ــل توج ــِی قاب ــور نظام ــدان حض فق
ــه عنــوان  ــا ب ــره ی عــرب، اروپ آســیا و شــبه جزی

د.  "بازیگــری کم اهمیت" مورد اشــاره قــرار می گری
ن عــدم  بــا این حــال، دقیقــاً بــه دلیــل همــ�ی
ــاالن  ــه فع ــت ک ــه اس ــی در منطق ــور نظام حض
ن بخش هــای قابــل توجهــی  جامعــه ی مــد�ن و نــری
ــا،  ــادی بــرای اروپ ــار زی ، اعتب از نخبــگان دولــیت
ن به صــور�ت جداگانه، برای  اتحادیــه ی اروپــا و نــری
کشورهای اروپا�ی همچون آلمان، سوئیس، نروژ، 
فنانــد یــا هلنــد قائلنــد. ایــن اعتبــار بــه مقامات 
، فعــاالن و ســازمان های جامعــه ی مــد�ن  دولــیت
اروپــا�ی امــکان ایفــای نقــیش برجســته در ترویــج 
همگــرا�ی منطقــه ای می دهــد. ابتکارهــای مربــوط 
 

گ
بــه ارتباطــات مــردم بــه مــردم و تبــادل فرهنــی

ن کانال هــای رســمی، مجــاری اثرگــذاری در  و نــری
ایــن راســتا هســتند. 

2( بــر آمــوزش و ظرفیت ســازی تمرکــز کنیــد تــا 
ــه بازیگــران منطقــه تــوان اجــرای نقشــه های  ب
ــم و  ــعه ی مفاهی ــد. توس ــرا�ی را بدهی راه همگ
ین  ک )تفاهم( در مــورد بهرت راه هــای فهــم مشــرت
راهکارهــا بــرای بــه انجــام رســاندن همگــرا�ی 
ــون  ــای گوناگ ــّوع پیش زمینه ه ــد تن ــه ای بای منطق
ِد نقاط عطف  بازیگران و توانمندِی آن ها در پیشــرب
ن  ــ�ی ــده را تضم ــه ی آین ــای همکاری جویان توافق ه
کنــد. از جملــه اهــداف محورِی تاش هــای اروپا، 
ــی و  ــای اجتماع ــاالن و نهاده ــازِی فع توانمند س
ــکان مناســب  ــان و م ــرای حضــور در زم ــیت ب دول
ی از فرصت هــای جــدی  و در نتیجــه، بهره گــری

همــکاری اســت.  
بــا  و  باشــید  داشــته  متــوازن  رویکــردی   )3
تمامــی بازیگــران ذینفــع در غــرب آســیا و شــبه 
جزیــره ی عــرب تعامــل کنیــد. هیــچ جایگزیــین 
ــه ی  ــا منطق ــرای رویکــردی جامــع در تعامــل ب ب
ــق  ــرب، از طری ــره ی ع ــبه جزی ــیا و ش ــرب آس غ
 )shuttle diplomacy( دیپلمــا� پررفــت و آمد
بــه پایتخت هــای متعــدد در منطقــه، بیانیه هــای 
ــدام  ــس اق ــل �وی ، تعام ــا�ی ــای اروپ دولت ه
ــا تمامــی پایتخت هــا  ــا ب خارجــی اتحادیــه ی اروپ
و یــا رصفــاً از طریــق حضــور دیپلمات هــا وجــود 
نــدارد: اروپــا بایــد بــرای حفــظ �ب طــر�ن و اعتبــار 
خــود بــه عنــوان یک واســطه ی �ب طــرف و جویای 
همگــرا�ی منطقــه ای، تعامــل خــود را بــا همــه بــه 

ــد.  ــد کن ــت قاعده من دق



8 Briefا و شـــبه جزیره ی عرب ن نقشـــه ی راهی امنی�ت در غرب آســـی نیا�ن فکری برای برســـاخ�ت تفاهم – ب

ــق  ــاس تعل ــا�ی و احس ــی جغرافی ــر نزدی 4( ب
ن بــه منطقــه تأکیــد کنیــد. تفــاوت اصــی  داشــ�ت
ِ آن  اروپــا بــا ایــاالت متحــده، نزدیــی جغرافیــا�ی
بــه منطقــه ی غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب 
اســت. تحــوالت در �ا� خاورمیانــه بافاصلــه 
بــر اروپا تأثری می گــذارد؛ مذاکره کننــدگان اروپا�ی 
بایــد بــه همتایــان خــود در منطقــه تأکیــد کننــد 
ــبه  ــیا و ش ــرب آس ــه ی غ ــای منطق ــه چالش ه ک
ن هســتند.  ــا نــری جزیــره ی عــرب چالش هــای اروپ
ک، میــان  ِ مشــرت

ن فهمــی از ارتبــاط و نگــرا�ن چنــ�ی
کشــورهای منطقــه و همســایگان اروپا�ی شــان 
اعتماد و اراده الزم را برای جستجوی راه حل های 

ک بــه وجــود مــی آورد.   مشــرت

و  رویکــردی چندســطحی  رو،  پیــش  راه  تنهــا 
چندجانبــه بــه امنیــت منطقــه ای اســت: هــدف 
ی از بدتــر  ، پیشــگری غلبــه بــر �ب اعتمــادِی کنــو�ن
ی اســت  شــدن روابــط منطقــه ای، و ایجــاد بســرت
ــر را  ــه ای باثبات ت ــم منطق ــک نظ ــور ی ــه ظه ک
امکان پذیــر کنــد. بــر اســاس رویکــرد مطــرح 
شــده در ایــن گــزارش، پــروژه ی تفاهــم گام های 
نخســت را در مســری درســت برداشــته اســت. 

ن اســت.  ــه ی بیشــرت ســاخ�ت ــون هنگام اکن



CARPO نویسندگاندرباره ی درباره ی 

GRCF درباره ی

کارپــو در ســال 2014 توســط دانشــگاهیا�ن مســتقر در آلمــان تأســیس شــد کــه 
در زمینــه ی مطالعــات خــاور نزدیــک و میانــه، علــوم ســیا� و مردم شــنا� 
اجتماعــی آمــوزش دیده انــد. کارپــو در زمینــه ی پژوهش، مشــاوره و تبادل نظر 
بــا تمرکــز بــر اجــرای پروژه هــا�ی در همــکاری نزدیــک و مشــارکت بــا بازیگــران 
ن فعــال اســت. پژوهشــگران شــبکه ی کارپــو معتقدنــد  ق زمــ�ی ذینفــع در مرش
ــن  ی ــه بهرت ــد ب ــه می توان ــرای منطق ن ب ــالمت آمری ــکوفا و مس ــده ای ش ــه آین ک
شــکل از راه سیاســت گذاری فراگــری و �مایه گــذاری اقتصــادی، کــه پتانســیل 
د، حاصــل شــود. بنابرایــن،  خاقانــه ی همــه بازیگــران ذیربــط را در بــر بگــری
کارپــو کانال هــای مانــدگاری بــرای انتقــال دانــش تعامــی میــان دانشــگاهیان، 

شــهروندان، کارآفرینــان و سیاســت گــذاران بــاز می کنــد.

ــاد  ــم" در بنی ــروژه ی "تفاه ــر پ ــوخ مدی ن ک ــت�ی کریس
ــوئیس و  ــو س ــج )GRCF( در ژن ــیش خلی ــز پژوه مرک
 )Bussola Institute( مشــاور عــایل مؤسســه ی باســوال
در بروکســل اســت. وی پیشــرت بــه عنــوان رئیــس 
ن الملــل در مرکــز  GRCF و رئیــس بخــش مطالعــات ب�ی
پژوهــیش خلیــج در د�ب در امــارات عــر�ب متحــده کار 
ن از ســال 1995 تــا ســال  می کــرد. دکــرت کــوخ همچنــ�ی
اتژیک  2004 بــه عنــوان رئیــس بخــش مطالعات اســرت
اتژیک امــارات  مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای اســرت

 )Emirates Center for Strategic Studies and Research(
در ابوظــیب کار کــرد. کــوخ بر تحلیل مســائل سیاســت 
خارجــی و امنیــیت کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج 
)GCC( بــا تمرکــزی ویــژه بــر روابــط شــورای همــکاری 
ــه  ــژه ب ــه وی ــد. وی ب ــا کار می کن ــه ی اروپ ــا اتحادی ب
نده ی مســائل امنیــیت  فهــم بهــرت پویا�ی هــای پیشــرب
در منطقــه ی خلیــج فــارس و ترویج جنبه هــای امنیت 
ن الملی  همکاری جویانــه میان بازیگران منطقــه ای و ب�ی
اهمیــت می دهــد ؛ تعــداد قابــل توجهی فصــل کتاب 
ــرده اســت؛ نویســنده ی  ــرش ک ــه ی علمــی منت و مقال
همــکار "تأســیس کنفرانــی امنیــیت دربــاره ی امنیت و 
ای خود  همــکاری در منطقه ی خلیج" اســت. وی دکــرت
گ دریافــت کــرده اســت.  را از دانشــگاه ارلنگن-نورمــرب

ckoch@grc.net :تماس

عدنــان طباطبــا�ئ از جملــه بنیانگــذاران و مدیر عامل 
 )CARPO( اندیشــکده ی مطالعات خاورمیانه ای کارپــو
مســتقر در آلمان اســت. وی مدرس مؤسســه ی علوم 
یش هاین دوســلدورف است.  اجتماعی دانشــگاه هایرن
بــه عنوان کارشــناس مســائل ایــران، آقای طباطبــا�ئ از 
کت هــای اروپــا�ی در مــورد  ســوی سیاســتگذاران و �ش
مســائل داخــی و خارجــی ایــران مــورد مشــورت قــرار 
های وی پیوســته از ســوی  د. تحلیل ها و تفســری می گری
د.  ــری ــرار می گ ــورد اســتناد ق ــی م ن المل رســانه های ب�ی
عدنــان طباطبا�ئ از طریــق پروژه های کارپو در چندین 
 Track( گفتگــوی دوجانبــه و چندجانبــه ی مســری دوم
ــز  ــا تمرک ــد�ن ب II( و طرح هــای گفتگــوی جامعــه ی م
بــر غــرب آســیا و شــبه جزیــره ی عــرب فعــال اســت. 
ن انتشــارات و رویدادهــای چندی را  طباطبــا�ئ همچن�ی

در مــورد ایــران �پرســیت کــرده اســت.

tabatabai@carpo-bonn.org :تماس 

ــو ســوئیس،  ــج )GRCF( در ســال 2007 در ژن ــز پژوهش هــای خلی ــاد مرک بنی
 GRCF .در چهارچــوب قانــون مــد�ن ســوئیس در مــورد بنیادهــا، تأســیس شــد
تســهیل تحقیقــات در مورد خلیج فــارس، ارتقای کیفیت آکادمیک چه در درون 
ن اطاعــات و تحلیل هــای  منطقــه خلیــج فــارس و چــه در مــورد آن، و تضمــ�ی
موضوعــی و جامــع در مــورد ایــن بخــش حیــا�ت از جهــان را هدف گــذاری کرده 
اســت. GRCF بــه عنــوان اندیشــکده ای مســتقل، بــه مثابه ی یی از مؤسســات 
ــا�ی از  ــا و نگرش ه ــه دیدگاه ه ــت ک ــده اس ــناخته ش ــه ش و در خاورمیان ــرش پی
ــای  ــی از اعض ــز ی ــن مرک ــد. ای ــه می ده ــارس ارائ ــج ف ــه ی خلی درون منطق
 GRCF .ی کننــده در مجمــع جهــا�ن اقتصــاد اســت انجمــن اندیشــکده ی رهرب
ِ مرکــز پژوهــیش خلیــج می پــردازد 

 کلیــه فعالیت هــای تحقیقــا�ت
گ

بــه هماهنــی
و پروژه هــای متعــددی را از جملــه در همــکاری بــا کمیســیون اروپــا در مــورد 
روابــط اتحادیــه ی اروپــا بــا شــورای همــکاری خلیــج، و در همکاری بــا برنامه ی 
ن الملــی پژوهش هــای توســعه در کانــادا،  توســعه ی ســازمان ملــل و شــورای ب�ی
ــی از محورهــای اصــی مــورد  ــه �انجــام رســانده اســت. ی ــت ب ــا موفقی ب
ــا  ــه، ب ــری خاورمیان ــال تغی ــِک در ح ــای GRCF، ژئوپلیتی ــه در فعالیت ه توج
تمرکــزی ویــژه بــر سیاســت های خارجــی و امنیــیت کشــورهای شــورای همــکاری 
ــتم  ــک سیس ــاد ی ــرای ایج ــاش ب ــارس و ت ــج ف ــیت خلی ــائل امنی ــج، مس خلی

امنیــت منطقــه ای اســت.
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