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Дар маќолаи мазкур муаллиф равандњои сиёсии минтаќаи Халиљи Форсро мавриди
тањќиќ ќарор дода, масъалаи таъмини амнияти онро тањлил намудааст. Њамчунин дар он
омилњои таъсирбахш ба амнияти минтаќаи Халиљи Форс нишон дода шуда, заминањои
таърихї ва марњилањои рушду инкишофи он даќиќ карда шудааст. Ѓайр аз ин, дар
маќолаи мазкур наќши давлатњои алоњидаи Халиљи Форс дар таъмини амнияти минтаќаи
мазкур хеле бузург арзёбї мегардад.
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манфиатњои миллї, амнияти дастаљамъї, муносибатњои дуљониба, њамкорињои
байнидавлатї.

То кунун умдатарин нигаронии кишварњои минтаќа ва ќудратњои бузурги
Ѓарб дар минтаќаи Халиљи Форс, масъалаи «амният» будааст. Пас аз Љанги Дуюми
Љањонї Англия ба унвони ќудрати ѓолиби минтаќа, назми суннатиро, ки аз пеш
эљод карда буд, њамчунон њифз намуд. Дар соли 1971, бо хуруљи англисњо, Амрико
бо иљрои сиёсати маъруфи «дусутунї» дар ќолаби омўзаи Нексон, низоми
амниятии минтаќаро шакл дод. Аммо дар солњои поёнии дањаи 70 ќарни ХХ,
љараёноте, ки дар минтаќа рух доданд, ин низомро аз байн бурданд; то ин ки дар
аввалњои дањаи 1980 як низоми амниятии љадид ба номи «Шўрои њамкории Халиљи
Форс» [1], дар њошияи Љанубї ба вуљуд омад, ки бо њамлаи Ироќ ва Ќувейт
нотавонии он низ ба исбот расид.
Дар пайи фурўпошии паймони «Варшава» ва низоми љањонии дуќутбї дар
оѓози дањаи 1990 мафњуми «амният» дар минтаќаи Халиљи Форс ба гунае
ѓайриќобили тасаввур дигаргун шуд. Дар робита бо мафњуми «амният», гумони
тањдиди Иттињоди Шўравї (собиќ СССР) љои худро ба нигаронї дар бораи
кашмакашињои фазояндаи сарзаминї дар даруни минтаќа додааст. Ин дигаргунии
њузури низомї идомаёбандаи бегонагонро дар минтаќа тављењ мекунад, ки он низ
ба навбати худ, аз манобеи ноамнї дар Халиљи Форс мањсуб мешавад. Дар
баробари ин тањдидоти љадиди минтаќаї, нозирони огоњ ба роњи њалли
иљтинобнопазири минатќавї меандешанд ва он иттињоди минтаќавии фарогир бо
ширкати њамаи ќудратњои каронаи Халиљи Форс ва дар таомул бо нерўњои хориљи
њозир дар минтаќа аст.
Ин маќола дар пайи ёфтани посухи ин пурсиш аст, ки чї навъ низоми амниятї
аз анвои гуногуни он, имрўз метавонад аз пайдоиш, таниш ва љидол ва ихтилоф дар
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минтаќаи Халиљи Форс пешгирї намояд. Бо дарназар гирифтани минтаќаи бо
ањамияти Халиљи Форс бо нерўњои билќуваи бешумори иќтисодї, амниятї ва
роњбурдї, наметавон нисбат ба амнияти он бетаваљљуњ монд. Аз ин рў, зарурї аст
кишварњои минтаќа бо њамкории якдигар ва бо иљмои назар њамоњанг дар мафњум
ва моњияти тавсеа ва субот ва тафоњуми мутаќобил, аз рафтани минатќа дар
сарозерии бесуботї, таниш, буњрон ва љанг, худдорї намоянд.
Ба далели он ки кишварњои њошияи Халиљи Форс дорои дидгоњњои мухталифе
дар бораи масъалаи «амният» дар ин минтаќа њастанд [2] бо дар назар гирифтани
шароити љадиди љањонї ва пирўзии иљмолии Иёлоти Муттањидаи Амрико ва
муттањидонаш дар љанги дуюми Халиљи Форс дар соли 1991 ва дар паёи њодисаи
11-сентябр Амрико ба њамлаи низомии ин кишвар ва муттањидонаш ба Афѓонистон
ва Ироќ, ки мўљиби таќвияти њузури нерўњои хориљї дар минтаќа шуд [3], лизо,
барои таъмини амнияти минтаќаи Халиљи Форс дар љињати њадафњои усулии ин
кишварњо бояд аз низоми амниятї бар асоси њамкорї бањра љуст ва аз тариќи
коњиши наќши ќудратњои хориљї дар минтаќа ва бо бештарин истифода аз сиёсати
танишзудої ва саъй дар эътимодсозии мутаќобил, ба ин хоста ноил омад [4].
Мафњуми амният. Таърифи фарњангњои луѓот аз «амният», иборат аст аз; дар
маърази хатар набудан ё аз хатар муњофизат шудан. «Амният» њамчунин иборат
аст аз: рањої аз тардид, озодї аз изтироб ва бимнокї ва доштани эътимод ва
итминони муваљљањ ва мустанад. Амният хоњ фардї, миллї ё байналмилалї, дар
зумраи масоиле аст, ки инсон бо он мувољењ аст. Амният ба сурати васеъ, дар
мафњуме ба кор гирифта шудааст, ки ба сулњ, озодї, эътимод, саломатї ва шароите
ишора мекунад, ки фард ё гурўње аз мардум эњсоси озодї аз нигаронї, тарс, хатар ё
тањдидоти ношї аз дохил ё хориљ дошта бошанд [5],
Думаънї будани мафњуми амният дар таърифи луѓатномањо, ки аз як сў ба
маънои муњофизатї, устуворї ва нуфузнопазирї, ќобилияти эътимод, итминон аз
набудани шикаст ва аз сўи дигар, ба маънои набудани изтироб аз ташвиш ва хатар
ишора дорад, муъакис аст. Аз ин рў, таърифи воњид ва мутлаќе аз «амният» вуљуд
надорад ва ин вожа мафњуми зотан нисбї аст [6].
Пас бо таваљљуњ ба ихтилофи мавфњумии бисёре ки дар бораи таърифи
«амният» вуљуд дорад, бо дар назар гирифтани њамаи мавридњо метавон дарёфт, ки
«амният», яъне озод ва рањо будан аз хушунат эъмолшуда тавассути дигарон аст.
Ин ба аќидаи муаллиф комилтарин таърифе аст, ки муњтавои ин мафњумро баён
мекунад.
Намунањои амнияти минтаќа. Агар мафњуми «амнияти минтаќавї»-ро аз
назари таркиби вожагонї дар назар бигирем, дорои ду вожа «амният» ва
«минтаќаї» аст [7]. Њарду вожа печида аст ва таърифи ќобили ќабули муштараке
барои онњо вуљуд надорад ва шояд бењтарин роњ барои наздик шудан ба ин ќиёс ва
муќоиса бошад. Пас бо таваљљуњ ба мушкилоти аќидањои гуногуне, ки дар бораи ин
ду вожа вуљуд дорад, бо таваљљуњ фаќат таърифи минтаќае метавон ироа кард, ки
чунин аст: «амнияти минтаќавї» маљмўаи тамоми тасаввурот ва таъбирот аз
амнияти миллї аст, ки аъзои як низоми минтаќавї дар замони хос онро ба кор
мебаранд. Бинобар ин, амният ё ноамнии минтаќавї метавонанд аз маљмўаи
сатњњои кашмакаш дар як минтаќа, эътибороти низомї ва нињодњо ва
иттињодиятњои љамъї ба даст ояд [8].
Дар саросари ќарни ХХ давлатњо ба њамсоягони наздики худ ба унвони
манобеи билќувва тањдид ё иманї менигаристанд. Бо таваљљуњ бар ин њамсоягон,
давлатњо дар љустуљўи эљоди ќоидањо ва роњњо буданд, ки бар асоси он ќоида дар
як маљмўаи минтаќавии хос, иќдом кунанд. Боре Бузон мўътаќид аст: моњияти
иртиботии амният, мафњуми намунањои амнияти миллии як давлатро бидуни дарки
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асосї аз вобастагии мутаќобили намунањои амнияти минтаќаї, ки дар он вуљуд
дорад, номумкин месозад [9].
Дар ин љо, «минтаќа» ба унвони маљмўае аз давлатњо таъриф мегардад, ки ба
лињози љуѓрофиёї, дар наздикии якдигар воќеъ шудаанд. Ба ихтисор чанд маврид
аз [10] низомњои амнияти минтаќаї мавриди баррасї ќарор мегиранд.
1. Дифои дастаљамї. Ин мафњум, назарияи амниятї дар даврони пас аз Љанги
љањонии аввал буда, ки дар чањорчўби СММ мутаљаллї гардид. Муњимтарин
њадафи дифои дастаљамъї њифозати мутаќобили аъзо нисбат ба якдигар дар
баробари тањдиди хориљї аст. Дар ин низом, муќобила ва боздорандагї на ба
сурати инфиродї, балки ба сурати љамъї анљом мешавад ва аъзо мутаањњиданд дар
баробари тањдид, вокуниши дастаљамъї нишон дињанд ва њељ як аз аъзо иљозаи ба
канор кашидан надоранд [11].
2. Амнияти дастаљамї. Тафовути «амнияти дастаљамї» бо «Иттињод» дар ин
аст, ки дар иттињод аъзо ба таври ќат, давлатњои њамфикр нестанд, балки танњо дар
бораи набудани истифода аз зўр дар њалли ихтилофот тавофуќ намудаанд ва бар
асоси ин ќоида, дар муќобили њар хушунате ба таври љамъї вокуниш нишон
медињанд. Асосан њадафњо ва вазифањои амнияти дастаљамъиро метавон дар
ќолаби се унвон ва маљмўа баён кард: њифзи сулњ ва пешгирї аз вуќўи љанг, эњёи
сулњ ва бозгардондани сулњ пас аз наќз ва аз байн рафтани он ва эљоди сулњ ва
сулњсозї, ки ба дунболи пешгирї аз хатари бозгашти љанг, пас аз поён ёфтани он,
сурат мегирад [12].
3. Амнияти фарогир. Амнияти љомеъ дар талош буд то доманаи мањаки
суннатї ба сирфи низомї амнияти миллиро густариш дињад ва илова бар нишон
додани амният дар сатњњои љањонї, минатќавї, дуљониба ва дохилї, масоили сиёсї
ва иќтисодиро низ дар бар гирад [13].
4. Амният бар асоси њамкорї. Дар ин навъ аз амнияти минтаќавї, талош
мешавад давлатњо ба љои раќобат, ба њамкорї бо якдигар бипардозанд. Амният
бар асоси њамкорї дар пайи эљоди абзорњое аст, барои чолиш бо мухотироти
пойдор ё тањдидоти навзуњўр, ѓалаба бар сўи занњое, ки боиси эљоди хатароти сиёсї
мешавад ва коњиши мавонее ки байни љомеањо, њукуматњо ва кишварњо ба думболи
даврањое истеъмор, пеш аз истиќлол ва љанги сард эљод гардид [14].
Мавќеияти роњбурдии Халиљи Форс. Халиљи Форс яке аз минтаќањои
роњбурдии муњимми дунё мањсуб мешавад. Албатта ин амр масъалаи љадиде нест,
балки аз ќарнњо ќабл амри шинохташуда ва мавриди ќабули ом будааст. Дар
ќарнњои охир, Халиљи Форс шоњиди њузури тасаллути давлати истеъмории Англия
дар он љо будааст [15].
Яке аз далелњои ањамияти роњбурдии Халиљи Форс вуљуди гулугоњи Њурмуз
аст. Гулугоњи Њурмуз гузаргоње аст, ки халиљи Форсро ба дарёи Уммон
мепайвандад. Ин гулугоњ яке аз муњимтарин љоест, ки дар байни 11 тангаи муњими
дунёст, ки барои абарќудратњо ва ќудратњои бузург ањамияти иќтисодї ва
роњбурдии зиёде дорад [16].
Эътимодсозї ва зарурати он. Дар илми сиёсат ва робитањои байналмилал шавќ
ва алоќа ба пешгирї аз даргирї, муноќиша ва љанг, реша дар ќарни XIX дорад. Бар
асоси таърифе ки фарњангњои луѓат ироа медињанд, «эътимод», яъне: итминони
фикрї ё эътиќоди шадид ба ќобили итминон будани дигаре ва ё ба садоќат ва
воќеияти як њаќиќат аст. Яке аз маъруфтарин таърифе ки дар хусуси иќдомоти
эътимодсозї ироа шуда, тавассути Љуњан Њолст (Johan Holst) сурат гирифтааст.
Дар асоси ин таъриф, эътимодсозї замонатдињандаи гувоњи муътабар аз фиќдони
тањдидоти мухотираангез аст.
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Эљоди сулњ ва субот ва иљтиноб аз љанг ќонеъкунандатарин далеле аст, ки
муњаќќиќони робитањои байналмилалї эътимодсозии онро ба унвони як ањамият
ва зарурат баён кардаанд. Фридман дар баёни зарурати эътимодсозї мегўяд:
арзиши аслии тадобири эътимодсозї мумкин аст дар раванди воќеии эътимодсозї
дар замони сулњ бошад, ки ба ором шудани танишњо кўмак мекунад, ба гунае ки
эњтимоли эљоди буњронњои љиддиро аз миён мебарад [17].
Воќеият ин аст, ки амнияти Халиљи Форс аз тариќи истифода аз нерўи низомї
таъмин нахоњад шуд, чароки шароити кунунии минтаќа бо гузашта тафовути
ќобили мулоњизае намудааст ва сирфи таќвияти нерўњои низомї наметавонад
зомини амнияти кишварњои минтаќа бошад. Имрўз кишварњои минтаќа бояд аз
тариќи афзоиши амният дар минтаќаи Халиљи Форс, битавонанд амнияти худро
дар пояи эътимоди мутаќобил, густариши манофеъ ва њамкории муштарак таъмин
намоянд. Бо таваљљуњ ба омилњое, ки дар зер зикр мешаванд, метавон ба зарурат ва
ањамияти эътимодсозї дар минтаќаи Халиљи Форс пай бурд:
1. Ањамияти роњбурдии нефти Халиљи Форс дар оянда низ идома хоњад дошт.
Аз ин рў, кишварњои санъатї шевањои лозим барои мањори љараёни нефтро ба кор
хоњанд баст. Маљмўаи масоили њассос дармонтарин минтаќаи сиёсии љањон, бозор
нефтро њамчунон ба сурати як маркази сиёсатзада нигоњ хоњад дошт. Эътимоди
мутаќобили кишварњои минтаќа ва афзоиши сиёсатњои танишзудої байни
давлатњо метавонад ба унвони муњимтарин абзори муќобила бо ин буњронњо
бардошт шавад. Аз сўи дигар, кишварњои минтаќаи Халиљи Форс бо таваљљуњ ба
пайвастагии манофеъ барои баќо, пойдорї ва муќобила бо хатарот, ба иртибот ва
эътимоди мутаќобил ниёзи мубрам доранд.
2. Бо таваљљуњ ба љањонишудани иќтисод, ба назар мерасад, тањдидњо ва
љангњои ояндаи љањон камтар ба хотири тамаддунњо, балки бештар ба сабаби
муќобил манофеи гуногун, аз љумла манофеи иќтисодї сурат бигирад [18].
Баъзе аз роњњо ва иќдомоти эътимодсозї ва танишзудої дар минтаќа. Бо
таваљљуњ ба шароти љуѓрофиёї, иќтисодї, фарњангї ва стратегии муштараки
кишварњои Халиљи Форс, усул ба ду њадафи асосї «амният» ва «манфиатњои
миллии кишварњо» дар соири вањдат ва њудудияти минтаќаї муяссар аст. Бинобар
сабаби ихтилофи назарњои љуѓрофиёї, њамкорї дар заминањои иќтисодї ва фаннї,
ки бар њамкорињои сиёсї – стратегї тарљењ доранд, асоси як низоми амниятї бар
асоси њамкории минтаќавї ва солим ва роњи инњисорї ба фарди ин кишварњо
барои расидан ба њадафњо аст, ки дар ин бахш намунањои муносиби зер пешнињод
мешавад:
1. Ислом ба унвони идеологияи њоким дар миллатњои минтаќа, бояд њомили
паёми вањдатофарин бошад. Аз таассуроти хушк бояд дурї љуст ва аз ин тариќ, аз
раќобати идеологї ва љанги сарди исломї эъроз намуд ва конуни танишро аз байн
бурд.
2. Эљоди робитањои бародарона байни кишварњои мусалмони минтаќа ва
рафъи ихтилоф байни давлатњои Арабу Форс иќдом ба эњсосотзудої, аз љумла
мавридњои сиёсии кишварњои минтаќа аст. Њамчунин таъкиде бар ин мавзўъ, ки
таъмини манфиатњои миллии њама дар гарави мусолимати сулњ ва њамзистии
дастаљамъї аст.
3. Эљоди робитањои баробар ва бидуни њадафњои ѓалабаовар ва раќобатомез,
ки то ба кунун мавриди бањрабардории кишварњои манфиатовар дар минтаќа
будааст.
4. Зудудани зењниятњои манфии таърихї ва ќабулондани ин мавзўъ, ки њељ як
аз кишварњо њаргиз ќасти ѓалаба бар минтаќаро надоранд ва ин мавзўъ таблиѓи
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кишварњои Ѓарбї, бавижа Амрикост. Дар ин замина, бояд душмани воќеї, аслї,
дерина ва муштараки дунёи Ислом шиносої шавад.
5. Коњиши буљаи дифоии кишварњо ва асоси ќарор додани «дифоъ» дар тавлид
ва тањияи таљњизоти низомї ва рафъи таблиѓоти сўи Ѓарб, бавижа Амрико ва љалби
эътимоди давлатњои минтаќаи Халиљи Форс нисбат ба якдигар.
Бо таваљљуњ ба ин ки дар солњои охир шоњиди тањаввул ва дигаргунии азиме
дар маъно ва мафњум «амният» будаем. Њам акнун «амният» як мафњуми куллї ва
густардае дорад, ки сирфан шомили бўъди низомї ва таслињотї намешавад, балки
маъно ва мафњуми он бисёре аз абъоди зиндагии мо, аам аз иќтисодї, иљтимої,
сиёсиро низ шомил мегардад.
Дар ин давра, амнияти њамаљонибаи Халиљи Форсро низ танњо бо абзорњои
низомї наметавон барќарор кард, балки ниёзманди созукорњои хосе аст, то
њамкории њамаи кишварњоро барангезад ва њамаи кишварњои минтаќаро дар он
ширкат дињад ва ин муњим њосил намешавад, магар бо мушорикат ва њамкории
њамаљонибаи тактаки кившарњои минтаќа ва парњез аз њар гуна ихтилоф ва
дудастагї.
Аз сўи дигар, амнияти минтаќа атрофи эљоди «амнияти љамъї» давр мезанад.
Ин амр мусталзими як низоми амниятии муштарак аст, ки дар он роњбурдњои
амниятии тамоми кишварњо якпорча гардида, якдигарро такмил намоянд. Эљоди
ин низом ниёзманди тавофуќ бар сари гурўње аз иќдомоти муштарак аст. Бењтарин
роњ расидан ба чунин њадафе иќдомоти эътимодсозона дар љињати эљоди эътимод
аст. Барои табдили минтаќаи Халиљи Форс ба як минтаќаи сулњ ва амният, бояд
њусни ният љойгузини сўи ният шавад ва ин ниёзи асосии имрўза дар ин минтаќа ба
шумор меравад.
Воќеиятњои айнї ва масоили пеш омада, пас аз воќеањои 11 сентябр низ
нишонгари њарчи пуррангтар шудани њузури нерўњои хориљї, бахусус нерўњои
амрикої, дар минтаќа њастанд. Рўз ба рўз низ бар ќудрат ва нуфузи онон дар
минтаќа афзуда мешавад.
Эътиќод бар ин аст, агар чунин шароите, бењтарин роњкор барои кишварњои
минтаќа дар пеш гирифтани сиёсати «њамкорї» ва «танишзудої» бо њамдигар ва
«њалли мусолиматомези ихтилофот» мебошад. Пас амнияти минатќавї бар асоси
њамкории мутаќобил, дар ин бурњаи замонї бењтарин навъи амнияти минтаќаї
барои ин минатќаи њаётї ва роњбурдї ба шумор меояд.
Минтаќаи Халиљи Форс њамвора ба унвони яке аз минтаќањои муњимми
амниятї, роњбурдї ва иќтисодї дар низоми байналмилалї аз љойгоњи вижае
бархурдор буда, ба гунае ки дар ќарнњои охир, пайваста мавриди таваљљуњи
ќудратњои бузурги љањонї буда ва аз таљовузи онњо дар амон намондааст. Имрўз бо
иктишофи нефт ва бо таваљљуњ ба наќши асосии он дар иќтисодї љањонї, амният ва
суботи ин минтаќа даѓдаѓаи аслии кишварњои минтаќа ва љањон аст. Ба назар
мерасад, бо таваљљуњ ба бофти давлатњои минтаќаи Халиљи Форс ва вазъияти
сарзаминї ва љуѓрофиёи сиёсии он амнияти минтаќавї мубтани бар њамкории
байни давлатњои минтаќа, муносибтарин шева барои таъмини амнияти Халиљи
Форс аст. Албатта, ин муњим низ њосил намешавад, магар бо бакоргирии шевањои
гуногуни эътимодсозии мутаќобили байни давлатњои минтаќа барои рафъи сўи
тафоњумот, ки вазифаи сарони кишварњои минтаќа аст.
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ХОШИМИ С.
РОЛЬ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОГО РЕГИОНА
В данной статье автор исследует политические процессы Персидского Залива и
анализирует проблемы обеспечения безопасности этого региона. Также показаны
влияющие факторы региона Персидского Залива и представлены исторические
предпосылки и циклические развития преграды данного региона. Кроме того, в статье
показаны роль отдельных государств Персидского Залива в обеспечении безопасности.
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HISHIMI S.
PERSIAN GULF ROLE IN ENSURING SAFETY OF THIS REGION
In this article the author examines the political processes of the Persian Gulf and analyzes
security issues of the region. In this article also shows the factors affecting the security of the
Persian Gulf region and presented the historical background and development of cyclic barriers
in the region. In addition, the author of the article shows the role of individual states in the
Persian Gulf security in the region.
Keywords: Persian Gulf, safety, security, regional security, national interests, collective
security, dvustronnye relations, interstate cooperation.
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