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  مقدمه

مانده از ادوار مختلف تاریخی است هاي گوناگون باقیخلیج فارس مهد فرهنگ

پایدار میان مردمانی که در سواحل و جزایر آن که در ازاي تاریخ موجد صلح 

از نظر راهبردي از موقعیت ممتاز  کنند، بوده است. این خلیج ایرانیزندگی می

هاي در مسیر راه قرارگیرياي برخوردار است و به علت العادهو اهمیت فوق

هاي دریانورد و آمد ملت و توجه و محل رفت هاي دور مورددریایی از زمان

طورکلی اهمیت ژئوپلتیک خلیج فارس پیشه شرق و غرب بوده است. بهارتتج

مهم بازار صدور کاال و تجهیزات نظامی، وجود ذخایر عظیم  عواملبه خاطر 

است که در قرون اخیر مورد توجه و منابع فرهنگی و طبیعی آن نفت و گاز 

   ها و کشورهاي بزرگ صنعتی بوده استابرقدرت

ملی خلیج فارس بر تولید و نشر دانش درخصوص  همایشبرگزاري مداوم 

هاي اقتصادي، گردشگري، سیاسی، گردشگري و اجتماعی خلیج فارس مزیت

محیطی و فرهنگی متوجه آن تأکید دارد و جهاد و نیز مشکالت زیست

دانشگاهی دبیرخانه همایش ملی خلیج فارس را با شعار پاسداشت هویت 

 ماعیو اجت اقتصادي، گردشگري، سیاسیهاي مزیتتاریخی خلیج فارس و بیان 

هاي خلیج فارس در کنار مباحث هویتی آن تأسیس نموده است و در همۀ دوره

و توانمندي  همایش تالش کرده است تا محورهاي جدیدي متناسب با ظرفیت

هاي بر همایش بیفزاید. بر همین اساس از دوره فارسخلیجعظیم منطقه 

هاي اقتصادي، فرهنگی و گردشگري معرفی توانمندي یازدهم، شناسایی و

از موضوعات اصلی همایش بوده است و در این دوره همایش نیز  فارسخلیج

هاي نو به منظور توسعۀ پایدار و  تالش بر این بوده است تا به موضوعات دیده

  المللی و گردشگري توجه ویژه شود. روابط بین
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با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماري که  سپاسگزاریمرا  بزرگخداوند 

در راستاي  »فارسخلیجفرهنگی  -چهاردهمین همایش ملی علمی«کرونا 

می در بستري عل خبگان دانشگاهین دانشجویان واستادان، پژوهشگران،  همدلی

 فارسخلیجهاي و نیز بیان مزیتهاي جعلی نام ترویجو با هدف جلوگیري از 

لب ضبط گفتگو و نشر آن از طریق اینستاگرام، تلگرام، ه صورت مجازي و در قاب

ه، شدگفتگوهاي منتشر ۀجیاست نت دیام .شودرگزار میت و ... باآپار

افزایش کمی و مباحث، به  نیا ةها درباریشیاندهم هاي تخصصی وسخنرانی

  هاي علمی در موضوع خلیج فارس منجر شود.کیفی داده

  

  زادهرحیم یعقوب

  دانشجویان ایران و  فرهنگی -گردشگري علمیرئیس مرکز 

 همایشدبیر 
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  ملی هویت و فارسخلیج

  

  *حاجیانی ابراهیم دکتر

  

  

نظر در حوزه مسائل صاحباستاد دانشگاه و ، حاجیانی دکتردر خدمت جناب آقاي 

خصوص مبحث هویت هستیم. در این گفتگو تالش و به شناختیفرهنگی و جامعه

فارس را با آقاي دکتر هاي مربوط به هویت و مقوله خلیجخواهیم کرد که پرسش

 هاي خود را دربارةدیدگاه تا مطرح کنیم و با ایشان به گفتگو بنشینیم حاجیانی

 رشناسشناس، محقق و کادکتر حاجیانی جامعه. طرح کنندو هویت ملی  فارسخلیج

هاي استراتژیک ریزي مرکز بررسیمطالعات فرهنگی و معاون هماهنگی و برنامه

. دنکنمی مطرحهاي خود را دربارة هویت و خلیج فارس ریاست جمهوري دیدگاه

مدیریت گروه  و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران یاستر سابقههمچنین  ایشان

در  ام راتشخیص مصلحت نظهاي فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع پژوهش

 اجتماعی اخالق وضعیت تحلیل( اخالق شناسیجامعه چونلیفاتی أکارنامه دارد و ت

 دربارة شناختیجامعه مالتأاعتدال؛ ت گفتمان بر هاییرهیافت ؛)ایران جامعه در

 هايروش و اصول مبانی، ؛)فرود تا فراز از شدنعرفی هاينظریه( شدنعرفی

 مکاتب و هانظریه شهر؛ فرهنگی استراتژیک مدیریت و ریزيبرنامه ؛پژوهیآینده

                                                           
  جمهوري ریاست استراتژیک هايبررسی مرکز ریزيبرنامه و هماهنگی معاون و دانشگاه دانشیار *

هویت و «فرهنگی خلیج فارس با عنوان  -چهاردهمین همایش ملی علمی  در قالب پانل نخست گفتگو این **

  . است شده انجام 13/3/99 تاریخ در جمهوري ریاست استراتژیک هايبررسی مرکز محل در» فارسخلیج
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 اسالمی جمهوري فرهنگی دیپلماسی بر درآمدي امنیتی؛ مطالعات در شناختیروش

  .در کارنامه داردو ...  ایران در خانواده نهاد شناسیآسیب ایران؛

  

ایجاد شد که  1380 ۀفارس از دهحساسیت جدي به واسطۀ جعل نام خلیج

جاي دنیا نسبت به این جعل واکنش نشان دادند. آحاد جامعۀ ایرانی در همه

هاي رس در بحثفابه نظر شما علت این مسئله چه بود و اساساً جایگاه خلیج

و  ب چیست، کشورهاي منطقه و غرایرانی ناسیونالیسممربوط هویت ایرانی، 

توانند بر عهده اي را میها در این میانه چه نقشی دارند و چه وظیفهدانشگاه

  بگیرند.

 
نقطۀ عطفی  1380در ابتدا باید بگویم به تاریخ خوبی اشاره کردید؛ یعنی دهۀ 

ه فارس در شاکلبود در رابطه با موضوع اعتبار مجدد یا اعتباریابی مجدد خلیج

البته اگر دقیق بخواهیم دربارة مقطع تاریخی مدنظر فرهنگ و هویت ایرانی. 

هاي پایان جنگ تحمیلی و پایان دولت سازندگی بحث کنیم، باید به سال

فارس برگردیم. شاید باید این نقطۀ زمانی را حذف کنیم و بگوییم که خلیج

همیشه جزئی از شاکله هویت ایرانی بوده است. سرزمین و جغرافیا در مباحث 

هاي متعددي وجود هویت خیلی نقش مهمی دارد. مکاتب و دیدگاهفرهنگ و 

خواهیم از هویت یک جامعه یا ملت و اجتماعی صحبت دارد و زمانی که می

  نظرها زیاد است.شود، اختالفهایی تعریف میکنیم و اینکه چه شاخصه

  

ها روي پیوندهاي خونی و نسبی بیشتر تأکید دارند؛ مثل مکتب بعضی

ند کگامی که هویت را به معناي پیوندهاي نژادي و خونی تعریف میآلمانی هن

جايِ خون و هاي سیاسی خاصی هم داشتند. مکتب فرانسوي که بهو بازتاب

نژاد بیشتر بر سرزمین و جغرافیا تأکید دارد؛ ولی هر دوي این مکاتب و 

هاي مختلف دیگري که از لحاظ فکري وجود دارند، اذعان دارند که گرایش
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شود از هویت حذف کرد. وقتی که این عنصر سرزمین، جغرافیا و فضا را نمی

مبنا و این نکته را در نظر بگیریم، باید دانست سرزمین براي هر ملت و هر 

کند. البته وجود جغرافیا و خاك مشترك است و کشوري چه معنایی پیدا می

صحبت  نقشه و جغرافیا یک عنصر مهم هویتی است؛ چون وقتی از هویت

کنیم، باید یک جنبۀ دیگري را در نظر بگیریم؛ یعنی یک چیز معمولی باید می

باشد که مردم یا اجتماع ملی به آن متعهد باشند، به آن عشق بورزند و یک 

عنوانِ مثال مرز، پرچم، کشور، موجودیت فیزیکی و خاکی هم الزم دارد که به

یک رودخانه باشد نظیر سرزمین و تمام متعلقاتش است و حتی ممکن است 

ها جنبۀ نمادي دارد؛ نیل جزئی از فرهنگ و تمدن و رود نیل که براي مصري

ها است یا کوهستان ممکن است نماد براي جامعۀ دیگر باشد ادبیات مصري

فقط در این چند دهه مثل آلپ و هیمالیا. براي ما هم در طول تاریخ  و نه

فارس این نقش نمادي را دارند. گذشته دماوند و زاگرس و مشخصاً خلیج

ر گون و این گربۀ نشسته عنصفارس، جغرافیاي ایران و این سرزمین گربهخلیج

مهم تعلق خاطر است و مردم ایران هویت خود را به واسطۀ تعهد و تعلقشان 

هاي جغرافیایی، تنوع فصلی، تنوع به این جغرافیا و این سرزمین با همۀ ویژگی

هاي جغرافیایی و اقتصادي و ش و انواع مختلف ویژگیزبانی یا تنوع پوش

  کنند.اجتماعی و انسانی تعریف می

  

 تر است و باید ببینیمعناصر هویتی از همه مهم نقش سرزمین در میان این

کنیم، چه چیزي در که وقتی از جغرافیاي ایران و سرزمین ایران صحبت می

از پایین خلیج فارس و دریاي آن مهم است؛ از باالي نقشه دریاي مازندران 

عمان و در وسط آن کویر است و همین کویر یک عنصر مهم هویتی براي 

- خواهیم از منظر جامعهها چیزهایی است که وقتی میجامعه ایران است. این

ها را با این موارد بسنجیم. ایران مفهوم شناسی صحبت کنیم، باید تعلق آدم
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کنیم باید بپرسیم کجاي ایران و منظور از کلی است، وقتی از ایران صحبت می

  ایران چه نوع سرزمینی است؟ 

  

ها ازنظرِ تاریخی نقش خیلی مهمی داشته فارس در میان همه اینخلیج

ویژه از لحاظ عنصر سرزمین و هویت تاریخی ما، از سوي نویسندگان، است، به

رافیایی و این نخبگان، شعرا و ادیبان و مردم عادي جایگاه این نقطه نظر جغ

بخش از جغرافیاي این کشور خیلی اهمیت دارد.؛ اما چه شد که ما ناگهان در 

فارس برایمان مسئلۀ خلیج 1380هاي بعد از جنگ و مشخصاً آغاز دهۀ سال

شود؟ باید گفت؛ ما با دو نکته مهم در این مقطع زمانی تر و مسئله میبرجسته

کنیم، این عربی را مشاهده می -ایرانی  ها مناقشهشویم. در این سالروبرو می

مناقشه هم مناقشه تاریخی بین ایران و همسایگان جنوبی خودش بوده، هم 

عربی بوده است. این مناقشه  -مناقشه شیعی و سنی و هم مناقشه فارسی 

کنیم هاي بعد از جنگ ما یک فراغتی پیدا میتاریخ طوالنی دارد منتهی در سال

شود، به عبارتی دنبال یک عنصري انی برجسته میو مسئلۀ فرهنگ ایر

  گردیم که مرزبندي کنیم.می

 
توانیم مناقشه کنیم؛ مثالً هاي دور نمیهاي هویتی با سرزمینما در بحث

نظرها در نقاط تماس به با مسیحیت، چون خیلی از ما دور هستند. اختالف

گیرند. ما با جهان میآید، وقتی که دو فرهنگ در شرایط ارتباط قرار وجود می

مسیحیت ارتباط مستقیم نداریم، نه اینکه نداشته باشیم، اتفاقاً با جهان غرب 

هم همین مقاربت و رقابت به وجود آمده است. در زمان صفویه که غرب و 

شود و ها شروع میشود، تماسها وارد کشور ما میمسیحیت از طریق پرتقالی

خوریم؛؛ بنابراین، با زمان قاجار ما شکست می کند. درتا قاجار ادامه پیدا می

مسیحیت این مناقشه هویتی به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد و تماس با 

  مسیحیت از طریق ورود مدرنیته و تمدن غربی و عناصر مدرنیسم است.
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هاي نزدیک کشور خودمان که تمدن عربی است و اما در مورد همسایه

دهد و یک بخش آن به هاي جنگ رخ میاز سال سنی است این مناقشه بعد

گردد و آن این است که ناسیونالیسم ایرانی بعد از هاي سیاسی آن برمیجنبه

یژه وشود. بهاتکایی براي جامعه ایران میهاي اخیر نقطهویژه در سالجنگ و به

ه رنگ کرددر دورة جنگ که ما ناسیونالیسم ایرانی یعنی هویت ایرانی را کم

ودیم، به عبارتی در زمان جنگ ما جنگ را نه با عنصر سرزمین، بلکه بیشتر ب

ت رفبا عنصر فرهنگ شیعه و هویت شیعی اداره کردیم؛ یعنی جوان ما که می

کرد؛ این بیشتر روي ادبیات عاشورا و محرم نمود داشت و و سینه سپر می

جنگ  هايز سالکرد. بعد امبتنی بر موقعیت شیعی بود که جوان را تحریک می

شویم تغییرات اجتماعی بر اثر رسد، متوجه میمی 1380که به دهۀ 

پارامترهایی و نیز فشارهاي داخلی و خارجی به وجود آمده است، تغییرات 

اجتماعی در درون این هویت ملی از نوع شیعی دچار فرسایش و فرسودگی 

 امعه ایرانی باشد؛؛گوي نیازهاي هویتی جتواند پاسخکه نمینحويشود، بهمی

- گردد که جانشین آن باشد و لذا برمیبنابراین، جامعۀ ایرانی دنبال مواردي می

گردد به ملیت، به ناسیونالیسم خودش و اینجا است که ناسیونالیسم احیا 

ویژه از زمان آقاي هاشمی، خود دولت هم مؤثر بوده است و در این شود؛ بهمی

  می هم نقش مؤثري داشته است.ها و تبلیغات رسزمینه رسانه

  

پیوندد. اینجاست که احیاي مجدد ناسیونالیسم ایرانی به وقوع می

ناسیونالیسم دنبال این است که چیزهایی را احیا کند، اینجاست که دوباره 

آید مثل توجه جامعۀ ایرانی به شود و به سراغ آن میایران باستان احیا می

فارس به مباحث ین، ما از احیاي موضوع خلیجکوروش، پاسارگاد و ... ؛ بنابرا

ه رود ککنیم، به اینکه جامعۀ ایرانی دنبال این میفرهنگی خودمان رجعت می

هویت ایرانی خودش را احیا و تعریف کند و طبعاً دنبال چیزهایی است که 



  

10 

 

توانسته است فارس جاي خیلی مهمی بوده و جایی بوده که میبگوید خلیج

ه این کنم کمن فکر می عربی را دوباره زنده کند. -اقشه ایرانی وسیلۀ آن منبه

مناقشه نادرست است؛ یعنی ما به لحاظ استراتژیک نباید دنبال احیاي چنین 

اي باشیم؛ چون مناقشه به ضرر ما است و نباید با همسایگان نزدیک مناقشه

مناقشه باشیم. ها دنبال این ها و یا عربها و تاجیکها، پاکستانیمثل افغان

دهیم که هست و اتفاق کنیم و توضیح میمنتها ما داریم چیزي را روایت می

افتاده است و ناشی از گرایش عمیق و جدي مردم ایران و بازگشت مجددشان 

  فارس است.به هویت ایرانی خلیج

  

از دولت اتفاق  1380هایی که در دهه باید توجه کنیم که انبوه نارضایتی

ولتی که عقبۀ فرهنگ شیعی دارد و قانون اساسی و نیز محتواي نظام افتد، دمی

و  فارسسیاسی مبتنی بر نظام تمدن شیعی بنا شده است. با احیاي خلیج

دهد. ناراضیان از شرایط موجود از عنصر هویت ایرانی نوعی مقابله هم رخ می

یط فارس و احیاي هویت آن و احیاي هویت ملی براي مواجهه با شراخلیج

اي هکنند؛؛ بنابراین، جنبهسیاسی که از آن ناراضی هستند، هم استفاد می

  کند.سیاسی هم پیدا می

  

شود و آن شرایط راهبردي ایران و غرب بعد از آن شاخص چهارم اضافه می

شود. غرب در جریان فارس براي ما هم مهم میاست. اینجا هم موضوع خلیج

تدریج به سمت فرسایش تمام اي، بهن هستهمناقشه ایران و غرب، بعد از جریا

یران هایی که اسرمایۀ ژئوپلوتیک ایران حرکت کرد؛ یعنی فرسودن تمام مزیت

اي داشته است و از اهداف مثابۀ یک تمدن یا یک کشور بر سه مسئلۀ هستهبه

اي نقطۀ عطفش بود. غرب انقالب اسالمی بوده است و مشخصاً توان هسته

هاي برجستۀ ژئوپلیتیک و یت دنبال تضعیف نقاط و وروديسرعت و با جدبه

یک هاي ژئوپلوتکنند که ما از مزیتژئواستراتژیک کشور بود؛ یعنی کاري می
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بخش دیگر از این مناقشۀ هویتی ایران و غرب  خودمان نتوانیم استفاده کنیم.

طرح فارس مهاست. این مناقشه بر سرم نام فقط بر سر خلیجمناقشه بر سر نام

ها شناختی است. در همۀ انقالبشود؛ بلکه یک مفهوم خیلی عمیق و جامعهنمی

و بر این اساس بخشی » دعواي بر سر اسم«ها وجود داشته است؛ این مناقشه نام

-از توان و فشار غرب براي فرسایش سرمایه ژئوپلوتیک ایران تغییر همین نام

اي این به صورت عامدانه فارس،؛ بنابراین، غربهاست از جمله نام خلیج

  کند.تغییرات را سندنویسی می

  

اي و تبلیغات و فضاي مجازي المللی در سطح رسانهاز طریق مؤسسات بین

کند و گاهی پول عربستان و هاي اجتماعی این تغییر نام را هدایت میشبکه

 مها است و غیرقابل انکار است؛ ولی غرب هاي براي آنعنوانِ پشتوانهقطر به

هاي نمادین یک کشور را کاهش دهد؛؛ بنابراین، میل نیست از اینکه سرمایهبی

عه فارس را ببینیم و جامما در جنبه راهبردي و استراتژیک هم باید مسئله خلیج

گیري مناقشه متوجه این نکته شد. ویژه با اوجبه بعد به 1390ایران از دهه 

و خودآگاهی نرسیده باشد. غرب  البته ممکن است جامعه ایران به این آگاهی

دهد. اما درنهایت خروجی این جریان را بر چه اساسی این کار را انجام می

ت شود، اینجاسزدایی میفارس دارد ایرانفارس و هویت خلیجبیند. نام خلیجمی

هاي ضدغربی به دهد. در نظر داشته باشید که ما واکنشکه واکنش نشان می

ایم، از زمان مشروطه و از حدود صد سال پیش ن داشتهلحاظ تاریخی در ایرا

  ایم.گرایی و غرب ستیزي را داشتهاین واکنش همیشگی ضدغرب، غرب

  

هایی که مرحوم امام(ره) ستیزي در اثر انقالب اسالمی و ایدهاین غرب

هاي مهمی که در تر گرفته شد، امام یکی از اندیشهمطرح کردند خیلی جدي

بیت کرد و مردم هم استقبال کردند آن بود که بخش زیادي از جامعه ایران تث

مشکالت کشور ناشی از غرب است. این مناقشه ایران و غرب هم در موضوع نام 
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فارس هم دفاع از دهد. درواقع، دفاع از خلیجفارس خودش را نشان میخلیج

هویت هویت ایرانی در مقابل هویت عربی و هم دفاع از هویت ایرانی در مقابل 

غربی است؛ یعنی داراي دو جنبه است، هم مقابله با تمدن و هویت غربی و هم 

حمایت از هویت شیعی در مقابل هویت سنی است که همه این موارد در 

  کند.فارس تبلور پیدا میفارس و اسم خلیجخلیج

  

فارس و جلوي دید قرارگرفتن آن به دلیل شدن موضوع خلیجاساساً برجسته

ت و مناقشات هویتی ما با هویت عربی است که حساسیت آن خیلی همین رقاب

باالست؛ چون شدت اختالف مناقشات هویتی ایرانی با غیرایرانی یا مشخصاً 

عربی خیلی بیشتر است؛ چون دیگري را نزدیک کرده است با دیگري  -ایرانی 

دورمان که غرب باشد. مشکل مردم ایران و غرب مثل مشکل هویتی ایران و 

ه کنیم کتر است؛ چون احساس میها نیست و ازنظرِ تاریخی خیلی عمیقربع

از این ناحیه بیشر در رنج هستیم، غرب هم براي فشار به ایران از ناحیه 

  کند.فارس این فشار را وارد میکشورهاي جنوبی حاشیه خلیج

  

یري گنکته خیلی مهم درخصوص ایجاد این فضا این است که ما براي شکل

اي فضا خیلی آتشِ تهیه ریختیم؛ یعنی خود نظام تبلیغاتی و نظام رسانهاین 

اي اشاره و یاددآوري ما در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند. من در مقاله

و  1380هاي دهۀ هاي بعد از جنگ در سالکردم که چقدر صداوسیما در سال

ده بودند؛ ولی فارس کار کردند و تحلیل محتوا کردر مورد اسم خلیج 1390

نژاد و آقاي جمهوري دکتر احمديها در دورة ریاستصداوسیما در این سال

فارس دربارة اسم، هویت، نقشه و اهمیت خلیج صورت فشردهخاتمی هر روز به

 درستی هم الزم بودهاي داشتند و این کارها بهفشار روانی، تبلیغاتی و رسانه

فارس عامل انسجام ملی م هست و خلیجها بحث انسجام ملی هاست؛ چون این

توان زیر این خیمه فارس جایی است که همۀ ملت ایران را میبوده است. خلیج
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تواند این ویژگی را ازنظرِ حسین(ع) میطور که امامجمع کرد. همان 

شناختی (اگر اسائه ادب نکرده باشم) این کارکرد را و این هویت ایرانی جامعه

تواند فارس هم چنین کارکردي را میه داشته است. خلیجرا همیشه زنده نگ

هاي رسمی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد داشته باشد و صداوسیما، دستگاه

ها و همین کارهایی که در مراکزي؛ چون مرکز اسالمی در قالب جشنواره

توانند در این دهد، میگردشگري علمی فرهنگی دانشجویان ایران انجام می

فارس انجام شده کنند. این پمپاژ قوي و جدي که در بحث خلیج راستا کار

راحتی قابل تغییر نیست که بخواهیم ریلش را عوض کنیم؛ بنابراین، است به

گوییم خیلی کار دشواري خواهد بود؛ البته واقعاً و این تغییر یا تلطیفی که می

از  ده و نیست وانصافاً هم باید بگوییم که جامعه ایران جامعه نژادپرستی نبو

آید و داخل این موج ایجادشده نژادپرستی، خشونت و تروریسم بیرون نمی

آید. گونه از نوع شیعی و ایرانی درنمیمطلقاً از داخل آن تفکرات داعش

توانیم این عنصر هویتی را کارکردي کنیم؟ به نظر من هرحال، ما چطور میبه

با همسایگان نزدیک تنش را ادامۀ این مسیر خیلی خوب نیست. ما نباید 

هد. دافزایش دهیم این اصالً به صالح ما نیست و توان مالی ما را فرسایش می

هاي این همسایگان جنوبی کشورهاي متعددي هستند که متأسفانه توانمندي

تواند مزاحمت ایجاد کنند. مالی زیادي دارند. توانمندي سیاسی دارند و می

اي و روند خوردن تولید انرژي هستههماز بهدانید بخشی همان طور که می

فارس با همکاري اي کشور را همین کشورهاي حاشیه خلیجپیشرفت هسته

رژیم صهیونیستی دامن زدند و به وجود آورند؛ بنابراین، آدم با همسایگان خود 

نباید درگیر شود، اصالً به صالح نیست. از لحاظ انسانی و اسالمی هم توصیه 

باید با همسایه رابطه خوبی داشته باشیم و در فرهنگ ایرانی ما  شده است که

این بوده، در فرهنگ سیاسی دیپلماتیک ما هم این بوده و ما هیچ وقت متعرض 

به هیچ کشوري نشدیم، نه کشور افغانستان و نه کشور پاکستان. ما در فرهنگ 

دي راهبر کردیم و در فرهنگگونه صحبت میایرانی و فرهنگ استراتژیک این
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ما تعرض وجود نداشته و وقتی وجود ندارد، براي چه دامن زده شود؟ ما باید 

هاي مختلفی از سمت جمهوري به سمت بهبود رابطه حرکت کنیم طرح

ها هاي قبلی و هم در این دولت مطرح شد. از این طرحاسالمی هم در دولت

حاشیه جنوب که به همگرایی فرهنگی و همگرایی هویتی ایران و کشورهاي 

، کندشود و رابطه هویتی و فرهنگی را تقویت میفارس منجر میغرب خلیج

باید انجام شود. بخشی از این تنش و مناقشه سیاسی است و بخشی امنیتی 

هاي پنهان دارد و بین مردم کشورهاي مختلف از مصر تا است؛ یعنی جنبه

نش وجود نداشته است؛ عربستان سعودي و بحرین و امارات و مردم ایران این ت

بنابراین، امکان تغییر مسیر وجود دارد و باید به این سمت حرکت کرد باید به 

انه فارس برویم، متأسفتر با کشورهاي حاشیه خلیجسمت تعامل و رابطه نزدیک

کمترین مراوده اقتصادي را داریم. جز امارات فارس بهبا کشورهاي حاشیه خلیج

از تحریم از ناحیه کشورهاي عربستان و امارات دچار  به دلیل شرایط اخیر بعد

مان با قطر بد نشد؛ ولی اینکه بگوییم بازار خوبی ایم. تنها رابطهمشکالتی شده

با قطر پیدا کردیم و مناسباتمان با قطر خوب شده است، متأسفانه این طور 

  نیست.

  

در  تانبهبود رابطه اقتصادیمان با عربستان بسیار مهم است؛ چون عربس

فارس یک طرف اصلی معادله است و فارس و حفظ خلیجمناقشه نام خلیج

تر این کشورها است نفوذ تر و برادر بزرگعربستان سعودي قدرت بزرگ

بیشتري دارد، توان سیاسی بیشتري دارد، در جهان اسالم در کنار جمهوري 

راین، ما بناب انکاري است واسالمی ایران و ترکیه نقش عربستان نقش غیرقابلِ

خصاً فارس و مشباید به سمت بهبود رابطه با این کشورهاي حاشیه جنوب خلیج

ا و ههاي سیاسی و تداوم این شکافعربستان حرکت کنیم و دلیلی بر شکاف

  بین ما و این کشورها وجود ندارد.تنش 
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کند و تالش زیادي جمهوري اسالمی ایران این حساسیت را درك می

ویژه آمریکا و انگلیس را کم کند و بتواند تأثیر کشورهاي ثالث را بهکند می

وص خصفارس بهبتواند رابطه خیلی خوبی را با کشورهاي حاشیه جنوب خلیج

عربستان داشته باشد. مناسبات فرهنگی به اندازه کافی وجود دارد، شیعیان 

ود، رابطه زیادي در این کشور حضور دارند و وقتی رابطه اقتصادي ما کم ش

شود، شیعیان ساکن در این کشورها هم دچار ضعف سیاسی و امنیتی هم بد می

 شود؛ بنابراین، مصلحت اینها وارد میشوند و فشار بیشتري به آنو مشکل می

ها کاسته بشود اسم ها کاسته شود، اگر از شدت تنشاست که از شدت تنش

طور که هد شد؛ چون همان فارس تضمین خوافارس و هویت ایرانی خلیجخلیج

ها کنند و آنها هم با موضوع به شکل مناقشه نگاه میگوییم مناقشه، آنما می

دهند کنند هر روز جعل سند جدید با پول انجام میهم آتش تهیه را زیاد می

هاي وابسته به آن فشار و به مؤسسات معتبر جهانی، سازمان ملل و دستگاه

کنند. ما در مقابل ان و تحریک جدید ایجاد میآورند، هر روز یک جریمی

ا هشود، مناقشه بین ما و عربدهیم و این تنش مضاعف میحساسیت نشان می

ها شود. ما توان مالی محدودي داریم، تحت فشار تحریمتشدید می

ها هم که تمام شود نباید خودمان را هاي مختلفی داریم، تحریممحدودیت

ا فارس کنیم. می با کشورهاي حاشیه جنوب خلیجدرگیر مسابقات تسلیحات

خواهیم توان اضافه کنیم، هرحال، قدرت بزرگ منطقه هستیم؛ ولی ما میبه

بخشی از این توان به علت حضور آمریکا است و ما هم متوجه این هستیم که 

دهند در واقع توان و قدرت ملی دوستان نظامی ما وقتی توان ما را افزایش می

ها احساس تهدید کنند. عربهاي بزرگ آماده میاي مقابله با قدرتما را بر

شود وقتی توان الکترونیکی در کنند که وقتی شناورهاي ما اضافه میمی

ها کنند و اینها احساس تهدید میبریم، آنفارس و دریاي عمان را باال میخلیج

اي آن هیکی از راهنباید باشد و بنابراین، باید شدت مناقشه را کاهش بدهیم و 
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تقویت مناسبات اقتصادي، فرهنگی، گردشگري زیارتی و گردشگري پزشکی 

  است. 

  

هاي ما توان زیادي در حوزه گردشگري داریم بخش زیادي از این حوزه

ونه ما گتواند تقوییت شود. اینفارس میگردشگري بین ما و کشورهاي خلیج

نشأ ستان را بتوانیم پیگیري کنیم. متوانیم مسئله را حل کنیم باید منشأ دامی

ها و کشورهاي عربی، تنش ما و غرب است و هاي بین ما و عربداستانِ تنش

  این را باید بتوانیم بهتر مدیریت کنیم که این قبیل مسائل هم حل شود.

وقتی که یک قدرت بزرگ مثل جمهوري اسالمی ایران در شرایط ضعف 

؛ کندزند و هرکس آزار و اذیتی میمی قرار بگیرد آن موقع هرکسی یک لگد

کند؛ دهیم و دشمن هم دارد این را تقویت میچون ما خودمان را فرسایش می

فقط از بعد نظامی و امنیتی. ما باید تعامالت ما باید مقتدر عمل کنیم، نه

هاي زیادي براي مبادالت اقتصادي با اقتصادیمان را باال ببریم. ایران ظرفیت

فارس دارد؛ در زمینۀ کشاورزي، خدمات نیروي شیه جنوب خلیجکشورهاي حا

انسانی، پزشکی و گردشگري و نیازي نیست که ما قدرت بزرگ باشیم که این 

توانیم تعامالت اقتصادي را باال هاي محدود میکارها را بکنیم، با همین ظرفیت

  ببریم و وابستگی متقابل ایجاد کنیم.

  

هاي دانشگاهی است. من فارس در میانۀ بحث نکتۀ مهم دیگر جایگاه خلیج

کنم که شما هم در مرکز گردشگري به اندازه بینم و خواهش میخیلی آزار می

انی کم با دپارتمخودتان تالش کنید؛ چون یک مرکز دانشگاهی هستید و دست

ایتان هکه در دانشگاه علم و فرهنگ تشکیل شده است، در این زمینه بر تالش

ناسی ششود بیشتر جنبۀ تاریخی و باستان. کارهایی که انجام میاضافه کنید

دارد. منتها مطالعات اجتماعی و سیاسی معطوف به منطقه و میدان در حوزة 

ارس ففارس خیلی ضعیف است؛ یعنی در زمینۀ مطالعات اجتماعی خلیجخلیج
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 ما تقریباً چیزي نداریم و تعدادي مطالعه ضعیف در حد نظرسنجی داریم و

هاي علوم اجتماعی و ها کارهاي سطح پایینی است و ما باید دپارتماناین

شناسی و علوم سیاسی داشته باشیم. دپارتمان علوم اجتماعی مهم است؛ جامعه

باید  کنند والملل را دنبال میچون علوم سیاسی موضوعات امنیتی و روابط بین

انیم را به سطح میدان بکشها استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی این رشته

فارس آشنا کنیم و درخواست ها را با مسایل حاشیه جنوبی و شمالی خلیجو آن

کنیم تا در رابطه با مسایل و دغدغه موجود کار کنند، خیلی مهم است که 

شناسی جزایر و بنادر و سواحل خلیج فارس در دپارتمان علوم مطالعات مردم

  اجتماعی تقویت شود. 

  

 سازيوشنفکري، مباحث سیاسی و مباحث روز ما نیاز به مسئلهمباحث ر

عنوانِ مرکز گردشگري، باید مسئله تولید کنید و مشکالت را مطرح دارد. شما به

ها وارد شود و به رساله و تحقیق تبدیل ها و گروهکنید و مشکالت به دپارتمان

  توجه کنند. شود. من ندیدم که استادان حوزة علوم اجتماعی به این مباحث

فارس را تعریف کنیم، این یک حوزه ما باید حوزة مطالعاتی خلیج

گوییم آید، ما وقتی میاي است و مشکل کار اینجا به وجود میرشتهبین

شناسی سواحل یا بنادر صحبت فارس یا در مورد مردمشناسی خلیججامعه

ها تعریف شود و اي است و باید ماهیت آنرشتهکنیم این حوزه کامالً بینمی

بر اساس آن ما تقاضا کنیم که محققان، نخبگان، روشنفکران و نویسندگان کار 

  خوبی تعریف نشده است.کنند، این حوزه مطالعاتی به

تواننید در این حوزه مطالعاتی کار کنید؛ شما بهترین جایی هستید که می

ه آن باي است؛ یعنی یک سمت رشتهچون درگیر هستید و تفکرتان بین

شود، یک بخش آن تاریخ و فارس مربوط میشناسی خلیجها و فسیلکشتی

اي رشتهچون تفکر بین . شمافارس و یک بخش آن اقتصاد استهویت خلیج

که  کنماي را تعریف کنید، پیشنهاد میرشتهتوانید این حوزه بیندارید می
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ارس فمطالعاتی خلیجهایی را برگزار کنید و این حوزه را با عنوان حوزة نشست

مطرح کنید. اگر بخواهید که بازار این حوزه گرم شود، باید حوزة مطالعات 

ه کعنوانِ یک حوزه مستقل شناخت و به آن هویت داد. درحالیفارس را بهخلیج

کند از نگاه این حوزه در حال حاضر هویت ندارد و کسی که تاریخ کار می

ینم بشناسی و علوم اجتماعی میظر جامعهکند، من از منتاریخی محض نگاه می

که این را باید ببریم در محتواي و علوم سیاسی هم همین طور است؛ درحالی

عنوانِ جغرافیا، مطالعات اي بهاي بررسی کنیم نه منطقهمطالعات منطقه

تلف هاي مخکند. بدین شکل که بین حوزهاي نگاه میاي که واقعاً منطقهمنطقه

  کنند.شوند و یک منطقه جغرافیایی را بررسی میع میدانشگاهی جم

ک عنوانِ یفارس را بهفکرم این است که ما هنوز نتوانستیم که خود خلیج

حوزة مطالعاتی مستقل به جامعه دانشگاهی عرضه کنیم؛ بنابراین، هرکس تلنگر 

کنم که جایی غیر از مرکز شما گردد. من فکر نمیزند و برمیکوچکی می

  این کار را داشته باشد.  دغدغه

انشااهللا که دولت و وزارت میراث، گردشگري و صنایع دستی و نیز 

هاي خود منطقه پاي کار بیایند و وزارت علوم هم حمایت کند و این دانشگاه

  طرح به لحاظ مفهومی براي خودش یک چهارچوب هویتی پیدا کند.

  

  


