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 خلیج فارس یمنطقه کید بر با تأجهانی  یامنیت جمهوری اسالمی ایران در چرخه

 

 

  پناهفاطمه یزدان

 

 

 پیام نور، دانشجوی ارشد علوم سیاسی ارشد تاریخ و  فلسفه آموزش پرورش دانشگاه شیراز کارشناس

 

 

واحدهای سیستم در سیستم جهانی مبتنی بر  هایمشغولیترین دلامنیت ملی یکی از مهم اصوالً :چکیده

، نآیکی از متغیرهای تأثیرگذار بر گیرد. در این میان است. امنیت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می آنارشی

های سیستم ترین ویژگیی قدرت یکی از مهمخهچری سیستم جهانی است. های چرخهعوامل ساختاری و ویژگی

مدت هژمونیکی برخوردار است که هر های بلندستم جهانی در چارچوب نظم از چرخهسی .ای استجهانی و منطقه

ی عطف هر فاز نقاط مختلف از جمله نقطههژمون یا همان قدرت بزرگ در  .کدام دارای فازهای مختلفی است

ی توزیع تحول ساختار سیستم و نحوه کند.ی و انحنای نزولی را تجربه میی فوقاننقطه انحنای فوقانی، نزولی،

این از های احتمالی خواهد شد و هدیدات یا فرصتگیری تهای سیستم سبب شکلچنین فازها و ریتمقدرت و هم

سیستم جهانی اقدام به قدرت برتر بر اساس موقعیت خود در  و گیردامنیت ملی واحدها تحت تأثیر قرار می ،طریق

طرح نمود که قدرت برتر در هر فاز گونه متوان ایندر نتیجه می نماید.ی عملیات و استراتژی خود میتغییر صحنه

، ی عطف فوقانیی مثال در فاز قدرت جهانی و نقطهدهد. برامیلگوی رفتاری خاصی از خود بروز ا ،ی عطفنقطه و

در حال حاضر  کند.حدها را از ابعاد مختلف تهدید میگرایانه است و امنیت ملی وارفتار هژمونی تهاجمی و مداخله

-در چرخهگیرد که عواملی که مبنا قرار میال اساسی بر این ؤس چنین رفتارهایی قرار گرفته است.ایران در معرض 

-می خلیج فارس یدر منطقه اتژیک جمهوری اسالمی ایرانثباتی استرباعث بیاز سوی هژمون  جهانی قدرت ی

در فاز  جهانی قدرت یدر چرخهزمانی که هژمون  گیرد کها قرار مینپژوهش بر این مب یکدامند؟ و فرضیه ،ندشو

؛ دیپلماسی انزواساز، مداخله در ای ازمجموعه مانند اریگیرد، از الگوهای رفتی عطف فوقانی قرار میقدرت و نقطه

در برابر اعضای ناراضی  جوارهای همسازی در محیطای قدرت، مداخله از طریق نظامی و پایگاهی منطقهچرخه

جهانی  یدر چرخهایران اسالمی  یی استراتژیک و ناامنی برای جمهورتثبابیکه گیرد چون ایران بهره میهم

 قدرت به دنبال خواهند داشت.

 ی خلیج فارس، هژمونیامنیت ملی، منطقه کلمات کلیدی:
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      دمهمق

المللی باعث بروز ای و بینی منطقهد اصل رقابت بر سر منافع در عرصهی جهانی قدرت و در کنار آن وجوتغییرات تدریجی در چرخه

جمله مناطق راهبردی و ی خلیج فارس از منطقهگیری معمای امنیت را فراهم آورده است. های شگله و زمینهتهدیدات فراوانی گردید

 ،گردد. از زمان بعد از جنگ جهانی دوم و حضور قدر هژمون آمریکاتی جمهوری اسالمی ایران محسوب میهای امنییکی از زیرسیستم

المللی از بینای و ه با انواع تهدیدات در بعد منطقهاین منطقو استراتژیک رو به فزونی نهاده  یوزهنقش و نفوذ این قدرت در این ح

 یای در منطقهمنطقه ی و فرااران که با انواع تهدیدات منطقهو لذا جمهوری اسالمی ایای روبرو بوده است. های فرا منطقهسوی قدرت

-منطقه گر برونهای مداخلهس در جهت مقابله با تهدیدات قدرتای و سپاول سطح منطقهی ، باید در وهلهباشدروبرو می خلیج فارس

ثبات استراتژیک  ای بزند و از این طریق نوعیای و فرا منطقهمنطقه های متناسب با نظمستراتژیای فعال در منطقه دست به تدوین ا

 راهم نماید. ای و ملی فرا در سطح منطقه

 مبانی نظری-2

 ی جهانی قدرت در سیستم جهانیکارکرد چرخه  2-1

باشد که در محور میهای قدرتی قدرت و یا به عبارتی چرخهرایانه، دارای چرخهگای به دلیل ماهیت واقعو منطقه المللیسیستم بین

-فازها و نقاط مختلفی میای دارای شود. چنین چرخهبین قدرت، منافع و نقش مشاهده میسازی ها نوعی تمایل به همگوناین چرخه

ها موقعیت یتی خاص برای سیستم جهانی باشند. در این نقاط دولتی وضعتوانند ایجاد کنندهنقاط میباشد که هر کدام از این فازها و 

ارزیابی  ود را موردنسبی خود ، بنیان توانایی ملی، اهداف سیاست خارجی، طراحی مدل امنیتی و توانایی دستیابی به اهداف ترسیمی خ

تلف اقدام به تعدیل مواضع خود دهند. در سیستم جهانی واحدهای مختلف بر اساس منافع و اصل رقابت در شرایط مخمجدد قرار می

ای شود که واحدهای مذکور قصد هگرایانساز رفتار تهاجمی و مداخلهمواضع واحدها گاه ممکن است سبباین تعدیل  .نمایندمی

این واحدها در ادبیات روابط  گیرند.می ی حاکم در پیشطلبی را در چرخهنظرد داشت که سیاست تجدیدهایی خواهنسرکوب واحد

طق ها در منافعالیت آن یشوند که حیطهای یاغی نامبرده میهای برتر در سیستم جهانی تحت عنوان واحدهالملل و از دید قدرتبین

ی گذاری در سطح جهانی را ندارند اما به دلیل حرکت سیستم به سمت جهانثیرچه توان تأ باشد. این واحدهای کوچک اگرتابعه می

ی طقه با سیستم جهانی انتقال دهندهگذار باشند و به تبع پیوند منای تأثیرتوانند در سطح منطقهشدن و گسترش پیوند بین اجزا می

های امنیتی باشند. بر اساس چارچوب سیستمی نظم و له بحرانهای مختلف از جمساز بحراناین جریانات در سطح سیستمی و سبب

که هر کدام از این واحدها دارای جایگاه باشند ی سیستمی قدرت درگیر میای بنام چرخه، واحدها در چرخهبر اساس دیدگاه رئالیستی

اند و در سطح سیستمی در پی شکل دادهحت عنوان مناطق راهبردی خاصی از مناطق را ت هند بود. برخی از این واحدها نوعخاصی خوا

اند. در این د را محدود به مناطق تابعه نمودههای خوی فعالیتنظرطلبی هستند و برخی حیطه تغییر وضع موجود در سیاست تجدید

-تجدید نظر، کشورهایی که سیاست ترناراضی می باشیم. به عبارتی روشنبندی ما شاهد واحدهای کوچک و بزرگ و راضی و دسته

ی جهانی قدرت روبرو های راضی از چرخهی سایر قدرتکنندهابلههای راهبردی مقکنند با کنشی قدرت دنبال میطلبانه را در چرخه

 شوند.می
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 های بزرگ و الگوهای رفتاری در نقاط عطف سیستمیقدرت  2-2

ی ی مهم در چرخهگیرد. اما نکتههای آن شکل میلل و ویژگیالمشناسی سیستم بینهای بزرگ بر اساس ساختاهداف قدرت

 .ها بستگی داردهای جغرافیایی و یا سطوح موضوعی که تحقق هدف استراتژیک به آنیعنی گستره موضوع نقاط هدف است ،استراتژیک

ی چرخه از این رو. (Dom,1995:155-172ها ایجاد کرد)که تغییرات مطلوب را در آنبه عبارتی اهداف حاصل نخواهد شد مگر این

-یک علیه قدرتگیرد. اصوالً بخشی از تهدیدات استراتژطف شکل میقدرت بر اساس دو اصل بنیادین تغییر در توانایی نسبی و نقاط ع

ایی دولت ای بر تواناین اساس تئوری چرخه واحدهایی است که در حال نزدیک شدن به قدرت هژمون است. بر یهای بزرگ از ناحیه

های بزرگ ، چرا که قدرتشودیاست خارجی بر اساس مراحل تکامل آن توضیح داده میالمللی اعمال سفوذ بر سیاست بینبرای ن

های بزرگ نامتوازن رقابت بین قدرت کنند.ت بوده و برای بقای خویش تالش میی جهانی قدردرگیر در چرخه ،المللسیستم بین

دیپلماتیک و  نظامی، سیاسی،مال اقتصادی، ای در پی آن است تا قواعد و آرت گستردهیک قدرت به صو ،در وضعیت عدم توازن. است

-ای است که قدرتن قدرت به گونهحتی فرهنگی خود را بر دیگران تحمیل نماید. اصوالً این وضعیت به موقعیتی اشاره دارد که نفوذ آ

 کنند. ر قدرت هژمونیک احساس ناتوانی میمخالف نیز در براب های بزرگ وده و قدرتهای پیرو بودولتی متحد از جمله های عمده

المللی بر مبنای حفظ نظم خطی است. در امتداد این نظم خطی ت و کنترل بر سیستم بینی بین رشد قدرت دولبر این اساس رابطه

ود را بر سیستم افزایش ولتی کنترل خسازند. به همان میزانی که دگسترش را کند و سرانجام متوقف مینیروهایی وجود دارند که این 

هایی می ساز بحرانها، سبب. این وضعیتی گسترش بیشتر خواهد شد و بازده ناشی از این گسترش کاهش خواهد یافتدهد، هزینه

 زوال هژمون را بدنبال خواهد داشت. ،هاد که در صورت عدم حل آننشو

ی دهند. در طول هر منحنی چهار نقطهبیین الگوهای رفتاری را تشکیل میای و تهای چرخهنقاط عطف، دومین جزء مهم تئوری

 ،در هر کدام از این مراحل .نزولی ءعطف فوقانی و انحنا یصعودی، نقطه ءانحنا ی آغازین،عبارتند از: نقطهگردد که می عطف مشاهده

از  . تغییر در هر کدامدهندبه اهداف را مورد سنجش قرار می ییابهای خود دستد اقدام نموده و بر اساس تواناییواحدها به ارزیابی خو

، ی عوامل مرتبط به نقاط هدف و وقایع تجربی. برپایه(67: 8811باشد)قاسمی،ل مواضع میها و تعدیاین واحدها مستلزم تغییر نقش

 شود.د که در نمودار ذیل نشان داده میگیرنفرضیات تئوریک متعددی شکل می
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 1ایگرایانه در تئوری چرخهالگوهای رفتاری مداخله 2-3

های پیچیده و آشوب بین یان نهاد. در شبکهی نظم ارتباطی بنتوان بر اساس نظریهها را میی هژمون در تعارضات و بحرانمداخله

وجود بازی استراتژیک به بده له به سبب که این مسئژئوکالچری پیوند وجود خواهد داشت اکونومیکی و  ژئو موضوعات ژئوپلتیکی،

-سازی میر قالب دیپلماسی بازدارنده مفهومای دظم بویژه در امور منطقهشود. به همین دلیل ایجاد نهای دیپلماتیک منجر مینبستا

نده که منصرف نمودن شد. با توجه به هدف اصلی دیپلماسی بازدارشود. در همین راستا مفهوم جنگ بازدارنده نیز نمایان خواهد 

  از: برند که عبارتندمی های مختلفی بهرههای قدرتمند از استراتژیباشد، واحدی احتمالی میدشمن از حمله

                                                                  

گر داخلهای برای جلوگیری از دخالت قدرت مسازی تعارضات محلی و منطقهای از طریق خنثیمنطقهحفاظت از سیستم سیاسی یا  -8

 ساز( شان در منطقه است)دیپلماسی انزواتر شدن حضوردر راستای پررنگ

-های استراتژیک نادر محیطاین نوع تعارضات بیشتر  سازی تعارضات:گرایانه به منظور خنثیکار گرفتن نوعی استراتژی مداخله به -2

این بازی شاهد  باشند. در یک طرفهای چند سطحی مییچرا که بازی در این نوع مناطق از نوع باز ،گیردمتقارن و آشوب شکل می

                                                           
1.Cycle Theory 

 ی جهانی قدرتی چرخهشکل دهنده اصول :1شکل
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های نامطلوب علیه عملکردش در سیستم هستیم. و در طرف رف نمودن قدرت بزرگ از انجام کنشای برای منصتالش بازیگر شبکه

پلماسی )دی سازی تعارضات در جهت تحقق نظم مطلوب هژمونیک در سیستم می باشیم.هژمون در جهت خنثی یگر شاهد تالشد

دراین  باشند.ی کل سیستم میباشد که این اجزا شکل دهندههایی میها و حلقهمتشکل از خوشه 2سیستم هژمونیک گرایانه(مداخله

فائق آمدن بر  ،هدف اساسی هژمون باشد.جویانه مینوع امنیتی و همکاریاحدها از دو روابط امنیتی و ،های به هم مرتبطحلقه

را ندارند ولی از طریق  المللینظمی در سطح بیناین واحدها هر چند توان ایجاد بی .باشدای میطقهناراضی من واحدهای کوچک و

کنار واحدهای کوچک و ناراضی در سطح زنند. در های سیستمی دامن بنظمیتوانند به بیی خود مینظمی در سیستم تابعهایجاد بی

ی جهانی قدرت اقدام به ایجاد مناطقی تحت عنوان مناطق ناسب با چرخهواحدهای بزرگ و ناراضی نیز وجود دارند که مت ،جهانی

ساز توانند سببمی، تی هژمونیک قدرهای سیستمی و ایجاد انشقاق در چرخهشوبایجاد آ. این واحدها از طریق اندراهبردی نموده

ای جلوگیری از سقوط در چنین چرخه حفظ وضع موجود و ،ی قدرت برترترین دغدغهجایی که مهمخاصی شوند. از آن 8تهدیدات

مانع از برقراری ارتباط این  ،ی بعدواحدها جلوگیری نمایند و در وهلهگونه ساز اینکنند از اقدامات تهدیدی اول سعی میاست، در وهله

ون به یک سری به همین منظور قدرت هژم .ولی امروزه این روند در حال اتفاق است، های کوچک و ناراضی شوندها با قدرتواحد

 زند که عبارتند از:اقدامات دست می

که زمانی ساز است.  تابعی از دیپلماسی انزواگرایی جمعی و لماسی بازدارنده مبتنی بر مداخلهدیپ از دیدگاه قدرت بزرگ، -8

مداخالت به یک سری  ،نهدای قدرت برتر رو به وخامت میگیرند و به گونهبزرگ در مقابل قدرت هژمون شکل میهای قدرت

 د از:نگیرد که عبارتهایی شکل میسازی این چنین تنشمنظور محدود

   های اقتصادی به منظور سازشایجاد محدودیت - 

 استراتژیک -های نظامیایجاد محدودیت -   

 های فرهنگیایجاد محدودیت -  

                                                                     هایی نظیر :توانند در قالبها میین محدودیتا

تبدیل  ختاری سیستم و جلوگیری ازهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، کنترل بر تحوالت سااعمال مدیریت هژمونیک بر فرایند -

                                                                              ن  به ساختار نوین هژمونیکیآ

نوسان نرخ ارز و سایر  های اقتصادی، تغییرات وای از طریق ایجاد تحریمهای منطقهجلوگیری از رفتار ضد سیستمی واحد -

های متخاصم یا های متخاصم با یکدیگر است که یا از طریق خود قدرتها به منظور توافق دولتی این محدودیت. همهباشدموارد می

                                                                                                                        کافی نخواهد بود.  گرایانه صورت دیپلماسی سازشدر غیر این .گیردهای میانجی شکل میقدرت

                                                           
2.Hegemonic System 
3.Threats 
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های یا قدرتها    گیرد و آن مناطقی است که قدرتگرایانه به خود می، دیپلماسی حالت تهاجمی و مداخلهطقادر برخی من -

شود که مناطق به دو نوع تقسیم می اس نوعگرایانه بر اسدر این وضعیت استراتژی مداخله. باشند 4بزرگ در آن دارای منافع حیاتی

                                                                                             عبارتند از:

 گرایانه در مناطق آشوباستراتژی مداخله -2

 گرایانه در مناطق امناستراتژی مداخله -8

. این در حالی استگرایی سیستم بر مبنای چند جانبهگوریتم در مناطق امن مدل سیستم کنترل هژمونیک است اما نوع قاعده و ال

های بزرگ ی جدی قدرتدر این راستا اراده قدرت و زور صرف است.جانبه و مبتنی بر الگوریتم سیستم یک ،که در مناطق آشوباست 

   .                                                 (Steiner,2001:173-200) گرایانه خواهد داشتمهمی در موفقیت دیپلماسی مداخله از زور نقش هدر استفاد
                                                                                            

-گیرد که در منطقهصورت میحدهایی های بزرگ علیه وااست که بین هژمون یا کنسرت قدرت نوع دیگر مداخالت مربوط به تعارضاتی

 سازیهای محدودترین روش، رایجهای بازدارندهیاغی معروفند که در این حالت جنگهای اند و به دولتی خاصی از سیستم قرار گرفته

راین ست. بنابی اقدام در جهت تغییر رهبری یا رژیم با ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی اباشد. اقدامات هژمون در برگیرندهمی

باشند که به هایی میشوند که دارای گونههای بازدارنده یکی از ابزارهای رایج محسوب میی نوین، جنگدر قالب دیپلماسی بازدارنده

                                                                                     ترتیب ذیلند:

 های محدودجنگ -8

 ( Segell,2004;345-354مستقیم)نوین مبتنی بر استراتژی غیرهای جنگ -2

 ی واحدهای مختلف باشند.توانند منزوی کنندهسو که میهای همگرایی با واحدچند جانبه -8

 سازیسازی به جای توازنجماعت -4

 (Morgan,2003:58- 74های بزرگ)کنسرت قدرت -5

 عیارهای گسترده و تمامجنگ -7

 اگر چه .کنندرهبری در سیستم جهانی متمرکز می ای توجه خود را به موضوعهای چرخهبه این نتیجه دست یافت که تئوری توانمی

های کنند که دارای الگوهایی ظهور می، ولی در درون آن قدرتو عدم وجود اقتدار عالیه استاین سیستم بر مبنای اصل آنارشی 

که این شوند الملل میی روابط بینی توزیع قدرت در عرصهییراتی در ساختار، فرایند و نحوهغساز تمحور بوده و سببرفتاری قدرت

های بلند م مبتنی بر تمرکز قدرت است. چرخهای را بدنبال دارند. رهبری سیستلگوهای رفتاری خاص واحدهای منطقهعوامل زوال ا

وان یکی از محورهای کنند. لذا موضوع انتقال قدرت به عنتبیین میها و رهبری سیستم را ور و سقوط هژمونی ظهسیستمی نحوه

                                                           
4 .Vital Value 
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سیستمی کارگزاران بر اساس جایگاه  قدرت، شرایط نظم و وضعیت انتقال چون: مراحل انتقالشود که موضوعاتی همنوین مطرح می

 .(84-86: 8818)افتخاری،گیردها در درون آن جای میقدرت یعنی دولت

 المللامنیت در روابط بینواکاوی معمای  2 -4

تر ی گستردهر چه به صورت گروهی و چه در عرصهی زندگی بشم، معمایی قدیمی و جهانی در پهنهدر اصل معمای امنیت و نظ

ها و روابط بین های رفتاری گروهالگو الملل به عنوان علمی که به طور مستقیم باآید و به این جهت، روابط بینسیستمی به شمار می

را به  معمای امنیت  و نظم را به عنوان سطح اصلی موضوعی خود برگزیده است و تبیین آنشود و ، قلمداد میها سر وکار داردآن

 .(همان)داندعنوان کارکرد اصلی خود می

به امنیت دیگر  هکشوری بدون توجگیرند. امنیت هر مورد تأکید قرار می به منظور حفاظت از خودها دولت ،در تلقی سنتی از امنیت

رنگ شدن مررزهای جغرافیایی همراه ی ارتباطات و اختراع تکنولوژی فضایی و ارتباطی که با کمگردد. رشد فزایندهکشورها تعریف می

ی بین ملت را افزایش داد. این مسئله ها را فراهم ساخت و از سوی دیگر ضرورت همکارسو موجبات وابستگی شدید ملتاز یک ،بود

یرد. این المللی و دیگر واحدها قرار گی تأثیر و تأثر متقابل با نظام بینتحوالت سیاسی و اجتماعی واحدها در یک رابطهردید که گباعث 

جا امنیت هر سنتی در اینهای تبر خالف برداشگذاری خارجی کشورها وارد نمود. ی سیاستیدی از امنیت را در حوزهمفهوم جد

-گر در مناطق مهم ژئوپلیتیک و ژئوهایی تحت عنوان قدرت مداخلهگردد. حضور قدرتر کشورها مطرح میر ارتباط با دیگکشوری د

جهت  از اعمال قدرت  از طریق قدرت درای ، نمونههای پیچیدهتحت عنوان مناطق راهبردی در شبکهی مناطقی گیراستراتژیک و شکل

معمای امنیت و ثبات استراتژیک به عنوان یکی از ارکان ثابت، از لحاظ  ،شد طور که گفتهباشد. همانحفظ نظم و امنیت سیستمی می

های زمانی مختلف به بحث در مورد این موضوع بندی آن در برههیا دارد؛ به همین منظور با تقسیمپیچیدگی سیر تاریخی، مفهومی پو

 شود.ته میو تحوالت آن پرداخ

 وین یدوران صلح وستفالی تا کنگره 2-4-1

تر شدن سازی همراه با قویدیگر مناطق هموار کرد. این دولت در اروپا وهای ملی ستفالی زمینه را برای تشکیل دولتپیمان صلح و

ای در های گستردهساز جنگنی سببی زمااما تغییر بازیگران در این دوره نوعی امنیت نسبی را فراهم نمود. ،حس استقالل در واحدها

ای به نام مرز و حفظ آن در این زمان سر . پدیدهای شده استی معضالت امنیتی گسترده، پدید آورندهو به تبع آنالمللی سیستم بین

 ترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر شد. اهمیت یافتنرد  و مرزهای سیاسی به عنوان مهمبرآو

تر شدن معمای امنیت گردید. با توجه به وجود اصل آنارشی  و عدم وجود اقتدار هپیچیدساز مرزها و گسترش منازعات مرزی سبب

خود در جهت رسیدن به منافع و واحدها در پی آن بودند تا ضمن تأمین امنیت  هر کدام از ،عالیه و با توجه  به برجسته شدن بحث

. در این دوران بیشتر در بعد ملی نمود داشت این در حالی است که امنیت .اهداف ترسیمی خود منافع دیگر واحدها را به خطر اندازند

گرا و محدود به مرزهای دولت و حفظ استقالل ، نگاهی تقلیلگونه مطرح نمود که نگاه وستفالیایی به امنیتتوان ایندر حالت کلی می

 (.83: 8831، باشد)پوردستها میآن
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 ولوین تا جنگ جهانی ای از کنگره 2-4-2

-، یک الگوی جدید از نظم بینهای قبلالملل داشته است و بر خالف دورهدهی  نظام بیننقش مهمی در شکلم، 8185وین  یکنگره

بیشتر دارای های بزرگی هستیم که در این دوران ما شاهد حضور قدرت ظهور یافت. ،الملل که محصول توافق چند قدرت بزرگ بود

هت ایجاد ط موجود نوعی توازن قوا در جها بر اساس شرایل حفظ وضع موجود بودند. این قدرتبه دنباکارانه و های محافظهسیاست

برگشت  ،خواهانههای آزادییافت اما به دلیل مبارزه با جنبشریزی نمودند. اگرچه این کنگره بر مبنای توازن قوا سازمان امنیت پایه

ای را سبب شد. اروپا محور شدن ، تهدیدات امنیتی گستردههای از نوع مطلقهحکومتکاری و بازگشت به گرایی، محافظهبه سنتمجدد 

های ه شرایط این عصر در ردیف کشورهای استعمارگر قرار داشتند، باعث رقابتنظم و ظهور کشورهایی نظیر ژاپن و آمریکا که بنا ب

گیر شدن مسائل امنیتی گردید.گسترش ها سبب عالمبخشها به سایر ها و سرایت آنات و درگیریاستعماری گردید. این اختالف

ای را با مله مسائلی بود که فضاهای گستردهدر این برهه، از ج سیونالیستی، تفکرات میلیتاریستی، گسترش نظام اتحادهاتفکرات نا

 (.8815زاده، )رجوع شود به: نقیب.تهدیدات امنیتی مواجه ساخت

 ی دومجنگ جهانی اول تا جنگ جهان 2-4-3

ی کنسرت اروپا ایجاد کنند. می بر اساس توازن قوا با پشتوانهوین که کشورهای فاتح موفق شدند نظ یدر این دوره بر خالف کنگره

واحدهای شرکت کننده در کنفرانس ورسای کمتر به فکر دست یافتن به یک توافق عام و پی افکندن بنایی پایدار برای صلح جهانی 

شود و زمینه برای سر برآوردن بودند. جنگ جهانی اول با شکست قاطع آلمان و متحدانش باعث شد که اروپا غرق در اغتشاش و آشوب 

ی سال کنفرانس ورسای، پیامدهای بحران اقتصادتلف گردد. در این دوران اشتباهات های نوظهور در مناطق مخها و قدرتجنبش

ای به قلمرو جنگ سابقهمارکسیسم عموم مردم را به شکل بیهای غربی و ، رقابت سیاسی فاشیسم و دموکراسیترو از همه مهم 8323

 (.21: 8831و ایجاد ناامنی کشاند)پوردست،

 امنیت در دوران نوین 2-4-4

ای ساز تغییرات گسترده، سببسو و جهانی شدن از سوی دیگرگرایی از یک،  تردید در توانمندی تئوری واقعپس از دوران جنگ سرد

ای وافزایش توان نیروهای های منطقهتعادل و ثبات استراتژیک در حوزه در کارکردهای امنیتی شده است. در این دوران شاهد کاهش

محوری در باشیم. با توجه به پیامدهای ثباتهای امنیتی میسیم قلمرو آن و نهایتاً استراتژیی پیگیری امنیت، ترنحوه مرکز،گریز از 

که بهترین راه تیجه رسیدند به این ن ،بیشتر واحدهایتی در تحلیل و تبیین وضع موجود گرایان امنگرایانه، کارکردهای کارکردنظریه

های خود را درچارچوب های وابسته به سازمان ملل فعالیتبه همین منظور نهاد .ایجاد امنیت در مناطق بحرانی است ،سازیامنیت

الملل و نقش بینشاهد تغییر در ساختار نظام  ،ی قدرت در این دوراناند. با تغییر موازنهتغییر و سازمان داده "ایگرایی منطقهامنیت"

سازی در شورای امنیت با تحوالت بسیاری ، امنیتباشیم. در دوران پس از جنگ سردالمللی میچنین فرایند رفتار بینبازیگران و هم

از سوی  .ی سنتی قدرت دگرگون شدختاری جدید قرار گرفتند و موازنهدر وضعیت ساالملل سو بازیگران نظام بیناز یک. روبرو شد

-های قدرتدر این دوران ما شاهد فعالیتید. سازی ارائه گردد نقش شورای امنیت در روند امنیتاصالحی نیز در مورهای دیگر دیدگاه

ظامی و عملیات ن یهای امنیتی از الگوی مداخلههای بزرگی که با قرار گرفتن در تنگناهقدرت ؛باشیمای در سیستم میهای گسترده
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.  از نمایندمنیت غلبه میسازی قدرت بر شرایط مبتنی بر معمای ادیگر، این واحدها از طریق فعال رتبه عبا .گیرنداستراتژیک بهره می

واضح است که  دهند.نهادی قدرت هژمون اقدام مؤثری انجام نمی فعال در آن در برابر اقدامات فرامناطق راهبردی و واحدهای سویی 

-بنقی ) رجوع شود به:زندجانبه در مناطق مختلف دست میبه اقدامات یکالمللی از از نهادهای بین گیریقدرت هژمون با بهره

 (.8815زاده،

 از جنگ جهانی اول تا فروپاشی شوروی ی جهانی قدرتهای چرخهمشخصه -5

 قبل از جنگ جهانی دوم   5-1

، ترین تالش ایرانآمد و مهمبه شمار می اتوری عثمانی و شورویترین تهدید علیه ایران، تهدیدات امپرمهم 8622-8635های از سال

الملل ، ایران عمالً وارد سیاست بینهای بعدها بود. در دورهها و هلندیتهدیدات پرتغالی ،مواقعدر برخی  و سازی تهدیدات این دوخنثی

این کشور تحمیل  ترکمانچای بر ییران و روس بوقوع پیوست و معاهدههای اشود. در این دوره جنگهای استعماری اروپا میو رقابت

هایی ، حساسیت قدرتها از طرف فرانسههیابی به هند داشت. این گونه برنامشد. از سوی دیگر فرانسه در زمان ناپلئون سعی بر دست

ها به مرور گونه حساسیتای در روابط دو کشور شد. اینهای گستردهساز حساسیتا در برابر ایران برانگیخت و سببنظیر انگلستان ر

عثمانی  های مختلفی نظیر: اتحاد ایران و انگلیس علیه فرانسه، اتحاد با فرانسه، اتحاد ایران وگیری اتحادها و ائتالفزمان منجر به شکل

روسیه و انگلیس قرار  ،در این دوران ایران در معرض تهدیدات عثمانی ها در فضای ایران منجر شد.و جنگ مشترک بر علیه روس

ت، در این دوره سیاست انگلستان تبدیل به یک دولت ضعیف و دست نشانده و صرفاً به عنوان سپری در جهت حفظ هندوستان داش

 ،ها چندان ادامه نداشتانگلیس قرار گرفت. ولی این سیاستهای و حفظ استقالل  و امنیت آن در رأس برنامه لذا استقالل ایران ،بود

را به دو ت ایران قرار گرفت تا حدی که این دو قدر های دو قدرت روس و انگلیسان در راستای برنامهتی امنیت ایرچرا که بعد از مد

ای را از ایران جدا های گستردهتند و بر اساس این امتیازات قسمتی نفوذ تقسیم نموده و امتیازات مختلفی را از ایران گرفمنطقه

-ها و تبلیغات شدید آلمانآمد. ترس از روسطرف به سمت پایتخت ایران پیش می قوای روس از دو ،نمودند. در آغاز جنگ جهانی اول

زمان با ها بوجود آورد. همها و انگلیستنفر و نگرانی شدیدی نسبت به روسها احساسات مردم را به نفع آلمان و عثمانی برانگیخته و 

، 8387ی اول سال ها در صفحات جنوب ایران در نیمهشدند و با پیشروی آنجنوب  ، نیروهای انگلیس وارداین تغییر و تحول در تهران

. ی انگلیسی، نیروهای روسی و عثمانی نیز اقدام به اشغال ایران نمودندها. عالوه بر نیروگانه قرار گرفتایران عمالً تحت اشغال قوای بی

طرفی ایران در ی هشتاد روز پس از اعالم بیسیه و انگلستان و با فاصلهبین رو 8358ای نظیر قرارداد در این زمان قراردادهای گسترده

دو کشور حقوق و امتیازات ارضی بیشتری برای خود در ایران قائل شدند. در منطقه  ،به امضای دو دولت رسید که بر اساس آن ،جنگ

این ی جوان در اتحاد با آلمان و کشورهای عربی همگام با انگلستان قرار گرفتند که ، ترکیهنیز با فروپاشی عثمانی و جنگ جهانی اول

 (.58-67 :8856ملی ایران را بیش از پیش با خطر مواجه سازد)میروشنیکف،ای و منطقهتوانست امنیت مدت میاتحاد در کوتاه

نیروهای عثمانی نیز ایران را  8381کردند و تا قبل از سال  ی نیروهای خود از ایران، نیروهای روسی شروع به تخلیهقبل از پایان جنگ

و  8383مبادرت به امضای قرارداد  ،ی خود بر جنوب ایرانی سلطهها برای ادامه، انگلیسیتخلیه کردند. بعد از پایان جنگ جهانی اول

ای یران اعزام نمودند. در بعد منطقهلی را به اهای نظامی و مامفاد آن را به اجرا گذاشتند و هیأتحتی قبل از تصویب آن توسط مجلس 

ی جدید بر اساس تقسیمات کشورهای بزرگ ایجاد شد و کشورهای عربی جدیدی بوجود آمدند. بعد از تمام شدن جنگ، خاورمیانه نیز
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ها روبرو طلبی آناستقاللرهای نوظهور و بعد از آن گیری کشوهای ناشی از شکلثباتی، منطقه با بیاز این زمان تا جنگ جهانی دوم

ثباتی و کشمکش را در منطقه بوجود آورد. هنگامی که ، نوعی بیسیس اسراییل در منطقه توسط انگلیس، تأبود. از طرف دیگر

-ی مهم در میان این ناوارد عمل شد. مسئله 8371های امنیتی خود را در شرق رها کرد، ایاالت متحده در سال ئولیتانگلستان مس

 (.821-828: 8831ی خاورمیانه و خلیج فارس بود)پوردست، ای استراتژیک منطقه، اطمینان از ثبات و امنیت منطقههاامنی

 از جنگ جهانی دوم تا فرپاشی اتحاد جماهیر شوروی   5-2

ی عدم به بهانه 8348طرفی خود را اعالم کرده بود، در اوت بی 8383سپتامبر 4که ایران در در آغاز جنگ جهانی دوم با وجود این

دید وجود غرب و جنوب انجام شد. اگرچه ارتش ملی ایران به سبک ج ی شمال،، در سه جبههساکن در صنایع ایران یهااخراج آلمانی

المللی دارای تعدد جهانی دوم، نظام سیاسی مدرن بینهای بزرگ آن روز مقاومت نداشت. تا پایان جنگ داشت ولی در مقابل قدرت

ی کشورها سعی در کنترل قدرت کشورهای رقیب خود داشتند. در عوض در یکدیگر در حال رقابت بودند و همهقدرت بود که با  مراکز

یابی به الملل شاهد رقابت شدید بین دو بلوک ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای دستنظام بین  8343-8313های بین سال

 ،طور که قبالً نیز گفته شدیافته بود. از این رو آن را نظام دوقطبی نامیدند. همانورهای کمتر توسعهنفوذ در میان کشهژمون جهانی و 

-، به دو خردهشناسیمذکور از بعد مدل فیزیکی و ساخت ی وجود نهاده است. سیستمجهانی دوم پا به عرصهاین نظام بعد از جنگ 

-ی هیچمناطق وجود داشتند که تحت سیطره برخی ،این دو ساخت در این دورانشد. عالوه بر وجود ساخت مسلط و برتر تقسیم می

ی این ی خاص به جرگهمتعهد نام برد. ایران در یک دورهها تحت عنوان غیر توان از آنهای دوگانه قرار نداشتند که میکدام از بخش

دیگر از بازیگران بود که واحدها  یتوان شاهد دوگونهرها میدر این سیستم عالوه بر کشوکشورها پیوست. از نظر بازیگران سیستمی نیز 

انی چون ناتو در بلوک سازمانی بازیگر ،های منعطفا مشخصهاند. در این سیستم دو قطبی بان بلوکی و بازیگران از این جملهو بازیگر

 د.ی جهانی مشاهده می شونق و یا سازمان ملل متحد در گسترهغرب و یا ورشو در بلوک شر

 ثیر چندین عامل بود:قطبی مواجه بود که عمدتاً تحت تأ با محیط خارجی مشابه به نظام دو 83با این حال ایران از ابتدای قرن 

 تحکیم کنترل بریتانیا بر هند -

 نظامی بریتانیا در خلیج فارس -ی حضور سیاسیتوسعه -

 ن و آسیای مرکزی که به بازی بزرگو بریتانیا در ایران، افغانستاگسترش امپریالیست معطوف به جنوب شوروی و متعاقب آن روسیه  -

 .مشهور است

 همسایگی ایران و های بزرگ در مجاورتتمایل اندک و عدم حضور قدرت -

 هایی از سرزمین خود و حائل شدن بین روسیه و انگلیساز دست دادن بخش -

 و...
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های سیاسی و ا تبدیل شد که باعث انشعاب سیستمهبه نیروی اساسی بین آن های بزرگی کالسیک رقابت اقتصادی بین قدرتاستراتژ

ایران به عنوان یک دولت با مرز  ،ی جهان و بشر گردید. در این ساختار جدید سیستماتیکاقتصادی برای تعیین آینده -تماعیاج

ولوژیکی این رقابت جدید به این معنی است که یابد. طبیعت ایدئپلیتیکی بیشتر میمایل با شوروی اهمیت ژئو 8511مشترک بیش از 

ای کشور دادند. همزمان با عصر هسته یهایی از جمله کمک به توسعه، به ایران قول پاداشهای در حال رقابت بر خالف گذشته طرف

 ییب باید در رابطهنمود که این دو قطب رقاین مفهوم را گوشزد می ،باشدی جنگ سرد میهای دورهو تعادل وحشت که از مشخصه

نی را روشن نکنند. در ای بزرگ و طوالهای یک جنگ هستهشعله مواظب بوده تا ،خود با کشورهایی که از لحاظ استراتژیکی مهم بودند

گر در منطقه ، سعی داشتند و شوروی به عنوان کشورهای مداخلهآمریکا  ،ای بعد از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ سردبعد منطقه

شدند. بر . به همین منظور وارد اتحادهای استراتژیک با کشورهای منطقه (8831هانتر، شیرین نظم خود را بر منطقه تحمیل نمایند) تا

کرد کشورهای عربی را حول محور پیمان بغداد به نفع غرب گرد آورد و از طرف دیگر شوروی به دنبال این اساس آمریکا سعی می

ی خاورمیانه کشیده شد. در طول این میان دو ابر قدرت به درون منطقه بود به همین علت، جنگ سردحمایت از پان عربیسم ناصر 

ا، خواهان رهبری بر منطقه هنظم در منطقه از طریق ائتالفی فرایند پان عربیستی خواهان اعادهزمان، هر چند رهبران عربی از طریق 

ی این جریانات م اعتماد نسبت به هم موفق نشدند که همهنسبت به امنیت و عد اما به دلیل دیدگاه متفاوت کشورهای منطقهبودند، 

 (.825-827: 8831)پوردست،ای جمهوری اسالمی ایران را تحت تأثیر قرار دهندو منطقه امنیت ملی

  در دوران نوین 5-3

بنابراین سیستم رفتار ی عطف فوقانی است. انی آمریکا بوده و سیستم در نقطهدر این دوران فاز نوین سیستم جهانی، فاز قدرت جه 

ریزی شده است. ی قدرت جهانی پیامنیتی آمریکا بر پایهنظامی و  استراتژی ،دهد. در این راستاختص چنین فازی را از خود نشان میم

های به یکی از کانون ی جهانیجهان و داشتن نقش اساسی در چرخه در این میان ایران به دلیل قرار گرفتن در مناطق ژئوپلیتیکی

مقابله با ایران و کنترل آن  به ریزی استراتژیک آمریکا،، به همین سبب بخشی از برنامهاستراتژیک مهم آمریکا تبدیل شده است

ی جهانی قدرت است. در مورد ، حفظ جایگاه خود در چرخهاختصاص دارد. در این دوران استراتژی آمریکا بر اساس هدف کلی آن

های تابعه و مکمل در دستور کار قرار ی چرخهای قدرت به منزلههای منطقهای مطلوب هژمون و حفظ چرخه، نظم منطقهایمنطقه

ی عطف فوقانی قرار گرفته است. بنابراین انتظار بروز رفتارهای کنترلی تعارضی بسیار باالست. در داده است و از سوی دیگر، در نقطه

 :اندتهدید اساسی زیر تنظیم نموده اتژی خود را بر مبنای مهار سههمین راستا، این کشورها استر

 اند نظیر ایران؛یاغی که تسلیم نظم هژمونیک نشده های به اصطالح )هژمون(مهار دولت -8

 داند؛به عنوان یکی از نمایندگان آن میهای ضد سیستمی جهانی، از جمله تروریسم که ایران را کنترل جنبش -2

 ها؛ابله با گسترش تکنولوژی این سالحای و مقکشتار جمعی و هستههای کنترل سالح -8

توان در استراتژی امنیت ملی آن کشور در سال برخوردار است و این جایگاه را میایران از جایگاه خاصی در استراتژی امنیت آمریکا 

از یک طرف وجود رادیکالیسم اسالمی در  ،دشمارین خطری را که برای آمریکا بر میبزرگتر 2112مشاهده کرد. بوش در سال  2112

ی اصلی خود را داند و برنامههای کشتار جمعی میی واحدها در جهت دستیابی به سالحی برخاطق و از طرف دیگر فعالیت گستردهمن
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و از سوی دیگر به عنوان لذا جمهوری اسالمی ایران از یکسو به عنوان کشوری اسالمی  .کندمعرفی می مقابله با این دو اقدام در منطقه

 ی جهانی قدرت قرار خواهد گرفت.خواه در معرض مداخالت چرخهای، خواه ناآمیز هستهکه در پی دستیابی به فناوری صلح واحدی

و تهدیدی چرا که رژیم ایران را حامی تروریسم  ،ای ایران نگران استهستهی آمریکا نسبت به موضوعات از سوی دیگر ایاالت متحده

طرف دیگر معتقد است به عنوان کشوری است که جریان صلح خاورمیانه را را با مشکالت اساسی مواجه نموده از  ،داندعلیه ایران می

امنیت ملی آمریکا، نماید. بدین ترتیب، ایران در استراتژی ها از سوی ایران میالش خود را برای تغییر این سیاستلذا بیشترین ت ،است

ی خاورمیانه که به تبعیت از ی منطقهزهای برخوردار است. در نظم مورد نظر آمریکا، بویژه در حوی نظامی از جایگاه ویژهبویژه در حوزه

ای است، ایران تهدیدی جدی محسوب خواهد ی منطقههای مسلط و اعمال هژمونی در عرصهم جهانی هژمونیک مبتنی بر ائتالفنظ

و عطف فوقانی  یچنین نقاط عطف، از جمله نقطههای مختلف و همهای جهانی در چرخهستمبا توجه به الگوهای رفتاری سیشد. 

 توان در سه سطح زیر تحلیل کرد:منابع تهدید علیه این کشور را میی هژمون، جایگاه آمریکا به منزله

شوند. عالوه در قالب کنسرت تعریف میهای بزرگ ای هژمونی آمریکا و قدرتی چرخهاهجا در قالب تئوریحدها که در اینسطح وا -

 ای نیز در قالب نیابتی عمل خواهند کردمنطقهجوار و سایر واحدها از جمله واحدهای هم ،بر آن

ی قوای های کنترلی از جمله سیستم موازنهژئوپلیتیکی منطقه یا تغییر سیستمی ای در قالب تغییر نقشهتهدیدات ساختاری چرخه  -

 یج ساختاری سیستم علیه ایرانای یا بسمنطقه

 تهدیدات فرایندی، از جمله فرایندهای نظامی در قالب تغییر محیط استراتژیک و ترسیم محیط عملیاتی نظامی علیه ایران، -

ترتیب ین سازی تجاری، اقتصادی و فرایندهای فرهنگی در قالب برخوردهای قومی و مذهبی و... . بدفرایندهای اقتصادی در قالب مانع

ه ترسیم الگوهای ساز، بها و منابع تهدیدیریپذگیری از آسیبای با بهرههای چرخهی کارگزار تهدید در تئوریهژمونی آمریکا به منزله

 کند. قدام میعطف مربوط علیه ایران ا ی فوقانی و نقاطرفتار خاص چرخه

 الگوهای تهدید امنیت ملی ایران ی هژمونی آمریکا و چرخه -6

ی عطف فوقانی، از الگوهای رفتاری مبتنی بر مداخله ها در فاز قدرت جهانی و نقطهاز بعد تئوریک مشاهده شد، هژمون طور کههمان

های ناراضی از ی یکی از قدرتبرند. ایران به منزلهای بازدارنده به طور خاص بهره میهماسی بازدارنده به طور عام و جنگدر قالب دیپل

ترین الگوهای رفتاری آن در طور کلی، از جمله مهمدر معرض چنین اقدامات و الگوهای رفتاری قرار گرفته است. به  نظم هژمونیک

 های زیر را مورد تحلیل قرار داد:توان قالبر به تهدیدات امنیتی شده است، میبرابر ایران که منج

 ای قدرتی منطقهمداخله در چرخه -

 ای و اقتصادیمنطقهیپلماسی انزوا ساز در قالب د -

 مستقیم له از طریق نظامی یا استراتژی غیرمداخ -

 جوارهای همسازی در محیطپایگاه -
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  ای قدرتی منطقهمداخله در چرخه 6-1

ست. به ی تابعه ای چرخهای قدرت به منزلهایران، کنترل کشور در چرخه منطقهیکی دیگر از الگوهای رفتاری هژمون آمریکا در برابر 

ران هایی است که این چرخهتریو یا حداقل خاورمیانه یکی از مهمای خاورمیانه قرار گرفته است ی منطقهصورت طبیعی ایران در چرخه

ی بازیگران ن سعودی، مصر و اسراییل به منزلهی مذکور بین چهار قدرت اصلی یعنی ایران، عربستابایستی به آن توجه کند، چرخه

گر مواجه است. های مداخلهشرق و غرب همراه با فعالیت قدرت از سوی دیگر با همسایگانی در شمال، جنوب،نیابتی قرار دارد و 

-های مربوطه شکل میسهم متناسبی از قدرت نسبی و نقش ی دستیابی بهتژیک بین کشورهای مذکور، در حوزهبنابراین، رقابت استرا

-ن(. آ13: 8813جبری صفر شود)قاسمی، های تعارضی از نوع حاصل جمع ر به بازیتواند منجی آن میگیرد که در اغلب موارد نتیجه

مریکا و واحدهای رقیب آن د بازیگران خارجی از جمله آو شاید تهدید اساسی محسوب گردد، وروچه از بعد امنیت ملی ایران مهم بوده 

-گیرد و بر محور پایگاهکل تبعی هر یک را به خود میی و شای، خارجی قدرت منطقهای که چرخهی مذکور است. به گونهدر چرخه

-ی آمریکا در پایگاهاین میان اسراییل عمالً از ارادهشود. در به کار گرفته می ،های فاز قدرت جهانی استسازی آمریکا که از مشخصه

بب ناکارآمدی و کسری بیشتر نقش او افزاید. این در حالی است که انزوای ایران سشود و بر قدرت نسبی خود میمند میسازی بهره

رت و نقش ایران را در ای است، عدم تناسب بین قدت منطقهسازی نقش ایران در موضوعاآمریکا که خواهان انزوا و محدود شده است.

-ای شکل میفرامنطقهای و ای و فرامنطقهی قدرت منطقهترتیب در مجموع نموداری از چرخه ای افزایش داده است. بدینامور منطقه

از نقشی  گردد. در این میان برخی از واحدهاه وضوح مشاهده میای بی منطقهقدرت واحدهاها و گیرد که در آن عدم تناسب بین نقش

ی قدرت در همان حال اسراییل به پشتوانه ان دارای کسری نقش است.راند؛ این در حالی است که ایمند شدهفراتر از توان خود بهره

خاورمیانه ای نوعی به هم ریختگی در نظم منطقه سان بلند مدت ایران خواهد بود. بدین چنان خواهان انزوای، همهژمونی آمریکا

ی هاست که همین موضوع تهدیدکنندهچنین مصنوعی بودن آنهمدم توازن استراتژیک نقش و قدرت و گردد که ناشی از عمشاهده می

 ایران خواهد بود.منافع واحدهایی از جمله 

 ای انزوا ساز الگوی دیپلماسی منطقه 6-2

تواند به کند. ایران از نظر ژئوپلیتیکی میایران را منزوی  ،ی ژئوپلیتیکی منطقه، قصد دارد از نظر استراتژیکآمریکا از طریق تغییر نقشه

قفقاز، جنوب غربی آسیا و تا حدودی اروپا عمل نماید. ی خلیج فارس، آسیای میانه و های تابعهی پیوندی بین سیستمصورت حلقه

های مذکور، از جمله سیستم برقراری ارتباط بین خرده دهد.عمال نقش ژئوپلیتیکی فعال سوق میوجود چنین موقعیتی، ایران را به ا

طریق تغییر نقش مذکور است. بخشد. استراتژی آمریکا تضعیف چنینی نقشی از هایی است که به ایران اهمیت ژئوپلیتیکی مینقش

ی جنوب و ارائه -یدور شمالحضور افغانستان و عراق در جهت اعمال این موضوع کاربرد خواهد داشت. از سوی دیگر، مقابله با طرح کر

های ی طرحی خلیج فارس و ارائهایران است. حضور آمریکا در منطقهای از تالش در جهت انزوای ژئوپلیتیکی ، نمونهمسیر جایگزین آن

یا مداخله یا حضور در  7=2ای مانند طرح های برون منطقهان و در عوض تالش برای حضور قدرتای بدون حضور ایرامنیتی منطقه

جوار شمالی ایران، تحریک کشورهای اروپایی و موضوع تهدیدات موشکی ایران و طرح سپر یانه و قفقاز از جمله کشورهای همآسیای م

های گیرند. حضور قدرتچنین نقشی مورد استفاده قرار می منی در پاکستان و مناطق شرقی ایران، همگی در تضعیفدفاع موشکی، ناا
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دست گرفتن جریان ی جهانی قدرت در بی اروپا و... بعد دیگر از چرخهت هژمون نظیر چین، ژاپن، اتحادیهای قدررقیب فرامنطقه

 باشد.ای نظیر جمهوری اسالمی ایران می ناراضی منطقای و تضعیف واحدهای کنترل نظم منطقه

 الگوی مداخله  6-3

 های بازدارندهالگوی نظامی: جنگ 6-3-1

حال حاضر نیز دلیلی برای  ی احتمالی در آینده است؛ اگرچه دراستفاده از زور برای هرگونه ضربهحمالت نظامی بازدارنده مستلزم 

بر اساس شک  ای وجود ندارد. اساس حمالت نظامی بازدارنده ممانعت و بازداشتن دشمنریزی یا توانایی اعمال چنین حملهبرنامه

های به اصطالح یاغی استراتژیک آمریکا در برابر دولت الوقوعی است که در مراحل اولیه قرار دارد. الگوی رفتارینسبت به تهدید محتمل

های زیر را در برابر تهدیدات متصور ایران بدیل اصوالً هر یک در از جمله ایران بر اساس رفتارهای نظامی خاصی طراحی شده است.

 اختیار خواهد داشت:

المللی انرژی اتمی و حل آن از طریق همکاری با اعضای دائم شورای از طریق آژانس بینای ایران ی هستهبازرسی برنامه -

 امنیت و متحدین ناتو؛

 ای خاورمیانه و ناتو؛انزوای ایران با حمایت دائم شورای امنیت، کشوره -

 سازی ضربات محدود به نقاط هدف کم ارزشوارد  -

 ی نظامی؛ان دادن اعتبار استفاده از گزینهضربه زدن به نقاط هدف ارزشمند شناسایی شده برای نش -

 ای ایرانی نظامی برای نابود سازی تأسیسات هستهضربات گسترده -

 شود:بندی میامی است که در دو الگوی زیر دستهرفتارهای نظ الگوهای استراتژیک آمریکا،به طور کلی، یکی از 

 حمالت گسترده و جنگ تمام عیار علیه ایران -

 های محدود نظامیجنگ -

 سازی پایگاه 6-3-2

سازی سیستمی توسط هژمون، بویژه در های سیستم و پایگاهی بلند، پیوند بین چرخههای چرخهیکی از فرضیات مورد تأیید نظریه

سازی ها و نوع پایگاهتکنولوژیک، شکل پایگاه -های مختلف و با توجه به شرایط محیطیعطف فوقانی مربوط است. در زمانط نقا

رماندهی ارتباطات و... به دریانوردی، هوایی، زمینی، موشکی، فهای های متفاوتی با نقشمتفاوت بوده است. طی دوران جنگ پایگاه

-ای ایران، از جمله حوزهدهند. در همین راستا محیط منطقهها سایرین را تحت پوشش قرار میایگاهخورد؛ هر کدام از این پچشم می

های ایاالت ئوپلیتیکی برای هژمون و قرار گرفتن مناطق حساس در این نواحی، به پایگاههای ژجذابیت ن به دلیلهای استراتژیک آ

در اسراییل و برخی سازی آن در عراق و افغانستان و پایگاه طبیعی آن هل شده است. حضور آمریکا و پایگای آمریکا تبدیمتحده

سازی هژمونی آمریکا با امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران شده است. الزم ی خلیج فارس، سبب تالقی سیاست پایگاهکشورهای منطقه

پذیر جمهوری اسالمی ایران از بعد موقعیتی، فرهنگی و... بر جواری مناطق آسیبهای مذکور در همبه ذکر است که قرار گرفتن پایگاه
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ی و بقای نظام سیاسی توانند تمامیت سرزمینی، انسجام ملها میشدت تهدیدات امنیتی علیه ایران خواهد افزود. به طور کلی این پایگاه

 دهند.می ایران در معرض تهدید قرار میهای حیاتی جمهوری اسالی ارزشرا به منزله

 ای و ملی جمهوری اسالمی ایرانهو امنیت منطق خلیج فارس یمنطقه -7

به فراوانی آن و به رشد  ،ی نفت و یک سوم ذخائر طبیعی گاز جهان در اختیار کشورهای خلیج فارسحدود دو سوم ذخائر اثبات شده

گیری مناطقی تحت های اخیر و شکلدر دههیکای شمالی، اروپا و آسیا اقتصادی جهانی بستگی دارد. رشد مداوم اقتصادی در آمر

نفت عنوان مناطق راهبردی باعث افزایش سریع تقاضا برای انرژی شده است. افزایش تقاضای آسیا بویژه کشورهای چین و هند به 

باشد. امنیتی می ژئوپلیتیکی، اقتصادی وباشیم و دارای تحوالت د که در حال حاضر با آن روبرو میباشخلیج فارس یکی از تحوالتی می

های کمتر در مقایسه با مخازن نفت در انی نفت و گاز، استخراج با هزینهمزیتی که در خصوص انرژی این منطقه وجود دارد، فراو

 باشد.جهت دسترسی به بازارهای مختلف میی حمل و نقل ار مسیرهای کارآمد و توسعه یافتهمناطق دیگر و قرار گرفتن در کن

 5ترتیبات امنیتی در خلیج فارسی پیشینه 7-1

های اولیه بریتانیا تحت عنوان مبارزه با دزدان دریایی و رن شانزدهم در خلیج فارس و بهانهها در قی تسلط پرتغالینظر از دورهصرف

در ایران و  گرفت، خلیج فارس به دنبال کشف نفتهای جنوبی خلیج فارس صورت میکه عمدتاً توسط اعراب ساکن کرانهتجارت برده 

ی جنگ جهانی نظر ژئوپلیتیک یافت. پس از خاتمههای نیمه مستقل در این منطقه اهمیت بسیار زیادی از پس از پیدایش سرزمین

، 8371نشینی انگلستان از شرق سوئز در سال قه تمایل پیدا کرد. با اعالم عقباین منط ایاالت متحده نیز به صورت جدی بهدوم، 

ی خلیج فارس پر کند، اما درگیری در جنگ ویتنام، آمریکا را واداشت که ا جای خالی این کشور را در منطقهرفته کوشید تآمریکا رفته 

 8361ی نی ایران و عربستان سعودی در دههای خود یعنی با اتکا بر قدرت و متحد منطقهبا اتخاذ سیاست موسوم به سیاست دو ستو

-عراق دوست اتحاد شوروی محسوب می (. این در شرایطی بود که24-25: 8815رقرار نماید)واعظی،توازن امنیتی را در خلیج فارس ب

ی شوروی در شاخ آفریقا، یمن جنوبی و ظفار، امنیت انرژی را با خطرات جدی مواجه کرده بود. با سرنگونی رژیم شد و تحرکات فزاینده

به جانب دشمن قبلی  8311ی یران مواجه گردید. آمریکا در دههارتباط با اشاه در ایران، ایالت متحده با شرایط جدید و متحول در 

خاذ سیاستی به نام مهار دو کوشید تا با ات 8331ی حال در دههخود یعنی عراق برای ایجاد توازن با ایران متمایل شد. آمریکا در عین 

ی نماید. عراق پس از رشد بیش از حد هر دو کشور جلوگیرا از ی قدرت بین این دو کشور به وجود آورد تی ایران و عراق موازنهجانبه

 .((Karaig,2004:87 اقدام به اشغال کویت کرد ی جنگ با ایرانخاتمه

ای هسازی کویت، اعمال تحریمیات آزادعمل ،ی آنقابل این کشور قرار داد که نتیجههمین عامل مجدداً ایاالت متحده را در م

نگاه امنیتی آمریکا به  فصل جدیدی را در ،سپتامبر 88ی امریکا در خلیج فارس بود. واقعه ی نظامیگستردهشدید علیه عراق و حضور 

آمریکا در ی نظامی المللی نشان داد. پس از مداخلهقالب اعالم جنگ علیه تروریسم بینی خلیج فارس گشود که خود را در منطقه
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آمریکا به  ای بود که از سویهستانه در عراق، رویکرد تازدی جنگ پیشگرفت، ایده ی سرکوب تروریسم صورتافغانستان که به بهانه

فارس تا   ی خلیجشود که منطقهجه گردید. به همین منظور گفته میهای جدی موای مزبور در عراق با چالشنمایش گذاشته شد. ایده

دارای  یقرن گذشته خلیج فارس از یک منطقهمیت نداشته است. در نیم ی آمریکا اهی امروز برای ایاالت متحدهپیش از این  به اندازه

ایاالت متحده بر جای ای تبدیل شده است که رویدادهای آن اثری مستقیم بر امنیت و شکوفایی اقتصادی ای به منطقهاهمیت حاشیه

 . Gary & Potter, 2002: 18-19))گذاردمی

ه کارایی الزم را ندارند های امنیتی گذشتاکنون هیچ یک از طرحهم  ،آن برای منطقه اینک با توجه به تحوالت عراق و پیامدهای

ی خلیج فارس به طور جدی نیازمند ترتیبات جدید امنیتی جدیدی است تا این امید در کشورهای منطقه ایجاد شود که و منطقه

                                                         ایمن نفت و گاز پیدا کنند. و ز جریان مستمرسرانجام روی آرامش و ثبات را خواهند دید و جهانیان نیز اطمینان کافی ا

 المللیابعاد بین 7-2

کنند اهداف ها سعی مینهاست. آالمللی ابر قدرتهای بینبرخورد یین مناطق استراتژیک جهان در صحنهترخلیج فارس یکی از مهم

دستی در های نظامی برای پیشطریق جذب کشورهای دوست در منطقه به منظور کسب تسهیالت و ایجاد پایگاهامنیتی خود را از 

ه منطقه جلب کرده است. داری و صنعتی را بی حاصل از نفت، توجه جهان سرمایهچنین درآمدهاعملیات نظامی عملی کنند. هم

ای هایی بین کشورهای منطقهاکنون تنشسازی منطقه شده است و هممیی تسلیحاتی و نظاقههای بزرگ منجر به مسابتسیاست قدر

                                                                                                                      (.84: 8818ممکن است بیشتر و یا کمتر شود.)اسدی، د دارد که بسته به قدرت تسلیحاتی وجو

چنین عدم یکپارچگی، ضعف وابستگی متقابل کشورهای منطقه، عدم حضور تمام بازیگران اصلی در نظام امنیتی منطقه، واگرایی هم

های استعماری، تنوع ، تقسیمات نادرست ارضی توسط قدرتکشورها و توزیع نابرابر منابع در دریا، وجود کشورهای کوچک و ضعیف

ای و ملی این واحدها شده ها و به خطر افتادن امنیت منطقهاجتماعی موجب بروز اختالفات، تنازعات، تنش مذهبی و پیچیدگی ترکیب

ای را در خلیج فارس بیشتر های فرامنطقهی حضور قدرتدهد، زمینهد میان کشورهای منطقه را کاهش میکه این تعارضات اعتما است

                                                                                                    شوند. ها متوسل میمین نیازهای خود به آنشود و برای تأبیشتر میای های فرامنطقهکند و اعتماد به قدرتمی

 خلیج فارس و تهدیدات امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران یحضور ایاالت متحده در منطقه 7-2-1

های دفاعی و نعقاد پیمان اتحاد در زمینهبا اگردد که ایران مانی بر میی خلیج فارس به زی حضور ایاالت متحده در منطقهپیشینه

اقتصادی با متفقین عالوه بر انگلیس و شوروی راه را برای ورود آمریکا فراهم نمود. پس از آن آمریکا با تشکیل واحد فرماندهی خدمات 

نیروهای های واحد یافت و هر دو نیز  از زیر مجموعهکه در دسامبر  به فرماندهی خلیج فارس تغییر نام  8342خلیج فارس در آگوست 

. این بتدریج بر تمامی بنادر جنوب و جنوب شرقی و سایر مناطق فارس مسلط گردید ،شدندنظامی در آمریکا در خاورمیانه محسوب می

، ادامه داشت و در زمان جنگ ایران و عراق و جنگ اول و دوم خلیج فارس تشدید 8363ل ی پهلوی در ساروند فعال تا فروپاشی دوره

ی خلیج فارس و دریای عمان تأسیس و با توجه یی در تمامی کشورهای جنوبی حاشیههای زمینی، هوایی و دریاگردید. بتدریج پایگاه

های هژمونی بر اساس نظریه افغانستان تجهیز و بهسازی شدند. ای و نوع عملیات انجام شده مانند جنگ عراق وهای منطقهبه بحران
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اند و بر این اساس در الملل، هژمون بودهبی از چند قرن گذشته در نظام بینهای غرهای بلند مدلسکی قدرتی چرخهبویژه؛ نظریه

اما در قرن بیستم، نوعی  .(Modelesky.1987:50- 70اند)ای پرداختهبه ایفای نقش دولت برتر فرامنطقهی خلیج فارس نیز منطقه

ی خلیج ها در منطقهرخ داد. البته این جابجایی قدرت چنین خلیج فارسالمللی و همگاه دولت هژمون در سطح بینجابجایی در جای

ز ایفای نقش االملل صورت گرفت؛ بدین معنی که کشورهای اروپایی ز تغییر ساختار قدرت در نظام بینای افارس با تغییری دو دهه

ها آمریکا نقش اصلی و برتر را بر عهده بازماندند و به جای آن 8361ی ارس از ابتدای دههالمللی و بر خلیج فدرجه اول در سطح بین

رس افزایش یافت و این حضور مستقیم نظامی آمریکا در خلیج فا ،2118سپتامبر 88سپتامبر ادامه داشت. بعد از  88این روند تا  .گرفت

ی نفوذ ور سعی کرد خلیج فارس را به حوزهی جدیدی را برای تثبیت هژمونی خود در خلیج فارس آغاز کرد. این کششور مرحلهک

ظور نیز ایران و عراق را به همین من ،های بزرگ رقیب در منطقه جلوگیری کنددیل کند و از حضور جدی سایر قدرتانحصاری خود تب

ی نظامی کرد و تالش نمود ایران را منزوی کند. دراین به عراق حمله 2118ر رژیم در سال ، برای تغییی محور شرارت قرار داددر زمره

مشارکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را بدست آورد. اشغال عراق، تقویت ترتیبات  و استا آمریکا  سعی کرد تا  همکاریر

س بعد از ی خلیج فاری آمریکا در منطقهکامل ایران، سه بعد اساسی سیطره نظامی دو جانبه با کشورهای عربی خلیج فارس و انزوای

های ان باشند و فشارهایی را در زمینهعلیه ایر ای ساز تهدیدات گستردهتوانند سببشود. این سه بعد مییازده سپتامبر محسوب می

 زدارندگی، دیپلماسی مبتنی بر اجبار، برتری نظامی جهانی ومختلف بر ایران وارد آورند. رویکرد آمریکا بر اساس ترکیب منعطفی از با

نظیر مبارزه با  هایییکایی بوده است. آمریکا با بهانههای دموکراتیک آمری ارزشه از نیروی نظامی به همراه اشاعهی پیشگیراناستفاده

را بیشتر فراهم نمود و با این وجود سیاست هژمونی ی الزم برای حضور خود در این منطقه گرایی در خاورمیانه بهانهتروریسم و افراط

روبرو شده است. به  ایهای فرامنطقهسازی نرم قدرتای و موازنههای بازیگران منطقهها ومخالفتدر خلیج فارس با برخی چالشآمریکا 

سازی هایی نظیر موازنهششورای همکاری خلیج فارس با چال کشورهای عضوهای این کشور به رغم همکاری نسبی هر طریق تالش

و بوده ای روبرلتی و برخی واحدهای ناراضی منطقههای غیر دوای جهانی مانند چین و روسیه، مخالفت افکار عمومی و گروههقدرت

هایی یکا در خلیج فارس تبدیل شده است که همین امر فراز و فرودآمرای مخالف تسلط ترین بازیگر منطقهاست. ایران به عنوان اصلی

 را بر سر راه امنیت ایران قرار خواهد داد. 

 نقش آمریکا در سیستم امنیت خلیج فارس 7-2-1-1

های امنیتی م به ناچار مجبور بود که به ستونبرای جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیس 7ی آمریکا با نگرش نو رئالیستیایاالت متحده

و برای جلوگیری از  8363ژاندارم در منطقه و در حد کمتر عربستان در زمان شاه تا قبل ازقدرتمند تکیه کند. تکیه بر ایران به عنوان 

 مهار کمونیسم و در برابر عراق طرفدار شوروی و پس از انقالب نزدیکی به عراق برای مهار انقالب اسالمی از آن جمله بود.

در منطقه از گسترش  6دارینفتی خود به جهان سرمایهظ منافع ایاالت متحده با این استراتژی سعی بر این داشت که ضمن حف

کند. این آن را دنبال می و خروج انگلیس استراتژی را در منطقه دنبال نمود که هنوز 8368کمونیسم جلوگیری کند و پس از سال 
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، استراتژی ریگان تحت نیکسون، دکترین کارتر مبتنی بر آرایش سریع نیروها 1"استراتژی نیابتی "های مختلفاستراتژی تحت نام

خره حضور فعال آمریکا در مان جرج بوش پدر و کلینتون و باألو استراتژی حضور پیش و رو، آمریکا در ز "اجماع استراتژیک"عنوان

های اخیر دهد. در سالمی به بعد نشان 8368منطقه پس از حمله به عراق و سرنگونی صدام گسترش خطی حضور آمریکا را از سال 

و چالش برای قدرت  یابی به منافع و انرژی و شروع رقابتالمللی و تالش در جهت دستری مناطق راهبردی در سیستم بینگیشکل

به خطر افتادن منافع هژمون ی اروپا و اتحادیه حضور چین، روسیه، (.714-717: 8811باشد)ابراهیمی،ی این مسائل میهژمون از جمله

 دهد.را نشان می 2182 تا 8368چهار استراتژی آمریکا را از سال 8،2،8،4منطقه است. نمودارهای گیری فضای رقابت در و شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1990-2003: سیستم سوم امنیتی خلیج فارس)4نمودار 

 

 

 

 

 

                                                           
8 .Replace Strategy 
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 (1979 -1990سیستم دوم امنیتی خلیج فارس) :3نمودار
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 (2003 -2012: سیستم چهارم امنیتی خلیج فارس)5 نمودار                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی خلیج فارس آرایش نظامی آمریکا در حوزه 7-2-1-2

نمود و با وزارت دفاع آمریکا پس از جنگ خلیج فارس اقدام به ساماندهی مجدد وضعیت نیروهای خود در ساحل غربی خلیج فارس 

این نیروها را به عراق منتقل نمود و با توجه به نیاز جابجایی تمرکز نیروهای خود مقدر شد با در نظر  ،خودکاهش نسبی حجم نیروهای 

یکایی واحدهای عمل کننده در منطقه، این واحدها در مناطق خاصی مستقر شوند. میزان احساسات ضد امرگرفتن ساختار تشکیالتی 

از خاک خود در صورت بروز  ی آزادی عملی که این کشورها به نیروهای زمینی و هوایی آمریکا در استفادهدر کشورهای میزبان و دامنه

گذاری مالی و ندگی این نیروهاست. میزان سرمایهدر چگونگی و استقرار و پراک های تعیین کنندهدهند، یکی دیگر از شاخصجنگ می
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ی مهم در این های تعیین کنندهتواند از دیگر شاخصمیت ژئوپلیتیک کشور میزبان هم میها در کنار اهنظامی در هر یک از پایگاه

ای و نیاز به استفاده از راهبردهای نظامی با استقرار طقهتان و احتمال گسترش تشنجات منچارچوب باشد. تداوم نبرد در عراق افغانس

 ی خلیج فارس است.        های آمریکا در منطقهثر در پراکندگی و آرایش جدید پایگاهیی در این منطقه از دیگر عوامل مؤنیروهای آمریکا

 

 

 های آمریکا در اطراف ایرانگستردگی پایگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلیج فارس نیاز کشورهای  یاز نظر کشورهای این منطقه، حضور قدرت هژمون آمریکا بصورت ایجاد پایگاه در مناطق حاشیه

اساس امضای قرارداد شود که بر نظامی ثابتی گفته می دهد. پایگاه به مرکزیجاد امنیت در این منطقه پاسخ میعربی خلیج فارس را به ا

شوند و سال اجاره داده می 51ها معموالً برای مدتی بیشتر از گونه پایگاهگردد. اینب خاک برای مدت طوالنی واگذار میبا کشور صاح

 (.   46-41: 8813)چمنکار،باشد. هزار می 81ها بیش از ظرفیت آن

 

                                                                                                  

 های آمریکا در محیط پیرامونی ایرانپایگاه ی گستردگی: نقشه2شکل 
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 عراق  7-2-1

 ها عبارتند از: مهم ترین آن اند،ناطق مختلف کشور استقرار یافتهمرکز نظامی است که در م 55بر اساس آمار، آمریکا در عراق دارای 

 بالگرد 821هواپیما و  881به مایل مربع و مجهز  85مایلی بغداد در مساحتی حدود  71یا اناکوندا در پادگان بلد -8

 مایلی ناصریه 84مایل مربع در  21پایگاه الطیل به مساحت  -2

 هزار نظامی 86مایلی بغداد با  821پایگاه االسد در   -8

 مایلی جنوب شرقی موصل 51پایگاه القیاره در  -4

 هزار نیرو در مجاورت فرودگاه بغداد 21مایل مربع و ظرفیت  841پایگاه ویکتوری به مساحت  -5

 پادگان مارنیز در نزدیکی فرودگاه موصل -7

 هزار نظامی 84با ظرفیت   پایگاه اربیل در شمال عراق -6

: 8813باشند)چمنکار،ر مراکز نظامی آمریکا در عراق میدر غرب نیز از دیگ H1 پایگاه باشور در شمال و پایگاه مشهور به -1

41-46.) 

 بحرین  7-2-2

یگاه در بحرین دارند. تسهیالت نظامی مختلف آمریکا در بندر سلیمان، فرودگاه المحرق و پانیروهای آمریکایی حضور نظامی قدرتمندی 

ی نظامی آمریکا هاترین پایگاهجفیر در منامه است که از برجسته پایگاه ،ترها مهمی این پایگاههوایی شیخ عیسی است. از همه

را در خود جای ی دریایی)مارنیز( کا و مرکز فرماندهی نیروهای ویژهآمریشود؛ زیرا مرکز فرماندهی ناوگان پنجم درمنطقه محسوب می

گسترده به وی دریایی بحرین با تغییر کاربری ی اصلی نیر، اسکله8335ی ریاست جمهوری بیل کلینتون در سالداده است. در دوره

کن در آن واحد ناوش 4الی  2به طور معمول پذیرای  منظور استفاده از ناوگان پنجم آمریکایی در غرب منامه افتتاح گردید. این اسکله

فرودگاه نظامی برای رو نیز در آن وجود دارد. در مجاورت آن نیز یک ناوچه و تعدادی شناورهای تند 81 گیریبوده و امکان پهلو

زنی در خلیج و گشت ی حراستان پنجم آمریکایی در بحرین وظیفهسیس شده است. ناوگهای هوایی نیروی آمریکا تأاستفاده یگان

های شمالی بخشای ناوگان به عملیات در  851فارس، دریای عمان، دریای سرخ و خلیج فارس را بر عهده دارد. بخش سی تی اف 

دادهایی به ارزش نیروی دریایی ارتش امریکا قرار 2181تا  2118های پردازد. در حد فاصل سالای ایران میهخلیج فارس و مجاور آب

رف قرارداد برای اجرای این های طمنعقد کرد. یکی از بزرگترین شرکتهای نظامی در بحرین یون دالر برای اجرای پروژهمیل 218

ی چند طبقه برای نیروی دریایی ارتش آمریکا مجموعه 2که متعهد به ساخت است  Contract Internationalشرکت  ،هاپروژه

 (.41-43: 8813)چمنکار، پیشرفته در سواحل بحرین شدتباطی مجهز به تجهیزات مخابراتی ار

های زلزال و تمامی توان با استفاده از راکتکه می کیلومتر از کشورمان فاصله داشته، 211ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین تنها 

کیلومتر  881با نام خلیج فارس با برد  881 -ها را مورد اصابت قرار داد. نوع دریایی موشک فاتحنهای کوتاه تا دوربرد کشور، آموشک

-چنین موشکها را نیز دارد و برای تهدید این پایگاه دریایی بسیار مناسب است. همانایی مورد اصابت قرار دادن کشتیبه طور ویژه تو

 باشد.ها را دارا میی مورد اصابت قرار دادن این کشتیهای کروز توانای
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کیلومتر دورتر از  281ها در بحرین پایگاه هوایی شیخ عیسی، نیروی هوایی این کشور است که آمریکاییی دیگر محل مورد استفاده

مای پی نیز توانایی رسیدن به آن را دارد. هواپی 8-های بالستیک کشور، راکت زلزالشکسواحل کشورمان بوده و عالوه بر تمامی مو

 قابل مشاهده است. ،متر دارد 8111گاه که دو باند با طول نهایی نزدیک به در این پای 87-ی افاوریون و جنگنده 8-، پی86-سی

 کویت 7-2-3

می رود.  پایگاه نظالیج فارس و خاورمیانه به شمار میی حساس خمنطقه های اصلی نظامی آمریکا درکویت به عنوان یکی از پایگاه

نظامی آمریکا در عراق به شمار های تدارکاتی نیروهای عنوان پایگاه به "الشیوخ"آمریکا در شمال و شرق کویت، بویژه در نزدیکی بندر

ن گذشته قرار خواهند داد. رفت و آمد چومریکا همامیان آهایی در اختیار نظادر کویت به صورت اختصاصی، اسکلهچنین بنرود. هممی

کویت نیز عمالً به این  3"بوبیان"ی و جزیره "عبدهللخور "یهای منطقهی شناورهای آمریکایی در شمال غرب خلیج فارس و آبآزادانه

اند و در پایگاه های اصلی نظامی کویت تمرکز یافتهواحدها سپرده شده است. عناصر مختلفی از نیروهای آمریکایی تقریباً در تمام پایگاه

کل مشترک با ارتش کویت همکاری ینگ به شفیلیکه، فرودگاه کویت و بندر احمدی و کمپ بوهر یالجابر، پادگان الدوحه، جزیرهاحمد

 81111السالم و اریفجان قرار دارند. استعداد نیروهای نظامی آمریکا در کویت شامل ین واحدهای آمریکا در پادگان علیترکنند. مهممی

بالگرد آپاچی و  65فروند انواع جنگنده،  52دستگاه تانک، لشکرهای فرماندهی زرهی با قدرت هر یک سه گردان،  552سرباز، 

های کویت نقش مهمی را در عملیات جاسوسی و اکتشافی (. پایگاه43-51: همان)وشکی رهگیر و پدافند پاتریوت استواحدهای م

تجزیه های هوایی را ی هواپیماها و بالنآوری شده بوسیلهگان هوایی الجابریه، اطالعات جمعها بویژه پادنمایند. این پایگاها ایفا میآمریک

-کویت و ساحل خلیج فارس فعالیت میچنین یک پایگاه قوی شنود الکترو مغناطیسی در شمال در (. هم58: همان)کنندو تحلیل می

های خود در کویت صرف کرده سازی و بهسازی پایگاهزجهت با های زیادی راهای مختلف هزینهآمریکا در طی سالبه عالوه، نماید. 

 است.

لومتر فاصله از ایران است و کی 884پایگاه هوایی احمد الجابر با  ،می کویت که برای آمریکایی ها آغوش باز کرده استدیگر فرودگاه نظا

 یآشیانه این پایگاه عظیم با چهار مجموعه د.توانند به آن آسیب برساننهای بالستیک کشور میموشکهای زلزال و انواع راکت

 متر قابلیت پذیرش انواع هواپیماهای نظامی را دارد.                                        8111ی سایبانی و باندهایی با طول تعداد زیادی آشیانه ومستحکم بتونی 

 قطر  7-2-4

ی ام سعید تمرکز یافته است. اما المللی دوحه و منطقهدر پادگان السیلیه، فرودگاه بین ی تسلیحات نظامی آمریکابخش عمده

 85ترین مراکز نظامی آمریکا در منطقه اهمیت بیشتری دارد. پایگاه عملیاتی هوایی العدید در امی العدید به عنوان یکی از مهمظپایگاه ن

پا است که باند  84671کیلومتری مرز مشترک این کشور با عربستان قرار دارد. باندهای آن برابر با  61کیلومتری جنوب دوحه در 

ر ی باند پروازی نیز برخوردار است. به طوبته از قابلیت افزایش سریع محوطهشود؛ الی آمریکا محسوب میهواپیمای جنگ 821پروازی 

های ضد مین و انبار تانک، هواپیماهای جاسوسی، یگان 865سرباز،  8111مریکا در قطر بالغ بر کلی استعداد نیروها و تجهیزات آ

                                                           
9.Bobeian 
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ترین مراکز مهم جنگ الکترونیک آمریکا تبدیل شده است. پایگاه سیلیه قطر نیز پس از مهم است که در ضمن به یکی از مهمی خیرهذ

 (.                          52-58: همانالعدید از اهمیت فراوانی برخوردار است و به یک مرکز ستاد عملیاتی مشترک آمریکا تبدیل شده است.)

و کلکسیونی از انواع کیلومتر با سواحل کشورمان فاصله دارد  261این پایگاه که تقریباً در مرکز کشور کوچک قطر واقع شده 

-رسان، سوخت881-،سی86-بی، ترابری سی 8-افکن تقریباً رادار گریز بیشود. هواپیماهای بمبهواپیماهای آمریکایی در آن یافت می

و انواع موشک های میانبرد و  881-گشت دریایی و ... گزارش شده که در بعد موشک های فاتح، هواپیماهای 81-سی-های کی

 بالستیک کشور قرار دارد.

 عربستان سعودی 7-2-5

حل ی خلیج فارس بوده است. محضور نیروهای آمریکایی در منطقهترین محل ترین و مهمراهبردی 8331عربستان از سال 

الخبر، تبوک، ینبوع، پادگان ملک عبدالعزیز در ظهران، پایگاه دریایی ملک فهد در  های الدمام، الهوف،پایگاهاستقرار این نیروها در 

ی ی استقرار نیروهای نظامترین نقطهالطایف است. مهمی ی الریاض و پادگان پیادهملک خالد در ابهاء، پادگان پیادهجده، پایگاه هوایی 

                                                          (.58-54: همانالسلطان در جنوب ریاض است)رآمریکایی در پایگاه هوایی امی

 عمان  7-2-6

-آمریکایی مستقر در عمان از فعال هایاز مشارکت نیروهای آمریکایی و انگلیسی مستقر در عمان در جنگ افغانستان، پایگاهپس 

ه مرکز استان ظفار و در بندر قاموس در مسقط، بندر صالب اند. نیروهای ارتش آمریکا عمدتاًمنطقه شدههای این کشور در ترین پایگاه

المثنی و تیمور استقرار دارند. پادگان پیاده هواییاند. نظامیان وابسته به نیروی هوایی در پایگاه السیب تمرکز یافتهالمللی فرودگاه بین

نظامی و پشتیبانی نیروی  8111گردد. حدود مریکا و انگلیس در عمان محسوب میاصلی نیروهای آهای نظام مصیره نیز از قرارگاه

ی خلیج فارس در انبارهای دوات نظامی ارتش آمریکا در منطقههای دریایی و هوایی عمان حضور دارند. بخشی از اآمریکایی دربخش

                                                                کنند.خاورمیانه از پایگاهی به نام اردوگاه عدالت در عمان استفاده میر عمان قرار دارند. نیروی هوایی آمریکا برای انجام عملیات د

 امارات 7-2-7

المللی الفجیره و ی الظفره در ابوظبی، فرودگاه بینآمریکا از امکانات و تسهیالت متعدد نظامی در این کشور برخوردار است. پایگاه هوای

نظامی آمریکایی و تعدادی از  511زاید، رشید و جبل علی در دوبی از این مراکز هستند. حدود دادی از بنادر امارات شامل بندر نیز تع

 (.54-55: همان)ن کشور قرار دارندهواپیماهای جاسوسی و اکتشافی آن نیز در ای

ها به فکر روزی آورد که شاید آمریکاییقایسه است این گمانه را بوجود میطر قابل مسیسات این پایگاه که با پایگاه العدید قوسعت تأ

یابی بوده و ی بالستیک کشور قابل دستهااند. این پایگاه توسط انواع موشکه ایران اجرای عملیات کنند، بودهکه نتوانند از قطر بر علی

های ایرانی به حساب در آن اهداف ارزشمندی برای سالح سنتزی 8-و آواکس تی 885 _سی_هواپیماهای بزرگ سوخت رسان کی

                        آیند.می
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 خلیج فارس یی اروپا در منطقهرویکرد اتحادیه  -8

ثباتی عالوه بر دارد که بییه به این دلیل اهمیت کند؛ حفظ ثبات برای اتحادیج فارس دو هدف عمده را دنبال میی اروپا در خلاتحادیه

، از این سازد، موجب گسترش ناامنی به مناطق دیگر و افزایش اقدامات تروریستی خواهد شدکه صادرات نفت به غرب را مختل میاین

 هایباشد چرا که جزء قدرتط اروپا، جمهوری اسالمی ایران میتوان گفت اولین گزینه در جهت اعمال فشار در منطقه توسرو می

تروریسم در ی و از سوی دیگر به عنوان نماینده ای را مختل سازدتواند جریان نظم منطقهباشد که براحتی میای میناراضی منطقه

های گسترده و اعمال تحریم کنار قدرت هژمون ضمن خلق چالششود. در همین راستا نیروهای اروپایی در سطح سیستمی شناخته می

آورند. از سویی دیگر خلیج فارس به دلیل داشتن ذخایر عظیم انرژی، در منطقه برای این کشور پدید می صی راو ... تهدیدات امنیتی خا

 ی اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ازیهمنطقه با تحوالت لبنان و فلسطین برای اتحادایط ویژه در عراق و همسایگی این وجود شر

ی به منافع عمدهیابی است نفوذ و حضور خود را در این منطقه گسترش دهد تا عالوه بر دست مندهاین رو همواره این اتحادیه عالق

ساز سببی خلیج فارس که در آینده ممکن است ی ایاالت متحده در منطقهک قدرت فعال از اقدامات خودسرانهخود در نقش ی

 (.                                                                                                                        21: 8813)واعظی،  جلوگیری نماید. ،ها شودتهدیداتی برای آن

 خلیج فارس  یتعامالت امنیتی اروپا در منطقه 8-1

هایی برای اروپا، تالش و ی اقتصادی بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارسی و روابط گستردهعالوه بر تعامالت خوب سیاس

امنیتی با  -فاعیی دکاری خلیج فارس، چند موافقت نامههای عضو شورای همیتی نیز در جریان بوده است. دولتتعمیق روابط امن

تبدیل تجهیزات دفاعی به منطقه ی ترین صادر کنندهی اروپا به مهمیهاتحاد ،ی آنهای امنیتی امضا شد که در نتیجهبرخی از اتحادیه

قدرت نظامی ایران خواهد شد ی خلیج فارس و کاهش های فعال در حوزهاروپا به منطقه سبب افزایش قدرت ورود این تجهیزات از شد.

شد. در گیری تهدیدات بامانور آن و در نهایت شکلامنی در جهت حضور ایران در منطقه  و کاهش قدرت ساز نوعی ناتوانند سببکه می

اند و فعالیت این دو کشور بیشتر بر ان در این زمینه بیشتر فعال بودهی اروپا، دو کشور فرانسه و انگلستعضو اتحادیهمیان کشورهای 

توان ده است. بر این اساس میای نظیر ایران بوکنترل قدرت واحدهای ناراضی منطقهفروش تسلیحات یا ایجاد پایگاه نظامی جهت 

ورا به آن توجه دارند. ی سیاسی و اقتصادی و امنیتی است که کشورهای شی در کنار آمریکا در عرصهای اروپا، گزینهگفت که اتحادیه

ش روابط سپتامبر با توجه به گرایش اغلب اعضای شورای همکاری، بویژه عربستان سعودی، به گستر 88ی اخیر و بعد از در یک دهه

اند. در تری در خلیج فارس برآمدهپی ایفای نقش سیاسی و امنیتی مهماروپا در ی های اروپایی، اعضای اتحادیهامنیتی با دولت -سیاسی

فروند هواپیمای  62های انگلیس در انعقاد قرارداد نظامی انگلستان با عربستان سعودی به منظور خرید توان از فعالیتاین راستا می

ی عربی تمایل کشور به سمت امارات متحده مورد فرانسه بیشترینهزار پوند اشاره کرد. در  481میلیارد و  4جنگنده تایفون به ارزش 

به منظور دایر کردن نخستین پایگاه نظامی فرانسه در خلیج فارس در  2111ی عربی در سال ی فرانسه با امارات متحدهنامهاست. توافق
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گانه دارد. با همراهی فرانسه با ایران بر سر جزایر سهمیقی را ی عربی اختالفات عجایی که امارات متحدهه کرد. از آنامارت ابوظبی اشار

ای را بر این کشور وارد سازد. گذشته از قرارداد با امارات، فرانسه تواند فشارهای گستردهاده از پایگاه نظامی این کشور میو استف

چه مسلم می ایران اختالالتی بوجود آورد. آنهای انرژی جمهوری اسالدر زمینه دارد تا لیارد دالر با عربستانمی 53قراردادی به مبلغ 

رخوردار است. روابط میان ی خلیج فارس از اولویت بیشتری بمدیترانه نسبت به روابط با منطقهی ی اروپا با حوزهاست روابط اتحادیه

ی جهانی و ی تغییر در چرخهبواسطهی آمریکا و ر به خاطر رقابت با ایاالت متحدهی اروپا و شورای همکاری خلیج فارس بیشتاتحادیه

 (.28-88: همانباشد)ای قدرت میمنطقه

 خلیج فارس یروسیه و چین و منطقه  -9

اهمیت انرژی خلیج فارس در پی آن هستند تا سهم خود را از ذخایر منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند و چین  به ها با پی بردنچینی

دهی به ی یکی دیگر از متغیرهای اصلی شکلی اقتصادی و امنیتی است. مبادالت تسلیحاتدر حوزهیابی به منافع استراتژیک در پی دست

، روند رو به افزایشی به خود گرفت و بتدریج چین را به 8361ی س است. این مبادالت از اواخر دهههای چین در خلیج فارسیاست

ند ورود تسلیحات به این منطقه منطقه تبدیل کرده است. گسترش رومین کنندگان مهم تسلیحات مورد نیاز کشورهای این تأیکی از 

ای و از جمله ایران را در معرض تهدیدات قرار دهد. ی واحدهای منطقهای گردد و همههای درون منطقهساز جنگتوانند سببمی

با قابلیت حمل کالهک  CSS-2ک های بالستیاقدامات چین است. عربستان، موشک فروش تسلیحات توسط چین به عربستان از دیگر

را که به  CSS-5و  CSS-4های بالستیک ری کرد. در مراحل بعد ریاض، موشککیلومتر را از چین خریدا 8111ای و با برد هسته

 .(Blumental, 2005:56از چین خریداری کرد. ) ،کیلومتر برد داشتند 8711و  8111ترتیب 

المللی و از یاست رقابت با آمریکا در سطح بینسیاست همکاری و در مقاطعی بسته به شرایط، سبر خالف کشورهای اروپایی که عمدتاً 

سازی در الملل در پی موازنههای بزرگ در سیاست بیناند، روسیه و چین به عنوان قدرتی خاور میانه را اتخاذ کردهجمله در منطقه

اند. البته با توجه به برتری نظامی ر به جایگاه هژمون در منطقه بودهن کشویابی ایبرابر آمریکا در خلیج فارس و جلوگیری از دست

های چین و سخت در برابر آن، اکثر تالش ی نظامی وها برای ایجاد موازنهو امکان و تمایل ضعیف سایر قدرت آمریکا در خلیج فارس

سنتی که بر تعبیر فیزیکی توازن ی سخت و نرم بر خالف موازنهی ی نرم متمرکز بوده است. موازنهبر موازنه سازی،روسیه برای موازنه

دهد. بر این اساس، محور ی قدرت برتر توجه نشان میگرایانهجانبههای اقدامات یکسازی و افزایش هزینهتأکید دارد، به تضعیف، خنثی

سازی و ی خلیج فارس بوده است. موازنهنطقهروابط سیاسی و اقتصادی با م های چین و روسیه عمدتاً افزایش نفوذ و گسترشسیاست

با در ها و مالحظات کلی این دو کشور در قبال آمریکا فارس نیز به نوعی تابعی از سیاسترقابت چین و روسیه در برابر آمریکا در خلیج 

، آمریکا 2118عراق در سال  ی آمریکا بهده سپتامبر و بویژه بعد از حملهای بوده است. بعد از یازنظر گرفتن شرایط خاص منطقه

ای در ابعاد مختلف در پی تغییرات بنیادین نظم منطقهی خلیج فارس در پیش گرفت و بویژه جانبه و تهاجمی در منطقهرویکردی یک

کشور ر این دو تآمد. این رویکرد به تالش گستردههای بزرگ، بویژه چین و روسیه در خلیج برجلوگیری از نفوذ سیاسی سایر قدرتو 
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ها، گسترش روابط با کشورهای عربی خلیج ی این تالشدر خلیج فارس منجر شد که از جملهی نرم در قبال آمریکا برای ایجاد موازنه

تواند حساسیت قدرت هژمون را نسبت به جمهوری اسالمی ایران ران انجامید. این نوع تعامالت میفارس و تعامل با جمهوری اسالمی ای

جود آورد. ولی کنترل ای و ملی برای ایران بوسازد و تهدیداتی را در سطح منطقهبیشتر سازد و فشارهای بیشتری را بر این کشور وارد 

ه در ی دیگری کای ایران فراهم نماید. نکتهمناسبی را برای افزایش نقش منطقههای تواند زمینهی قدرت در آینده میقدرت بوسیله

نگر نطقه است که بر خالف رویکرد بخشیی خلیج فارس قابل مشاهده است، انتقال این پیام به رهبران مرفتار سیاسی روسیه در منطقه

ی متوازن میان ایران و طهتوانایی و قابلیت برقراری راب کند، مسکوکشورهای عربی منطقه را دنبال می واشنگتن که تنها مناسبات با

د با اتخاذ کوشبر این اساس مسکو و شخص پوتین میباشد. زمان دارا میکشورهای عربی و نیز جهان تشیع و تسنن را به طور هم

ای، ی هستهعربی منطقه بویژه در مورد مسئله ای ایران با کشورهایی اسراییل و فلسطین و نیز چالش مواضعی معتدل در قضیه

 (.84-81: همان)های روسیه همراه سازدو دیدگاه ها را با مواضعی طرفرکت همهمشا

 خلیج فارس یرویکرد اسراییل در منطقه  -10

با پایان جنگ ایران و عراق، روند مذاکرات صلح اعراب و اسراییل شدت یافت و اسراییل تالش نمود تا از حضور آمریکا در منطقه 

بنماید. تهاجم عراق به کویت عمالً موجب رکود مذاکرات اعراب و اسراییل شد، اما پس از پایان جنگ دوم خلیج حداکثر بهره برداری را 

داری خود در طول جنگ عراق با متحدین، عمالً امتیاز الزم ار قرار گرفت. اسراییل با خویشتنفارس مجدداً صلح خاورمیانه در دستور ک

ها را مجبور ساخت در جریان صلح خاورمیانه بیشترین مشارکت را داشته باشند. آن ،یان جنگرا از کشورهای عربی کسب کرد و در پا

طلبی نیز پاسخ مثبت دادند و هر یک از های سیاسی اسراییل به توسعهبالنکا کشورهای منطقه عالوه بر تأمین خواستهدر کنفرانس کازا

ای نه چندان رسد در آیندهاین روند به نظر میگر قدس نشان دادند. با م اشغالاری روابط اقتصادی با رژیکشورها، تمایل خود را به برقر

ها در امور طلبی این کشور، دخالت صهیونیستافزایش یافته و با توجه به توسعهدور حضور سیاسی و اقتصادی اسراییل در منطقه 

و فرهنگی منطقه ناسازگار است و مردم منطقه بخصوص جایی که این مسئله با بافت سیاسی امنیتی خلیج فارس گسترش یابد. از آن

یش از پیش امنیت منطقه ب ،های جدی نشان خواهند داد در نتیجه با این حضورلعملاران نسبت به این حضور از خود عکسمردم ای

 (.                          84-81: همان)دچار مخاطره خواهد شد

 گیرینتیجه

منطقه و به تبع آن کل جهان را متأثر  ،های اخیرای دارد و وقایع آن  طی سالافیایی پیچیدهی جغرمحدودهجمهوری اسالمی ایران 

ای واقع شده است که منازعه در مقیاس استراتژیک و مبنی بر منافع قدرت در چهارچوب آن جریان دارد. کرده است. ایران در منطقه

گذارد، ی بر جوامع زندگی بشری بر جای میپذیرأثیر قاطع اجتنابمهم محیطی ، ت موقعیت جغرافیایی به عنوان یکی از متغیرهای

-ای و قدرتدات گسترده از طرف واحدهای منطقهبا تهدی ژئوپلیتیک خلیج فارسی هاست که در منطقهسال جمهوری اسالمی ایران

، جایگاهش را در ضمن تهدید موقعیت و امنیت ملی آن کهبوده است ها در محیط پیرامونی خود مواجه نای و رقابت آهای فرامنطقه
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ی، مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسهای است. این تهدیدات در زمینه ای همراه ساختهالمللی با نوسانات گستردهای و بینمحیط منطقه

ن منطقه در ایایران  ،است. بر این اساسای را تغییر داده های منطقه، بازیایهای فرامنطقههای قدرتترانزیتی و... به همراه دخالت

ی نقطههژمون در جهانی قدرت،  یای آمریکا مواجه بوده است و با توجه به وجود ایران در چرخههمواره از سوی هژمون فرامنطقه

گرایانه و مداخلهکند از طریق رفتارهای ، هژمون سعی میدهد. در این مرحلهرفتارهای تهاجمی از خود بروز می عطف فوقانی، هژمون

گیری ، شکلانزوا ساز به کنترل واحدهای ناراضی از وضع موجود یا به اصطالح یاغی نسبت به نظم جهانی اقدام کند که ماحصل آن

مهوری در این راستا ج به صورت گسترده، محدود یا همراه با استراتژی غیر مستقیم است. های بازدارندهدیپلماسی بازدارنده و جنگ

در معرض  ،گذار استی جهانی قدرت تأثیرلحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی در چرخه ی یکی از واحدهایی که ازایران نیز به منزله اسالمی

وجود و الگوهای رفتاری هژمون قرار دارد. تاریخ این کشور گویای چنین واقعیتی است. در حال حاضر نیز با توجه به نارضایتی از وضع م

نوعی تقابل بین هژمون آمریکا و ایران شکل گرفته است. به  ،ایی منطقهی هژمونیک و بویژه در حوزههعدم پذیرش نظم مهار کنند

-اجمی آن، از جمله رفتارهای انزوادر معرض رفتارهای ته ،ی عطف فوقانیبه فاز قدرت جهانی هژمون و نقطه همین سبب، با توجه

  .گرایانه قرار گرفته استانه و مداخلهساز

                                                                  

 منابع و مآخذ
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