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 دهیچک

خلیج فارس به عنوان یكی از مرزهای آبی ایران در طول تمام قرون از مناطق استراتژیك بهه مهمار      

به رومنی مشاهده كرد؛ بهه  توانمیاست. اهمیت این منطقه را در تحوالت مختلف تاریخ ایران  رفتهمی

ههای  ایهران متهر ر از ویژگهی اقتصهادی و اتتمهاعی گوناگون سهاختار سیاسهی  هایدورهكه در  ایگونه

ژئوپلیتیك و ژئواستراتژیك آن بوده است. از سوی دیگر خلیج فارس به عنوان یهك منطقهژ ژئوپلیتیهك 

 ههایویژگیواقع در یكی از مهمترین مسیرهای دریایی نه تنها در آسیا بلكه در سراسر دنیا از اهمیت و 

 ههایرقابتسهت تها از سههیده دم تهاریخ خاصی برخوردار است. لذا این موقعیهت ممتهاز سهشد مهده ا

اخیهر بهه  هایسهالسلطه گر همواره مورد توته قرار گیهرد؛ و در  هایدولتاستعماری و توسعه طلشانه 

صنعتی تهان را بیش از پهیش متوتهه منطقهه  هایقدرتدلیل اهمیت زیاد انرژی حاصل از تولید نفت 

های قدرت هایقه خلیج فارس به بررسی سیاستدر این پژوهش برآنیم تا ضمن تشیین منطكرده است. 

 بهردازیم. ایمنطقهفرا 

 هاکلید واژه

 ای  استراتژیك  آمریكا. ی فرامنطقههاقدرتخلیج فارس  
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 مقدمه

ی هاقدرتخلیج فارس به دلیل موقعیت ژئواستراتژیك خود همواره درگذمته مورد توته      

منطقژ خلیج فارس در  .  بر اهمیت آن افزوده مدبزرگ بود و پس از كشف نفت دراین منطقه

بعد از تنگ دوم تهانی و با افول قدرت تهانی  ی اروپایی بود.هاقدرتابتدا تحت سیطره 

منطقه خلیج فارس افزوده مد  به طوری كه  انگلستان  به تدریج برنفوذ ایاالت متحده امریكا در

ر موروی  ایاالت متحده تنها قدرت برتر ی اتحاد تماهیهاتالشبه بعد به رغم  1970از دهه

پس از پایان تنگ سرد  در مرایطی كه امریكا رقید قدرتمندی در  .مدیمی تلقی امنطقه

ی را برای مدیریت امور در منطقه دنشال اگستردهی هاتالش  كردینممنطقه برای خود تصور 

ایگاه برتر امریكا در نظام بین الملل برخی از نظریه پردازان روابط بین الملل  با تركید بر ت كرد.

مریكا در منطقه خلیج فارس را با توته به موقعیت آدر دوران پس از تنگ سرد  سیاست 

ی این كشور برای كسد تایگاه هژمونیك در سطح هاتالشمحوری این منطقه  در راستای 

به رغم تالش ی پس از تنگ سرد  ایاالت متحده امریكا هاسال. طی كنندیمتهانی تعشیر 

ی هنگفت برای تثشیت موقعیت هژمونیك خود در منطقه خلیج فارس  هانهیهزفراوان و صرف 

ی مانند امنطقهمخالفت بازیگران  .و موانع تدی در این منطقه رو به رو بوده است هاچالشبا 

ی امنطقهیی مانند عراق  از موانع هاعرصهی این كشور در هایناكامایران با هژمونی امریكا و 

ی بزرگ برای هاقدرتالمللی نیز تالش سایر  در سطح بین هژمونی امریكا در خلیج فارس است.

 .مودیمفارس محسوب  سازی در مقابل امریكا در خلیج اعمال نفوذ در منطقه  اقدام برای موازنه

 ی رقید صورتهاقدرتدر دوران تنگ سرد  موازنه سازی از طریق استراتژی تقابلی میان 

  ولی پس از تنگ سرد  استراتژی رقابت و همكاری تایگزین استراتژی تقابلی مده گرفتیم

اگر چه در هم تنیدگی روابط و برخورداری از منافع مشترك در فضای تهانی مده  از  است.

را افزایش داده است؛  هایهمكاری بزرگ كاسته و در مقابل  سطح هاقدرتسطح رقابت و تقابل 

ی آنها از برتری بی چون و چرای یك بازیگر در برابر هاینگرانوع به معنای حذف اما این موض

ی موازنه تویانه سخت افزاری دیگر هاتالشبه عشارت دیگر  اگرچه . سایر بازیگران نیست

ی موازنه تویانه در مكل نرم هاتالشی بزرگ ندارد  اما هاقدرتتایگاه چندانی در استراتژی 

دارد. مخالفت سه كشور روسیه  آلمان و فرانسه با تهاتم امریكا به عراق در آن هم چنان ادامه 

یی است كه نظریه پردازان برای تریید این ادعا  یعنی هانمونه  یكی از مهمترین 2003سال 

 .كنندیمی بزرگ درخلیج فارس به منظور موازنه سازی نرم  مطرح هاقدرترقابت 
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 اهمیت استراتژیك خلیج فارس

بطوریكه می دانیم در دنیا نقاطی وتود دارد كه انهدام آنها و یا صدمه زدن به ترسیسات      

به سادگی تعادل تهان را به هم بزند. مناطق صنعتی در آلمان  آمریكا   تواندیها ممستقر در آن

انگلیس  ژاپن یا بازارهای بورس لندن  نیویورك  توكیو و پاریس و باقی مهرهای بزرگ و تر یر 

گذار مانند وامنگتن  نیویورك  لوس آنجلس  فرانكفورت  برلین  لندن و پاریس. ضربه به هر 

در دنیا وتود دارد كه هر  یاكدام یك از این مراكز پس از چندی قابل تشران است  اما نقطه

اقتصاد دنیا و به دنشال آن حیات انسان صنعتی را  تواندیگونه ضربه مدید با تصرف سریع آن م

مدت به خطر اندازد. در حال حاضر تهان كماكان به انرژیهای هیدروكربوری نظیر گاز و به 

درصد ذخایر گازی تهان در  40درصد ذخایر نفتی و  65نفت متكی است. این در حالیست كه 

خاورمیانه قرار دارد. كشورهای حوزه خلیج فارس تنها كشورهای تهان هستند كه تا هشت 

میلیون بشكه در  75ر دارند. مصرف روزانه نفت تهان در حال حاضر سال دیگر نفت در اختیا

طی مدت كوتاهی ذخایر استراتژیك نفتی  تواندیروز است. هرگونه اختالل در انتقال نفت م

غرب و مرق را به انتها رسانده و ضمن افزایش سرسام آور قیمت نفت  در میان مدت سشد 

كه كشورهای  دهدین تولید و مصرف نفت نشان متوقف رمد اقتصادی تهان مود. بررسی میزا

تولید كننده فعلی نفت به سرعت در حال از دست دادن ذخایر خود هستند و ماید از سالهای 

درصد كشورهای تولید كننده نفتی برای عرضه ندامته بامند. در آن صورت  80به بعد  2020

 ترمین كنند.نفت تهان را  توانندیكه م مانندیتنها چند كشور باقی م

عربستان سعودی  ایران  امارات متحده عربی  عراق و كویت تمامی این كشورها در حامیه      

ها دارد. این آن "تهدید "و  "فرصت"خلیج فارس واقع هستند و خلیج فارس نقش اصلی را در 

تنها دو به بعد نیز نفت دارند. باید گفت كه  2080كشورها تنها مناطق دنیا هستند كه از سال 

درصد ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارند؛ به عشارت دیگر  34كشور عربستان سعودی و ایران 

هرگونه اتفاقی در حیات سیاسی و اقتصادی این دو كشور تر یر مستقیمی بر تمدن غرب و مرق 

 مرداد(. 30: 1383تهان دارد)ایسنا  

اندازه یك میدان نفتی متوسط ایران نفت كانادا غول صنعتی آمریكای ممالی نیز حتی به      

كه تا  مودیسال دیگر كار میادین كانادا نیز تمام است. با این محاسشه مشخص م 16ندارد. 

میلیون بشكه كمشود بازار  15نخواهد ماند و  یادر تهان صنعتی  دیگر تولید كننده 2020سال 

لگران نفتی از هم اكنون پیش بینی را باید خاورمیانه و بویژه خلیج فارس ترمین كند. تحلی
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درصد نفت دنیا توسط خاورمیانه ترمین خواهد مد. به عشارتی  70  2030كه در سال  كنندیم

میلیون كیلومتر  6به وسعت  یاخاورمیانه مشدل به قلد تهنده تهان خواهد مد. در منطقه

 میلیارد انسان رقم خواهد خورد)خرازی  ماتا(. 12مربع سرنومت 

درصد گاز تهان در منطقه كه  40در بخش گاز اهمیت منطقه كمتر از نفت نیست. وتود      

بخش اعظم آن در اختیار ایران دارد كه به عنوان دومین دارنده منابع گازی تهان است  

. با توته به موارد فوق طشیعی است كه غرب بویژه كندیتذابیت منطقه را دو چندان م

 1050برای خلیج فارس قائل موند. از  یاژهیو صنعتی اهمیت ودرته اول نظامی  یهاقدرت

میلیارد آن در این نقطه واقع مده است. بسیار پر واضح  685میلیارد بشكه ذخایر قطعی نفت 

است كه مالك این نقطه از تهان  مالك دنیا خواهد بود. بنابراین نشردهای بزرگ بر سر تصرف 

 منطقه مسئله غریشی نیست.

 

 سیاسی و اقتصادی خلیج فارس موقعیت  

است كه غفلت هر  یاچنانكه ذكر مد اهمیت فعلی و آتی خلیج فارس و خاورمیانه به اندازه     

(. بنابراین 65: 1381مود)اسدیان   2020سشد زوال اقتصادی آن تا سال  تواندیقدرتی از آن م

 یایك قاره  بلكه منطقهكه خلیج فارس نه منطقه ضروری برای یك كشور یا  مودیمالحظه م

مهم برای  شات اقتصاد تهانی است. همانگونه كه ذكر مد تغییرات در امنیت این خلیج و 

به سرعت بر چشم انداز امنیتی دیگر كشورها تر یر بگذارد. به  تواندیكشورهای پیرامون آن م

ن منطقه صرف امتهای زیادی را برای تصرف كامل ای 90كه آمریكا از اویل دهه  رسدینظر م

  آمریكا عالقه زیادی را 1991. بویژه پس از فروپامی اتحاد تماهیر موروی در كندیكرده و م

برای توسعه پایگاههای نظامی خود در این منطقه به كار گرفت. ضلع تنوبی خلیج فارس و 

وی در دریای عمان از مدتها قشل در اختیار دول آمریكا و انگلیس بوده و آنها همواره حضوری ق

-1980اند. روی كار آمدن دولتهای چهگرا در عراق طی سالهای تنوب خلیج فارس دامته

سشد مد تا نیمه ممالی خلیج فارس از چنگ این  1978و وقوع انقالب اسالمی در  1950

ارتش آمریكا با یورش عظیم  ارتش یك میلیون نفره صدام  1991قدرت خارج بماند. در سال 

اق درهم مكست و عمالً توازن خود را به سود خود در منطقه بر هم زد  حسین را در تنوب عر

در حالیكه تا پیش از این ارتش عراق به عنوان نیروی اول اعراب مطرح بود و حداقل چهار برابر 

عربستان قدرت نظامی دامت. حاكمیت بالمنازع در منطقه با وتود ارتش عراق ممكن نشود؛ اگر 
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از زمان به عنوان نیروی خنثی كننده نیروی دوم مخالف آمریكا  ییهاچه این ارتش در برهه

(. آمریكا با حضور در افغانستان  توسعه پایگاههای 3-75: 1383)ایسنا  كردییعنی ایران عمل م

هزار نظامی در  120آسیای میانه  افزایش حضور در كشورهای عرب خلیج فارس و استقرار 

دوگانه آمریكا مدتی است  یهااستیمل خلیج بردامت. سخاك عراق خیز بزرگی برای تصرف كا

كه با خروج عراق از صف مخالفان آمریكا به پایان رسیده است  اما آمریكا برای تسلط كامل 

مقاومت مدید  -2وتود ایران  -1خود بر خلیج فارس هنوز با دو چالش دیگر مواته است: 

شتر آمریكا. بطوریكه می دانیم علیرغم حجم اروپا  روسیه و چین برای مقابله با سلطه طلشی بی

هزار آمریكایی در عراق  افغانستان   300عظیم نیروهای آمریكایی مقتدر در منطقه)حداقل 

خنثی كننده  توانندیآسیای میانه و میخ نشینهای تنوب مستقر هستند( هنوز این نیروها نم

احل ممالی خلیج فارس  بنادر عریض نیروی ایران به حساب آیند. ایران با برخورداری از كل سو

هزار نفری و زیر ساختهای عظیم تداركاتی  سد بزرگی بر سر راه  700و بزرگ  ارتش حدود 

برای  یانیروهای آمریكایی است. به نظر می رسدآمریكا حداقل تا چند دهه آینده برنامه

ی به تز نیاز به ارتش دو رویارویی تمام عیار نظامی با ایران ندامته بامد  چرا كه چنین اقدام

  باید از پشتیشانی تهانی برخوردار 2003تا سه برابر نیروی به كار گرفته مده در مارس 

 (.www.Shane.ir/pe/newبامد)

اما مورد دوم كشورهای مانند ژاپن و اروپا به مدت به نفت خلیج فارس وابسته هستند. این      

د روسیه و یا آمریكای مركزی و تنوبی در اختیار ها به هیچ وته ذخایر نفتی به مانندولت

آنها را همواره با این نگرانی  تواندیو تسلط یك قدرت بر آن م ندارند. از دست رفتن خلیج فارس

مواته كند كه ماید روزی قدرتی مایل به محدود كردن حوزه تصمیم گیری آنها با استفاده از 

صادر كننده نفت بود از اواسط این دهه به  1990كشور چین نیز كه تا سال  اهرم نفت مود.

كه خلیج فارس منطقه استراتژیك  دانندیها نیز به خوبی موارد كننده نفت تشدیل مد. روس

است كه نشاید آن را تحت هیچ مرایطی به یك قدرت توسعه طلد واگذار كرد. خلیج فارس 

كشورهای پرتمعیت نیست. در بزرگ و یهامتشكل از ارتش یابرخالف اكثر نقاط تهان منطقه

این منطقه به تز ایران  یك كشور تنگ زده عراق  كشوری با تمعیت بیست میلیون نفری 

كشورها اكثراً فاقد زیرساختهای  این میلیون وتود دارد. و انشوهی از كشورهای یك تا سه عربستان

اقع صدها میلیارد مناسد برای پرورش و نگهداری نیروهای عظیم مسلح هستند  حال آنكه به و

تن نفت را در اختیار دارند و برخی از این كشورهای كم تمعیت نفتی معادل قاره اروپا و 
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آمریكای ممالی دارند. نكته كلیدی در روابط آمریكا و اروپا چالش بر سر خلیج فارس است. 

 نیترنیهمزمان با حمله مجدد آمریكا به عراق سنگ 2003اروپای غربی  روسیه و چین در سال 

یكسان اقدام آمریكا در حمله  یامقاومت را از خود نشان دادند. فرانسه  آلمان و ایتالیا به گونه

به عراق را امتشاه و نشانه امتیاق آمریكا به تنگ دانستند. الشته مكست مشكوك ارتش عراق 

نگیرد   در چهار روز آخر تنگ و فتح بودن مقاومت بغداد سشد مد تا اتماع علیه آمریكا مكل

اما آمكار است كه اروپا این بار در مقابل اقدام نظامی در مقابل تنها قدرت خلیج فارس سكون 

 (.77: مماره1382نكند)كلر  

)عراقی  افغانی  یاانهیكه اروپا ظاهراً در مشارزه آمریكا با مشارزان خاورم رسدیچنین به نظر م    

رف دیگر آنها از مكستهای آمریكا در عراق و سعودی و مصری( تمایلی به دخالت ندارد. از ط

كندی حركت این كشور در افغانستان ناراضی نیستند. با در نظر گرفتن این واقعیت كه تلفات 

ها سیاست صشر و انتظار خود را موفق نفر گذر كرد  آن 3000سربازان آمریكایی در عراق از 

از نشردهای بالكان  آفریقا و یا آمریكای  ترهدیچی. آمریكا اكنون نشرد در خاورمیانه را پنندیبیم

اند كه نشرد در بین النهرین و میه تزیره عربستان با اكنون پی برده هایكائی. آمرندیبیمركزی م

بوده است. بازوهای وامنگتن بیش از حد بر  پندامتندیتر از آنچه مدرگیری ایران بسیار مشكل

ند و بر عكس كشورهای اروپایی  چین و روسیه را روی قدرت ایاالت متحده حساب كرده بود

دست كم گرفته بودند. در خاورمیانه محاسشات بسیار پیچیده است. در لشنان  سوریه  فلسطین 

امغالی و عراق طی نیم قرن اخیر هیچ نشردی به سرانجام نرسیده است  چرا كه مشح قدرتهای 

دیگر مده است. حتی ارتش اسرائیل با  یهاادهو اروپائی مانع از برتری یك اراده به ار یامنطقه

 كمك بازوان اطالعات بی رحم خود نتوانست امنیت مورد نظرش را در لشنان و فلسطین امغالی

 )كه وسعتی كمتر از استان بصره عراق دارند( اعمال كند.

الشته هدف از بیان این مطلد این نیست كه بسیاری از مقاومتهای محلی به قدرتهای      

اروپایی  روسیه و چین ارتشاط دارد  اما واضح است كه در خاورمیانه اگر تمامی طرفهای درگیر 

. اما بازی اصلی در منطقه بر سر ایران است. ایران پس از وقوع مودینخواهند آرامشی برقرار نم

  ناگهان از ترگه نیروهای غربی خارج مد و به صورت نیروی 1978انقالب اسالمی در سال 

ایران اصالً قابل مقایسه با سایر كشورهای منطقه نیست. سابقه  یهالیقلی درآمد. پتانسمست

  حال آنكه رقشای عرب ما گرددیدسترسی ایرانیان به علوم و فنون تدید به صد سال قشل باز م

حداكثر چهل سال سابقه همنشینی با تمدن تدید را دارند. مضافاً آنكه ایران از هشتاد سال 
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صنعتی  نیروهای تحصیل  یهارساختیمعتشر  ز یهااین سو دارای ارتش منظم  دانشگاهقشل به 

كرده و غیره بوده است. ایران سواحل ممالی خلیج فارس را كاماًل در اختیار دارد. تایی كه 

. كنندیقاره پیما در آن تردد م یهایهزار كشتی  نفتكش  سوپر نفتكش و كشت 13ساالنه 

دارد. آمریكا به دنشال  یاتهای الزم را برای تشدیل مدن به قدرت منطقهایران تمامی ظرفی

اینست كه توان رزمی ایران را نیز منهدم كند و یا آنكه ایران را كامالً دولت همراه خود سازد. به 

حكومت  یارهیپی برد كه عربستان بدلیل وتود بافت عش 2001ویژه آنكه آمریكا از سهتامشر 

رد و مردم آن نیز اصالً قابل اعتماد برای غرب نیستند. به همین دلیل آمریكا در قابل اتكایی ندا

سه سال اخیر به تدریج نیروهای خود را به قطر و بحرین منتقل كرده است. اكنون برای آمریكا 

مسلم مده است كه سعودیها بیشترین ا ر را به حوادث یازده سهتامشر  بمد گذاریهای عربستان 

اند. بنابراین هدف آمریكا دست یابی بی چون و چرا بر اركان حاكمیت  یها دامتهعلیه آمریكای

« ایران»نیروهای مسلح و تغرافیای ایران است. از دید آمریكا نقطه پرش برای تصرف تهان 

 (.www.viceace.orgاست. اما آیا بین آرزوی آمریكا و تحقق آن تعادلی وتود دارد)

آمریكا به عراق پی  2003 اماره رفت اروپا به ویژه پس از حمله مارس اما در مورد اروپا قشالً     

برد كه هدف آمریكا دستیابی بی چون و چرا بر خلیج فارس است. اما اروپا به هیچ عنوان اتازه 

كه فضا به  خواهدیكه اروپا نم مودی. چنین متصور مدهدیحمله نظامی آمریكا به ایران را نم

میلیون بشكه  15زه مدن منطقه پیش برود. اروپای غربی به بیش از سمت و سوی میلیتاری

نفت در روز احتیاج دارد. در سالهای آینده نزدیكترین منشع انرژی به اروپا خلیج فارس و 

از آخر پایگاه مستقل منطقه صرف نظر كند)كرین   تواندیخاورمیانه خواهد بود. لذا اروپا نم

كه در تریان مسئله انرژی  مودیین دلیل مالحظه م(. به همwww.Negaresh.de؛ 2003

. اما در مقابل كندیو غنی سازی اورانیوم  اروپا مجدداً بر ادامه سیاست گفتگو تركید م یاهسته

ها سشد مده تا روابط با اروپای غربی توسعه از ایران كه این خواسته ییهااروپاییان هم خواسته

مسائل اصلی بین طرفین است. اما ناگفته  یاای هستهحقوق بشر و سالحه یهانشاید. بحث

نیست كه سشد رویگردانی كامل اروپا از ایران  یاهینماند كه این اختالف آنقدر اساسی و پا

 توانی(. حال دیدگاه روسها را نسشت به ایران چگونه مwww.e-resane.comمود)دریوفس  

اقتصادی و درگیریهای داخلی از حضور  ارزیابی كرد. پر واضح است كه روسها به دلیل ضعف

  اما ایران برای روسیه دارای اهمیت استراتژیك كنندیتدی در منازعات تهانی خودداری م

كشور تنوبی روسیه قادر به ایفای نقش تعیین كننده در آسیای میانه و  نیتراست. بزرگ
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سطح باالیی از مناسشات افغانستان  خلیج فارس و عراق است.روسیه و ایران در حال حاضر از 

تجاری برخوردار هستند. گذمته از این ایران بازار مناسشی برای تسلیحات روسی است  اگر چه 

. روسیه هنوز كنندیروسها در فروش تجهیزات پیشرفته خود به ایران با نیت مثشت عمل نم

نیروگاه بومهر را  مدرن وعده داده مده را به ایران تحویل نداده است و راه اندازی یهاتنگنده

. اما ایران برای روسیه كارت خوش مانسی است. اگر روسها به دنشال گرفتن اندازدیبه تعویق م

تا بالفاصله  موندیامتیاز اقتصادی و سیاسی از آمریكا بامند به ایران تنها اندكی نزدیك م

گفت كه این كشور  توانیوامنگتن با تقاضای مسكو موافقت كند. اما در مورد چین به یقین م

مش و نیم میلیارد دالر اسلحه به ایران فروخته و در طول تنگ  1983-2003طی سالهای 

تكنولوژیكی همكاری  یهانهیتحمیلی نیز ایران را تنها نگذامت. از طرف دیگر این كشور در زم

رمد دو تدی با ایران دارد. در مقابل چین نیز نیازهای تدی در زمینه انرژی به ایران دارد. 

رقمی اقتصادی چین طی دو دهه اخیر سشد مده تا مصرف انرژی این كشور به رقم قابل 

. چین با در اختیار كندیتوتهی برسد  تا آنجا كه دیگر منابع داخلی آن كشور كفاف تولید را نم

میلیارد بشكه ذخیره نفتی)حتی از یك پنجم ذخایر نفتی اییران نیز بهره مند  23دامتن 

سال  19كه چین نیز حداكثر تا  دهدی. برآوردها نشان مكندیعادل ایران نفت تولید منیست( م

میلیون بشكه نفت  10تا  12دیگر نفت دارد  حال آنكه احتماالً در آن سالها مصرف چین روزانه 

حامل گاز آل. ان. تی بدان نرسد  مناطق صنعتی آن كشور مشدل به  یهایو كشت رسدیم

 .مودیممهركهای متروكه 

چین نیاز به منشع قابل اتكای انرژی دارد  بنابراین ایران تحت امغال آمریكا برای چین به      

هیچ وته متصور نیست. اما چین نیز بازیگرقدری است. چین نیز بارها از كارت ایران برای عقد 

نظامی و راندن آمریكا از تایوان استفاده كرده است. به محض اینكه آمریكا تصمیم به كمك 

  چین نیز به ادامه گفتگوهای نظامی با ایران ردیگیفروش تكنولوژی پیشرفته به تایوان م

! عكس این سیاست نیز صادق است  هر زمان كه آمریكا امتیازی به چین داده  این پردازدیم

چین تحت فشار آمریكا برنامه  1995كشور روابط خود با ایران را محدودتر كرده است. در 

نیز تالمهای آمریكا برای لغو  1996و  1997در ایران را لغو كرد. در  یاراكتور هسته ساخت

 (.175: 1997ایران و چین ادامه دامته است)بركلی   یاروابط هسته

اما آمریكا به تز آماده سازی فضای سیاسی برای تصرف خلیح فارس با یك عامل تدی      

ماه  6یران است. مقابله با چنین نیرویی دست كم به دیگری مواته است  آنهم نیروهای مسلح ا
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نیاز دارد. ایران برخالف عراق از حمایت  1991تداركات و گردآوری ارتشی به بزرگی سال 

از ابزارهای غیركالسیك  تواندیتهانی برخوردار است  تمعیت و وسعتی سه برابر عراق دارد و م

نی به آتش كشیدن نیمی از خاورمیانه است. مضافاً برای نشرد استفاده كند. نشرد با ایران به مع

آنكه زنجیره حوادث پی در پی پس از آن سرانجامی نخواهد دامت. الشته بطوریكه می دانیم از 

نفتی آمریكا با  یهامركت نیتر. زمانیكه بزرگگذردیسال م 50افزایش اهمیت خلیج فارس 

یر كردند)در حالیكه انگلیس در سواحل هجوم به این منطقه سواحل تنوبی این خلیج را تسخ

ممالی خلیج فارس از اوایل قرن بسیتم مشغول حفاری چاه نفت بود( ارزانی استخراج نفت از 

انگلیس كماكان  1950تا  1970سایر نقاط دنیا از تمله آمریكا را از چشم انداخت. در سالهای 

رات انگلیس را مجشور كرد به سلطان دریای عمان و خلیج فارس بود. اما كمشود مدید اعتشا

به بعد نیز عمالً ناوهای  1970با امهراطوری خود خداحافظی كند و از  60تدریج از دهه 

آنها را نوسازی  توانستیتنگی خود را بازنشسته كرد  را كه نم یهایناوها و كشت هواپیمابر  نیم

تای انگلیس را  1970مریكا از كند و نه آنكه هزینه نگهداری آنها بدهد. این امر باعث مد كه ا

 در اداره منطقه بگیرد.

ایاالت متحده نیز بجای انتقال حجم عظیم ناوگان به منطقه استراتژیك خلیج فارس با     

: 1376تقویت روزافزون ارتش ایران به ماه عنوان ژاندارم منطقه خلیج فارس را داد)نائشیان  

 -بود كه نیروهای كماندویی و هوابرد و آبی یانه(. تركید ارتش در رژیم گذمته نیز به گو182

خاكی آن قابل توته و در حد دو لشكر و دو تیپ مستقل بود. وقوع انقالب اسالمی ناگهان 

منطقه را با خالء قدرت مواته كرد. اگر چه آمریكا با اعزام دو ناوگان بزرگ خود متشكل از دو 

بزرگ و كوچك تنگی سعی كرد كه مانع از رویداد ها كشتی ناو هواپیما بر و صدها هواپیما و ده

نگهداری  1980كه در دنیای دو قطشی  دانستندیهر حادا ه ای مود. اما آمریكائیها خوب م

خلیج فارس توسط چند واحد دریایی و هواپیمایی امكان پذیر نیست  بویژه اینكه اگر اتحاد 

ارس رسیده بود قصد دست درازی به كیلومتری خلیج ف 300موروی كه با تسخیر افغانستان به 

. یا آنكه عراق به دنشال اعاده حاكمیت خود بر تنوب)منطقه بی طرف  كویت و كردیمنطقه را م

برای تسخیر و یا حتی حمله  یا. اگرچه ایران هیچگاه برنامهافتادیممال مرق عربستان( م

الحه واگذار كرد(. اما اینها محدود به همسایگان تنوبی خود ندامت)ایران حتی بحرین را با مص

آمریكا از روی استیصال اعالم كرد كه هر  جتاًیاست. نت مدهیهیچكدام مانع نگرانی آمریكا نم

. این دهدیاقدامی در خلیج فارس توسط دممنان را با تمام امكانات از تمله بمد اتم تواب م
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تعیین نكرده بود)و تنها در حالی بود كه آمریكا چنین مروطی را حتی برای مرزهای اروپا 

 تاً یكیلومتری آمریكا رخ داده است(. نها 90در بحران كوبا در  1963مشابه این تهدید در سال 

به سه اقدام همزمان دست زد. ابتدا تقویت بیش از پیش پایگاههای خود  1981آمریكا از سال 

اختن عراق به تنگ در كشورهای غربی خلیج فارس  دوم تقویت ناوگان دریایی و سوم درگیر س

 با ایران تا با یك حركت دو مدعی قدرت)به زعم آمریكا( درگیر نشرد فرسایشی موند.

برای امریكا این نیز كافی نشود. آمریكا به دنشال اقدام استراتژیك بود. ابتدا ارتشهای عربی را      

قویت همزمان مجشور به توسعه بیش از اندازه خود نسشت به وسعت و تمعیت كرد و سهس با ت

تركیه و پاكستان به دنشال كم رنگ كردن خطر موروی مد. اما علیرغم تمام این تالمها آمریكا 

كماكان هیچ پایه استراتژیكی برای حفظ خلیج فارس ندامت. اوج گیری تنگ ایران و عراق 

 هایسشد ناامنی منطقه مد. اصابتی پی در پی مومك به كشتیهای نفتكش منطقه و غرق كشت

. مضافًا اینكه در منطقه  دادیه دلیل برخورد با مین بازارهای دنیا را بشدت تحت تر یر قرار مب

فوق استراتژیك به نام تنگه هرمز قرار دامت كه حتی با یك نیروی متوسط مسدود  یانقطه

میلیون بشكه نفت  10كردن آن ممكن بود و این به معنی محروم مدن بازار نفت از حدود 

 (.75-90: 1984ر روز بود)بورس  صادراتی د

 

 آمریکا در خلیج فارس یهااستیس

منطقه خلیج فارس  نقطه هدف گیری مده از سوی گروه پر نفوذی از طراحان سیاست      

خارتی آمریكا بوده است كه عقیده دارند دولت آمریكا برای دستیابی به سلطه تهانی باید 

« تنگ بر سر منافع»ایكل كلر نویسنده كتاب كنترل نفت این منطقه را به دست گیرد. م

: هدف از كنترل عراق تسلط بر منابع نفت آن به عنوان یك اهرم قدرت است و نه یك دیگویم

منشع سوخت. تسلط بر منطقه خلیج فارس به معنای دامتن كنترل روی اروپا  ژاپن و چین 

 د داد.است. این كار به ما قدرت كنترل باز و بستن میر نفت را خواه

در تهت بر پا ساختن یك امهراطوری آمریكایی  یامنطقهدواتمردان آمریكابه دنشال اگر      

بیابان این منطقه دو بشكه از هر سه بشكه  یهاد  اولین نقطه خلیج فارس خواهد بود. مننبام

ع نفت موتود در تهان را در دل خود نهفته دارد. ذخایر نفتی عراق به تنهایی بیش از مجمو

: 1993ذخایر موتود در روسیه  ایاالت متحده  چین و مكزیك تخمین زده مده است)كلر  

مكل گرفت و از آن هنگام به بعد  1970(. این رویكرد كه حین بحران انرژی سالهای دهه 67
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 یهااستیبیان خود را در س نیترتوسط یك نسل از سیاستمداران صیقل خورده  تسورانه

است. دولتی كه در برنامه خود در حمله به عراق و مستقر كردن رژیمی  دولت تورج بوش یافته

دست نشانده وامنگتن در آنجا از هر دولت دیگری در آمریكا برای تشدیل مدن منطقه خلیج 

فارس به یك مستعمره آمریكا نزدیك مده است. بینش ژئوپلیتیك برانگیزنده سیاست كنونی 

ست كه عامل كلیدی برای امنیت ملی آمریكا همانا سلطه دولت آمریكا در هجوم به عراق  آن ا

تهانی یعنی برتری كامل بر هر گونه رقید بالقوه است. ایاالت متحده برای رسیدن به این هدف 

نه تنها باید قادر به اعمال قدرت نظامی خود در هر نقطه از تهان و در هر زمان بامد  بلكه 

رین آن نفت و بویژه نفت خلیج فارس است باید منابع كلیدی  روت تهان را نیز كه مهمت

كنترل كند. از دیدگاه راستهای افراطی مستقر در كاخ سفید و پنتاگون كه تعیین كننده 

سیاستهای كنونی دولت آمریكا هستند  اهمیت حیاتی منطقه خلیج فارس تنها از تهت سهم 

ست كه این منابع به ایاالت آن در ترمین انرژی ایاالت متحده نیست  بلكه از آن تهت مهم ا

مریان انرژی تهان را در دست دامته بامد تا بتواند رقشای بالقوه را از  دهدیمتحده اتازه م

دستیابی به آنها محروم كند. چاس فریمن سفیر سابق ایاالت متحده در عربستان در دوره 

سترسی به منابع دولت آمریكا اعتقاد دارد كه برای د ": دیگویریاست تمهوری بوش اول م

انرژی باید بر آنها كنترل دامته بامد. تفكر غالد در دولت این است كه پایان یافتن تنگ سرد 

مرایطی را برای آمریكا فراهم آورده است كه بتواند اراده خود بر تهان را تحمیل كند و آنها كه 

ایدئولوژی آنها  "نند توان تعیین مسیر رویدادها را از طریق اعمال قدرت دارند موظفند چنین ك

 (.80: 1993كلر  چنین است)

است كه از تهت  یانهیدر این دیدگاه ایدئولوژیك  عراق گنج مودیبنابراین مالحظه م     

اهمیت بی همتا است. نفت خام عراق بر خالف نفت موتود در زیر خاك یخ بسته آالسكا یا 

 یهانهیمواج طوفان دریا  به آسانی و با هزآسیای مركزی و یا زیر ا یهانهفته در زیر خاك تلگه

درالر برای هر بشكه ارزانترین هزینه ممكن قابل دسترس است. اما مركتهای نفتی و  5/1ناچیز 

دیك چینی هدفشان تنها تسلط بر این منابع نیست. هدف آنها بسیار فراتر از تسخیر عراق و 

. دولت آمریكا از همان هنگام موك نفتی سالهای دهه رودیتسلط بر منابع نفتی آن كشور م

به طور پیگیر و بی وقفه مشغول افزایش قدرت نظامی خود در منطقه خلیج فارس   1970

ساختن پایگاههای نظامی  فروش اسلحه و بستن قراردادهای دو تانشه نظامی با رژیمهای محلی 

از  یاا آماده تحكیم قدرت خود در نقطهبوده است. اكنون بر پایه این قدرت نظامی دولت آمریك
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تهان است كه اهرم تعیین كننده موازنه قدرت در چند دهه آینده خواهد بود. دولت تورج 

دبلیو بوش با كنترل عراق با یك ضربت خواهد توانست این طرح استراتژیك دراز مدت را 

در پشتیشانی عملی از  معروف مد. او "دكترین كارتر"تحكیم بخشد. انی سیاست بعدها به نام 

این تهدید نیروهای ویژه آمادگی سریع را به وتود آورد و واحد نظامی چند هزار نفره ای كه در 

به خاورمیانه اعزام  عاًیسر توانستینزدیكی منطقه مستقر مد و در صورت بروز بحران م

 (.4: 2003مود)گرین  

این كشور قادر به قانع كردن  1991ل قدم بعدی آمریكا تنگ خلیج فارس بود. قشل از سا     

دولتهای اطراف خلیج فارس برای اتاره دادن به ارتش آمریكا برای حضور نظامی دائم در خاك 

آنها نشود. عربستان ضمن حفظ روابط نزدیك با آمریكا  آغاز به تنوع بخشیدن به روابط تجاری و 

به این كشور   1980اواخر دهه نظامی خود كرد و هنگام ورود چاس فریمن سفیر آمریكا در 

ایاالت متحده از تهت فروش اسلحه به عربستان به مقام چهارم تنزل پیدا كرده بود و فریمن 

كه حتی از تهت تجاری نیز بریتانیا  فرانسه و چین تای آمریكا را گرفته بودند.  داردیاظهار م

و دیگر دولتهای اطراف خلیج  با آغاز تنگ خلیج فارس این مرایط به كلی تغییر كرد. عربستان

و در نتیجه نظامیان  كردندیفارس دیگر با حضور مستقیم نظامی آمریكا در منطقه مخالفت نم

كمك نظامی با سرعت هر چه  یهامیآمریكا گروههای متعدد ساختمانی  دالالن اسلحه و ت

ا دوباره روی تنگ خلیج فارس عربستان سعودی ر"تر وارد منطقه مدند. به قول فریمن تمام

 (.3)همان: "نقشه ما قرار داد و روابط ما را كه سخت فرسوده مده بود دوباره احیاء كرد

عامل مهم دیگر در قدرت یابی نظامی آمریكا  تحمیل یك تانشه مناطق ممنوعه برای پرواز      

های بود كه بیشتر توسط پایگاه 1991هواپیماهای عراقی در ممال و تنوب این كشور در سال 

مركز ": داردی. رابینسون اظهار ممدیهوایی آمریكا در تركیه و عربستان سعودی اعمال م

فرماندهی در نزدیكی ریاض عربستان دارای چنان ظرفیتی است كه بسیار فراتر از توان 

)تانسون  كندیصدق م قاًی. این مسئله در مورد قطر نیز دقرودیعربستان برای استفاده از آن م

(. قدم بعدی حمله به افغانستان و تنگ بی پایان و بی مرز علیه ترورسیم كه منجر 74: 1992

به حمالت هوایی آمریكا به كشورهای یمن  پاكستان و دیگر مناطق مد  قدرت آمریكا در 

منطقه را تقویت كرده است. در كنار این بخش اعظم بودته نظامی دولت آمریكا صرف 

. ترسیسات نظامی اطراف خلیج فارس از تیشوتی در مودیس منظامی در خلیج فار یهابرنامه

بارها  هایكائیاند. آمرماخ آفریقا گرفته تا تزایر دیه گوگارسیا در دریای هند گسترش داده مده
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و  مودیاند كه استقرار نیروی نظامی در عراق موتد ایجاد امنیت برای خرید نفت ماذعان كرده

كه « قرن تدید آمریكایی»به نام  یا. بنیانگذاران پروژهندكیعرضه آن را بدون اختالل م

نظریه پردازان سیاست خارتی آمریكا است. عمده اعضای آن در دوره  نیتریمجمعی از افراط

اند از تمله اعضای آن دیك چینی  دونالد رامسفلد و لوئیس لیشی دولت بوش تشكیل مده

. پیوند كنندیسرائیل هم فكر و هماهنگ عمل مهستند. این گروه با همتایان افراطی خود در ا

از افراد  یاها مجموعهایدوئولوژیك این گروه در دوره ریچارد نیكسون و فورد قوام یافت. آن

ترسیم  1975هستند كه خطوط كلی آن در سال  یاهستند كه در صدد پیاده كردن برنامه

ه تایی درتایگاه دولت درقرن بیستم  نوعی تا ب (.may 12 ,V.O-A, 2007مده بود)

 هاقدرتالشته اینجا به تایی  هژمون درسطح بین المللی و همچنین خلیج فارس  روی داد.

ی از تغییر ساختار قدرت در نظام بین الملل صورت ادههدرمنطقه خلیج فارس با ترخیری دو 

ی و در گرفت؛ بدین معنی كه كشورهای اروپایی از ایفای نقش درته اول در سطح بین الملل

بازماندند و به تای آنها امریكا نقش اصلی و برتر را به عهده  1970خلیج فارس ازابتدای دهه 

مجموعه روندها و تحوالت بعد از تنگ تهانی دوم  موتد تضعیف تدریجی قدرت  .گرفت

انگلستان پس از تنگ تهانی دوم به علت ضعف مدید قدرت  انگلستان در خلیج فارس مد.

از بازسازی و سرمایه گذاری برای تجدید توان خود مد  در حالی كه امریكا به نظامی  وارد ف

عنوان قدرتی كه كمترین آسید را از تنگ دیده بود  توانست نقشی قدرتمندانه در عرصه بین 

ایاالت متحده به تدریج به عنوان قدرتی نوظهور به  .الملل و به تشع آن در خلیج فارس ایفا كند

  1970در دهه .  تایگزین انگلستان مد1970افت و پس ازمدتی از دههخلیج فارس راه ی

كشورهای خلیج فارس روابط و تعامالت خود با امریكا را در قالد دكترین دوستونی نیكسون 

سیاست دوستونی با اتكا بردو قدرت و متحدمنطقه ای امریكا یعنی ایران و  .مدیریت كردند

این در مرایطی  ن امنیتی در خلیج فارس مكل گرفت.عربستان سعودی به منظور ایجاد تواز

بود كه اتحاد تماهیر موروی درعراق  یمن تنوبی  ظفار و ماخ افریقا از نفوذ قابل توتهی 

 )ستون نظامی(امنیت منطقه به نقش آفرینی ایراندر این چهارچوب  ترمین  .برخوردار مده بود

 مقابل تهدید ین بیشترایجاد بازدارندگی دردكتر موكول مد. ستون اقتصادی()سعودی و عربستان

دردوره تنگ سرد  خلیج فارس از مناطق اصلی رقابت  .كمونیستی اتحاد تماهیر موروی بود

امریكا و اتحاد تماهیر موروی بود و هریك از دو ابرقدرت  سعی دامتند تا نفوذ خود را از 

 ران در دوران قشل از انقالب وای .ی درخلیج فارس افزایش دهندامنطقهطریق تذب بازیگران 
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ممار متحدان امریكا قرار دامتند و رژیم بعثی  در كشورهای عربی حامیژ تنوبی خلیج فارس 

اما وقوع انقالب اسالمی  .عراق  روابط بسیار نزدیكی با اتحاد تماهیر موروی  برقرار ساخته بود

رج و از نفوذ امریكا درخلیج ی از سلطه امریكا خاامنطقهدر ایران موتد مد یك قدرت عمدة 

ی فرامنطقه ای در این منطقه در دهه هاقدرتی و امنطقهفارس كاسته مود و تعامل بازیگران 

ی امنطقهمود. در واقع  وقوع انقالب اسالمی در ایران  باعث ظهور بازیگر  تردهیچیپ 1980

حمایت مشترك امریكا و   1980در دهه .چالشگر در برابر هژمونی و تسلط امریكا در منطقه مد

كشورهای مورای همكاری خلیج فارس از عراق در تنگ مقابل ایران  در ابعاد مختلف سیاسی  

همكاری و سیاست  ی گسترده  برای مقابله با این چالش بود.هاتالشنظامی و اقتصادی  نشانگر 

برای  هاآنمشترك امریكا و كشورهای تنوب خلیج فارس در راستای منافع و اهداف مشترك 

در  هایهمكارتضعیف قدرت ایران و عراق ازطریق تداوم تنگ بین دو كشور قرار دامت. این 

اواخر تنگ و در بحشوحژ نشرد نفتكش ها  معطوف به مقابلژ مستقیم با ایران مد. فروپامی 

از سوی دیگر و  1990اتحاد موروی و پایان تنگ سرد از یكسو و حمله عراق به كویت درسال

ی بین المللی اعمال مده بر عراق موتد مد هامیتحرمدهای بعدی باز پس گیری كویت و پیا

ی خود را از دست بدهد. این دو امنطقهاین كشور به عنوان یك بازیگر قدرتمند  عماًل نقش 

تحول مهم  باعث مد كه حضور و برتری ایاالت متحده امریكا درخلیج فارس در مقایسه با سایر 

منطقه ای  افزایش یابد و این مروعی برای تالش امریكا در راستای هژمونی بر ی فراهاقدرت

منطقه بود. فروپامی موروی  باعث تالش رهشران امریكا برای طراحی نظام تك قطشی درعرصژ 

یی مانند نظم نوین تهانی مد كه بالطشع در خلیج فارس نیز به هامیپارادابین المللی در قالد 

به عنوان تنها قدرت فرامنطقه ای دخیل درمسائل منطقه تلوه گر صورت حضور امریكا 

ی الزم برای هانهیزم  به صورت عملی امكانات و 1990.حملژ عراق به كویت در سال مدیم

كسد موقعیت برتر نظامی برای امریكا در خلیج فارس و حضور مستقیم آن در منطقه را بیشتر 

تشكیل ائتالف بین المللی تحت رهشری امریكا برای  امغال كویت از سوی عراق به .مهیا ساخت

تنگ با ارتش صدام و بیرون راندن آن از خاك كویت منجر مد. امریكا از این زمان به دلیل 

استلزامات طرح نظام تك قطشی در عرصژ تهانی و اهمیت منطقه خلیج فارس در این طرح  

ند و حمله عراق به كویت  توتیه و سعی كرد با حضور نظامی بیشتر  موقعیت خود را تثشیت ك

آمریكا سیاست مهار دوگانه را برای مقابله  1990بهانه الزم برای آمریكا را فراهم كرد. در دهه 

ی تجاوزكارانژ هااستیسبا ایران و عراق به عنوان بازیگران مخالفت سلط امریكا در پیش گرفت. 
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عد از امغال كویت  مرایط تدیدی را ی مورای امنیت سازمان ملل متحد بهاقطعنامهصدام و 

ایاالت متحده برای   در منطقه به وتود آورد تا به این بهانه  حضور نظامی امریكا گسترش یابد

اترای استراتژی خود نیازمند استقرار نیرو  امكانات و تجهیزات نظامی حضور نظامی در منطقه 

ج فارس كه حضور نظامی آمریكا مشنی بر خود در خشكی بود. برخالف دورة پیش از تنگ خلی

ی فرهنگی و سیاسی برخی از كشورهای منطقه خلیج فارس  محدود و هاتیحساسبه دلیل 

و در عین حال بحث  ترگسترده  مشهودتر و تریعلننامشهود بود  در این دوره این حضور  

رش حضور از یكسو بهانژ الزم برای گست 1990حملژ عراق به كویت در سال  .برانگیزتر است

ی هاینگرانمستقیم نظامی امریكا در خلیج فارس را به وتود آورد و از سوی دیگر با افزایش 

یی تدی هازهیانگی  بسترها و امنطقهامنیتی اعضای مورای همكاری خلیج فارس ازقدرت های 

را برای تعمیق پیوندهای استراتژیك بین كشورهای تنوبی خلیج فارس و امریكا  به ویژه در 

ی بین امریكا ادوتانشهبراین اساس  موافقتنامه های نظامی   ابعاد نظامی امنیتی  مهیاكرد.

این موافقتنامه ها از سوی كشورهای  .به امضا رسید 1990وكشورهای مورای همكاری در دهه 

درمقابل  ایاالت متحده امریكا با  .منطقه با هدف تضمین بقا و امنیت  توسط امریكا امضا مد

بعد از یازده  .ثشیت هژمونی در این منطقه به دنشال امضای این موافقتنامه ها بودهدف ت

  حضور مستقیم نظامی امریكا درخلیج فارس افزایش یافت و این كشور مرحلژ 2001سهتامشر 

امریكا سعی كرد خلیج فارس و  .تدیدی را برای تثشیت هژمونی خود در خلیج فارس آغاز كرد

ی بزرگ هاقدرته نفوذ انحصاری خود تشدیل كند و از حضور تدی سایر خاورمیانه را به حوز

رقید در منطقه تلوگیری كند و در این راستا  ایران و عراق را در زمرة محور مرارت قرار داد  

به عراق حمله نظامی كرد و تالش نمود ایران را منزوی كند و  2003برای تغییر رژیم درسال 

كرد تا همكاری و مشاركت كشورهای مورای همكاری خلیج فارس را در این راستا امریكا سعی 

امغال عراق  تقویت ترتیشات نظامی دوتانشه با كشورهای عربی خلیج فارس و .به دست آورد

انزوای كامل ایران  سه بعد  اساسی سیاست سیطره امریكا در منطقه خلیج فارس بعد از یازده 

براساس تركید منعطفی از بازدارندگی  دیهلماسی  . رویكرد امریكامودیمسهتامشر محسوب 

مشتنی بر اتشار  برتری نظامی تهانی و استفادة پیشگیرانه یا پیش دستانه از نیروی نظامی به 

ی امریكا برای سیطره هاتالشی دموكراتیك امریكایی بوده است. هرچند هاارزشهمراه اماعه 

در مقطع بعد از یازده سهتامشر  هاتالشما این بر خلیج فارس  از چندین دهژ گذمته آغازمد  ا

ی مد. در مقطع اخیر و با امغال عراق  مسائلی مانند مشارزه با تریتدوارد مرحله نوین و بسیار 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ       1397 بهار، 4 شماره، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

54 

ی الزم برای حضور امریكا در خلیج فارس را بیشتر هابهانهتروریسم و افراط گرایی درخاورمیانه  

ی هامخالفتو  هاچالشنی امریكا درخلیج فارس با برخی فراهم كرد. با وتود این  سیاست هژمو

ی فرامنطقه ای رو به رو مده است و امریكا هاقدرتی و موازنه سازی نرم امنطقهبازیگران 

 .ی رو به رو استاعمدهو موانع  هاچالشدرتثشیت هژمونی خود در منطقه با 

 

 همکاری و رقابت :ی اروپاییهادولت

الملل و قراردامتن اغلد كشورهای  بین د با توته به ساختار دو قطشی نظامسر در دورة تنگ     

عمده اروپایی مانند فرانسه  انگلستان و آلمان غربی در ترگژ بلوك غرب و هم چنین نگرانی 

با امریكا به ویژه در  هاییاروپافزاینده این كشورها از تهدید كمونیسم  همكاری و همراهی 

ی امریكا برای هاتالشبا فروپامی نظام دو قطشی و  االیی قرار دامت.مسائل امنیتی در حد ب

و مناطق مختلف تداوم یافت  با این حال   هاحوزهی اروپا با امریكا در هایهمكارهژمون مدن  

 با همراهی كامل نشوده است. هاحوزهاین همكاری همانند دوره تنگ سرد  یكهارچه و در تمام 

با امریكا در سیاست مشارزه با تروریسم در سطح باالیی بوده   هاییاروپای به عنوان نمونه  همكار

اما در مواردی مانند حملژ امریكا به عراق كه وامنگتن سیاست یك تانشه گرایانه و تهاتمی را 

  .اندنكردهدر پیش گرفته بود  كشورهای عمدة اروپایی مانند فرانسه و آلمان با آن همراهی 

  همراهی كشورهای اروپایی به مفهوم تمایل آنها به هاحوزهه در بسیاری از نكتژ دیگر این ك

استفاده از قدرت امریكا در عرصه تهانی  به نوعی است كه بتواند اهداف و منافع آنها را نیز 

ی بزرگ اروپایی تمایل ندارند مانند دوران تنگ سرد  امریكا را هاقدرتدرحقیقت   ترمین كند.

تر در مناطق مختلف تهان  همراهی كنند؛ از این رو استراتژی دو وتهی برای سیطره بیش

و  كنندیم. در مرایطی كه منافع اروپا ترمین مود  همكاری اندكردههمكاری و رقابت را اتخاذ 

 .پردازندیممود  به رقابت و موازنه نرم  هاآندر مرایطی كه موتد تضعیف قدرت بین المللی 

 

 تژی موازنه نرماسترا : روسیه و چین

برخالف كشورهای اروپایی كه عمدتاً سیاست همكاری و در مقاطعی بسته به مرایط      

  اندكردهسیاست رقابت با امریكا در سطح بین المللی و از تمله در منطقه خاورمیانه را اتخاذ 

رابر روسیه و چین به عنوان دو قدرت بزرگ در سیاست بین الملل  در پی موازنه سازی در ب

. اندبودهامریكا در خلیج فارس و تلوگیری از دستیابی این كشور به تایگاه هژمون در منطقه 
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برای  هاقدرتالشته با توته به برتری نظامی امریكا در خلیج فارس و امكان و تمایل ضعیف سایر 

زی  بر ی روسیه و چین برای موازنه ساهاتالشایجاد موازنژ نظامی و سخت در برابر آن  اكثر 

موازنه نرم متمركز بوده است. موازنه نرم برخالف موازنژ سخت و سنتی كه بر تغییر فیزیكی 

ی اقدامات یكجانشه گرایانژ قدرت هانهیهزتوازن تركید دارد  به تضعیف  خنثی سازی و افزایش 

ذ و ی روسیه و چین عمدتاً افزایش نفوهااستیسبر این اساس  محور  .دهدیمبرتر توته نشان 

در مورد موازنه نرم دو .گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با منطقه خلیج فارس بوده است

 قدرت روسیه و چین در برابر امریكا در سطح بین المللی  چند نكتژ مهم قابل ذكر است.

نخست این كه این دو قدرت از توان رویارویی منفرد و یا حتی مشترك با امریكا در حوزة 

ی هانهیهزنیستند و به دلیل وتود تردید در مورد موفقیت چنین سیاستی و نظامی برخوردار 

و  هاوهیمدوم این كه سیاست موازنه نرم با استفاده از  .باالی آن  تمایلی به این امر ندارند

المللی مانند مورای امنیت  عدم  ابزارهای غیرنظامی ازتمله اقتصادی  استفاده از نهادهای بین

المللی و حمایت از  ی یكجانشه گرای امریكا در سطح بینهااستیسالفت با حمایت و حتی مخ

به موازنه نرم با نوع رویكرد  هاقدرتمیزان توسل این  .مودیمی امریكا  دنشال امنطقهمخالفان 

 تریتهاتمی كه سیاست امریكا هر قدر اگونهامریكا در مسائل مختلف  ارتشاط مستقیم دارد  به 

اتر بامد  احتمال اتخاذ موازنه نرم و میزان موازنژ بیشتر خواهد بود مانند)سیاست و یكجانشه گر

ی موازنه در برابر آن هازهیانگاما با كاهش ابعاد تهاتمی سیاست خارتی امریكا   دولت بوش(

موازنه سازی و رقابت چین و روسیه در برابر امریكا  .كمتر خواهد بود اوباما مانند سیاست دولت

و مالحظات كلی این دو كشور در قشال امریكا  هااستیسج فارس نیز به نوعی تابعی از در خلی

سهتامشر و به ویژه بعد از حمله  11بعد از  .ی بوده استامنطقهبا در نظر گرفتن مرایط خاص 

  امریكا رویكردی یكجانشه گرا و تهاتمی در منطقه خلیج فارس 2003امریكا به عراق در سال 

ی در ابعاد مختلف و تلوگیری از امنطقهت و به ویژه در پی تغییر بنیادین نظم در پیش گرف

این رویكرد به تالش  .ی بزرگ  به ویژه چین و روسیه  در خلیج فارس برآمدهاقدرتنفوذ سایر 

این دو كشور برای ایجاد موازنه نرم در قشال امریكا در خلیج فارس منجر مد كه از  ترگسترده

 گسترش روابط با كشورهای عربی خلیج فارس  تعامل با تمهوری اسالمی هاشتالتمله این 

 .در خلیج فارس بود ترتامعایران و در مجموع  كمك به ایجاد نظمی چند بعدی و 
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 گیرینتیجه

سال قشل به این سو)با  17و غرب خاورمیانه منشع اول انرژی تهان است. از  خلیج فارس     

ا حركت تدّی خود را برای تصرف منطقه آغاز كرده است و از دو سال فروپامی موروی( امریك

اند. اكنون آمریكا برده یهاقشل به این سو اروپای غربی  روسیه و چین پی به تدی بودن برنامه

نشرد اصلی بین نیروهای سیاسی خارج از منطقه است. نقش ایران در این بین تدی و تعیین 

تگوها تهران و آینده سیاسی آن خواهد بود. اكنون به نظر كننده است. اما محور اصلی گف

این وظیفه دولتمردان و سیاستمداران ایرانی است كه از تضاد منافع بین قدرتها بهترین  رسدیم

بهره را بشرند. در یك نقطه نیز تردیدی نیست كه آمریكا از مرزهای غربی پاكستان تا تل آویو 

. طشیعی است كه تضعیف ایران دستور كار وامنگتن كندیرا تحمل نم یاهیچ قدرت منطقه

بامد. منطقه خلیج فارس با خالء قدرت روبروست و آمریكا مایل به پر كردن این خالء به 

است  چرا كه این منطقه استراتژیك ترین نقطه دنیا است.  21تنهایی و به عنوان ابر قدرت قرن 

كه اولویت نخست چه از  رسدیه بامد  به نظر ممنطق یهاالشته اگر بنا به همكاری میان دولت

  ترمین امنیت خلیج فارس و تدوین یك مرام یانظر ژئوپلیتیك و چه از نظر دیهلماسی منطقه

وتود دهها ناو و  دیهلماتیك برای تدوین ساختار تدیدی برای امنیت این خلیج است. -حقوقی

فرامنطقه ای تعلق دارند نه تنها خلیج زیردریایی و ناوهای هواپیمابر كه به قدرتهای بزرگ 

فارس را به پادگانی نظامی مشیه كرده است  بلكه امكان انجام اقداماتی نظیر الیروبی حامیه 

ه غرق مده را با دمواری مواته كرده است. ب یهایخلیج فارس و یا خارج ساختن بقایای كشت

و  های  كشتكندین عشور مویژه در تنگه هرمز كه درصد قابل توتهی از نفت تهان از آ

نفتكشهای غرق مده در اطراف آن وضعیت نامناسشی را برای دریانوردان به وتود آورده است. 

تجاری حئز اولویت  یهایاین امر پاكسازی خلیج فارس را برای عشور آزادانه نفتكشها و كشت

ت محیطی این برای بهشود مرایط زیس ستیبایكرده است. افزون بر این كشورهای منطقه م

آبراه بسته كه زندگی بسیاری از ساكنان ساحلی به آن وابسته است  تدابیر اترایی 

امنیتی در این خلیج  -بیندیشند.اگر قرار بامد كه رژیم زیست محیطی و ترتیشات حقوقی

استراتژیك تدوین و به مورد اترا گذامته مود  نخستین گام خروج نیروهای نظامی قدرتهای 

است كه با سقوط صدام حسین نه تنها تداوم حضورمان توتیهی قابل قشول  یافرا منطقه

تفاهمات بیانجامد.  سوء به بروز و یا تعمیق حتی ندارد  بلكه تداوم این حضور گسترده ممكن است

 یهاسوء تفاهم تشدید برای یامنطقه فرا یهادخالت قدرت در این باره برخی از ناظران از احمتال
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گویند. اما اگر چنین سناریویی به قوع بهیوندد  آنگاه  شورهای منطقه سخن میمرزی میان ك

حتی اختالفات تزئی كشورهای منطقه نیز بالقوه ممكن است به بحرانهای پیچیده و دموار 

احساسات ضد غربی مردم  یاتشدیل مود. از سوی دیگر تشدید حضور نیروهای فرا منطقه

ستی در منطقه معله كشیده است. چنین اوضاع خطرناكی منطقه را تحریك و اقدامات تروری

یك بار دیگر ضرورت همكاری تمعی كشورهای حامیه خلیج فارس بر سر تفاهم برای اخراج 

و تدوین یك نظام امنیتی كارآمد و بی طرفانه برای این منطقه را به  یانیروهای فرا منطقه

ورود  اخومایندی در پی خواهد دامت.. ضرورتی كه نادیده گرفتن آن عواقد نكشدیتصویر م

امریكا به خلیج فارس بعد از تنگ تهانی دوم آغاز مد  اما تنها بعد از خروج انگلستان در 

بود كه امریكا به قدرت فرامنطقه ای اصلی در این منطقه تشدیل مد  در دوره  1970ابتدای دهه

موروی در مناطق مختلف تهان از  تنگ سرد  امریكا عمدتًا در پی موازنه سازی در برابر اتحاد

تمله خلیج فارس بود  اما با پایان تنگ سرد  محور اصلی سیاست امریكا در منطقه خلیج 

آمریكا با تشدید حضور .فارس بر تثشیت سیطره و تسلط خود بر این منطقه قرار گرفته است

 .ژمونی خود برآمدمستقیم نظامی در منطقه بعد از بحران حمله عراق به كویت  در پی تثشیت ه

و به ویژه حمله امریكا به عراق نیز گام مهمی برای تسلط بر  2001سهتامشر  11تحوالت بعد از 

تالش امریكا برای سیطره  .ی بزرگ بودهاقدرتمنطقه از سوی امریكا و تلوگیری از ورود سایر 

ی متحدان تلد همكار ی و فرامنطقه ای بوده است.امنطقهبر خلیج فارس  دارای ابعاد 

یی مانند دموكراتیك سازی در هاطرحی  برای ایجاد اصالحات بنیادین در قالد امنطقه

و كومش برای ایجاد نظمی تدید و تغییر رژیم و یا  تربزرگخاورمیانه و یا طرح خاورمیانه 

ی مخالف در مواردی مانند حمله به عراق و تالش برای انزوای تمهوری هادولتتضعیف 

ی امریكا بوده است. در بعد فرامنطقه ای  همراه امنطقهی تالش هاتلوهان  از اسالمی ایر

ی هاقدرتی متحد و همسو مانند برخی كشورهای اروپایی و تلوگیری از نفوذ هادولتساختن 

ی امریكا در مورد خلیج فارس بوده هااستیسبزرگ رقید مانند چین و روسیه  در راستای 

ی و فرامنطقه ای به سیاست هژمونی و توسعه طلشی امنطقهای و رویكرده هاواكنش .است

ی سخت هاروشامریكا نیز متفاوت بوده است. از دیدگاه صاحد نظران  استفاده از ابزار نظامی و 

افزارانه برای به دست گرفتن كنترل اوضاع درمنطقه نه تنها از موقعیت برتر امریكا حكایت 

در سطح بین  .مودیمین كشور با موقعیت هژمونیك  تلقی بلكه نشانژ فاصله زیاد ا كندینم

المللی  به رغم همراهی نسشی و گزینشی برخی كشورهای اروپایی با امریكا در خلیج فارس  در 
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ی تهاتمی و یكجانشه گرای امریكا از سوی هااستیسی با اعمدهی هامخالفتبرخی موارد نیز 

حمله امریكا به عراق از سوی فرانسه و آلمان را  این كشورها وتود دامته است كه مخالفت با

ی اروپایی در قالد هاقدرترویكرد چین و روسیه و حتی برخی . در این راستا دانست توانیم

ی اقتصادی  نهادهای هاوهیممفهوم موازنه نرم قابل تشیین است كه مامل استفاده از ابزارها و 

در مورد  .ط و نفوذ در منطقه خلیج فارس بوده استبین المللی و ابزارهای سیاسی و توسعژ رواب

گفت به رغم برخی  توانیممرایط و نتایج سیاست و تالش امریكا برای سیطره در خلیج فارس  

ی و فرامنطقه ای  امریكا با موازنه سازی امنطقهبا این كشور در سطح  هایهمراهو  هایهمكار

ین و روسیه و برخی كشورهای اروپایی و ی بزرگ مانند چهاقدرتتدی ولو نرم از سوی 

به  هامخالفتو  هانهیهزاین گونه  .ی به ویژه ایران رو به رو بوده استامنطقهمخالفت بازیگران 

 .مودیمكه سیاست امریكا بیشتر تهاتمی و یكجانشه گرایانه  مودیمویژه هنگامی بیشتر 

و  هاتیموفقدر دو دهه اخیر با  گفت كه سیاست امریكا در خلیج فارس توانیمدرمجموع  

یی مواته بوده ولی سیاست تهاتمی امریكا در منطقه خلیج فارس نتوانسته است هایناكام

ی بیشتر امریكا از یكسو و افزایش بی هایناكامموتد تثشیت هژمونی این كشورش و دو به 

ن اساس  امریكا با ی در سطح منطقه از سوی دیگر منجر مده است. بر ایهایناامنو  های شات

اتخاذ رویكرد تدید مشتنی بر چند تانشه گرایی و مشاركت بازیگران تر یرگذار  ناگزیر است 

در خلیج  هاآنی بزرگ و منافع هاقدرتظهور و تقویت سایر  رویكرد سابق خود را كنار بگذارد.

ای اصلی در ی از متغیرهامنطقهی منفی عمومی به سیطرة آمریكا در سطح هاواكنشفارس و 

 .ندیآیماین خصوص به ممار 
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