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چکیده
تـرین منـاطق جهـان اسـت. در     ترین و با اهمیـت فارس به لحاظ موقعیت  ژئوپولتیکی و راهبردي از حساسخلیج

کـه گذشـتن   دولت کارتر براین عقیده بود ((که خلیج فارس یکی از سـه مـانع اساسـی و حساسـی اسـت      1979سال 
توانـد موجـب آغـاز جنـگ جهـانی سـوم       نیروهاي بلوك شرق (اتحاد جماهیر شوروي سـابق و اقمـارش) از آن مـی   

المللی منطقه را تکـان داد و دسـتخوش تحـوالت    گردد)).از آن زمان به بعد چهار حادثه مهم و اساسی در مقیاس بین
امـام خمینـی (ره)   حضرت به رهبري 1979دهم فوریه انقالب اسالمی بود که در یاز،ساخت. نخستین رویداد بزرگ

جدیـد دکتـرین  بـا  ساخت خارج شد. به پیروزي رسید. نظام جدید ایران از پیمان سنتو که ایران را با غرب مرتبط می
شماره شمن عنوان دبه قرار گرفت و این کشور مهوري اسالمی ایران، آمریکا به عنوان شیطان بزرگ در برابر نظام ج

با تهاجم عظیم 1980سپتامبر 22ایران بود که در تاریخ عراق بر علیه . دومین رویداد بزرگ جنگ ران در آمدیک ای
هاي نیمه دوم قرن بیسـتم شـناخته شـد،    ترین جنگگرنظامی عراق به ایران آغاز گردید. این جنگ که یکی از ویران

از عـرب منطقـه خاورمیانـه   و اتحـاد کشـورهاي   ایران از یک سوملت بیش از هشت سال طول کشید و موجب بسیج 
بـا تجـاوز عـراق بـه    1990سوي دیگر در دو طرف مرزها گردید. سومین حادثـه دگرگـون کننـده در روز دوم اوت    

انگیز شد. این جنگ نتیجه بـه هـم خـوردن موازنـه قـدرت ناشـی از       کویت پدید آمد که منجر به یک جنگ شگفت
المللی و از ائتالف و همبستگی بینبرداري با بهرهمنطقه خلیج فارس بود که کشور عراق ایران در عراق بر علیه جنگ 

خود را مسـلح سـاخت. چهـارمین حادثـه مهـم حملـه       ،افزارهاي ساخت آمریکا و سایر کشورهاسازي جنگبا ذخیره
2003مارس 20ی به عراق در پی این حادثه، آمریکا با حمله نظامدر آمریکا بود. در2001تروریستی یازدهم سپتامبر 

الملل را تثبیت کرد و در واقع شـرایط مسـاعدي   گرایی خود در نظام بینجانبهو سرنگونی رژیم صدام، حاکمیت یک
الملـل و منطقـه   گرایانـه) خـود بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم در نظـام بـین         جویانـه (مداخلـه  را براي ایفاي نقش سـلطه 

فارس فراهم ساخت.خلیج
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مقدمه
فارس با تأمین بخش عظیمی از انرژي مورد نیاز جهان و موقعیـت ژئوپلتیـک آن از   منطقه خلیج

هاي جهانی بود و تالش براي اعمال سلطه و حفظ نفـوذ در ایـن منطقـه بـه     دیرباز مورد توجه قدرت
هاي راهبردي آنها تبدیل شده است. پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی و آغـاز جنـگ      ک سیاستی

هـا را در منطقـه   تحمیلی عراق علیه ایـران کـه حضـور گسـترده نظامیـان غربـی بـه ویـژه آمریکـائی         
ــیج ــه  خل ــران ب ــروزي ای ــوگیري از پی ــراي جل ــارس و ب ــا   ف ــه ب ــی منطق ــال داشــت، وضــعیت امنیت دنب

هـاي متعـدد دفـاعی کشـورهاي منطقـه بـا       مواجه شـد و بـه رغـم انعقـاد پیمـان     هاي بسیارپیچیدگی
ویـژه پـس از   هـاي امنیتـی بـه   هاي غربی، توفیق چندانی نداشته و روند رو به افـزایش نگرانـی  قدرت
هاي آمریکاي در حمالت نظامی به عراق و افغانستان، سبب گردیـده اسـت کـه کشـورهاي     ناکامی

گري بـراي ایجـاد امنیـت در منطقـه گـرایش یابنـد. بـر خـالف حضـور          منطقه به سمت الگوهاي دی
گسترده نظامیان آمریکائی در منطقـه، تـالش نـاتو بـراي حضـور بیشـتر و انعقـاد قـرارداد امنیتـی بـا           
کشورهاي نظیر امارات، عربستان، قطر، برنامه مستقل کشـورهایی نظیـر، روسـیه، فرانسـه، انگلسـتان      

جانبـه  دلیـل تـک بعـدي و یـک    ها است. اما بهگانه، بخشی از این برنامهبراي انعقاد قراردادهاي جدا
فـارس چشـم انـداز    هـاي اساسـی قـدرت در منطقـه خلـیج     ها و نادیده انگاشتن مؤلفهبودن این پیمان

شود و همین امر کشورهاي منطقه را در موفقیـت  روشنی در ایجاد امنیت فراگیر در منطقه دیده نمی
هاي موجـود کـه عمومـاً    مواجه ساخته است. در این نوشتار ضمن اشاره به پیماناین الگوها با تردید

تک بعدي و ناکار آمد هستند، در تین مقاله کوشش شده است تا با ترسیم وضعیت امنیتی حاکم بر 
منطقه، الگویی مناسب براي ترتیبات امنیتی همه جانبه و فراگیر ارائه شود.

هاي موجود:پیمان
هاي چند جانبهپیمان-الف

فارس شوراي همکاري خلیج.1
در نشست ریاض تأسیس شد. چیزي کـه بـیش از همـه شـش کشـور      1981این شورا در فوریه 

اندیشـیدند کـه   جنگ ایران و عـراق بـود. اعـراب مـی    کرد،عربی براي تشکیل این شورا ترغیب می
هـاي آنهـا خواهـد بـود در     یمنزله شروع جاه طلبـ پیروزي هر کدام از این دو کشوردر این جنگ به

دانستند. تشکیل این شورا بـه بخشـی از تـدابیر    نتیجه این شورا را تضمینی براي حفظ امنیت خود می
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اتخاذ شده توسط آمریکا در قبال انقالب اسالمی ایران و همچنین اوضاع افغانسـتان(حمله شـوروي   
کردن امنیت در منطقه کارا نبود، چراکه شد، اما این سامانه براي برقرار به این کشور) نیز مربوط می

مذکور حضور دو کشور بزرگ منطقه را با خود به همراه نداشت. شوراي همکـاري خلـیج   ةسامان
مریکاهاي خارجی مانند آفارس یک مدل همکاري دسته جمعی ناقص بود که در عین حال قدرت

)1383،یدر آن نفوذ بسیار زیادي داشته و دارند.(امام

6+2پیمان .2
90فـارس در دهـه   اقدامی بود کـه از جانـب آمریکـا و پـس از پایـان جنـگ خلـیج       6+2پیمان 
دنبال برگزاري نشستی در دمشق پیگیري شد. این پیمان ناظر به تشکیل نیروي نظامی فعال میالدي به

منظور دفاع از کشورهاي عضو شوراي همکـاري خلـیج فـارس هنگـام روبـرو شـدن بـا        در منطقه به
خارجی بود. در طرح امنیتی نشسـت دمشـق، اسـتقرار نیروهـاي مصـري و سـوري در خـاك        تجاوز 

هـاي مربـوط از سـوي    عربستان تضمینی براي امنیت کشورهاي خلیج فارس و البته با پرداخت هزینه
هـاي  ریـزي برنامـه کمـک   بینی شده بود. این پیمان همچنین بر طـرح اعضاي شوراي همکاري پیش

وي شش کشور عـرب حـوزه فـارس بـه کشـور عـرب سـوریه و مصـر تأکیـد          اقتصادي و مالی از س
داشت. این مورد یک تجربه امنیت سازمان یافته برون سیستمی براي این منطقه بود که البته عمـالً از  

)1366،يدور خارج شده و در حال حاضر کارایی ندارد.(اسد

فارس نفوذ ناتو در منطقه از طریق شوراي همکاري خلیج.3
فروپاشی نظـام کمونیسـتی شـوروي، نـاتو فلسـفه وجـودي خـود را از دسـت داد؛ زیـرا          پس از

ترین هدف آن دشمنی با شـوروي بـود، کـه دیگـر وجـود نداشـت. از طـرف دیگـر اعضـاي          اصلی
وجود آمده در اثر جنگ سرد با تشـکیل  دادند که با استفاده از فرصت بهاروپایی ناتو نیز ترجیح می

گیري فضاي تک قطبی جلوگیري کنند. این وضعیت آمریکا را بـه فکـر   شکلارتش واحد اروپا از 
المللی و وارد کردن اعضاي جدید در ذیـل  آن در معادالت بینگسترش ناتو با هدف افزایش نقش 

دنبال این بود کـه اوالً کارکردهـا و دامنـه نـاتو را     تر بهاین پیمان انداخت. در این راستا آمریکا بیش
گیري سازمان چالش ایجاد نکننـد.  ثانیاً کشورهایی را عضو کند که در نظام تصمیمگسترش دهد و

)1383،ی(امام
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کویت قطر، بحرین و امارات چهار کشور عضو شوراي همکـاري خلـیج فـارس بودنـد کـه بـه       
طرح همکاري استانبول که از سوي ناتو براي جذب کشورهاي دوست به منظـور همکـاري بـا ایـن     

کردنـد: یکـی   ، دعـوت شـدند. سـران نـاتو از ایـن دعـوت دو هـدف را دنبـال مـی         پیمان مطرح شد
تـر بـا شـوراي    سـازي بـراي همکـاري بـیش    سنجیدن عضویت این کشورها در ناتو و دیگري زمینـه 

اي که در کمتر از دو ماه به یک نشست مهم در ریاض منجر شد و همکاري خلیج فارس؛ همکاري
هاي امنیتی در خاورمیانه به توافقاتی رسیدند.در این نشست طرفین براي همکاري

هاي دوجانبه ب: پیمان
آمریکا و بحرین-1

زمینه اسـتقرار مجـدد ناوگـان پـنجم ایـاالت      1991اکتبر 28با انعقاد پیمان همکاري دفاعی در 
هاي جنگی هوایی علیه افغانستان در بحرین فراهم شد. امکان انجام مأموریت1995متحده در ژوئن 

پرسنل نیروي دریایی آمریکـا و کسـب جایگـاه متحـد غیـر عضـو       4700عراق از بحرین، حضور و 
از دیگر ابعاد پیمان مشترك دو کشور است.2002ناتوي ایاالت متحده در سال 

آمریکا و کویت -2
بـراي ده  2001و تجدید آن در سال 1991انعقاد پیمان دفاعی ده ساله با ایاالت متحده در سال 

میلیـون  170و هزینـه  1998ر، افتتاح مقـر فرمانـدهی نیـروي ضـربت مشـترك در دسـامبر       سال دیگ
نیروي نظامی آمریکا در این کشـور  90000دالري جهت ارتقاي دو پایگاه هوایی کویت و استقرار 

از 2004بخشی از ابعاد این پیمان است. کسب جایگاه متحد غیر عضو ناتوي ایاالت متحده در سال 
هاي توافق دو کشور است که امکان انتقال و فروش تسلیحات به این کشور را تسـهیل  دیگر ویژگی

کند.می

قطر –آمریکا -3
و ساخت مرکز عملیات هوایی در پایگاه هـوایی العدیـد   1992ژوئن 23انعقاد پیمان دفاعی در 

وي هـوایی  و میزبانی فرماندهی مرکزي ایاالت متحده با حضور شش هزار پرسنل نیر2003در سال 
آمریکا در قطر بخشی از توافقات امنیتی کشور است.
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امارات -آمریکا .4
پرســنل نظــامی 1800و حضــور 1994جــوالي 25انعقـاد پیمــان دفــاعی بــا ایــاالت متحـده در   

آمریکا در این کشور همـراه بـا انعقادهـاي کـالن بـراي خریـد تجهیـزات متعـدد نظـامی بخشـی از           
هـا  اي را براي تحریک امـاراتی هاي اخیر تالش عمدهها در سالائیتوافقات دو کشور است. آمریک

اند.بر علیه ایران در موضوع جزایر سه گانه ایران و خلیج فارس به کار گرفته

عربستان–آمریکا .5
هاي داخلی عربستان تاکنون پیمـان رسـمی   دلیل نگرانی از مخالفتاگرچه آمریکا و عربستان به

هـاي آموزشـی و تـدارکاتی نظـامی، واحـدهاي      نامهاما ضمن انعقاد موافقتد،اندفاعی منعقد نکرده
عملیات ویژه ایاالت متحده از مرکز هوایی در پایگاه هـوایی شـانزده سـلطان در جنـوب ریـاض در      

اي بـه عمـل آورده و خریـدهاي کـالن نظـامی،      هاي اخیر آمریکا در منطقه اسـتفاده گسـترده  جنگ
جانبه بین آمریکا و عربستان است که تاکنون افشا شده است.هایی از توافقات دوبخش

فارس هاي مهم مؤثر بر شرایط امنیتی خلیجعوامل و مؤلفه
منحصر به فرد خود به شدت تحت تأثیر شرایط امنیتـی  هايعالوه بر ویژگیفارس منطقه خلیج

ات مناسـب امنیتـی در ایـن منطقـه     اي قرار دارد. لذا ایجاد ترتیبـ جوار و حتی فرامنطقههاي همسامانه
هاي مذکور باشد.باید با مالحظه شرایط سیستم

هـاي  ثباتی حـوزه . خلیج فارس یک محیط بسته امنیتی نیست و امنیت آن از امنیت ثبات و بی1
خاورمیانه عربی، آسیاي جنوب غربی، آسیاي صغیر، آسیاي مرکزي، شبه قـاره هنـد، شـمال    مجاور،

ر است.آفریقا و ... متأث
یژه مسـئله انـرژي و نـوع میـزان مصـرف و نحـوه تسـلط        . شرایط و روندهاي اقتصاد جهانی به2
ها بر منابع انرژي بر وضعیت امنیتی خلیج فارس تأثیر زیادي دارد.قدرت
هاي برتر جهانی و مناسـبات امنیتـی دوسـوي آتالنتیـک نیـز بـر وضـعیت        . روند تعادل قدرت3

مستقیم دارد.امنیتی خلیج فارس تأثیر 
. سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا و نحوه گسترش منـافع فـرا اقیانوسـی ایـن کشـور بـه       4
ثباتی و ناامنی در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است.ترین دلیل بیعمده
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روزه غزه ناکامی 33هاي ویژه پس از شکست در جنگ. وضعیت امنیتی رژیم صهیونیستی به5
فارس است.ینیان در غزه از دیگر عوامل مؤثر در امنیت منطقه خلیجدر مهار حرکت فلسط

العربـی و اختالفـات کهـن کشـورهاي مختلـف ایـن منطقـه(اختالفات ارضـی،         . مناسبات بـین 6
ها از دیگر عوامل مـؤثر در امنیـت منطقـه خلـیج     سیاسی و فرهنگی) و تأثیر آن در تعامل میان دولت

)1383ات نو،یفارس است.(ح
ت جمهوري اسالمی ایران و تثبیت اقتدار آن در منطقـه تـأثیر مهمـی بـر شـرایط امنیتـی در       موقعی.7

هـاي غربـی   هـاي پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، آمریکـا و قـدرت       خلیج فارس دارد. طی سـال 
اي و تسـلیحاتی  نمایی مسائل هستهاند تا با تهدیدنمایی ایران براي کشورهاي منطقه و بزرگتوانسته
هـاي دوجانبـه و چندجانبـه را ایجـاد کـرده و بـازار مناسـبی بـراي فـروش          مینه انعقـاد پیمـان  ایران ز

تسلیحات خود بیابند. تداوم این روند با توجه به شکست راهبـرد ایـران هـراس غـرب و نـاتوانی در      
فارس شده است.حذف نقش ایران در منطقه سبب تغییر راهبرد کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج

هاي راهبردي گذشـته و حـال کشـورهاي غربـی در منطقـه      منطقه که متأثر ار سیاستهاي بحران.8
ها شامل:فارس است. این بحراناست از دیگر عوامل مؤثر در شرایط امنیتی خلیج

بحران عراق
لبنانبحران
 و اعرابرژیم اشغالگر قدسبحران مناقشه

وجود دارند کـه از یکـدیگر قابـل    فارس هفت بازیگر مهمعالوه بر موارد فوق در منطقه خلیج
تفکیک هستند و عبارتند از:

آمریکا.1
عراق.2
عربستان.3
فارسهاي خلیجامیرنشین.4
ناتو.5
المللیسایر بازیگران بین.6
جمهوري اسالمی ایران.7
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هـاي متفـاوت   فارس در کنار اهداف و دیـدگاه هاي بیرونی در منطقه خلیجنقش عوامل و مؤلفه
ده است که دستیابی به الگوهاي مناسب براي تحقـق امنیـت در منطقـه    باعث گردیکشورهاي منطقه

هـاي  بـا قـدرت  دشوار باشد. این که آیا شرایط کنونی به رغم انجام توافقاتی میان کشورهاي منطقه
بیرونی الگویی از ترتیبات امنیتی است، مستلزم شناخت ابعاد ترتیبات امنیتی و وضعیت امنیتی منطقه 

)1384،یاست.(سنبل

هاي ترتیبات امنیتی   الف: شاخصه
شود که:ترتیبات امنیتی به شرایطی گفته می

تعبیر واحدي از امنیت و ناامنی در بین اعضاء منطقه مورد بحث وجود داشته باشد و تلقی آنهـا از  .1
امنیت یکسان باشد و امنیت یکی مساوي دیگري و ناامنی یکی مساوي با ناامنی دیگري باشد.

معین باشند و هر بازیگر نقش مشخصی داشته باشد.بازیگران.2
هاي هماهنگ امنیتی وجود داشته باشد.طرح و برنامه.3
مدیریت بر عوامل کنترل داشته باشـد، یعنـی اینکـه عوامـل و عناصـر موجـود در محـیط امنیتـی،         .4

عوامل قدرت یا ضد قدرت تحت کنترل باشند و میزان مـدیریت و کنتـرل عوامـل قـدرت بـیش از      
پذیري آنها باشد.زان عدم مدیریتمی
تحوالت و روندها در منطقه تحت کنترل باشد..5
آفرین و تضاد ساز غلبه داشته باشند.عوامل همکاري بر عوامل کشمکش.6

توان مـدعی شـد کـه در آن    هاي فوق وجود داشته باشد میاي ویژگیبنابراین هرگاه در سامانه
سامانه ترتیبات امنیتی وجود دارد.

)1383،ي(آردهاي وضعیت امنیتیشاخصهب: 
شودکه:وضعیت امنیتی و ناامنی به شرایطی گفته می

مصادیق امنیت و ناامنی براي کشورهاي ذینفع مساوي نیست و چه بسا متضاد باشد..1
هاي معین و سازگار امنیتی وجو ندارد. یعنی دامنه اهداف در حـوزه امنیـت متنـوع    فهدف یا هد.2

است.  
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امالً معین نباشند یعنی اینکه بازیگران پنهـانی باشـند کـه عوامـل قـدرت را در اختیـار       بازیگران ک.3
هاي معنـی نـدارد و ممکـن    کنند، اما چندان آشکار نیستند و یا اینکه نقشدارند و از آن استفاده می

است چند نقش و چهره داشته باشند و نتوان گفت که در وضـعیت کنـونی بـا کـدام چهـره معـین و       
کنند.ازي میمشخص ب

هاي دسته جمعی هماهنگی نیز وجود نداشـته باشـد   طرح و برنامه معین وجود نداشته باشد و طرح.4
و یا اینکه هر یک از بازیگران یـک یـا چنـد طـرح خـاص خـود را داشـته باشـند کـه الزامـاً بـا هـم             

هماهنگی هم ندارد.
رت در منطقه وجود نداشـته  همه عوامل قدرت تحت کنترل و مدیریت نباشند یعنی عواملی از قد.5

باشند که تحت کنترل بازیگران آن محیط نباشند.
زا غلبه کنند.آفرین بر عوامل همکاريعوامل تضادساز و کشمکش.6
تحوالت و روندها کامالً مدیریت هدایت پذیر نباشند. .7

تـوان  فارس شرایط فعلی را نمیبا توجه به تعاریف فوق و مقایسه آن با شرایط موجود در خیلج
اي از ترتیبات امنیتی قلمداد کرد. بلکه آنچه که اکنون در منطقه حاکم است وضـعیت امنیتـی   نمونه

هاي الزم است که در تعریف ترتیبات امنیتی اشاره شد. امـا ایـن امـر    است زیرا که فاقد اغلب مؤلفه
تـــوانیم ترتیـــب امنیتـــی داشـــته بـــه معنـــی آن نیســـت کـــه مـــا در منطقـــه خلـــیج فـــارس نمـــی 

).1384،یشیاشیم(دروب

ج: الگوهاي ترتیبات امنیتی 
براي شناخت الگوي مناسب براي ترتیبات امنیتـی خلـیج فـارس ابتـدا الزم اسـت بـه الگوهـاي        

امنیتی موجود اشاره شود.

مدل هژمونیک.1
فـارس باشـد و بتوانـد    اینکه ما و یا هر کشور ثالث دیگري عنصر مسلط هژمون در منطقه خلیج

ب امنیتی که با منافع خود سازگاري دارد براي منطقه تعریف و آن را اعمال کند. هر نوع ترتی
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اي هاي زیر منطقهمدل بلوك.2
شـود و هـر بلـوك متناسـب بـا      اي تقسیم مـی در این مدل، منطقه امنیتی به چند بلوك زیرمنطقه

توافقات و ترتیبـات  اي، ترتیبات خاص خود را دارد اما مجموعه این چند بلوك با هم شرایط منطقه
خاص را دارد.

مدل سلسله مراتبی.3
اي بـه صـورت دوفـاکتور (واقعیـت     در این الگو قدرت سلطه آمریکا به عنوان قدرت فرامنطقـه 

اي بـه صـورت سلسـله مراتبـی تعریـف      هاي منطقهشود و ادامه قدرتموجود) به رسمیت شاخته می
شوند.می

مدل موازنه.4
توان غلبه عنصر هاي نسبی است. مدلی است که در آن میمزیتمدل موازنه قوا مدلی براساس

خارجی را به رسمیت نشناخت، اما وجود آن را در مناسبات به نوعی تعریف کرد. به عبـارت دیگـر   
توان تأثیر وجود این عنصر را نادیده انگاشت.نمی

الگوي موازنه .5
عنـوان عنصـر بیگانـه حاضـر در     در شرایط حاضر براساس این الگو وجود ایاالت متحـده را بـه  

توان پذیرفت اما به رسمیت نشناخت. ولی در ترتیبات امنیتی آن را مـورد توجـه قـرار داد.    منطقه می
ي اگونـه تـوان بـه  تحقق این مدل الزاماً به معنی حذف فوري ایاالت متحده از صحنه نیست، امـا مـی  

عنوان یـک فرصـت اسـتفاده کـرد.     طراحی کرد که به هضم آن بیانجامد و از وضعیت پیش آمده به
هـایی در صـحنه وجـود دارد کـه بـر      براساس آنچه که در تعریف ترتیبات امنیتی اشاره شد، واقعیت

و که جوهر و مبناي نگرشی ما به مبـانی امنیتـی بـا دیگـر کشـورها      گذارد و مثل اینتعامالت اثر می
متفـاوت اسـت. مبنـاي اصـلی مـا در نگرشـمان بـه ترتیبـات امنیتـی یـک مبنـاي            هاي منطقـه قدرت

هاي پذیرفته نشـود. مـثالً عربسـتان اگـر     ایدئولوژیک است و این امر ممکن است براي دیگر قدرت
میلیارد دالر هزینه کـرد امـا اکنـون حاضـر اسـت بسـیار       30چه براي شکست ایران در جنگ عراق 

زینه کند تا تفکر شیعه در لبنان و جهان عرب به پیروزي نرسد. با توجه به وجود این تضـادها  بیشتر ه
تـرین الگـو اسـت زیـرا در مـدل موازنـه ماهیـت        و سطح کشورهاي منطقه، الگـوي موازنـه مناسـب   

هـا، قـدرت و تـوان یکـدیگر را بـه      شـود و طـرفین ظرفیـت   ها به رسمیت شناخته میوجودي قدرت
سند. آنچه که در این الگو ریشه تعامل است شوق به همزیستی مسالمت آمیز نیسـت  شنارسمیت می



14فصلنامه علوم و فنون نظامی / شماره. ...............................................................................................14

بلکــه نگرانــی از فنــا و تهدیــد متقابــل اســت کــه عنصــر اصــلی ایــن موضــوع بازدارنــدگی اســت.   
کـارگیري زور نظـامی دشـمن را از ورود بـه     بازدارندگی تمهید شرایط و ابزاري است که بدون بـه 

) 1385،يعامرعرصه متنازع منصرف کند.(

هاي مختلف دارد:بازدارندگی سطوح و الیه
اولبازدارندگی ضربه.1
بازدارندگی ضربه دوم .2
بازدارندگی متعارف.3
بازدارندگی غیر متعارف.4
بازدارندگی راهبردي.5
بازدارندگی هم سطح.6
سطحبازدارندگی غیر هم.7

هاي نادر تاریخی است کـه  دهدر واقع اینها نسبت مستقیم دارد با سطح تهدید ایران یکی از پدی
هـا  ترین نسل موشـک همه سطوح متنوع تهدید را دارد، هم از سطوح تهدیدات راهبردي که پشرفته

ها و اشرار داخلی و باید به تناسب ایـن  گیري شده تا جریاناست که از سوي آمریکا علیه آن هدف
نـد. آنچـه کـه در ایـن میـان مزیـت       تهدیدات توان بازدارندگی داشته باشد تا بتواند موازنه سازي ک

نسبی است همان سطح غیر متعارف و غیر هم سطح است و آن قدرت تضاد سازي است که عناصر 
هـاي قـدرت   توانـد تمـام مؤلفـه   متنوع در این عرصه به دلیل ادغام منافع سطوح راهبردي دشمن مـی 
امنیتـی خـود نیازمنـد    ترتیبـات ةدشـمن راتحـت تـأثیر قـرار دهـد. بـه همـین دلیـل ایـران در سـامان          

سطح است که با آن بتواند ترتیب امنیتی مناسب را ایجاد کنـد. امـا ایـن    هاي متنوع غیر همتوانمندي
سطح را در اختیار داشته باشد که با ادغام آن با سـه سـطح   ترتیب باید یک دیپلماسی قوي و غیر هم

را خـود کشـورهاي منطقـه   ت توانمنـدي موازنه راهبردي، متعارف و غیرمتعارف بتواند از مسیر اثبـا 
مجاب به تمکین و مدارا نموده و به جاي اعتمادسازي، معتمدسازي کند.

در این الگو معتمدسازي به معناي این اسـت کـه کشـورهاي مـؤثر در صـحنه معتمـد یکـدیگر        
یـن  طور مثال به جاي برداشت ایدئولوژیک از دین به سـمت برداشـت بنیـادین اصـولی از د    باشند به

رفته و بر این اساس گفتمان مشترك ایجاد شود. در این حالت ایـدئولوژي کشـورهاي مختلـف در    
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جاي خود محترم و باید هر یک به دیگري احترام بگذارد. اما براساس اصول بنیـادین دینـی معتمـد    
دینی یکدیگر باشند.

هاي ایران در الگوي موازنهمزیت
عنـوان یـک راه آبـی و    فـارس بـه  منیت ملی ایران(خلیجاهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز براي ا

هـاي بـزرگ   دریایی از همان سپیده دم تـاریخ ارزش فروانـی داشـته و بـه مثابـه برخوردگـاه تمـدن       
63میلیارد بشـکه نفـت خـود کـه     565اي چندین هزار ساله دارد((خلیج فارس با خاورباستان پیشینه

528تریلیون متر مکعب گاز طبیعـی کـه برابـر    730درصد کل ذخایر نفتی شناخته شده جهان است 
تـرین انبـار انـرژي جهـان     تـرین و مهـم  تردید بـزرگ درصد کل ذخایر شناخته شده گاز دنیاست بی

هـاي طـوالنی در قـرن آینـده دوام خواهـد داشـت. عامـل        شود. این موفقیت براي دهـه محسوب می
ده اروپـاي غربـی و ژاپـن بسـیار حیـاتی      اي که نفت و گاز خلیج فارس را بـراي ایـاالت متحـ   عمده

فارس را براي ایـاالت  سازد دشواري بسیار در جایگزین ساختن نفت و گاز وادراتی منطقه خلیجمی
سازد دشـوار بسـیار در جـایگزین سـاختن نفـت و گـاز       متحده اروپاي غربی و ژاپن بسیار حیاتی می

هـاي  ید دریـا و هیـدروژن اسـت. در سـال    وارداتی منطقه توسط منابع دیگر انرژي مانند زمین خورش
هـاي دریـاي سـرخ ایـن     هاي نفت در این منطقه بـه کنـاره  رغم داغ شدن بازار کشیدن لولهاخیر علی

ــاالیی حفــظ کــرده     ــی خــود را در ســطح ب ــت سیاســی و اقتصــادي و ترانزیت ــان اهمی منطقــه همچن
هـاي  اند بوي نفـت هـم شـرکت   انگیزها را بر میهاي دریا کوسهگونه که خون در آباست.((همان

هاي جنوب خلیج فارس را هـم  انحصارگر را به سوي خاورمیانه کشاند روشن بود که نفت سرزمین
هاي سیاسـی امپریالیسـم گرفتـار خواهـد کـرد. موقعیـت       ها و هماورديبیش از پیش به گردباد بازي

قعیـت راهبـردي و اهمیـت    چنـین مو ویژه خلیج فارس از نظر دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز و هم
هاي اخیر منطقه کـه متکـی بـر    عنوان یک بازار مطلوب اقتصادي تغییر و تحوالت سیاسی سالآن به

ایدئولوژي اسالمی است و توسعه و حرکت آن در کشورهاي منطقه توجه جهان را به شدت به ایـن  
بخـش قابـل تـوجهی از    منطقه معطوف داشته است. آمار و ارقام نفتی بیانگر این واقعیـت اسـت کـه    

عبـارت دیگـر   فارس قرار دارد. بهذخایر ثابت شده نفت و گاز طبیعی دنیا در کشورهاي منطقه خلیج
حدود دو سوم ذخایر ثابت شده نفت دنیا و یک چهارم از ذخایر گاز طبیعـی جهـان در ایـن منطقـه     

وابـط اقتصـادي کشـورهاي    نهفته است. نفت پایه کلیه روابط اقتصادي در منطقـه و نیـز پایـه کلیـه ر    
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منطقه جهان است. خلیج فارس پس از جنـگ جهـانی دوم نقـش مـؤثري را در اقتصـاد جهـان ایفـا        
کرده و چرخ صنایع مدرن پس از انقالب صنعتی از اروپا و ژاپن گرفته تا آمریکا توسط نفت خلیج 

)1383،يفارس به گردش درآمده است.(محمد
ها و فنـاوري امـروز   رهاي این منطقه توانسته به پیشرفتنظام اقتصادي غرب با کمک نفت کشو

هـاي امریکـایی بـا توجـه بـه ضـعف       ویـژه شـرکت  هـاي عظـیم نفتـی بـه    برسد. عالوه براین شرکت
انـد. در  دسـت آورده کشورهاي این منطه و تسلط بر منابع نفتی آنها سودهاي هنگفت و کالنی را به

هاي جنـگ و نیـز گسـترش سـلطه آمریکـا در      هزینهپی جنگ جهانی دوم و باال گرفتن خسارات و
مداران واشنگتن قرار گرفت. در اوایل عرصه جهانی لزوم توجه به این منطقه در دستور کار سیاست

تدریج نقش نفت در تأمین انرژي جهان افزایش یافته دوران صنعتی شدن و تا نیمه دوم قرن بیستم به
ینت انرژي جهان داراست.  است و اینک مقام اول را در تأمین ام

مزیت نسبی دارد:8براي تحقق الگوي موازنه ایران 
هـاي انـرژي ایـران    فارس نیست که مجموع مزیتهیچ کشوري در منطقه خلیج–مزیت انرژي -١

جا داشته باشد.هاي نفت و گاز یکرا در عرصه
مزیت بازار که براي کشورهاي منطقه مهم است.-٢
العاده استراتژیک است.عنصر فوقمزیت ترانزیت: ترانزیت -٣
توانیم شرایط را به هم بزنیم و یا به هم نزنیم.مزیت امنیت سازي: حفظ این توان که ما می-۴
مزیت فرهنگی-۵
اقتدار نظام اسالمی و انسجام ملی-۶
هاي آمریکا در منطقهفرسودگی نیروهاي نظامی آمریکا و شکست راهبرد-٧
عمق راهبردي-٨

هاي نسـبی و دیپلماسـی فعـال ارتبـاط     و این است که با اتکاء به مزیتشرط موفقیت در این الگ
اي با کشورهاي اسالمی همجوار ایجاد شود کـه در مرحلـه اول معتمـد هـم باشـند. امـا ایـن        برادرانه

واقعیت را نیز باید بدانند که در صورت اینکه قصد خیانت داشته باشند پیامد سـختی را بایـد تحمـل    
)1386،یکنند.(محراب
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موانع در تنظیم ترتیبات امنیتی:
هاي خارجیمخالفت-الف

هاي منطقهمقاومت احتمالی دولت-ب
فارسحضور نظامی آمریکا در عراق و خلیج-ج 

وجود منازعات مرزي بین کشورهاي منطقه-د
ذهنیت نامناسب شکل گرفته براساس تجربیات تلخ گذشته  -و

اي را امنیتـی منطقـه  –د احتمال دستیابی به انعقاد پیمان دفاعی تواننکارهایی که میترین راهمهم
تقویت کند عبارتند از:  

تأکید بر مشترکات دینی و فرهنگی  .1
تضمین امنیت تأمین انرژي جهان..2
هاي امنیتیهاي اقتصادي زیربناي همکاريهمکاري.3
المللیاي و بینگرایی در سطح منطقهاتخاذ سیاست چند جانبه.4
گیريه مشارکت مصفانه در نظام تصمیماطمینان ب.5
عنوان اهرم فشارگرایی از جانب ایران بهاتخاذ رویکرد فرا منطقه.6
تالش در حل اختالفات میان کشورهاي منطقه.7
همکاري ابتدایی کشورهاي مشتاق.8

هـا و مـوانعی نـزد    چند مسئله اساسی حملـه نظـامی آمریکـا بـه ایـران را بـا چـالش       
هاي آمریکا تضعیف کرده است.یتیسنپردازان و ژئوپلنظریه

عدم تشکیل ائتالف قدرتمند علیه ایران-1
خصــوص ثبــات، انســجام و توانــایی جمهــوري اســالمی ایــران در بــین کشــورهاي منطقــه و بــه-2

فارسکشورهاي حوزه خلیج
درگیر بودن ارتش آمریکا در عراق و افغانستان-3
بار بودن تهاجم به ایرانزیان-4
طـوري کـه بـا    فـارس بـه  هـاي خلـیج  یزي ضربتی ایران براي قرق کردن آبرتمهیدات و برنامه-5

پذیر نخواهـد بـود. کارشناسـان    سال امکان15تا 10برنامه، کشتیرانی در این منطقه براي اجراي این
نظامی وزارت دفاع آمریکا ((پنتاگون)) اعتقاد دارند در صورت حمله نظامی به جمهـوري اسـالمی   
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تـرین و بیشـترین ضـربه را متحمـل     فـارس، بـزرگ  ادن فرصت حضور در خلـیج ایران، با از دست د
خواهیم شد.

مـانع ورود  1فـارس نامـه ((المحـرز العربـی)) ایـران توانـایی دارد بـا بسـتن خلـیج        بنا به بیان هفته
سال آینده به این منطقه راهبردي و راهبردي شود. در همین رابطه آلفرد مانیتکـا،  15ها تا آمریکایی

گوید:اون سابق وزارت خارجه ایتالیا میمع
فارس نیز مانند مهـره  المللی دارد و نقش این کشور در خلیجایران اهمیت زیادي براي ثبات بین

)1387اصلی یک شطرنج است.(بوزان،
نظران غربی و آمریکایی صورت توسط صاحبدوموضوع حمله نظامی به ایران بارها و به 

مطرح شده است که شامل:
فارس و اشغال خاك مله سریع نظامی تمام عیار به ایران با محوریت بیشترین استفاده از خلیجح-1

ایران، که بر اساس تجربه تهاجم و اشغال عراق، حمله تمام عیار دشـمنان جمهـوري اسـالمی ایـران     
میسر نیست.

آمریکـا و  اي ایران. این موضوع بارها با هشـدار تمـام از سـوي    حمله محدود به تأسیسات هسته-2
زدن بـه چنـین اقـدامی از    رهبران رژیم صهیونیستی مطرح شده است. البته تردیدي جـدي در دسـت  

پردازان آمریکایی وجود دارد.سوي نظریه
طلبـی، موجـب ناکـامی و    گـري خشـونت  با تمام این مسائل بایـد گفـت خـوي اسـتبداد، سـلطه     

هـاي قابـل تـوجهی بــراي    رصـت شکسـت راهبردهـاي آمریکـا در منطقـه شـده اســت و در مقابـل ف      
طلبانه آمریکا ایجاد کـرده اسـت. اساسـاً ضـعف و     هاي سلطهجمهوري اسالمی در مبارزه با سیاست

شکست آمریکا در عراق و افغانستان، عالوه بر ایجاد موج اعتراضـات در داخـل و خـارج آمریکـا،     
ویـت کـرده اسـت. از سـوي     اي تأثیرگـذار تق عنوان یک قـدرت منطقـه  جایگاه ایران را در منطقه به

فـارس و تشـکیل   دیگر، بیداري اسـالمی و خودآگـاهی اسـالمی کشـورهاي مسـلمان حـوزه خلـیج       
طلبی غرب و آمریکا به شدت افزایش یافته است و توسعه جنبش حکومت اسالمی و مبارزه با سلطه

)1384گرایی در منطقه جایگاه ایران را ارتقاء داده است.( الهی،اسالم

این موضوع در راهبرد جمهوري اسالمی ایران قرار ندارد.-1
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یريگنتیجه
سـاله، ارتقـاي جایگـاه    انداز توسعه بیستترین هدف جمهوري اسالمی ایران در سند چشممهم

اطالعاتی آمریکا در –اي است و بزرگترین مانع در برابر دستیابی به این هدف حضور نظامی منطقه
، قصـد  باشد. به نوعی ایاالت متحده با افزایش حضور نظامی و فیزیکی خود در این منطقهمنطقه می

اي ایـران را دارد. در نتیجـه تحقـق    کنترل کامل تحرکات و ایجاد محـدودیت در دیپلماسـی منطقـه   
صـورت  فارس و چـه بـه  صورت فراگیر بین تمامی کشورهاي حوزه خلیجترتیب جدید امنیتی چه به
تواند فضاي محدود کنونی کـه زاییـده حضـور نظـامی آمریکـا در منطقـه      دو جانبه یا چند جانبه می

المللـی ایـران شـود. جمهـوري     اي و بـین است را بشکند و تا حدي موجـب تقویـت جایگـاه منطقـه    
هاي مرزي دارند که فارس در بسیاري از موارد اختالفاسالمی اعتقاد دارد کشورهاي حاشیه خلیج

یـن  و تهاجم نظامی عراق به کویت مهم هستند. بنـابر ا 1991-1990هاي بالقوه به اندازه بحران سال
توانـد بـراي   فارس میامنیتی مشترك با کشورهاي همسایه در حوزه خلیج–هاي دفاعی انعقاد پیمان

هـاي  هاي مسـالمت آمیـز گـام   این کشورها این امکان را فراهم کند تا براي حل این مسائل از روش
مؤثري را بردارند.
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