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  چکیده

ثبات و ناامن نشان دهد  را بیدر غرب آسیا ای  نماید تا امنیت منطقه تالش میمبارزه با تروریسم  ۀامروزه آمریکا به بهان

 نظامی ۀبودج بخش عمدۀسعی نموده در این راستا توجیه نماید.  منطقۀ غرب آسیاو حضور خود را در کشورهای 

های نظامی آمریکا  پایگاه ۀتأثیر توسعبا هدف بررسی مقاله حاضر . ایدنمهای نظامی  پایگاه توسعۀصرف ایجاد و خود را 

های زمینی، هوایی و دریایی به منظور تأثیر آنها بر امنیت نظامی ج.ا.ایران  پایگاه توسعۀدر زمینه  منطقۀ غرب آسیادر 

اطالعاتی آجا و  گران جامعۀ این تحقیق از نوع کاربردی است و تبیین آن از طریق مصاحبه با تحلیل انجام گرفته است.

 نامه پرسش اسناد و مدارک معتبر به روش توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. ۀستاد کل نیروهای مسلح و مطالع

با ضریب آلفای کرونباخ  3از طریق آزمون فرض خیو پایایی آن  نفری است 57نمونه  جامعۀسؤال بسته با  73حاوی 

منطقۀ غرب  در آمریکا نظامی های پایگاه توسعۀ دالیل مهمترین سازد که مینمایان  تحقیق نتیجه شد.تأیید  3٪

 رژیم جمله از آمریکا برای متحدین امنیت ایجاد دوم ۀمرحل در و انرژی نقل و حمل مسیر امنیت اول مرحله ، درآسیا

های مختلف را  در عرصه بازدارندگیهای نظامی،  با افزایش قابلیتجمهوری اسالمی ایران باید باشد و  صهیونیستی می

  افزایش دهد.

 

  :های کلیدی واژه
 ، امنیت نظامی، ج.ا.ایرانمنطقۀ غرب آسیاآمریکا، تجهیزات، پایگاه، راهبرد، 
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 مقدمه 

است و  تأکیدبه شدت مورد نشانگر آن است که سیاست مهارِ ایران آمریکا تأکیدهای اسناد راهبردی 

به برخی از کشورهای متحد خود به ویژه  منطقۀ غرب آسیاآمریکا در در راستای تقابل با ج.ا.ایران، 

عربستان و رژیم صهیونیستی تجهیزات نظامی فراوانی را واگذار نموده و رقابت تسلیحاتی را بین 

 منطقۀ غرب آسیاهای متعددی در کشورهای  کشورهای منطقه به راه انداخته است. همچنین پایگاه

نماید و به متحدین  سپر دفاع موشکی از منافع رژیم صهیونیستی حمایت میایجاد نموده و با ایجاد 

از دهد که از هر گونه اقدام نظامی ج.ا.ایران علیه کشورشان در امان خواهند بود.  خود اطمینان می

های مقدم  قرارگاه رماندهی مرکزی آمریکا قرار دارند کهمسئولیت ف ۀکشور در منطق 30  تعدادنظر جغرافیایی 

هدایت قرارگاه هوایی در قطر و قرارگاه دریایی در بحرین در کویت، شامل قرارگاه زمینی عملیاتی ارتش آمریکا 

اجرای پژوهش حاضر به لحاظ علمی و عملی دارای  نیروهای نظامی این کشور را در منطقه به عهده دارند.

ارضی کشور را تهدید  کارکردهای مهمی از جمله تغییر و تحوالت محیطی و عواملی که تمامیت

کنند، رصد، ارزیابی و تشخیص داده و به شناخت ابعاد برهم زننده موازنه نظامی ج.ا.ایران و  می

با توجه به راهبرد مهار و همچنین کمک خواهد کرد.  منطقۀ غرب آسیاکشورهای متحد آمریکا در 

از طریق تجهیز صهیونیستی کشورهای عربی و رژیم حمایت از و توسط آمریکا محدودسازی ج.ا.ایران 

یافته در کشورهای پیرامون ج.ا.ایران،  توسعۀهای  آنها به تسلیحات نظامی پیشرفته و استقرار در پایگاه

و نقش متحدین اصلی  منطقۀ غرب آسیاهای تأثیرگذار از حضور ارتش آمریکا در  الزم است شاخص

امنیت نظامی کشورمان بر گذار  های تأثیر شناسایی تا از این طریق مؤلفه ،این کشور در حوزه نظامی

با توجه به مطالب گفته شده، محقق در این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید،  احصاء گردد.

 ، چه تأثیری بر امنیت نظامی ج.ا.ایران دارد.منطقۀ غرب آسیاهای نظامی آمریکا در  پایگاه توسعۀ

 

 شناسی تحقیق روش

توصیفی با روش تحقیق به پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی بوده و  با توجه به ماهیت موضوع

آوری اطالعات به  برای انجام این پژوهش، جمع باشد. های کمی و کیفی می ای از روش رویکرد آمیخته

ادبیات موضوع و مطالعات میدانی  کار، ی صورت گرفته است. برای این ا دو روش میدانی و کتابخانه

توسط دیگران، مورد مداقه قرار گرفته و سایر اطالعات مورد نیاز از طریق جستجوی  موثق انجام شده

آماری تحقیق  جامعۀدست آمده است.  های اطالعات داخلی و خارجی به ی، اینترنتی و بانک ا کتابخانه

 رؤسا، مدیران و وابستگان نظامی شاغل و بازنشسته در معاونت اطالعات آجا و ستادنفر از  07شامل 

اند و  اطالعاتی شاغل بوده ۀسال در سامان 34تا  77کل نیروهای مسلح، کارشناسانی هستند که بین 

به ویژه  منطقۀ غرب آسیانمایند و به مسائل آمریکا در  اکثر آنها موضوعات اطالعاتی را تدریس می
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گزینشی اقدامات این کشور در حوزه نظامی در این منطقه تسلط کامل دارند. همچنین به صورت 

با  آن حجم نمونهاند که  اسناد و مدارک معتبر و در دسترس برای مطالعه و بررسی انتخاب شده

صورت تصادفی ساده بهگیری  نفر و روش نمونه 57استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان 

ق طریشده از  آوری جمعهای  پاسخدر این پژوهش، متغییرهای مستقل با استفاده از .  باشد می

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی آماری و تجزیه  توسط محقق، نامه پرسش

آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد تا تأثیر اقدامات نظامی  و تحلیل اطالعات جمع

-ایایی پرسشبر امنیت نظامی ج.ا.ایران تعیین و مشخص گردد. پ منطقۀ غرب آسیاراهبردی آمریکا در 

آلفای کرونباخ سنجیده  ۀمحاسب از طریق SPSSافزار آماری  نامه در پژوهش حاضر، با استفاده از نرم

 به دست آمده است. 3/7شده و مقدار آن برابر 
 

 مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ی موضوع تحقیقات مختلفی انجام شده که هریک از زاویه دید متفاوت پژوهش حاضر، ۀلأدر راستای مس

متحده نسبت به  در این حوزه، صرفاً مواضع ایاالت ها پژوهشبرخی  .اند را مورد بررسی قرار داده

برخی  .اند نمودهبررسی را  متحد در مورد دخالت نظامی این کشور در عراق ملل سازمان  امنیت شورای

دیگر برخی  اند و هپرداختفارس   پیامدهای حضور نظامی آمریکا در کشورهای عربی خلیج بهدیگر 

المللی را مورد بحث قرار  ای و بین استراتژی دفاعی جمهوری اسالمی ایران با تهدیدهای منطقه ۀرابط

 اند.  داده

 جدول در این حوزه در است شده های نگاشته پژوهش برخی اشاره، مورد های بندی دسته به توجه با

 :   اند شده آورده زیر
  پژوهش ۀپیشین (1) جدول

 سندگاننوی

 روش -)سال( 
 ها ترین یافته مهم

 ، محمدجاودان

(7200 )- 

 تحلیلی –توصیفی 

سازی از طریق همکاری  قدرترا  آمریکامقابله و خنثی نمودن تهدیدات نظامی ی کارها راه این پژوهش

 -نگ روانیمقابله با ج یوفاق ملی، اتخاذ راهبردها ،المللی، استراتژی ائتالف و اتحاد، انسجام اجتماعی بین

های ژئوپولتیکی، ایجاد یک قدرت نظامی فراگیر و بازدارنده از طریق  گیری مناسب از توانمندی تبلیغاتی، بهره

 .عنوان نموده است های قدرت نرم گیری از ظرفیت لزوم بهرهو همچنین  های نوین وریآگیری از فن بهره

 فرهاد ،درویشی

(7203) 

 تحلیلی –توصیفی 

 در فارس  خلیج بحران از بعد آمریکا گرایی نظامی رشداز این پژوهش بیانگر این است که  نتایج احصاء شده

را به دنبال های آنها  بی به آمریکا و در نتیجه کاهش مشروعیت داخلی دولتعر کشورهای وابستگی ،منطقه

 .داشته است

خیری بناب، 

 -( 7237رحمان )

 تحلیلی –توصیفی 

طرح خاورمیانه بزرگ بیش از هر چیز امنیت سیاسی ج.ا.ایران، به معنای دهد  یقیق نشان محهای این ت یافته

 کشد. را به چالش میآن ثبات سازمان و یا نظام حکومتی و ایدوئولوژی مشروعیت بخش به حکومت و دولت 
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 اما دو جنگ جهانی هر کدام نیامدالملل به وجود  تا آغاز قرن بیستم تحوالت شگرفی در تمام نظام بین

ای مناسبات جهانی را متحول ساختند. در دوران جنگ سرد به دلیل نفوذ شوروی، حضور  به گونه

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این قدرت را به محدود و نسبی بود.  منطقۀ غرب آسیاآمریکا در 

شد. بر اان تنظیم مناسبات موجود در منطقه، به نفع خود بتری خواه جانبه همه صورتآمریکا داد تا به 

دید، سیاست خارجی خود را پس از جنگ سرد، مبتنی  تاز میدان می این اساس، آمریکا که خود را یکه

 را در دموکراسی و اسالمی، بنیادگرایی قالب در را تروریسم آمریکاگرایی تهاجمی قرار داد.  بر مداخله

 کشورهای موجود وضع حفظ برای تروریسم از شمول به کار برد؛ جهان بشر حقوق اصول لوای

 شد بهره گرفته میناهمراه  های حکومت در تغییر برای دموکراسی از و نمود، استفاده اقتدارگرا

سپتامبر  77سلطه نظام تک قطبی و به ویژه پس از حادثه کنونی در شرایط  .(7203)لیاخفسکی، 

زندگی مردم این منطقه  داند در تمام ابعاد مذکور خود را مجاز می ۀدولت آمریکا به بهانه حادث 3777

المللی موثر بوده که مبنایی برای تقسیم  چنان در تعامالت بین دخالت ناروا داشته باشد. این حادثه آن

سپتامبر  77المللی را به دوره پیش و پس از حادثه  بین جامعۀشود و تحوالت  بندی تاریخ محسوب می

 کند. تقسیم بندی می

 

 منطقۀ غرب آسیااهمیت اقتصادی 

 شود.  جهان محسوب می توسعۀاقتصادی از مناطق در حال  توسعۀاز جهت رشد و  منطقۀ غرب آسیا

فارس دارای تمدن، تاریخ و فرهنگ کهنی   هرچند که خاورمیانه و قلب آن یعنی منطقه خلیج

ی باشد، اما آنچه که این منطقه را در جهان به این درجه از اهمیت رسانده است، معادن سرشار انرژ می

در  .تواند در دنیا با آن رقابت کند باشد. امتیازی که هیچ ویژگی دیگری نمی آن می« نفت»خصوصا

از منابعی است که به علت نیز فارس عالوه بر تولید نفت، گاز طبیعی   کشورهای واقع در کرانه خلیج

 .(7237)لوئیس،  در خاورمیانه افزوده استفراوانی ذخایر آن بر اهمیت این منطقه 

 

 منطقۀ غرب آسیااهمیت نظامی 

هایی است  محل تالقی سه قاره بزرگ آسیا، اروپا و آفریقا و مشتمل بر قلمروها و آبراه غرب آسیا ۀمنطق

های استراتژیکی   ها و تنگه  باشد. وجود کانال ترین مناطق ژئواستراتژیک جهان می که در زمره پراهمیت

  یترانه و سرخ در مصر(، تنگه هرمز )محل اتصال خلیجکانال سوئز )محل اتصال دریاهای مد مانند

المندب )دریای سرخ به خلیج عدن در جنوب غربی عربستان(، نقش  فارس و دریای عمان(، تنگه باب

ترین  را دو چندان کرده است. به همین منظور، تسلط بر این منطقه یکی از اصلی این منطقهبرجسته 

آمریکا در دوران جنگ سرد بود. در میان مناطق استراتژیک منازعات دو ابرقدرت شوروی سابق و 
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الجیشی و ژئواستراتژیکی، یکی از چهارده  فارس و تنگه هرمز به لحاظ سوق  راه خلیج خاورمیانه، آب

 .(7200)برکشلی،  رود نقطه مهم جهان به شمار می

 

  برای آمریکا منطقۀ غرب آسیاارزش نظامی 

های ساختار   امنیتی، با فروپاشی شوروی سابق به عنوان یکی از قطب از نظرگاه جغرافیایی، سیاسی،

قدرت جهانی در نیمه دوم قرن بیستم، ساختار ژئوپلتیک جهانی دچار تحول گردید و آمریکا به عنوان 

ای و جهانی بدون رقیب ماند و فرصت یافت تا حضور فیزیکی بیشتری در منطقه پیدا  قدرت فرامنطقه

ی حوزه خلیج فارس افزایش دهد. با نگاهی به ر کشورهال افغانستان و عراق نفوذ خود را دنماید و با اشغا

مشخص می گردد که آمریکا تالش دارد تا از یک سو با ناامن جلوه  منطقۀ غرب آسیاهای اخیر در  جنگ

ود ای حضورخ های منطقه دادن کشورهای منطقه درحل بحران دادن منطقه و از سوی دیگر ناتوان نشان

مناطقی از این کشورها با تبلیغات فراوان ارزش کاربری تجهیزات نظامی را  را توجیه نموده و با استقرار در

گونه تجهیزات و یا  در نظر مقامات این کشورها باال برده وآنان را ترغیب نمایند تا نسبت به خرید این

المللی،  مناسبات بین   و جاری در عرصه های عمیق با توجه به تحوالت و دگرگونیمشابه آن اقدام نمایند. 

به تعبیر کالسیک ژئوپلتیک  ترین کانون توجهات قرار گرفته است و به عنوان مهم 37در آغاز قرن 

  .(7204)اژدری، سال  واقع شده است منطقۀ غرب آسیایا قلب زمین در « هارتلند انرژی جهان»

 

 منطقۀ غرب آسیایکا در راهبرد امنیت ملی آمر

را یکی از همکاری اقتصادی و سیاسی با شرکا و متحدان  ین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا،آخر

برای تغییر نظام سیاسی کشورهای منطقه، مطابق های این کشور قلمداد نموده است. آمریکا  اولویت

فارس،   در مورد شورای همکاری خلیجالبته است.  نموده  مطرحرا گام  به نظر آمریکا، بحث اصالحات گام

است. اتهام تالش ایران برای دستیابی به سالح کشتارجمعی  گردیدهبحث یکپارچگی آن مطرح 

نشده نوعی ایران  حل ۀعنوان یک مسئل است. آمریکا با طرح این موضوع بهکماکان مطرح گردیده 

ان هراسی ایر  کند. در سطح منطقه المللی خود دنبال می ای و بین هراسی را برای تحقق اهداف منطقه

المللی  شود و در سطح بین فارس به آمریکا می  خلیج ۀموجب نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای حاشی

 .(7237)تبیین،  کند زمینه اجماع برای فشار بیشتر بر ایران را فراهم می

 

 مفهوم امنیت در بعد نظامی

ظامی در امان باشد. ای به مفهوم آن است که کشور از خطر تهدیدهای ن هجامعامنیت نظامی در هر 

های  تواند امنیت نظامی داشته باشد که عالوه بر داشتن قابلیت در صورتی می جامعۀبدیهی است یک 
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نسبی الزم سیاسی، اقتصادی، علمی، فنآوری، انسانی، عمق راهبردی و رهبری قوی، نیروهای مسلح 

های بالقوه و بالفعل نظامی  هدیدگویی به ت نیز از قدرت و توان رزمی نسبی برتر برای پاسخ هجامعآن 

 توسعۀموجود علیه کشور برخوردار باشند؛ به عبارت دیگر برای رسیدن به امنیت نظامی، کسب و 

نسبت به دشمنان و  زسا های قدرت نظامی برتر در ابعاد محسوس و نامحسوس و برتر عوامل و مولفه

سایه وجود رهبری توانا، اقتصاد قوی، فناوری رقیبان، ضرورتی حیاتی دارد و نیل به این عوامل تنها در 

بینانه و  های واقع ریزی ها و برنامه ریزی پیشرفته، وسعت مناسب سرزمین، نیروی انسانی کافی، طرح

 .(7237است )تهامی، مجتبی، جانبه راهبری میسر  همه

  
 منطقۀ غرب آسیانقش جمهوری اسالمی ایران در امنیت نظامی 

تهدیدات  در بین مهندسی از یک نگاه غربی در ، منطقۀ غرب آسیانظامی نقش ایران در امنیت 

یی آمریکاهای   از منظرگاه ژئوپلتیسینفارس و خاورمیانه جایگاه بسیار محوری است.   کشورهای خلیج

ی ذوزنقه است که ایران در قطرهای این شکل هندسی به عنوان سجایگاه ایران مانند یک شکل هند

نگاه به جایگاه ایران  ۀله خود یک زاویأوجود آورده است. این مسه ثباتی منطقه را ب کشوری است که بی

 % از77تواند در هر لحظه که اراده کند بر  است. زیرا ج.ا.ایران می داده فارس  در بین کشورهای خلیج

 .(7207)سالمی، سال  منابع انرژی جهان اثر گذار باشد

 

 و امنیت نظامی ج.ا.ایران منطقه ایجاد توازن قدرت در کشورهای مؤلفۀ
سازد که یک  های دفاعی جاری در جهان، این امر را برجسته می ها و آمار مربوط به هزینه شاخص ۀکلی

چرخش قدرت در حال وقوع است. تدارکات تسلیحاتی در سطح جهان رو به رشد است و در کشورها و 

شود. این تغییر توازن عمدتاً به ضرر  تر میاند مشهود مناطقی که پیش از این اهمیت چندانی نداشته

 .(7237)زونی استنلی،  دهد ی میاروپا رو ۀغرب و اتحادی

آمریکا  ۀای ایاالت متحد عربستان سعودی یکی از بازیگران اصلی در غرب آسیا از متحدان منطقه    

است. عربستان ای  تحوالت منطقه ۀهای قابل توجهی در عرص  شود که دارای تاثیرگذاری محسوب می

به دلیل وسعت سرزمینی منابع عظیم نفتی موقعیت ژئوپلتیک و جایگاه مذهبی در جهان اسالم و 

های راهبردی در نظام سلطه به   ادعای آن کشور در خصوص رهبری جهان عرب و همچنین پیوند

یر فرایند های اخ  در سالشود.  ای عمده برای ایران محسوب می صورت طبیعی به عنوان رقیب منطقه

های خارجی سعودی دچار تحوالت جدی شده است. تخاصم نرم با ج.ا.ایران در حوزه دیپلماسی عمومی   سیاست

)گزارش تحلیلی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی،  ای و تروریستی از ایران است متمرکز بر تصویرسازی فرقه

7230). 
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های نظامی،  رزمایش برت، تاکید بیشتر تسلیحا ۀهای هنگفت، واردات فزایند اختصاص بودجه     

رهای عرب در حال گذارد که کشو های نظامی در منطقه هیچ شکی را باقی نمی دخالت در درگیری

آمریکا همواره تالش خود را به منظور نفوذ هرچه بیشتر  (.7237)زونی استنلی،  شدن هستند نظامی

 عالوه بر آنهای خود  پایگاه توسعۀاز طریق ه توانستبه عمل آورده و ج.ا.ایران  ۀدر کشورهای همسای

به صورت کامالً جدی و آشکار از حضور رقیبان مطرح در جهان ای با ج.ا.ایران،  هدایت اقدامات مقابله

درگیرنمودن  ی از جمله،های مختلف  این راستا از اهرم همچون چین و روسیه جلوگیری نماید. در

آنها های تسلیحاتی   سامانهیغات گسترده در جهت ناکارآمدی تبلورهای رقیب با مشکالت داخلی و کش

 .(7237)گزارش تحلیلی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، وزارت علوم،  نماید اقدام می

 

 منطقۀ غرب آسیاهای مهم آمریکا در  پایگاهمعرفی 

ان نیز در حوزه کشور در حوزه مأموریت فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام وجود دارد که ج.ا.ایر 30تعداد 

 آمریکا در کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان،این فرماندهی ارتش آمریکا قرار دارد. 

گروه دفاع ۀ مقال) کند استفاده می ها آنهای  پایگاه دارد و یا از پایگاهسوریه و رژیم صهیونیستی  عراق، اردن،

 .(72/3/7237، مشرقرورنامه  ،و امنیت

 

 کشور کویتهای نظامی آمریکا در  گاهپای

. عناصر مختلفی از نیروهای کشور کوچک کویت بیشتر شبیه به یک پادگان بزرگ نظامی آمریکا است

های نظامی کویت متمرکزند که این نیروها به صورت مشترک با ارتش  پایگاه ۀآمریکایی تقریباً در کلی

 ۀهوایی احمد الجابر، پایگاه زمینی الدوحه، جزیر کنند و محل استقرارشان پایگاه  کویت فعالیت می

فیلکه، فرودگاه کویت و بندر االحمدی است. اما نیروهای هوایی و دریایی عمده ای از آمریکا و 

 ههمچنین نیروهایی از ستاد فرماندهی ستاد کل ارتش آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم و اردوگا

تانک و  433هزار نظامی،  77نیروهای آمریکایی در کویت حدود نظامی عریفجان قرار دارند. تعداد 

بالگرد آپاچی و  04هواپیمای جنگنده و  43تجهیزات جنگی برای یک تیپ زره پوش )سه گردان(، 

 .(7205)مؤمنی،  ی پاتریوت استهای موشک یگان

 

 ی نظامی آمریکا در عربستان سعودیها پایگاه

نیروهای آمریکایی شده است و در مناطق مختلفی از جمله :  عربستان سعودی پذیرای 7337از سال 

دمام، هفوف، خبر، تبوک، ینبع، پایگاه ملک عبدالعزیز در ظهران، پایگاه دریایی ملک فهد در جده، 

باشند. در این میان  پایگاه هوایی ملک خالد در ابها، پایگاه ریاض و پایگاه نظامی الطائف مستقر می
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ترین پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در عربستان  لطان در جنوب ریاض، مهمپایگاه هوایی امیر س

 .(7205)مؤمنی،  شود محسوب می

 

 ا در بحرینهای  نظامی آمریک پایگاه

فعالیت آن  ۀاست که حوزپایگاه دریایی منامه بحرین مقر استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا 

نفر از نیروی دریایی  5777هند است. در حال حاضر بیش از فارس و دریای عمان و اقیانوس   خلیج

 .(7207یک، مطالعات دفاعی استراتژ ۀ)فصلنامیکا در این کشور مستقر می باشند آمر

های  ناوگان و تر از سواحل کشورمان فاصله داشتهکیلوم 377فقط ناوگان پنجم آمریکا در بحرین

تجهیزات و  ه همراهبای  به صورت دورهبر  و بالگردان های هواپیمابر دریایی آمریکا در قالب ناوگروه

، رورنامه گروه دفاع و امنیت ۀمقال) شوند میمستقر های منطقه  سازمانی خود در آبتسلیحات 

 .(7237،مشرق

 

 های نظامی آمریکا در قطر پایگاه

کز اصلی مرواقع است.    N 40  77  34 - E 44  70 47قطر در مختصات  « العدید»پایگاه هوایی 

  ،باشد و مقر ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا می کنترل فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در منطقه

واشنگتن  –باشد. این پایگاه بر اساس همکاری میان دوحه  کیلومتر می 304این پایگاه تا ج.ا.ا   ۀفاصل

برای حمله به عراق و افغانستان  در اختیار نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. آمریکا از این پایگاه

، گروه دفاع و امنیت ۀمقال) ها در منطقه است آمریکایی 7پایگاه هوایی العدید قطر ابَرپایگاهاستفاده کرد. 

در کشورهای حوزه خلیج فارس است پروازی بزرگترین باند دارای این پایگاه  .(7237،مشرقرورنامه 

افکن  و هواپیماهای بمب KC-10و   KC-135رسان  پیکر سوخت طوری که قادر است هواپیماهای غول به

B.2 .ستاد گروه و محل اسقرار  فروند هواپیما را دارد 707پذیرش این پایگاه ظرفیت  را سرویس دهی نماید

)چارلمرز جانسون،  باشد میها و هواپیماهای شناسایی   جنگندهها،   افکن بمب با شناسایی هوایی آمریکا 273

7205). 

 

 امی آمریکا در امارات متحده عربیهای نظ پایگاه

عربی برخوردارند، که از  ۀهای امارات متحد نیروهای آمریکایی از امکانات نظامی مختلفی در پایگاه

المللی الفجیره، بندر زاید، بندر  ودگاه بینپایگاه هوایی الظفره در ابوظبی، فر توان به ها می آنجمله 

 .(7205)مؤمنی،  اشاره نمودرشید، جبل علی در دبی و بندر فجیره 

                                                           
1
. Super Base 
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 منطقۀ غرب آسیاهای نظامی آمریکا در  پایگاه توسعۀهای تأثیرگذار بر  مؤلفه 
ای و  های منطقه عالوه بر موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک برای قدرت منطقۀ غرب آسیا

های باز در قبال انواع تسلیحات سبک و سنگین نظامی آمریکا،  ای، بازاری است با دروازه امنطقهفر

عمومی را به  ۀهای نظامی این کشور درصد باالیی از تولید ناخالص ملی و بودج زیرا میزان هزینه

نای فارس بر مب  ارتش آمریکا در رابطه با خلیج ۀرهنام 7203خود اختصاص داده است. در سال 

نظامی به هنگام روبرو شدن منافع آمریکا با تهدید و  ۀگر سریع برای مداخل تشکیل نیروی واکنش

شکل، استفاده از سامانه هشدار سریع به منظور  های نظامی کمربندی ای از پایگاه خطر، برپایی شبکه

نطقه تشکیل نیروهای نظامی آمریکا در زمان دلخواه در م ۀالعمل سریع و گسترد سازی عکس آسان

برای عربستان  ۀجزیر فارس و شبه  خلیج ۀبه ویژه حوز ،منطقۀ غرب آسیادر این راستا گردید. 

. خط دفاعی اول عبارت گردد محسوب می ،سومین خط دفاعی راهبردی در معادالت نظامیآمریکا 

 .(7207 اهلل، )عزتی، عزت ط دفاعی دوم شامل قاره اروپا استآمریکا و خ ۀاز خود ایاالت متحد

سازد که  ای است و آشکار می دارای ابعاد پیچیده منطقۀ غرب آسیاحضور نظامی آمریکا در  ۀانگیز    

حضور این کشور در قلب جهان اسالم مهمترین بخش از سناریوی آمریکا برای تحقق نظم نوین جهانی 

الملل است  محیط بینالملل جدید، حاکمیت سیاسی ایران چالش بزرگی علیه  است. در نگرش نظام بین

سالح ایران  خلع ۀرسد برنام و برای تغییر یا تعدیل آن باید بر نقاط ضعف آن فشار آورد. در واقع به نظر می

ای برای تغییر فرایند  شود، صرفاً بهانه الملل دنبال می که به صورت طرحی جامع از سوی نظام بین

)افضلی،  الملل جدید است نجارهای نظام بینهحاکمیت سیاسی و یا حداقل تعدیل آن به نفع اصول و 

را برای  منطقۀ غرب آسیاتواند حضور در  آلود با ایران به راحتی می آمریکا با ادامه روابط تنش. (7204

برتری جهانی  فارس نقش قاطعی در  های همسایه ایران توجیه کند. برتری آمریکا در خلیج دولت

به هر حال حضور آمریکا در منطقه و اقدامات نظامی آن  .(7205لفقاری، ا)ذو کند آمریکا بازی می

ثباتی در مسائل و مشکالت داخلی منطقه است و این امر نهفته در برآیند  عامل اصلی ناامنی، بی

علول باید علت آن را از میان بردن م  مستقیم عملکرد کشورهای منطقه است که ضرورتاً برای از میان

 .(7203)موالیی، برد 
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 مدل مفهومی تحقیق

 

 

های  تأثیر توسعه پایگاه

نظامی آمریکا در 

غرب آسیا بر  ۀمنطق

امنیت نظامی 

 ج.ا.ایران 

 زمینی

 دریایی

های نظامی  کاهش همکاری

 ج.ا.ایران

 ۀحوز

های  فعالیت

اطالعات 

نظامی 

 ج.اایران

کیفیت رزمی عوامل 

انسانی نیروهای 

 مسلح ج.ا.ایران

برد عملیاتی 

نیروهای مسلح 

   ج.ا.ایران

کاهش تعداد 

شرکای 

راهبردی 

 ج.ا.ایران

ت تحرکا

دریایی 

 ج.ا.ایران

توان دشمنان و رقبای 

ای کشورمان را در  منطقه

کنترل و تردد شناورهای 

 ج.ا.ایران

تنزل 

موقعیت 

ژئوپلتیکی 

 ج.ا.ایران

 هوایی

ناکارآمدی 

تسلیحات و 

تجهیزات 

دفاعی 

نیروهای 

مسلح 

 ج.ا.ایران

نیروهای 

مسلح 

 ج.ا.ایران

افزایش روحیه 

آوری و  جنگ

رزمی نیروهای 

مسلح 

کشورهای متحد 

 آمریکا

عملکرد تسلیحات و 

 تجهیزات نظامی ج.ا.ایران
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 هایافته لیوتحل هیتجز
 های حاصل از پرسشنامه بندی داده جمع

 های هدف تحقیق توزیع فراوانی مربوط به پاسخ (2)جدول 

ال
سؤ

 

 های هدف تحقیق شاخص

اد
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ی 
یل

خ
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مت
 

کم کم
ی 
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خ
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7 

رهای منطقه های نیروی زمینی آمریکا در کشو توسعه پایگاه

غرب آسیا به چه میزان بر برد عملیاتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران 

 باشد؟ های آتی تأثیرگذار می در نبرد

0 70 74 7 7 0/2 

3 

های نیروی زمینی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

های اطالعات  غرب آسیا به چه میزان بر گسترش فعالیت

 باشد؟ ی تأثیرگذار میهای آت نظامی ج.ا.ایران در نبرد
7 37 70 3 7 54/2 

2 

های نیروی زمینی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

غرب آسیا به چه میزان بر کیفیت رزمی عوامل انسانی نیروهای 

 مسلح ج.ا.ایران اثرگذار است؟

7 35 74 7 7 40/2 

5 

های نیروی زمینی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

های نظامی ج.ا.ایران  سیا به چه میزان بر کاهش همکاریغرب آ

 با کشورهای هجوار اثرگذار است؟

0 37 77 3 7 03/2 

4 

های نیروی هوایی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

غرب آسیا به چه میزان بر عملکرد تسلیحات و تجهیزات نظامی 

 باشد؟ ج.ا.ایران در نبرد آتی تأثیرگذار می

0 35 0 7 7 5 

7 

های نیروی هوایی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

غرب آسیا به چه میزان در تنگناهای لجستیکی نیروهای مسلح 

 ج.ا.ایران در نبرد آتی تأثیرگذار می باشد؟

73 77 70 7 7 00/2 

0 

های نیروی هوایی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

آوری و رزمی  افزایش روحیه جنگغرب آسیا به چه میزان بر 

نیروهای مسلح کشورهای متحد آمریکا در نبرد آتی تأثیرگذار 

 می باشد؟

0 75 72 4 7 03/2 

0 

های نیروی هوایی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

غرب آسیا به چه میزان در ناکارآمدی تسلیحات و تجهیزات 

تی تأثیرگذار می دفاعی نیروهای مسلح ج.ا.ایران در نبرد آ

 باشد؟

3 19 77 7 7 5 

3 

های نیروی دریایی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

ای  غرب آسیا به چه میزان بر توان دشمنان و رقبای منطقه

کشورمان در کنترل و تردد شناورهای ج.ا.ایران در دریا 

73 30 7 7 7 2/5 
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 تأثیرگذار می باشد؟

77 

وی دریایی آمریکا در کشورهای منطقه های نیر توسعه پایگاه

غرب آسیا به چه میزان بر تنزل موقعیت ژئوپلتیکی ج.ا.ایران 

 اثرگذار است؟

4 0 35 7 5 33/2 

77 

های نیروی دریایی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

غرب آسیا به چه میزان بر کاهش تعداد شرکای راهبردی 

 ج.ا.ایران اثرگذار است؟

77 0 73 5 7 3/2 

73 

های نیروی دریایی آمریکا در کشورهای منطقه  توسعه پایگاه

غرب آسیا به چه میزان بر تحرکات دریایی ج.ا.ایران در منطقه 

 اثرگذار است؟

0 74 73 7 5 47/2 

 35/2 7 7 72 70 0 میانگین

 

تحقیق های هدف توزیع فراوانی مربوط به پاسخ (1)نمودار             

 

نمونه پاسخ داده  جامعۀسؤال )مندرج در جدول( طرح گردیده و توسط  73برای این هدف تعداد 

درصد از پاسخگویان به  3.4شده است که نتایج حاصل از پرسشنامه نشانگر این واقعیت است که 

زیاد  ۀد به گزیندرص 53.4متوسط،  ۀدرصد به گزین 23.4کم،  ۀدرصد به گزین 3.4کم،  خیلی ۀگزین

های  پایگاه توسعۀاند که این موضوع نشانگر تأثیر زیاد  زیاد پاسخ داده خیلی ۀدرصد به گزین 37و 

 بر امنیت نظامی ج.ا.ایران است. منطقۀ غرب آسیانظامی آمریکا در 

درجه آزمون با  ۀنجا که آمارآ، از دست آمدههآزمون ب ۀبا توجّه به مقدار بحرانی و مقدار آمار    

1، در ناحیه 74/7و سطح معنی دار  5آزادی 
H تر  گیرد و از مقدار بحرانی جدول بزرگقرار می



 00                                         ج.ا.ا نظامی امنیت بر آسیا بغر منطقۀ در آمریکا نظامی های پایگاه توسعۀ تأثیر بررسی

آمریکا  نظامیهای  پایگاه توسعۀبنابراین گردد، می دیفرضیه صفر رد و فرضیه ادعا تائ لذااست، 

 ی ایران تأثیر مثبت دارد. بر امنیت نظامی جمهوری اسالم منطقۀ غرب آسیادر کشورهای 

های  پایگاه توسعۀوتحلیل توصیفی که از سؤاالت پرسشنامه در خصوص میزان تأثیر  تجزیه

 توسعۀهای زمینی،  پایگاه توسعۀمؤلفه )بر مبنای سه  منطقۀ غرب آسیاآمریکا در نظامی 

آمده، مؤید این  دست بر امنیت نظامی ج.ا.ایران بههای دریایی(  پایگاه توسعۀهای هوایی،  پایگاه

منطقۀ آمریکا در  های نظامی پایگاه توسعۀتأثیر ، نمونه جامعۀافراد درصد  75که واقعیت است 

-می دییتأجمهوری اسالمی ایران را در سطح متوسط به باال و مورد بر امنیت نظامی  غرب آسیا

 .استاد به باال است، تأثیر آن به میزان زی 07/2 مؤلفهمیانگین این دانند و در ضمن چون 

توان دریافت که بیشترین میزان اثربخشی در بین  همچنین با توجه به نتایج به دست آمده می

  گاه از دید منطقۀ غرب آسیانظامی آمریکا در های  یگاه پا توسعۀهای مطرح شده در متغیر   مؤلفه

های  پایگاه سعۀتوهای  داشته است. سپس مؤلفه های هوایی پایگاه توسعۀ ۀمخاطبان را مؤلف

های مخاطبان  گذاری تر در ارزش های پایین به ترتیب در رتبههای زمینی  پایگاه توسعۀدریایی و 

 قرار گرفته است.
 های احصاء شدهسازی شاخصمرتب (3) جدول

 اولویت میانگین مؤلفه متغیر

های  پایگاه توسعۀ

آمریکا در نظامی 

 منطقۀ غرب آسیا

 2 77/2 های زمینی پایگاه توسعۀ

 7 03/2 های هوایی پایگاه توسعۀ

 3 02/2 های دریایی پایگاه توسعۀ

  67/3 - میانگین

 

 های پژوهشیافته

های نظامی و دپوی تجهیزات نیروی زمینی ارتش آمریکا، پشتیانی از نیروهای زمینی  پایگاه توسعۀ

تواند تأثیر مستقیم در پشتیبانی  و مینماید  تر می ارتش این کشور را در نبرد آتی علیه ج.ا.ایران آسان

های نیروی هوایی و دریایی  پایگاه توسعۀو تقویت لجستیکی این نیروها داشته باشد، همچنین 

ارتش این کشور را قادر خواهد ساخت تا در کمترین زمان ممکن به  منطقۀ غرب آسیاآمریکا در 

های و اماکن حساس کشور  ساخت زیر اهداف حساس و حیاتی در عمق خاک ج.ا.ایران حمله نموده و

تواند هدف خوبی برای نیروهای رزم )زمینی، هوایی، دریایی و  را مورد اصابت قرار دهند. اما می

 های آمریکا در منطقه محسوب گردد.  موشکی( ج.ا.ایران در عملیات تقابلی علیه تأسیسات و پایگاه
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، عالوه بر مهار کشورمان به منظور ۀ غرب آسیامنطقآمریکا اقدامات تقابلی علیه ج.ا.ایران را در 

 نماید، آن هم مهار روسیه و چین در کل منطقه است.  تر دنبال می اجرای راهبردی گسترده

های نظامی آمریکا و استقرار نیروهای این کشور در مرحله اول تأمین کنترل و حفاظت خطوط  پایگاه توسعۀ

باشد که این  منیت متحدین خود در منطقه به ویژه رژیم صهیونیستی میانتقال انرژی و ترانزیت کاال و تأمین ا

 برد.  های ج.ا.ایران را باال می باشد و هزینه موضوع، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت ج.ا.ا تاثیرگذار می

.. اقدامات اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی، کمک مالی، تسلیحاتی و . ۀآنچه مسلم است، اینکه، کلی

یابد مگر منازعات  باشد و این امر تحقق نمی همگی در راستای حفظ منافع آمریکا در منطقه می

منطقۀ موجود در منطقه، به ویژه در غرب آسیا کماکان ادامه داشته باشد و در صورتی که آرامش در 

یران هراسی حاکم شود، مسلماً حفظ منافع آمریکا به خطر خواهد افتاد، و اکنون راهبرد ا غرب آسیا

 گردد.  مناسبی برای تحقق این امر و حفظ منافع برای آمریکا محسوب می ۀو اسالم هراسی گزین

های نظامی آمریکا در  پایگاه توسعۀبررسی اسناد و مدارک، مبین این امر است که امنیت ج.ا.ایران با 

 منطقۀ غرب آسیاورهای های اثرگذار در کشبا همدیگر در ارتباط است. اگر مؤلفه منطقۀ غرب آسیا

ها بر امنیت نظامی ج.ا.ایران اثرگذار خواهد بود. تقویت گردد، تغییرات ایجاد شده در این مؤلفه

نمایانگر این موضوع است که تقویت کشورهای  منطقۀ غرب آسیاهای نظامی آمریکا در  پایگاه توسعۀ

یم و غیر مستقیم تهدیدات علیه متحد آمریکا در منطقه را به دنبال خواهد داشت و به طور مستق

 کشورمان را در عملیات آتی افزایش خواهد داد. 

اند که اقدامات نظامی راهبردی آمریکا در شوندگان به غیر از یک نفر، عنوان داشته کلیه مصاحبه

-، بر امنیت نظامی جمهوری اسالمی ایران تأثیر باالیی دارد. به اعتقاد این صاحبمنطقۀ غرب آسیا

های زمینی و دپوی تجهیزات نیروی زمینی ارتش آمریکا، پشتیانی از نیروهای  پایگاه توسعۀ، نظران

های هوایی  پایگاه توسعۀنماید.  تر می زمینی ارتش این کشور را در نبرد آتی علیه ج.ا.ایران آسان

ظرفیت تازش هوایی علیه اهداف مختلف و تأسیسات حیاتی و حساس در عمق خاک ج.ا.ایران را 

افزایش خواهد را های دریایی نیز تهدید نظامی دریاپایه علیه کشورمان  پایگاه توسعۀافزایش داده و 

 داد. 
 

 های و پیشنهادریگ جهینت

منابع و بررسی اسناد و مدارک و انجام تحقیقات الزم از طریق مصاحبه با  ۀپس از مطالع

آوری شده در رابطه با موضوع تحقیق  نامه و تجزیه و تحلیل اطالعات جمع نظران، اخذ پرسش صاحب

ای توصیفی و به طریق کمی و کیفی انجام گرفت، نتایج زیر که اهداف تحقیق  که به روش کتابخانه

به ویژه همسایگان  منطقۀ غرب آسیاهای نظامی آمریکا در  پایگاه توسعۀ باشد حاصل گردید: می

های منطقه شده است. در این راستا های دفاعی فراوان برکشور ج.ا.ایران، موجب تحمیل هزینه



 03                                         ج.ا.ا نظامی امنیت بر آسیا بغر منطقۀ در آمریکا نظامی های پایگاه توسعۀ تأثیر بررسی

حفاظت خطوط انتقال انرژی  های نظامی خود عالوه بر بحث تأمین کنترل و پایگاه توسعۀآمریکا با 

)نفت وگاز( و ترانزیت کاال و تأمین امنیت متحدین خود در منطقه به ویژه رژیم صهیونیستی، به 

توان به مواردی  باشد که از جمله می میثیرگذار أطور مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت ج.ا.ا ت

های نظامی کشورهای منطقه، مقابله با  کامل ج.ا.ایران با در اختیارگرفتن پایگاه ۀهمچون محاصر

تأثیرات و نفوذ ج.ا.ایران درکشورهای منطقه، ممانعت و یا تضعیف حضور ج.ا.ایران در بازارهای 

وهای مسلح کشورهای همسایه که به موجب آن اقتصادی موجود درمنطقه، تقویت برتری نظامی نیر

های ایران ستیزی و افزایش تفکر تهاجمی متحدین آمریکا علیه ج.ا.ایران در منطقه  تقویت دیدگاه

ها شامل آوری اطالعات و دادهدست آمده از سه ابزار جمعتجزیه و تحلیل اطالعات بهخواهد شد. 

های نظامی آمریکا در  پایگاه توسعۀثیرگذاری باالی مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک، مبین تأ

های اول تا سوم این واقعیت را اثبات  بر امنیت نظامی ج.ا.ایران بوده و نتایج فرضیه منطقۀ غرب آسیا

 نماید. می

تواند با تقویت هر چه بیشتر، به  می بازدارندگی ۀهای نظامی ج.ا.ایران در حوز افزایش توانایی    

از منظر پرورانند.  که قصد حمله به ج.ا.ایران را در ذهن می یجاد برآوردهایی بیانجامد،ممانعت در ا

به شدت تقویت گردد. در این راستا موارد بازدارندگی  ۀدر حوزنظران این پژوهش، بایستی  صاحب

 گردد: ذیل به نیروهای مسلح ج.ا.ایران پیشنهاد می

خود را جهت هدف  کوتاه برد های بالستیک شکمونیروهای مسلح ج.ا.ایران کماکان ارتقاء  -

 های نظامی آمریکا و متحدین آن در منطقه، در دستور کار داشته باشند. قراردادن پایگاه

 های سایتموشک و در کنار آن ساخت  های شلیکو مکان سکوهای پرتابی افزایش تعداد - 

و متحدین آن در منطقه. کا تقابل آمریجهت انحراف حمالت موشکی ممستحکم و زیرزمینی مخفی 

و  دهدارتقا  "بزن در رو"های  سازد تا توانایی خود را در عملیات را قادر می کشورماناین اقدامات  

  د.پرتابی را برای حمالت بعدی حفظ نمای یها این مکان

مندی از نیروهای همسو با محور مقاومت در عمق منطقه با هدایت نیروی قدس سپاه و  بهره -

 های ا از طریق اجرای عملیاتاین نیروه .ای کشورمان در حوزۀ محور مقاومت بازوهای منطقه تقویت

 از طریق سرزمین سایر کشورها در زمان حمله احتمالی به کار گرفته شوند.توانند  نامنظم می

 ،یاحتمال ۀتواند ورود و خروج انواع شناورها را کنترل و در صورت حمل ج.ا.ایران در دریا نیز می -

ریزی دریایی و استفاده از تعداد زیاد  مسیر آنها را مسدود نماید و این امکان از طریق مین

صورت های پنهانی  گذاری مینو های کنترلی  به سامانهتجهیز نمودن آنها  وهای کوچک  زیردریایی

 .پذیرد



 7230 پاییز ،54 شماره ،چهاردهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                            37

فیبر نوری ای ه شبکهو ایجاد هوایی  شبکه پدافندهای مربوط به  و تقویت سامانهتوانمندسازی  -

ویژه برای های بومی  محلجهت برقراری ارتباط ایمن و همچنین انتخاب مستحکم و زیرزمینی 

 تأسیسات حیاتی و حساس.

کشورهای منطقه، از طریق  سابقه تسلیحاتیمپایان بخشیدن به روند تالش ج.ا.ایران در راستای  -

و نظامی فرهنگی  ،امنیتی، اقتصادی های سیاسی، ها در مورد همکاری تدریجی انواع محدودیت رفع

های کوتاه مدت )رفع موانع و تهدیدات،  با کشورهای منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس، در قالب طرح

ها و اعتماد سازی و ... (، میان مدت )انجام همکاری دفاعی با هدف خروج بیگانگان  استفاده از فرصت

 های دفاعی مشترک(. از منطقه و ... ( و بلند مدت )انعقاد پیمان
 

 

 منابع
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