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 چکيده
متحتد  هته های بعد از جنگ سرد در وضعیت ابهام، آشوب و ستیز قرار گرفته استت  ااالا الملل در سالساختار نظام بین

ای و ستاز منقهتهثبا ار داد  بتود، در دورا  جداتد از ستازوهارهای بیهای خود را موازنه قدر  قترمحور اصلی سیاست

هتاای را اااتاد نمتود هته گیری نیروهتای ک ییتری و گرو های نیابتی بهر  گرفته است  چنین الگتوای، زمینته شت لجنگ

هتای زنتدگی هیتاورزی و با گترر جوامتب بیتری از شتیو معقوف به روااروای با حوز  نیوذ اارا  در منقهه بود  است  

های سیاسی هه کوانستند خود را با اان جراا  همگتام ستازند و اتا صنعتی و سپس ارکها به عصر ک نولوژی، آ  موجودات

ای از قدر  و ثرو ، حتوز  کعرات  و با هسب ذخیر گاهی پییرو در اان جهت بودند، گوی سبهت را از سااران ربودند 

بختش کر کعرا  هردند و در اان مسیر به پیش رفتند  به همتین کناستب نهتاای از زمتین هته ارم تا منافب خود را گسترد 

منقهته خاورمیانته از داربتاز بته دلیتل  ها را به ختود جلتب هترد هسب قدر  و جااگا  برکر بود به نحوی فزو  کوجه آ 

های العاد  ژئوهالچر، ختود مقمتن نظتر قتدر قعیت راهبردی در پهنه ج رافیاای، ذخاار انرژی فراوا  و حساسیت فوقمو

فارس را قلب جداد اتا هارکلنتد جداتد جهتا  الملل بود  است کا بدا  پااه هه اان منقهه و در مرهز آ  خلیجبرکر نظام بین

ها و انتد هته هرهتدام بته کناستب سیاستته دو دولت انگلیس و آمرا ا بود های بزرگ عمد  در اان منقهقدر  اند نامید 

عمل رد خود در اان منقهه منیأ کحولا  بنیادان گیتند  اان پژوهش بر پااه اان ستاال شت ل گرفتته استت هته ح تور 

پژوهیتی  عنوا  حتدسفارس داشتته استت و آنچته بتههای افراای در خلیجهای بزرگ چه کأثیری بر وقوع جراا قدر 

انتد، امتا ابتاای از گردد اان است هه گرچه اان هیورها برای هسب منافب حداهثر نیازمنتد امنیتت بتود )فرضیه( مقرح می

ها قرار داشته استت، نداشتتند  روب بته هتار گرفتته شتد  در ااتن آفرانی آ  زما  هه اان رخداد در جهت منافب آ بحرا 

  باشدکحلیلی می-بررسی، از نوع کوصییی

 

 فارس های افراای، خلیجهای بزرگ، جراا قدر : هاکليدواژه

                                                           
 Emottaghi@ut.ac.ir     استاد و ع و هیئت علمی گرو  علوم سیاسی دانیگا  کهرا  1

 ای گرااش مقالعا  آمرا ای شمالی دانیگا  کهرا  ی مقالعا  منقهها  دانیاوی دهتر2

 فصلنامه محیط راهبردی

 7011، زمستان 71پنجم، شماره سال 

 66تا  35مقالة پژوهشی، صفحه 

 32/62/1066پذیرش مقاله:                                                                 32/60/1066دریافت مقاله: 



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 5441، زمستا  1۱ شمار  ،پنامسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 45

 

 مقدمه

هتاای هتم در المللی ستبب اااتاد بحرا البی از سوی بازاگرا  بینگراای و خیونتافراط

البی بتا گراای و بته دنبتال آ  خیتونتگردد  امروز افراطعرصه داخلی و هم خارجی می

گیترد در متواقعی کهداتدی بترای گرا قرار میگا  افراطگیرندابزارهاای هه در اختیار کصمیم

گراهتا های افراطها را در پتی اعمتال کصتمیمشود و دامنه بحرا جامعه جهانی محسوب می

ای و ها از ستقن ملتی شتروع شتد  و بته ستقن منقهتهبسا اان بحرا دهد  چهافزااش می

 رسند المللی نیز میبین

هتا در متحتد  آمرا تا بته بتروز جنبشها ااالا آ  های بزرگ و در رأسروا رد دولت

ها و فهر خصوص در جنوب غرب آسیا اان است هه چیزی جز محدوداتجها  عرب و به

هتای رادا تالی نبتود  ساز اصتلی ااتن حرهتاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سبب

ستازی ااتن های براترفرازی بلندمد ، زمینتهاست و برای مهابله با آ  بااد با ابزار برنامه

ها را فراهم نمود  و بستر سیاسی اجتمتاعی ااتن جوامتب را هرچته همستوکر بتا محدودات

کتوا  کوقتب جوامب خودی بسازند  باور بر اان است هه کنها در اان صتور  استت هته می

 هاای، فاقد دلیل اولیه باشد و درنتیاه خاموب گردد داشت آکش چنین حرهت

های اصلی مثلث امنیتت در آمرا تا هته عنوا  ا ی از پااهارزب بهاز سوی داگر اشاعه 

امروز  در قالب کرواج الگوی مسلقی از دموهراسی و نظم جهانی مهندستی شتد  استت از 

متحد  آمرا ا بود  است  بروز ااتن اصتل دارباز جزو اصول بنیادان سیاست خارجی ااالا 

لیتل کنتوع الگوهتای قتدر  در ف تای در عرصه جهانی کا پیش از فروپاشی شوروی، به د

 المللی، با موانب متعددی مواجه بود بین

میلادی، خاورمیانه به  2441سپتامبر  11واژ  با وقوع حوادث پس از جنگ سرد و به

های بزرگ در جهت اهداف جهانی کبدال شد  با کوجه کران عرصه رقابت قدر اصلی

ملا  کروراستی از جانب گترو  الهاعتد ، گیری حبه کحولا  امنیتی در جها  و با اوج

متحد ، اولتواتی فتوری کران هانو  منیعتی و امنیتی برای ااالا عنوا  مهمخاورمیانه به

ها پیدا هرد  به دنبال ااااد ف ای امنیتتی گراریها و سیاستسازیدر چگونگی کصمیم
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متحتد  هته، ااالا اابی برخی از نیروهتای استلامی در منقو با بیداری اسلامی و قدر 

آمرا ا داگر استحصال منافب اقتصادی و امنیتی خود را از اراق روا ترد حیتو وضتب 

دانستتت  پترار نمیهتتای غیردموهراکیتم همستتو، ام ا موجتود و حمااتت از ح ومت

رو دولت آمرا ا با ارائه ارح خاورمیانه بتزرگ، درصتدد ک ییتر چهتر  منقهته و ازاان

 بازکعرا  آ  برآمد 

های بزرگ با اان امر بود  است هه گتاهی عناصتری بته پیچیدگی سیاست قدر  گرچه

ظاهر متعارض در هنار ا داگر قرار گیرند و هنر سیاستمداری ختود را در نحتو  متدارات 

ها در زمینه ای از کحلیلزما  نیا  دهند  در همین راستا بااد به پار اور همها بهاان کناقض

هتای افرااتی در جهتت اعمتال فیتار بتر گیری گرو د  در شت لمتحنهش احتمالی ااالا 

ها و منتافب ااتن هتا بتا سیاستتمنظور همسوستازی آ واحدها و نیروهای سیاسی منقهه به

ناپترار سیاستت و عنصتر ارد  در بینیهیور و متحدا  آ  کوجه نمود  گرچته عرصته پیش

اااتاد د و مم ن است بحرانی هه دهاعمال انسانی همییه روند امور را کحت کأثیر قرار می

 گیر بانیا  آ  گردد خود دامنشد ، مدارات و 

اور های بتزرگ )بتهدر اان بررسی به دنبال هن اب در زمینه نهتش و روا ترد قتدر 

 باشیم های افراای در منقهه میگیری جراا متحد  آمرا ا( در ش لمیخص، ااالا 

 

 . مفاهيم و چهارچوب نظری1

 گراییگرا، افراط. افراط7-7

گرا هسی است هه کماال به اقدام و اف ار افرااتی دارد به کوضین دا ینری آهسیورد، افراط

ها هنگامی هه وارد جواد  فردی با اان واژگیها اا احزاب افراای نیز شرهت میو در گرو 

 زنتد هته وصت ای خاص دست بته اقتدام متیگونهگردد، بهعرصه عمل اا بیا  نظرا  می

جنتبش »گترا های افتراطگردد  در اان پژوهش منظور از جراا گراای بر آ  االاق میافراط

مااه ف ری و داعش )دولت استلامی عنوا  اادئولوژی و بندر عربستا  سعودی به« وهابیت

 باشد عنوا  نمونه عملی اان ارز کی ر میعراق و شام( به



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 5441، زمستا  1۱ شمار  ،پنامسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 45

 

 . فضای حیاتی مبتنی بر هژمونی7-2  

ها با کوجه به کعرایی هته ، ناظر بر وضعیتی است هه دولت«ف ای حیاکی»اا  1سرومنظراه لب

پردازند هته از وضعیت موجود و وضعیت مقلوب دارند، به کدوان استراکژی ژئوپلیتیم می

عموماً نیز با خیونت، جنگ و کصرف سرزمینی همرا  است  ااتد  ف تای حیتاکی، صتدها 

پردازی آ  در آلمتا  صتور  اشتته امتا نظراتهسال استت هته در ذهتن حاهمتا  وجتود د

  (۱2: 1831راد،)هاواانیگرفت

ها در اول جنگ جهانی دوم مقترح شتد گرچه میهوم ف ای حیاکی ابتدا از سوی نازی

و مبتنی بر اان ااد  اصلی بود هه آلما  نیاز به ف اای علاو  بر سترزمین ختود بترای ادامته 

هه برای اولین بتار از ستوی نگارنتد  « تنی بر هژمونیف ای حیاکی مب»حیا  دارد، اما ااد  

شود بر پااه دو میهوم اصلی زمین و ارزب قرار گرفته است؛ به اان معنا هه قدر  ارح می

هژمو  علاو  بر الزاما  استراکژام و ج رافیاای )چه از لحاظ صرف دسترسی به منقهته و 

ی را برای پترارب ختود در میتا  ستاار اچه از لحاظ دسترسی به منابب آ ( نیاز دارد زمینه

 بازاگرا  فراهم نمااد 

جها  غرب به دنبال ااااد ا پارچگی فناورانه هته در قتر  اخیتر بته آ  دستت اافتت، 

خصتوص زعم بنیادگرااا  به دنبال دستیابی به ا پارچگی ارزشتی در سراستر جهتا  و بهبه

( و 84: 1833باشتد )دهیتیار، منقهه خاورمیانه در جهت دسترسی بهتر به منتافب ختود متی

های ختارجی های افرااتی هته بته مهابلته بتا قتدر همین دلیلی مح م است برای جراا 

 برخیزند 

 

 ای در نظام سلطه. تبارشناسی مداخله منطقه2

از آناتا هته  هاالملل هستند  اان قدر های نظام بینهای بزرگ، قدرکمندکران دولتقدر 

المللی بتیش از های مختل  رفتار بیندهد در عرصهها اجاز  میآ  ذخاار عظیم منابعیا  به

 الملل هستند هه بته مقالعتهآ  دسته از پژوهندگا  روابط بین انداز  فعال باشند، مورد علاقه

                                                           
1. lebensraum 
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پردازنتد  المللتی میهای بینالملل و سازما المللی، اقتصاد سیاسی بینبین هایستیز و جنگ

)گتراییتس، المللتی نیتز هستتندن بازاگرا  بینکراا قدرکمندکران، بل ه فعالکنهها نهاان دولت

1833 :۱58)  

فتارس ماننتد ناپرار غرب به نیت در اواال قر  بیستم باعث شتد کتا خلیجعقش سیری

های بتزرگ را بته ختود جلتب هنتد و از کوجه قتدر  Macris,2012: 5))میدانی م ناایسی 

الملتل کبتدال شتود  بته همتین دلیتل، یتدی در سیاستت بینای هلآبراهی متروك به منقهته

های بیگانه، سیستم امنیتی منقهه را کحتت کستلط ختود قترار دادنتد  در هیتت دهته  قدر 

نخست قر  بیستم، انگلستا  منقهه را زار چتر امنیتی خود درآورد و کوانست با کرهیبتی از 

خاص، نیروهاای هه در منااق هلیدی های های قیمومیتی، اگا  نظامی مستهر در پااگا رژام

های دوست خود را در منقهه، شدند، نیروهای درااای ساحلی و دولتمستهر و پیتیبانی می

 ها رقابت ااااد هند ااااد، حماات، حیو و حتی در محدود   میخصی، بین آ 

 1143واژ  انهلاب عراق در ستال رغم برخی از ک ییرا  اساسی در منقهه، بهانگلستا  به

ای مانند ناسیونالیسم عربی، موفتق شتد هنند ثبا درپی و فیارهای بیمیلادی، هودکاهای پی

از بروز منازعا  عمد  جلوگیری هند، از کهدادهای عراق علیه هواتت ممانعتت بته عمتل 

های داخلی عما  را سرهوب هند و ارفدارا  ناصر در عربستا  سعودی را به آورد، شورب

ا وجود اان، ظهور و گسترب فزااند   ناسیونالیستم عربتی و افتول اقتصتادی حاشیه براند  ب

انگلستا ، اان هیور را بر آ  داشت کتا نخستت، از خلتیج عتد  و ستپس، از هتل منقهته 

 نیینی و عرصه را به داگرا  واگرار هند میلادی عهب 11۱1خاورمیانه در سال 

فارس را بر دارات امنیتی منقهه  خلیج، آمرا ا نهش م۱4نیینی انگلستا  در دهه  با عهب

عهد  گرفت و از هما  آغاز، هوشید کا از ح ور فزااند  و پرهزانه در اان منقهه خودداری 

اب ک یه هند  همچنین، کصتمیم ایجای آ ، برای ااااد سیستم امنیتی، به متحدا  منقههو به

تحدا  مزبور نستبت بته اناتام گرفت کا از نیروهای خود، کنها در صورکی استیاد  هند هه م

میلادی آمرا ا از سیاست دو ستتونی  ۱4ها ناکوا  باشند  در دهه شد  به آ مأمورات محول

متی ل از اارا  و عربستا  برای ک مین ثبا  و رفب کهداتدهاای هته علیته وضتب موجتود 
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ر هه ای اان دهه، ااترا  در سترهوب شتورب ظیتار داوریوجود داشت، استیاد  هرد، به

نهتش بستیار  -شتد هه از سوی شوروی حمااتت می -عما  و به حاشیه راند  رژام بعثی 

 ماثری داشت 

بعد از پیروزی انهلاب اسلامی اارا ، منافب استتراکژام آمرا تا در ااترا  و منقهته مهتم 

خاورمیانه و جها  اسلام هه با بحرا  رژام صهیونیستی نیز گر  خورد  بود، از دستت رفتته 

شد  علاو  بر از دست رفتن منافب عظیم اقتصتادی، سیاستی و نظتامی ت امنیتتی میپنداشته 

آمرا ا، انهلاب و جمهوری اسلامی، بانی گیتما  جدادی بود هه منافب و موجوداتت رژاتم 

ستاخت  رو میای روبتههای عداتد صهیونیستی و آمرا ا را در منقهه با مخاارا  و بحرا 

ا  زمتا  ت شتروع انهلتاب ت آغتاز را ا علیه ااترا  از همتروابط خصمانه و کهدادآمیز آم

  (1811)افتخاری، شد

مهولاکی چو  انرژی، کروراسم، مسئله اعراب و رژام صهیونیستی و ثبا  و امنیتت، ازجملته 

ای آمرا تا از جااگتاهی واتژ  های خاورمیانهشوند هه در کعیین سیاستمحورهاای محسوب می

متحد ، هیورهای منقهته ستاختاری قابتل اعتمتاد  ه از دادگا  ااالا برخوردارند  با کوجه به اان

ندارند کا موجد امنیت باشند و در عین حال سرمااه عظیمی از فتروب منتابب فستیلی بته دستت 

آورند، مناسب نیست اان دلارها در هیورشا  باقی بماند و بااد راهی برای ختروج آ  اافتت می

ز قدر  برکر، بهتران گزانه است کا با الهای اان ف ر هه بترای هه خراد ابزار و کاهیزا  نظامی ا

ها ختارج شتود و هتم رونهتی در امنیت خود نیاز به اسلحه دارند هم ارز مورد نظر از اان دولت

صنعتی قدر  برکر ااااد گردد  از ستوی داگتر از آناتا  -های نظامیبازار فروب اسلحه ماتمب

ک ییری در سیاستت رژاتم صهیونیستتی، ک ییتر در سیاستت ای است هه هر هه خاورمیانه منقهه

؛ آمرا تا متعهتد بته حیاظتت از منتافب متحتد و (14۱: 1833)پتتراس،آمرا ا را در پی خواهد داشت 

های های منقهته بته ستلاحباشد و دسترسی دولتای خود، رژام صهیونیستی، میپیما  منقهههم

 تی افزااش دهد کواند راسم را برای دولت صهیونیسپییرفته می
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 های ژئوپليتيکی آمریکا در غرب آسيا. چالش3

هزار هیلومتر مربتب از اراتق  254فارس در قلب خاورمیانه با مساحتی بیش از منقهه خلیج

درصتد از هتل  58کنگه هرمز و دراای عما  با اقیانوس هند در ارکباط است و نزداتم بته 

شد  جها  را در خود جای داد  استت  بتیش درصد از ذخاار گاز شناخته 84ذخاار نیتی و 

هزار شناور  18گررد و سالانه حدود درصد از صادرا  نیت جها ، از کنگه هرمز می 54از 

وجود ذخاار عظیم نیت و گاز و موقعیت  شوند فارس وارد میاز اراق کنگه هرمز به خلیج

ار  متورد کوجته فتارس، موجتب شتد  ااتن منقهته همتوژئوپلیتیم و ژئواستراکژام خلیج

در منقهته نیتز دسترستی   (Marike, 2006: 4)ای قترار گیترد ای و فرامنقهههای منقههقدر 

فارس به منابب و سواحل آ  و کنگته هرمتز متیتاو  استت  همچنتین هیورهای حاشیه خلیج

ف اای گسترد  هیورهای اادشتد ، ااتن  -های فرهنگیواسقه اختلافا  سرزمینی و کیاو به

  (34: 1831راد،)هاواانیخیز جها  کبدال شد  استهای بحرا ه ا ی از هانو منقهه ب

خاورمیانته  اهمیتت عامتل کترانمهم گتاز، و نیت غنی منابب وجود و راهبردی موقعیت

 میلادی، 2411 سال آمارهای آخران اساس شود  برمی محسوب ناکو ع و هیورهای برای

 نیتت درصتد 4565 از بتیش فتارس(خلیج حوز  هیورهای اور عمد منقهه خاورمیانه )به

  (BP, Statistical Review of World Energy, 2010) است داد  جای در خود را جها 

 همچنین و جنگ سرد پااا  و شوروی جماهیر اکحاد فروپاشی ازجمله جهانی کحولا 

 نیتد  هیتورها اان و امنیتی آمرا ا -سیاسی روابط سقن هاهش باعث کنهانه شد  جهانی

 کتأثیر سترد جنتگ پااتا  استت  داد  نیز گستترب را روابط اان عمق و سقن بل ه است،

 ااتن چراهته نداشتت، فتارسخلیج هیتورهای امنیتتی هایو سیاست هاگرااش بر چندانی

 به هوات عراق حمله مانند مواردی در هاآ  به معقوف کهدادا  نمودند هیورها احساس

 را هتاآ  بهتای و ضامن امنیت عنوا به آمرا ا به ک یه کداوم امر اان و دارد کداوم همچنا 

  (23: 1831)واعظی، نمود  کوجیه

 روابتط کتداوم عمد  بر اوربه فارسخلیج هم اری شورای هیورهای کعاملاکی الگوی

 هایقتدر  هایوابستتگی و وجو  منیعتی نبااد اما است، استوار آمرا ا با امنیتی و سیاسی
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 نظتر از نظتامی پااگتا  داشتتن و انرژی با در ارکباط منقهه اان به آمرا ا خصوصبه غربی

 را، جها  از نهقه هر در )نیت( انرژی جهانی عرضه در هرگونه اختلال آمرا ا بماند  م یول

حستاس  آ  بته نستبت و هنتدمی رصد جدات با منقهه، آ  از واردا  از میزا  نظر صرف

 متحتد انترژی ااالا  امنیتت بتر متاثر اساستی هایااهپ از ا ی عنوا به فارسخلیج است 

  (3۱)هما : ماند  باقی خواهد اولوات حائز منقهه ام منزله به هیور اان برای همچنا 

ای دستت بته گرابتا  با میت لا  عداتد ها از ارف داگر در جوامب اان منقهه، دولت

هستند  می لاکی همچو  بحترا  هواتت و میتروعیت، ضتع  ستاختار سیاستی و نبتود 

ای گونتههتا بهگوای به شهروندا  از سوی دولت به دلیل عمد  رانتیر بود  ااتن دولتپاسخ

ود هه قاابته متردم ح ومتت را از ختاوریدولت و ملت را از هم جدا نگه داشته است، به

های هه دولت در اان هیورها بهای خود را منتوط بته حمااتت قتدر دانند و درحالینمی

داننتد، متردم ااتن هتا متیالملتل از آ های برکر در نظام بتیناور عمد  قدر خارجی و به

ها در هیور خود مخال  هستند و گا  بته نگرند، با ح ور آ ها را به داد  نیر  میقدر 

گراای های افراطورزند؛ امری هه در قالب جراا ها مبادر  میعلیه آ  آمیزواهنش خیونت

 باشیم شاهد آ  می

داند و هرچه غیر از آ  را باال دانستته و بته افراای، خود را و عهید  خود را برحق می

خیتزد  در هیتورهای استلامی، ح تور مخالیت با واجدان عهااد متیتاو  بتا ختود برمتی

زودی از بلتاد استلامی بته عنی ح ور هافرا  است هته بااستتی بتههای خارجی به مقدر 

گواند، دستت آمد میبیرو  راند  شوند و زمانی هه دولتمردا  اان هیورها به هافرا  خوب

نواسد: داعش با می« دالی کلگراف»زنند  همچنا  هه اخیراً روزنامه به خیونت و کهداد می

ای در هتی  هاتای هتی  آمرا تاای»ی هیدار داد: انتیار واداوی کبلی اکی جداد و کرسناه

 11امنیت نخواهد داشت  داعش مدعی شد هه آمرا ا در حملته داگتری بته ستبم « جها 

از « ستوزانیمآمرا تا را می»میلادی خواهد سوخت  در ااتن فتیلم بتا عنتوا   2441سپتامبر 

اند هه مدعی شد شود کا به آمرا ا در خاك خودب حمله هنند و حامیا  داعش خواسته می

 است « سراب»حس امنیت شهروندا  اان هیور 
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همچنین گرو  داعش اخیتراً پوستتری را منتیتر هترد  استت هته در آ  آمرا تا، رژاتم 

های داگر، دشمنا  داعش معرفی و اعلام صهیونیستی، احرار الیام و جبهه الاسلامیه و خیلی

 اند شد 

 

 ایران . کنترل بحران در پيرامون و امنيت ملی4

در هیت دهه نخست قر  بیستم، انگلستا  منقهه را زار چتر امنیتی خود درآورد و کوانست با 

هتای ختاص، نیروهتاای هته در های قیمومیتی، اگا  نظتامی مستتهر در پااگا کرهیبی از رژام

های دوست ختود شدند، نیروهای درااای ساحلی و دولتمنااق هلیدی مستهر و پیتیبانی می

ها رقابت ااااد هنتد  نقهه، ااااد، حماات، حیو و حتی در محدود  میخصی، بین آ را در م

 1143واژ  انهلتاب عتراق در ستال رغم برخی از ک ییترا  اساستی در منقهته، بتهانگلستا  به

ای؛ مانند ناسیونالیسم عربی، موفق شتد از هنند ثبا درپی و فیارهای بیمیلادی، هودکاهای پی

مد  جلوگیری هند، از کهدادهای عراق علیه هوات ممانعتت بته عمتل آورد، بروز منازعا  ع

های داخلی عما  را سرهوب هند و ارفدارا  ناصر در عربستا  سعودی را به حاشتیه شورب

براند  با وجود اان، ظهور و گسترب فزااند  ناسیونالیسم عربتی و افتول اقتصتادی انگلستتا ، 

از خلیج عد  و سپس، از هل منقهه خاورمیانته در ستال  اان هیور را بر آ  داشت کا نخست،

 نیینی و عرصه را به داگرا  واگرار هند میلادی عهب 11۱1

فتارس میلادی، آمرا ا نهش مدارات امنیتتی منقهته خلیج ۱4نیینی انگلستا  در دهه با عهب

ن منقهته را بر عهد  گرفت و از همتا  آغتاز، هوشتید کتا از ح تور فزاانتد  و پرهزانته در اات

اب ک یته هنتد  همچنتین، ایجای آ ، برای ااااد سیستم امنیتی، به متحدا  منقههخودداری و به

کصمیم گرفت کا از نیروهای خود، کنها در صورکی استیاد  هند هه متحدا  مزبور نسبت به اناتام 

تونی میلتادی آمرا تا از سیاستت دوست ۱4ها نتاکوا  باشتند  در دهته شد  به آ مأمورات محول

متی ل از اارا  و عربستا  برای ک مین ثبا  و رفب کهدادهاای هه علیه وضتب موجتود وجتود 

هه ای اان دهه، اارا  در سترهوب شتورب ظیتار در عمتا  و بته اوریداشت، استیاد  هرد، به

 نهش بسیار ماثری داشت  -شد هه از سوی شوروی حماات می -حاشیه راند  رژام بعثی 
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در اارا ، وزار  دفاع آمرا ا نیتروی واهتنش ستراب را اااتاد هترد و در پس از سهوط شا  

ای را اناتام داد؛ اقتداماکی گراری فزاانتد های نظامی منقهه، مانند مصیر  و بحران، سرمااهپااگا 

شدند  نگا  به عراق به منزله موازنه در برابتر هه نمودی از سیاست جداد اان هیور محسوب می

میلادی ک ییر هرد و از آناا هه هیورهای عترب  1134ان هیور به اارا  در سال اارا ، با حمله ا

دادنتد، اترح های مدر  علاقه و کماال چنتدانی از ختود نیتا  نمیفارس نسبت به جنگخلیج

 نتیاه ماند فارس بیااااد نیروی نظامی واحد هیورهای ع و شورای هم اری خلیج

فتارس، اک تای له عراق به هیورهای جنتوب خلیجمیلادی، با حم 1114در ما  او  سال 

صور  جالبی پااا  اافت )اارا  انهلابی هه دشمن اصتلی آمرا تا در آمرا ا به اان دو گرو  به

ای داشت(  آمرا ا به دلیتل سیاستت آ  زما  بود، ای اان جنگ و پس از آ ، عمل رد عاقلانه

هتای اعتمتادی نستبت بته دولتو بی -ودهه دقیهاً با موازنه قدر  در ک اد بت -مهار دوگانه 

جای اک تا بته اب را ک ییر داد و بهفارس برای دفاع از خود، رواهع و شورای هم اری خلیج

دوستانش در منقهه، ح ور عملی خود را در آناا افزااش داد  لازمه اان هار، بازستازی هلتی 

چنین، آموزب کمرانا  لتازم های جداد و همساختار نیروهای موجود در منقهه، ااااد پااگا 

های بییتتر بته ها برای مواقب بحرانی بود  اان ح ور فزااند  آمرا تا بتا فتروب ستلاحبه آ 

ها بترای استتیاد  از بدو  کوجه به ناکوانی آ  -فارس هیورهای ع و شورای هم اری خلیج

لی و ارفتدار همرا  بود  درواقب، واشنگتن هوشید ام نیروی نظامی مح -شا  خرادهای قبلی

 آمرا ا را کی یل دهد کا نیروهای اان هیور را حماات و ک میل هند 

فارس از سوی اارا  اتا عتراق بعد از عملیا  اوفا  صحرا، کهداد نظامی متعارف خلیج

ا ی از سناراوهای جنگی مهم وزار  دفاع آمرا ا بود  با وجود کهدادهای شتوروی علیته 

های استتراکژام فارس جتزو اصتلی اندایتهمیلادی، خلیج 1111اروپا و شرق آسیا کا سال 

آمرا ا و اراحا  نظامی اان هیور بود  از آ  به بعد، ملزوما  جنگ بتا ح تور نیروهتای 

دهی، عمل رد های نظامی نامتهار  اارا  و عراق، سازما واهنش سراب، با کوجه به استراکژی

های نظتامی را کتا حتد زاتادی در زمینته گراری آمرا اهای سرمااهو هاراای نظامی و هزانه

 کحت کأثیر قرار داد  است 
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میلادی، با وجود چتر امنیتی آمرا ا، روادادها و کحولا  مهمی در داخل منقهته  14ای دهه 

صور  گرفت  ظهور ققتر بته منزلته هیتوری مستتهل، روابتط موجتود در شتورای هم تاری 

مه اان ه، اارا  روا ترد امنیتتی معتتدلی را در کر از هفارس را متحول و دگرگو  هرد  مهمخلیج

قر  بیست و ا م در حالی آغاز شد هه آمرا ا از اراق ح ور فزاانتد  ختود، بته  پیش گرفت 

فارس بود  آمرا ا دراافتته بتود هته بتا بتروز ک ییتر در دنبال ااااد امنیت و ثبا  در منقهه خلیج

کتوا ، بتا ز جنتگ وجتود دارد و داگتر نمی، ام تا  بترو14و  34های موازنه قدر ، مانند دهه

مداخله، مانب از وقوع اان جنگ شد؛ بنابراان، انگیز  بییتری برای حیو و کتداوم ح تور ختود 

در منقهه به دست آورد  درواقتب، از نظتر آمرا تا، عمل ترد و ستاختار نیروهتااش بیتانگر ااتن 

پترار نیستت  در هیور ام ا واقعیت است هه ااااد ام سیستم امنیتی، بدو  ح ور عمد  اان 

عین حال، با کوجه به می لا  عملی و سیاسی ح ور دائمی و فزااند ، آمرا ا بترای مهابلته بتا 

های هنگیتی هترد  استت کتا گراریهای پرهزانه، سرمااهبدکران شرااط نظامی و اجرای عملیا 

 عی نیز مهابله هند های هیتارجماز اان اراق، بتواند با دستیابی هیورهای منقهه با سلاح

سپتامبر، نیتز هاملتاً  11ن ته مهم اان ه می ل استراکژام و دشوار واشنگتن، هه پیش از 

صور  واضن و شیاف کوضتین داد  شتود  آمرا تا بته دلیتل کتأثیر دو میهود بود، بااد به

ای بر منافب خود، به دنبال ااااد و گستترب سیستتم های هستهموضوع نیت و اشاعه سلاح

فارس است  در زمینه میزا  دقیق وابستگی آمرا تا یتی متماال به غرب و باثبا  در خلیجامن

ها و نظرهای بسیار زاادی وجود دارد، امتا واقعیتت فارس در درازمد ، بحثبه نیت خلیج

 آ  است هه اان هیور به ام اقتصاد سالم و متمرهز جهانی، وابستگی حیاکی دارد 

سرعت، بر اقتصاد جهانی و به دنبال آ ، بر اقتصاد آمرا تا کتأثیر هثباکی در کأمین نیت، ببی

های شتد  آمرا تا ممانعتت از اشتاعه ستلاحهمچنین، ا تی از منتافب کثبیت خواهد گراشت 

هاای است هه احتمال دارد منابب نیتی آمرا ا را کهداد هنند  اان ته هیتارجمعی از سوی رژام

های هیتتارجمعی مرا ا مم ن است در معرض خقر سلاحها و متحدا  محلی آنیروها، پااگا 

کران نواقص و معااتب سیستتم امنیتتی موجتود استت؛ اقتدامی هته قرار بگیرند، ا ی از مهم

 شود اثر میرنگ و بیای همهای منقههدرنتیاه آ ، کهداد آمرا ا به دخالت در کهاجم
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هزانته بتا سیستم امنیتی هم میلادی، آمرا ا سیاست انگلستا  مبنی بر حیو 1114کا سال 

ای و نیتروی دراتاای ختود را در پتیش گرفتته بتود  بعتد از جنتگ اک ا به متحدا  منقهته

ها و ح تور نظتامی فارس، آمرا ا روا رد خود را نسبت به منقهه ک ییر داد  و پااگا خلیج

، 2442، 1113، 1115، 1114،1112های خود را در آناا افزااش داد و حتی گاهی )در ستال

میلتادی،  14ای در منقهه داشت  کا اواختر دهته میلادی( ح ور نظامی بسیار گسترد  2448

کر هنترل و کمرهز داشته باشد  ااتن های هوچمجزار آمرا ا در نظر داشت بر جزاار و شبه

هرد کا از نظر عمل رد نظامی خود، موفق و متاثر باشتد، ضتمن روا رد به آمرا ا همم می

 فارس همچنا ، وجود داشت اساسی کداوم ح ور آمرا ا در خلیجآن ه می لا  

های مستتتهیمی هتته دارد، بتتروز برختتی از ح تتور نظتتامی آمرا تتا، افتتزو  بتتر هزانتته

صترف  -شود هته آمرا تا های سیاسی را نیز باعث شد  است  همچنین، گیته مینارضااتی

هنتد و حمااتت می بتا ح تورب در منقهته از رژاتم صهیونیستتی -نظر از دلاال مربواته

دهد  درنتیاته، استتراکژی های سلقنتی و استبدادی عرب را نیز مورد حماات قرار میرژام

دهد هه موازنته ح ور نظامی و کهوات مادد آ ، داگر ماثر نخواهد بود و همین نیا  می

  (3: 1815)راثمل،کنهاای هافی نیست قدر  به

های جهتانی اناتام ا در قالتب شتب هها عملیتا  ختود رهمچنین، اهنو  هه کروراست

فتارس کهداتد گرااتی در خلیجدهند و به سراسر جها  دسترسی دارنتد، گستترب افراطمی

شود  درنتیاه آمرا ا درگیر سیستم امنیتی مستهیمی بر امنیت داخلی آمرا ا نیز محسوب می

بستیار بتا  های هنگیت بر اان هیور، بترای نیروهتااش نیتزاست هه علاو  بر کحمیل هزانه

کر، هند کا از سیستتم امنیتتی مقلتوبخقر همرا  است؛ بنابراان، منافب اان هیور ااااب می

 کری هه ک ییرا  و کحولاکی سیاسی را موجب شود، حماات هند کر و باثبا عملی

 

 گيرینتيجه

 کلاب برای کهوات قدر  ملی و کوا  اثرگراری در مناسبا  فراملی، به سیاست ختارجی بستیاری

دهد  اان امر زمانی هه قدرکی در حال گسترب در پتی اااتاد ف تاای بترای ها جهت میاز دولت
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باشتد، متاهیتی رشد خود )و اا حیو و کثبیت اان رشد( و استیاد  از منابب ستاار نهتاط جهتا  متی

کتوا  می ختاص اوربه را فارسخلیج و اورهلیرا به خاورمیانه گیرد  منقههوجهی به خود میچند

منتااق  کترانمهم از بتزرگ هایقتدر  بتین رقابت منظر از هنونی گرشته و چه در مرحله چه در

میلتادی، زمتانی هته ستاختارهای اقتصتادی و سیاستی منقهته شت ل  24در دهه  هرد  کلهی جها 

برداری از فرصت ناشی از جنگ داخلی روسیه و انتزوای آمرا تا، گرفتند، لند  و پاراس با بهر می

جدادی را در قلمرو امپراکوری عثمانی پداد آوردند؛ بنابراان، مدارات نظم جداتد پتس هیورهای 

از عثمانی در دست اروپا بود  درواقب، در آ  زما ، کنهتا آمتال و آرزوهتای استتعماری اقتصتادی و 

اتور دو ابرقدر  بته بین اصلی رقابت سرد جنگ دور  در  شد استراکژام در ام هیور دنبال می

 بترد  بهتر  ختود ام انتا  از همته سرد جنگ از پس دورا  در آمرا ا بود، استوار اروپا بر عمد 

 نمااد  کبدال خود انحصاری حوز  نیوذ به را فارسخلیج و خاورمیانه کا است

های امنیتتی متعتددی را های بزرگ، سیستمبا کوجه به مختصا  واژ  اان منقهه، قدر 

ها خود اجرااتی نمودنتد؛ امتا اهنتو  هته کروراستتبییتر جهت ک مین دستیابی به منافب 

دهنتد و بته سراستر جهتا  دسترستی های جهانی اناتام میعملیا  خود را در قالب شب ه

فارس کهداد مستهیمی بتر امنیتت داخلتی آمرا تا نیتز گراای در خلیجدارند، گسترب افراط

در منقهه( است هه شود  درنتیاه آمرا ا درگیر سیستمی امنیتی )ح ور نظامی محسوب می

های هنگیت بر اان هیور، برای نیروهااش نیز بسیار با خقتر همترا  علاو  بر کحمیل هزانه

کتر و کر، عملیهند کا از سیستتم امنیتتی مقلتوباست؛ بنابراان، منافب اان هیور ااااب می

 کری هه ک ییرا  و کحولاکی سیاسی را موجب شود، حماات هند باثبا 

است هته آمرا تا « ف ای حیاکی مبتنی بر هژمونی»استا و در کأاید ااد  شااد در همین ر

به دنبال بسترسازی به جهت ک ییرا  ساختاری در عرصه اجتماع، فرهنگ و سیاستت ااتن 

هاای چو  ارح خاورمیانه بزرگ برآمد  استت  البتته لتازم بته ذهتر هیورها در قالب ارح

رااط محیقتی، بتومی گردنتد و متورد کوافتق هاای نیز بااد مقابق با شتاست هه چنین ارح

هیورهای منقهه قرار گرفته و درنتیاته میتروعیت اابنتد  در غیتر ااتن صتور  همچنتا  

 ای پر از کنش و منازعه خواهیم داشت خاورمیانه
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