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101حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و ترتیبات امنیتی در این منطقه

حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و ترتیبات امنیتی در این منطقه

2لیال سرابی، 1دکتر حاکم قاسمی

چکیده
تالش در طول تاریخ همواره شاهد . از این رو مهم و استراتژیک جهان استمناطقخلیج فارس از جمله

بزرگ در این هايقدرتذ حضور و نفوبوده است. براي حضور و نفوذ در این منطقه خارجی هايقدرت
بزرگ که در هايقدرتخود قرار داده است. یکی از تأثیرمنطقه ترتیبات امنیتی در خلیج فارس را تحت 

هدف این قرار داده امریکاست. تأثیرتاریخ معاصر در خلیج فرس حضور یافته و ترتیبت امنیتی آن را تحت 
. باشدترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس میخارجی بر تآمریکا به عنوان یک قدرحضورتأثیربررسی مقاله
خلیج در آمریکا سی سیر حضور ربربه اي با روشی توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهمقالهاین 

دهد که بعد از حضور می. بررسیها نشان استپرداخته منطقه ی در اینامنیتآن بر ترتیبات تأثیرفارس و 
است.بوده در منطقه آن کشور حضور تابعی از همواره منطقه ی اینامنیتخلیج فارس ترتیبات امریکا در

خارجیهايقدرتخلیج فارس، امنیت، هاي کلیدي: واژه

مقدمه
ها هاي ممتازي در جهان است که از قرنمنطقه خلیج فارس از جمله مناطق جغرافیایی با ویژگی

جوار بوده و جوار و غیرهمهاي همتوجه شدید اقوام و دولتپیش تا کنون به طور پیوسته مورد
ها در جهت تسلط بر آن بوده است. دلیل ها و کشاکشجوئیبنابراین همیشه در معرض رقابت

هاي تجاري و کاالهاي اهمیت این منطقه موقعیت ویژه آبراهی آن در طول تاریخ و وجود قطب
استخراج نفت در ابتداي قرن بیستم در خلیج فارس، از آن مورد مبادله در آن بوده است. اکتشاف و 

تاریخ به بعد به عنوان یک متغیر جدید و مهم وارد معادالت سیاسی منطقه شد. همین پدیده به 
بزرگ وقت را تشدید کرد. به ویژه خلیج فارس هايقدرتربط، رقابت ترین عامل ذيعنوان مهم

بودن ذخایر عظیم نفت و گاز، اهمیت آبراهی خاص آن در پس از جنگ جهانی دوم با توجه به دارا
حمل و نقل نفت و کاالهاي تجاري مورد مبادله، احتیاج شدید و رو به افزایش کشورهاي ساحلی به 

ghasemi20@yahoo.comالمللی امام خمینی(ره) قزوین، ینسیاسی دانشگاه باستادیار گروه علومنویسنده مسئول، - 1

eyla_srb_1986@yahoo.comالمللی امام خمینی(ره) قزوین، الملل از دانشگاه بینارشد روابط بینکارشناسی-2
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جویی آمریکا و شوروي در محدوده آن موقعیتی ویژه خاك اتحاد جماهیر شوروي و باالخره رقابت
انرژي مورد نیاز تأمینعنوان یک منطقه کلیدي از لحاظ یافت. در حال حاضر، خلیج فارس به 

کشورهاي آمریکا، اروپاي غربی و شرقی و نیز ژاپن و در نتیجه ثبات و سالمت اقتصادي جهان 
از خارجی در منطقه خلیج فارس هايقدرتدر این پژوهش حضور موقعیت منحصر به فرد دارد.

هايقدرتدر ارتباط با حضور شود.مروز بررسی میآغاز اکتشافات جغرافیایی اروپاییان تا به ا
توالی سعی شدهمقالهدر این دارد، بسیاري وجود خارجی در منطقه خلیج فارس منابع و تحقیقات 

به طور خاص حضور آمریکا در منطقه از سال صه بررسی شده و خالءو روند این حضور به طور 
امنیتی طراحی شده هاي و سیستمآن بر امنیتتأثیرو م، پس از خروج انگلستان از منطقه 1971

درصدد پاسخ گفتن مقالهبررسی قرار گیرد. در این مورد توسط این کشور براي منطقه خلیج فارس 
به چه در طول تاریخخارجی در منطقهآمریکا به عنوان یک قدرتکه حضوراستبه این سوال 

بر ه چه شکل بوده است. فرضیه پژوهش حاضر آن بر ترتیبات امنیتی منطقه بتأثیربوده و شکل
گیري ترتیبات امنیتی نقش اصلی را در شکلآمریکا پس از ورود به منطقهاین مبنا استوار است که 

ترین عامل از زمان حضورش در منطقه مهمبه عنوان یک هژمونو ه در طول تاریخ داشتهمنطق
است.بودهشکل دادن به ترتیبات امنیتی

قه خلیج فارسمنطاي هویژگی
هایی از خشکی در دریا است که حد واسط سرزمین ایران و شبه خلیج فارس، پیشرفت بخش«

جزیره عربستان واقع شده است. این دریا از قدیم در میان اعراب به بحرالفارس شهرت داشته و در 
با نام پرسیکوس هاي غربی این دریا خذ اسالمی نیز بدین نام از آن یاد شده است. در نوشتهأم

).16:1383میررضوي،»(آمده است2یا پرسیکوم ماره1سینوس
چنین از لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در محل تالقی سه قاره بسیار حائز خلیج فارس هم

خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا، افریقا، آسیاي جنوبی و جنوب شرقی است و از «اهمیت است. 
قاره است و بخشی 3در منطقه خاورمیانه، به عنوان مهمترین مرکز ارتباطی میان نظر استراتژیکی 

- از یک سیستم ارتباطی را که دریاي مدیترانه و سرخ و اقیانوس هند و کبیر و اطلس را به هم می

).20:1371نیا،دهد(حافظپیوندد، تشکیل می

1- persicussinus
2- persicummare
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ایر نفت جهان را در اختیار دارد. میلیارد بشکه ذخ991میلیارد بشکه از 650خلیج فارس حدود «
31چنین درصد از کل ذخایر شناخته شده نفت در جهان است. خلیج فارس هم65این رقم حدود 

درصد مجموع ذخایر گاز طبیعی شناخته شده جهان را 30تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی یا 
گیرد. در ج فارس را نیز در بر میشود، بلکه بستر خلیدارد. این ذخایر تنها مربوط به خشکی نمی

برداري است. با توجه به حجم ذخایر حلقه چاه نفت در دست بهره700بستر خلیج فارس بیش از 
اي کنندهنامند. به همین دلیل خلیج فارس نقش تعیینمذکور، خلیج فارس را انبار نفت جهانی می

نفت خلیج فارس جهان را با بحران در اقتصاد جهان به ویژه کشورهاي صنعتی دارد. قطع صدور 
سختی روبرو خواهد کرد. عمر ذخایر نفت و گاز خلیج فارس تا هزاره سوم میالدي نیز ادامه خواهد 

).12:1381ولدانی،جعفري »(داشت
شود، بخش مرکزي، که در برگیرنده کشورهاي اصلی تشکیل هر منطقه از سه بخش تشکیل می

بخش مرکزي شامل هشت کشور منطقه خلیج فارس ، که دراي استدهنده نظام منطقه
و کویت) است. قطر، امارات متحده عربی، عمان، عراق، عربستان سعودي، بحرین،منطقه(ایران

اي ندارند اما در برگیرنده کشورهایی است که نقش اساسی در معادالت منطقهاي، بخش حاشیه
و کشور سوریه و مصر را در ارتباط با هاي محدودي نیز با بخش مرکزي دارند، وضعیت دارتباط

گر، اي تلقی کرد. بخش مداخلهتوان به عنوان بخش حاشیهمیتوان به منطقه خلیج فارس می
گر بیگانه معموالً ارتباط مداخلههايقدرتاي، بیگانه در تعامالت منطقههايقدرتمشارکت فعال 

ات مربوط به منافع ملی خود یا بنا به دعوت ولی بنا به مالحظجغرافیایی خاص با یک منطقه ندارند
.شونداي حاضر میاي در معادالت منطقهبازیگران منطقه

گر را در مناطق مختلف دارند و با حضور و نفوذ در یک منطقه بزرگ نقش قدرت مداخلههايقدرت
ز حضور اي ا. در مقاله حاضر، در ابتدا تاریخچهگذارندمیتأثیربر ابعاد مختلف یک منطقه 

تأکیددر منطقه خلیج فارس آورده خواهد شد و از آنجا که هاي مختلف بزرگ در دورههايقدرت
به این حضور بر امنیت شکل گرفته در منطقه است، تأثیراصلی مقاله بر حضور و نفوذ آمریکا و 

منطقه و هاي مختلفی که این کشور براي امنیت بررسی اهداف و منافع آمریکا در منطقه و سیستم
در راستاي سیاست خارجی خود طراحی کرده است، پرداخته خواهد شد.

خلیج فارسبهخارجی هايقدرتوروداکتشافات دریایی و 
هاي دریایی، زمانی زده شد که برقراري ارتباط بین شرق و غرب، از طریق راهۀاولین جرق«

ان عثمانی سقوط کرد و قلمروش در م. به دست ترک1453ق/ ـ.ه858فرمانروایی بیزانس در سال 
کردند. اما از میان ملل ها قرار گرفت. البته پیش از این نیز اروپاییان به شرق مسافرت میاختیار آن
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سیاسی برقرار کردند. اما -ها از قدیم االیام با شرق به خصوص ایران رابطه تجارياروپایی، ونیزي
گرفت. اما پس از فتح قسطنطنیه و ق خشکی صورت میناگفته نماند که این ارتباط بیشتر از طری

مسألهاکتشافات دریایی، خلیج فارس در این روابط محوریت یافت. در این راستا توجه به یک 
هاي اروپایی به خاطر دالیل مذهبی بود که نماید و آن خصومت میان عثمانی و دولتضروري می

گذشت، شده بود. ز آسیاي صغیر و شام میهاي تجاري شرق و غرب که اباعث مسدود شدن راه
هاي صلیبی بوده برخی از محققین معتقدند آمدن اروپاییان به شرق در حقیقت همان تداوم جنگ

» صد و پنجاه ساله و با تغییر استراتژیک در جغرافیاي آن، ایجاد شده استةکه بعد از یک دور
).16- 1390:17(وثوقی،

ها در خلیج فارسپرتغالی
از راه جنوب آفریقا خود را به هند 1ها به رهبري واسکودوگامام. پرتغالی1498/ هـ.ق904در«

ها بندرهاي شرقی آفریقا را که در قرن شانزدهم بسیار پررونق و آباد رساندند. البته پیش از هند آن
ریقا و نشین بودند، به تصرف خود درآوردند. در حقیقت با گرفتن شرق آفبود و عمدتاً مسلمان

خداوند کشتیرانی و فتح تجارت هندوستان و «هندوستان بود که پادشاهان پرتغال خود را به عنوان
).5:1316فلسفی،»(حبشه و عربستان و ایران نامیدند

کرد: داشتن اسلحه، مهمات آتشین و باروت ها در حمله به شرق تشویق و حمایت میآنچه پرتغالی
توان به ثروتی که چنین میشرقی جدید و عجیب بود. همهايرتقدهایشان بود که براي در کشتی

استفاده از آن توان اقتصادي و نظامی ۀاز غرب آفریقا به دست آورده بودن اشاره کرد که در نتیج
م. مقدار طالي به دست آمده 1506داد. بنابر گزارشات تاریخی موجود، در سال ها را افزایش میآن

).61:1387داد(اسدپور،درصد کل درآمد پرتغال را تشکیل می225ریقا، هاي غربی آفاز کرانه
ق/ ـ.ه909طراح و مجري نخستین تجاوز نظامی به خلیج فارس در سال 2آلفونسو دو آلبوکرك

مور بود تا به منظور جستجوي غنایم دریایی در أ). وي م23:1390م. به هند آمد(وثوقی،1503
هاي بپردازد. وي طی اقامت خود در هندوستان با اجراي سیاستزنی امتداد سواحل عمان به گشت

: 1384واقع شود (ویلسون،مؤثرزیرکانه و مستبدانه، توانست در حفظ منافع امپراتوري پرتغال 
125-122 .(

العنان نواحی خلیج فارس بودند. تسلط ها در تمام طول قرن شانزدهم، فرمانرواي مطلقپرتغالی
سال 119م)، یعنی درست 1625تا 1506(1031تا هـ.ق912فارس از سال پرتغالیان بر خلیج

1- Vasco da Gama
2- Alfonso do Albuqerque
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به طول انجامید. یکی از دالیل اصلی آن دور بودن جزایر و مناطق ساحلی جنوب ایران، از پایتخت 
سالطین صفوي، دیگر درگیر بودن شدید شاه اسماعیل و شاه طهماسب با ترکان عثمانی و ازبکان 

فاع از مرزهاي غربی و شمال شرقی کشور بود. همین حوادث باعث شد که یک ترکستان، به خاطر د
ترین دول استعماري اروپا شوند (رائین،رحمقرن تمام قسمتی از سرزمین ایران گرفتار یکی از بی

1336:579.(
هاي مرکزي ایران براي پیشبرد اهداف اقتصادي خود در خلیج فارس از در طول تاریخ دولت«

ي محلی که تابعیت حکومت مرکزي را داشتند، مثل؛ شیراز، الر، کرمان و در صورت هاحکومت
ها با آمدن به خلیج فارس و تصرف سواحل کردند. در دوره صفویان، پرتغالیامکان هرمز استفاده می

»اور خلیج فارس را از میان بردندهاي محلی مجآن رابطه اقتصاد دریایی ایران با حکومت
).107:1381(خیراندیش،

کامل بودند. به ویژه ۀها در قرن شانزدهم در نقاط گوناگون خلیج فارس داراي نفوذ و سلطپرتغالی
ها دریایی و تجارتی آن- جزیره هرمز به خاطر موقعیت استراتژیک و حساسش مرکز عملیات نظامی

و هندوستان از که کلیه امور تجاري آنان با مراکز تجاري بصره و مسقطرفت. چنانبه شمار می
آنان بر هرمز تا ربع اول قرن هفدهم ۀگرفت. ولی با وجود ادامه نفوذ و سلططریق هرمز انجام می

ها در اواخر قرن میالدي، اعتبار و اهمیت تجاري هرمز به تدریج رو به کاهش رفت. موقعیت پرتغالی
ل نهاد. زیرا اوالً، بازرگانان و شانزدهم در مشرق زمین و از جمله خلیج فارس تغییر کرد و رو به افو

هاي تجاري ها به انگیزهها و انگلیسیهاي تجاري سایر کشورهاي اروپایی و به ویژه هلنديکشتی
مشرق زمین توجه کرده و رفت و آمدهایشان به مناطق گوناگون اقیانوس هند و خلیج فارس توسعه 

ا و یک حکومت واحد درآمد (و تا سال جزو متصرفات اسپانی1580یافت. ثانیاٌ، پرتغال در سال 
ایفا کرد. در طول قرن هاادامه یافت) که به جاي خود نقش مهمی در افول قدرت پرتغالی1640

شانزدهم، تحوالت سیاسی، نظامی و تجاري زیادي در منطقه خلیج فارس و ماوراء آن در رابطه با 
اي و خارجی اتفاق افتاد منطقهايهقدرتحضور نیروهاي استعمارگر پرتغال و برخوردشان با 

).20،21:1384(اسدي
م، یکی از اهداف مهم سیاست خارجی 1587/هـ.ق996با به قدرت رسیدن شاه عباس در ایران 

ها در ها در خلیج فارس بود. چرا که نفوذ و سلطه پرتغالیایران مبارزه با نفوذ و حضور پرتغالی
با آغاز پادشاهی شاه عباس صفوي، جنگ دریایی بزرگی منطقه ضد منافع ملی ایران بود. همزمان

بین نیروهاي دریایی انگلیس از یک طرف و اسپانیا و پرتغال از طرف دیگر در نزدیکی تنگه 
کشتی اسپانیایی منهدم و نیروهاي انگلیسی 100ل آن بیش از خالءالطارق رخ داد که در جبل

یادت و سروري اسپانیا و پرتغال در مشرق زمین فرو هاي سپیروز شدند. از این زمان به بعد، پایه
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چنین ورود برادران شرلی به دربار ها فراهم شد، همگیري انگلستان به جاي آنریخت و زمینه قدرت
ها در ایران و خلیج فارس را به نحو مطلوبی فراهم کرد. ایران زمینه حضور و توسعه نفوذ انگلیسی

نیروي دریایی پرتغال در منطقه و فقدان یک نیروي دریایی شاه عباس با توجه به قدرت برتر
ها مناسب دانست. اولین جزیره سازمان یافته ایرانی طرح مبارزه گام به گام را براي مقابله با پرتغالی

ایرانی خلیج فارس که آزاد شد جزیره بحرین بود، سپس بندر گمبرون(بندر عباس)، جزیره قشم و 
طوط ارتباطی و تدارکاتی جزیره هرمز و نهایتاً جزیره هرمز به عنوان آخرین الخیمه به عنوان خسأر

ها توسط ایران به لغو کلیه امتیازات تجاریشان و ترین منطقه خلیج فارس با تهدید انگلیسیو مهم
م نیروهاي ایرانی 1623ها در سال مصادره اموالشان، به کمک ایران آمدند. با کمک انگلیسی

سال از هرمز بیرون کنند. نیروي دریاي 117رفتن هرمز نیروهاي پرتغال را پس از توانستند با گ
از نیروي دریایی انگلستان 1625پرتغال که هنوز مسقط و عمان را در دست داشت در سال 

ها در منطقه خلیج فارس به پایان رسید شکست خورد و پس از این شکست تمامی قدرت و نفوذ آن
).26- 21:1384(اسدي،

در این دوره اهمیت منطقه به دلیل موقعیت مناسب تجاري آن است و پرتغال که اولین کشور 
هاي جنگی خود در سراسر قرن استعمارگر اروپایی در منطقه خلیج فارس بود به یاري کشتی

شانزدهم میالدي بر کلیه منطقه خلیج فارس مسلط است و کلیه مسیرهاي ارتباطی و تجاري تحت 
رو حفظ امنیت درآمد و قوانین و ضوابط تجاري این کشور بر منطقه مسلط شد، از اینتسلط پرتغال

منطقه نیز با منافع پرتغال ارتباط مستقیم دارد و این کشور با وضع قوانین و استفاده از نیروهاي 
کرد.میتأمینخود امنیت منطقه و در واقع امنیت تجارت خود را 

با وضع قوانین تجاري خود و قوانین حقوقی مانند دریاي بسته، به ها در تمامی این دورانپرتغالی
کردند و بر روي دیگران بسته است و این معنا که منطقه خلیج فارس را حوزه نفوذ خود قلمداد می

-توانند از این مسیر دریایی عبور کنند، نظم منطقه را حفظ میتنها با اخذ هزینه گمرك و عبور می

کردند و به امنی و تهدید در منطقه را تهدید علیه منافع خود و با آن مقابله میکردند و هرگونه نا
امنیت تجارت و امنیت منطقه خلیج فارس را تأمیناین ترتیب در سراسر قرن شانزدهم پرتغال 

برعهده داشت.

ها در خلیج فارسانگلیسی
کمپانی هند شرقی تا پایان قرن نوزدهمتأسیساز 

هاي امنیتی خستین کشورهایی بود که در خلیج فارس سلطه طوالنی پیدا کرد و طرحانگلستان از ن
مشخصی را دنبال کرد. تسلط انگلیس بر آبها و سواحل خلیج فارس بیش از یکصدو پنجاه سال به 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


107حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و ترتیبات امنیتی در این منطقه

طول انجامید. در ابتدا علت اصلی توجه بریتانیا به خلیج فارس حفظ و نگهداري هندوستان بود. 
تأمیننگلیس یک سیاست تجارت محور است و هدف اصلی و اساسی آن همواره سیاست خارجی ا

باشد. انگلیس به خاطر منابع زرخیز شبه قاره هند و تجارت پر رونق منافع ملی انگلستان بوده و می
خواست، بلکه مناطق مجاور آن را تا حد آن، نه تنها این شبه قاره را تحت نفوذ و سلطه خویش می

نمود. خلیج فارس که منطقه مجاور اقیانوس ز اقدامات رقبا و دشمنان احتمالی میامکان مصون ا
باشد در راهبرد امپراتوري بریتانیا نقش خاص خود را داشت.هند می

دریانوردان و بازرگانان انگلیسی از اواسط قرن شانزدهم میالدي به منظور تجارت با کشورهاي «
کردند؛ ولی به علت حضور و سلطه مقتدرانه تأسیسیی را هاآسیایی و به ویژه هندوستان، شرکت

» ها بر اقیانوس هند، از راه شمال اروپا و روسیه باب تجارت با مشرق زمین را گشودندپرتغالی
).88:1381(اسدي،

خلیج فارس و ۀهاي تجاري پراکنده بازرگانان انگلیسی در منطقدر پی رفت و آمدها و فعالیت«
به » کمپانی هند شرقی«بنا به فرمان ملکه الیزابت، 1600قاره هند، در اواخر اقیانوس هند و شبه

» سورات«قصد نفوذ و توسعه بازرگانی انگلستان در هندوستان تشکیل شد. مقر این شرکت در بندر 
).75:1384(اسدي،» در غرب شبه قاره هند و مشرف به دریاي عمان و خلیج فارس دائر گردید

مه دوم قرن نوزدهم روش نظارت بر اوضاع خلیج فارس و حفظ توازن میان انگلستان تا نی«
- محلی از جمله ایران و عثمانی و نیز سرکوب دزدي دریایی و تجارت برده را اعمال میهايقدرت

تري به منظور سلطه بر آن برداشت. بررسی اوضاع هاي جديکرد، ولی از این تاریخ به بعد گام
هد که چگونه انگلیس به تدریج جاي پاي خود را در خلیج فارس محکم دسیاسی منطقه نشان می

نمود و امنیت آن را در جهت مصالح خویش تثبیت نمود، به طوریکه از آغاز قرن بیستم به ندرت 
هاي مهم شد که حکام محلی بدون نظر بریتانیا قدمی بردارند و یا هنگام اتخاذ تصمیمدیده می

).22:1382(امامی،» ان سیاسی انگلستان دست به اقدامی بزنندبدون نظر و تایید نمایندگ
و نماند،رقیبفارس کمپانی انگلیسی هند شرقی بیها از خلیجئیاها و اسپانیپس از خروج پرتغالی

و اندي و در حدود یک قرنها گردیدها و فرانسوينفسی مانند هلنديهاي تازهنو گرفتار حریفاز
ها در اواخر قرن ياین معنی که هلنده بهاي سیاسی و تجارتی ادامه پیدا کرد.شمشاین مبارزه و ک

ی در هلند برايیهادست آوردند و شرکته تجارت شرق به شانزدهم اطالعات وسیعی راجع ب
بر اثر .تجارت با شرق دایر و بدین لحاظ خواهی نخواهی وارد عرصه تجارتی هند شرقی گردیدند

تجارتی آنجا اهمیت موقعیته فارس برخورد و تصادف کرده بشرقی ناگزیر به خلیجارتباط با هند 
هاي که کشتیفارس این بود هنگامیها به بحر عمان و خلیجورود آنۀعلت و بهان.شدندواقف

ها مشغول نبرد ها و اسپانیائیجهازات پرتغالیدر اطراف بندر گمبرون و جزیره هرمز باانگلیس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مجموعه مقاالت نهمین همایش ملی خلیج فارس  108

ها خود را سهیم و انگلیس شتافته در پیروزي آنۀکمک بحریه هاي هلندي هم بشتیبودند ک
فارس از ها مرکز تجارت خلیجدست ایرانیه پس از سقوط هرمز و تصرف آن ب.دانستندشریک می

تأسیساي هرمز به بندر عباس انتقال یافت و کمپانی هند شرقی نیز ناچار در بندر عباس تجارتخانه
کرده به بندرعباس راه یافتند و تأسیها انگلیسه ها هم بو هلندي، میالدي)1623کرد(

ها مشغول مبارزه تجارتی و با انگلیساي در آنجا ایجاد نمودند و از این تاریخ به بعد رسماًتجارتخانه
. نگرانی و تزلزل تجارتی کمپانی انگلیسی هند شرقی را فراهم کردندسیاسی گردیده موجبات

عباس اي به دربار ایران اعزام داشتند و از شاهنمایندهمحض ورود به بندرعباس فوراًه ها بنديهل
ها هلنديةشاه عباس به نمایندتجارت ابریشم ایران سهیم و شریک باشند،درتقاضا کردند که 

ا در هرفته نفوذ تجارتی هلنديرفته.روي خوش نشان داد و با تقاضاي آنها موافقت حاصل کرد
ها و انگلیسها کار از رقابت به مبارزه سیاسی کشیده شد و بین آنگذاشت ویاد دازه بفارس روخلیج

غرامت مجبور پرداخته بشکست خورده،هاآن انگلیسجنگ منتهی گردید و سرانجامِه باالخره ب
توانر کلی میطوه رسانیدند و بفارس بهمنفوذ زیادي در خلیجها هلندياین لحاظ ه و بشدند

و )1323:292ت(مکی،فارس بوده اسها در خلیجگفت که قرن هفدهم دوره نفوذ و اقتدار هلندي
).70-1381:74(اسدي،

، بسته شد. او به عنوان »میر مهناي بندر ریگی«ۀها در خلیج فارس به وسیلپرونده استعمار هلندي
از جمله راهزنان دریایی قدرتمند در شمال خان زند قد علم کرد ویک یاغی در برابر حکومت کریم

ها بر م، شروع به مخالفت و مبارزه با سلطه هلندي1765غربی خلیج فارس بود. میرمهنا در سال 
جزیره خارك کرد و در همین راستا در چند مرحله حمالتی را علیه آنان سازماندهی کرد. سرانجام 

ها واقع در خارك ، هلندي»موسلستاین«علیه دژ م، میرمهنا حمله نهایی خود را 1765در دسامبر 
دسامبر همان سال سقوط کرد و به این ترتیب، با سقوط 30ها در به اجرا درآورد. دژ نظامی آن

).73:1381ها در خلیج فارس پایان یافت(اسدي،جزیره خارك دوران سلطه و نفوذ هلندي

1945از کشف نفت در ایران تا 
هاي استعماري به تحکیم موقعیت اي از فعالیتان، انگلستان در دور تازهپس از کشف نفت در ایر

م، بندر باسعیدو در 1904-1901هاي سیاسی و تجاري خود در منطقه پرداخت. چنان که در سال
ها بازسازي شد. همچنین مرکز تلگراف جزیره هنگام که غرب جزیره قشم مجدداً از سوي انگلیسی

بینی شده بود، مجدداً در سال ارتباطات تلگرافی بین هند و اروپا پیشبراي1880قبالً در سال 
تجاري م، یک موافقتنامه1903ها در سال برداري قرار گرفت. انگلیسیم، مورد توجه و بهره1904

مشترك با دولت ایران به امضاء رساندند که به موجب آن قرار شد تعرفه جدید تجاري ایران که به 
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تصویب شده بود، بدون نظر مساعد 1901ها قبالً در سال با مشورت با روسصورت محرمانه و 
ها قابل تجدید و تغییر نباشد. این اقدام، به منظور حفظ منافع تجاري آنان و تحکیم انگلیسی
).104،105:1384ها در خلیج فارس انجام گرفت(اسدي،شان و مبارزه با نفوذ روسموقعیت

1971تا خروج از منطقه از پایان جنگ جهانی دوم
دهه نخست قرن بیستم، انگلستان به عنوان برترین قدرت خارجی در خلیج فارس نظام در هفت«

نشانده ضعیف، نیروهاي هاي دستاي را ایجاد کرد که در آن با استفاده از رژیمامنیتی منطقه
هاي حساس حکومتی و هاي مهم و گماردن افسران انگلیسی در جایگاهانگلیسی آماده در پایگاه

هايقدرتاي مطلوب نیروي دریایی قدرتمند مستقر شده در نزدیکی آبهاي ساحلی، ثبات منطقه
).13:1386(لطیفیان،» یافتشد و هرگونه تهدید به وضع موجود کاهش میخارجی حفظ می

پس از موقعیت استعماري انگلستان در خلیج فارس پس از جنگ جهانی دوم در مقایسه با دوران 
ها فرصت جنگ جهانی اول متفاوت بود. شرایط ویژه پس از جنگ جهانی اول براي انگلیسی

فرما کنند. زیرا رقیبان مناسبی فراهم کرد که انحصار سیاسی و اقتصادي خود را در منطقه حکم
ر سرسخت انگلستان یعنی روسیه تزاري، عثمانی و آلمان از میدان مبارزه خارج شدند و راه استعما

آن کشور هموارتر شد. ولی پس از جنگ جهانی دوم، رقیب تازه نفس و جوانی به نام آمریکا در 
مقابل انگلستان قد علم کرد و با او به چالش پرداخت. اتحاد جماهیر شوروي نیز، اوالً براي توسعه 

مجدداً هاي گرم، نفوذ کمونیسم و ثانیاً در ادامه سیاست دیرینه خود مبنی بر دسترسی به آّب
متوجه خلیج فارس و اقیانوس هند شد. بنابراین، دو قدرت آمریکا و شوروي در منطقه رویاروي 

یکدیگر قرار گرفتند و با انگلستان وارد رقابت شدند.
الملل پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی نظام دوقطبی، دو ابر قدرت پیرو تحوالت سیاست بین

-مده انگلستان در منطقه مطرح شدند. به ویژه این که شرکتآمریکا و شوروي به عنوان دو رقیب ع

هاي چند ملیتی آمریکایی با توجه به دسترسی به نفت ارزان قیمت و غنی خلیج فارس، دیگر میل 
دادند. در نتیجه، هاي جدید نفتی در آمریکا نشان نمیگذاري و اکتشاف میدانو رغبتی براي سرمایه

نفت، به تدریج به سمت یک کشور ةاز یک کشور فقط صادر کنندبه بعد،1948آمریکا از سال 
وارد کننده حرکت کرد. چنان که تدریجاً میزان واردات نفت آن کشور بر صادراتش رو به فزونی 

). 32:1371یافت(اسدي،رفت و روندي افزایشی میمی
اي و با اتکا بر قدرت هاي خلیج فارس حضور همه جانبهبریتانیا بیش از یکصد و پنجاه سال در آب«

کرد. این کشور تا سال نظامی و ناوگان خود در منطقه را در چارچوب منافع خویش اداره می
هاي ملی و دخالتهاي خارجی نظارت م، نقش داور و مدیر را در منطقه داشت و بر درگیري1968
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هاي کشورهاي منطقه و تکرد. در این سالها بریتانیا به نوعی از حق وتو نسبت به تحوالت و رقابمی
م، منطقه خلیج فارس را قلمرو 1968تا 1948رو، آمریکا از سال دول خارجی برخوردار بود. از این

دانست و براي حفظ ثبات منطقه و ممانعت از نفوذ شوروي بر حضور نظامی انحصاري بریتانیا می
).28،29:1381(اسدیان،» کردمیتأکیدبریتانیا 

اروپایی، قبل از کشف نفت، ارزش این منطقه به خاطر ارتباطی بود که با در دوران استعمار
کرد. پس از آن که انگلستان بر هندوستان تسلط پیدا کرد، اهمیت استراتژیکی هندوستان برقرار می

الملل کسب کرد. اي از این بابت براي خود در روابط بینمنطقه افزایش یافت و جایگاه و امتیاز ویژه
م)، لرد کرزن مغز متفکر استعماري انگلستان، در خصوص 1898(1286در سال «که: به طوري

دارد که خلیج فارس باید به یک دریاچه بریتانیایی تبدیل گردد. وضعیت خلیج فارس اظهار می
خارجی را متوجه منابع با هايقدرتکشف نفت به منطقه خلیج فارس بعد اقتصادي مهمی داد و 

). 7،12:1384اسدي،»(این منطقه نموداهمیت نفت و گاز 
نسبتاً تمام عیاري در سراسر منطقه خلیج ۀاستعمار انگلیس تا پیش از جنگ جهانی دوم، سلط

شد ولی امنیتی که نیروهاي انگلیسی مستقر فارس داشت و امنیت نیز توسط این دولت اعمال می
نافع قدرت استعماري را در بر داشت. سویه بود و تنها مدر شرق سوئز برپا کرده بودند امنیتی یک

ثر و رقیب استعماري از آن احساس نارضایتی کرده و در ؤمهايقدرتدر نتیجه ملل منطقه و سایر 
).51:1383ها بودند (صدر،جانبه تنظیم شده انگلیسیصدد فروپاشاندن سیستم امنیتی یک

روسیه در خلیج فارس
هاي تبدیل شدن به قدرت جهانی و طر کبیر، یکی از راهزمامداران روسیه، بر اساس وصیتنامه پ

- هاي گرم خلیج فارس و دریاي عمان میامکان مقابله با رقباي دیگر را در دست یافتن به آب

دانستند. سیاست خارجی زمامداران روسیه در آسیا و به ویژه ایران و خلیج فارس نشات گرفته از 
همین وصیتنامه بود.

هاي استعماري روسیه تزاري در منطقه خلیج فارس، مهم در بررسی سیاستهايیکی از ویژگی«
روسیه تزاري ۀبه منطقه است. این ویژگی نه تنها انگیزه نفوذ و سلطنزدیکی جغرافیایی این کشور

-میکرد، حساسیت رقیب دیگر یعنی استعمار انگلستان را به شدت بررا بر منطقه تشدید می

اي را با هاي سرسختانهرقابت19و 18و کشور، حداقل در طول دو قرن که این دانگیخت. چنان
ها براي رسیدن به دریاهاي آزاد و گرم جنوبی مانند خلیج اند. روسیکدیگر در خلیج فارس داشتنه

چنین کردند، همکه یک هدف آرمانی را تعقیب میفارس، دریاي عمان و اقیانوس هند؛ عالوه بر آن
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ها، درست در برابر خود را بر هندوستان تحقق بخشند. این هدفۀوانستند سلطتاز این راه می
). 78:1381(اسدي،» گرفتنداي انگلستان قرار میمطامع و منافع منطقه

ها در سیاست خود تغییراتی هاي آخر سده نوزدهم میالدي، سیزدهم هجري قمري روسدر سال«
منطقه خلیج فارس دست زدند. در این دوره هدف اساسی داده به فعالیت و تحرکات بیشتري در 

هاي دریایی و نیروي کافی مستقر سازند و ها این بود که بتوانند در خلیج فارس پایگاهعمده روس
یک خط آهن سراسري ترتیبی دهند که بتوانند در مواقع لزوم قواي جنگی الزم را از تأسیسبا 

هاي خود را تقویت نمایند. واقعیت امر این است که اهروسیه تزاري به این منطقه منتقل کرده، پایگ
ها در منطقه خلیج فارس جز حرکت در راستاي تهدید هندوستان و اعمال تر روسحضور فعاالنه

فشار بر انگلستان براي گرفتن امتیازاتی از آن دولت در سایر نقاط دنیا و به ویژه اروپا چیز دیگري 
).118:1386مشایخی،»(نبود

رقیب انگلستان در سراسر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با پیشروي به سوي آسیاي روسیه،
بهبود سیستم ارتباطی 1860مرکزي، هند را مورد تهدید قرار داد و این در شرایطی بود که از دهه 

هاي بخار و باز شدن کانال سوئز، اندازي کابل دریایی خلیج فارس و به کارگیري کشتیاز جمله راه
ر نفوذ سیاسی و تجاري انگلستان در خلیج فارس افزود. اما حوادث اروپا و دیپلماسی روسیه و ب

خطر روسیه در خلیج 11907ها خاتمه داد و با انعقاد قراردادهاي طوالنی آنانگلستان به کشمکش
فارس از بین رفت. 

بود که در درجه اول چنینها در منطقه خلیج فارس اینسیاست روسیه در زمان حاکمیت بلشویک
پذیر و مورد تهدید اي نزدیک و پیرامون خود، حساس، ضربهبه منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه

کردند. شوروي(سابق)، با توجه به موقعیت استراتژیک خلیج فارس و منابع عظیم نفت و گاز نگاه می
جغرافیایی به خاك شوروي آن(با توجه به اهمیت سیاسی آن از دیدگاه شوروي)، و نیز نزدیکی 

عالیق چندي در منطقه داشت. عالیق شوروي در منطقه خلیج فارس متفاوت بود از عالیق 
ترین علت توجه شوروي به منطقه بود و این هدف خود را از طریق تشکیل حزب عقیدتی، که مهم

بلشویکی کرد. عالیق جغرافیایی و استراتژیک حکومت کمونیست در کشورهاي منطقه دنبال می
هاي گرم بود با وجود اینکه مقامات روسیه نیز در ادامه سیاست روسیه تزاري به دسترسی به آب

چنین خلیج فارس به عنوان یک منطقه نزدیک به شوروي کردند، همرا رد میمسألهشوروي این 
ن مرز بودشکل گرفته بود باعث حساسیت شوروي نسبت به همکه از اقوام و نژادهاي متعددي

هاي مسلمان نشین کشورش با کشورهاي ایران و افغانستان بود و از زمان تحرکات انقالبی قسمت

، قسمت جنوب تحت نفوذ روسیهبه سه منطقه تقسیم شد. قسمت شمال تحت نفوذ ایران به موجب این قرارداد -1
طرف.منطقه هم بیو یکبریتانیا 
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در ایران این حساسیت بیشتر هم شد. عالیق اقتصادي از دیگر دالیل شوروي براي توجه به منطقه 
م، گسترش 1960عراق در دهه خلیج فارس بود، مبادالت تجاري بین شوروي و دو کشور ایران و

چنین فروش تسلیحات نظامی به کشورهاي این منطقه یکی از ابزارهاي مهم سیاست افت. همی
ترین خریدار اسلحه و تجهیزات نظامی داد و عراق عمدهخارجی شوروي در منطقه را شکل می

).361- 373: 1381شد(اسدي،روسی محسوب می
دهد که عالیق شوروي نشان میها و عالیق دو نظام تزاري و نظام اتحاد جماهیرمقایسه سیاست

جهانی نظام قدیم بیشتر جنبه اقتصادي داشت، در حالی که در نظام انقالبی عمدتاً جنبه سیاسی و 
عقیدتی پیدا کردند.

ورود آمریکا به منطقه خلیج فارس
هایی براي آمریکا به وجود آمد.با اعالم انگلیس مبنی بر خروج نیروهایش از خلیج فارس، نگرانی

قدرت استفاده کرده و خلیج فارس را براي خالءنگرانی آمریکا از این بود که مبادا شوروي از این 
مجدد » ویتنامی شدن«ها که به اصطالح از آمریکا و غرب ناآرام سازد. از طرف دیگر آمریکایی

حیاتی توانستند براي دفاع از منافع خواستند و نه میسیاست آمریکا سخت هراس داشتند، نه می
ثبات خاورمیانه نیروي نظامی اعزام کنند، زیرا از تجدید خاطره درگیري ارتش خود در منطقه بی

هایی را که وجه چنین سیاستآمریکا در ویتنام شدیداً نگران بودند. افکار عمومی آمریکا هم به هیچ
بنابراین بهترین راه پذیرفتند؛ مستلزم درگیري سربازان آمریکایی خارج از سرزمینشان بود، را نمی

هاي دیگر، مجهز نمودن کشورهاي دوست در جهان ممکن براي حفظ منافع آمریکا در سرزمین
امنیت منطقه اقدام کنند.تأمینسوم بود، تا در جهت منافع خود و آمریکا و نیز 

دالیل اهمیت منطقه خلیج فارس براي آمریکا
توان در همان آمریکا دارد. این دالیل را میخلیج فارس به دالیل مختلف اهمیت زیادي براي 

صه کرد. خلیج فارس به عنوان شاخه شمال خالءچارچوب هژمونی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم 
شود. این منطقه به عنوان ترین مناطق این اقیانوس محسوب میغربی اقیانوس هند، یکی از مهم

ها، اهمیت ارا بودن ذخایر عظیم کربوهیدراتترین مناطق اقیانوس هند از نظر دترین و مهمغنی
اقتصادي و مالی به عنوان یک بازار گسترده و پر رونق، موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک و باالخره 

موقعیت فرهنگی و ایدئولوژیک، از اهمیت خاصی برخوردار است.
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اهمیت اقتصادي(نفت و گاز) 
لیج فارس و تنگه هرمز به لحاظ وجود نفت براي ریچارد نیکسون در رابطه با اهمیت منطقه خ«

دسترسی به نفت خلیج فارس براي غرب جنبه حیاتی دارد و اگر «نویسد: ایاالت متحده آمریکا می
ما بگذاریم قیمت ارزان نفت امروز چشم ما را در مقابل این واقعیت که به واردات نفت از خاورمیانه 

ترین منبع انرژي جهان صنعتی ب خواهیم شد. نفت هنوز مهمایم، ببندد اشتباه مهلکی مرتکوابسته
رود. واردات نفتی بیش از نیمی از نفت مصرف شده در اقتصادهاي صنعتی غرب را به شمار می
هاي باقیمانده این قرن دهد. به عالوه وابستگی غرب به نفت وارداتی مطمئناً در سالتشکیل می

اردات نفتی از خلیج فارس، اقتصاد آزاد متمدن ما نابود افزایش خواهد یافت، نه کاهش. بدون و
ها با سقوطی روبرو خواهند شد که رکود بزرگ در برابر آن بسان یک نزول کوچک خواهد شد. آن

کس نباید به خطا تصور کند که ایاالت متحده از این در نمودارهاي اقتصادي جلوه خواهد کرد. هیچ
» قیمت نفت افزایش یابد براي همه افزایش خواهد یافترکود آسیبی نخواهد دید. چون وقتی

). آمریکا به عنوان فاتح اصلی جنگ جهانی دوم، به سبب وابستگی 131،132:1368(نیکسون،
دهد.اقتصادش به نفت خلیج فارس توجه زیادي به این منطقه نشان می

مازاد نفتی کشورهاي عرب گذاري دالرهاي یکی دیگر از عالیق اقتصادي آمریکا در منطقه، سرمایه
باشد. به عنوان نمونه، عربستان و کویت مقادیر منطقه در بلوك غرب و به خصوص آمریکا می

کنند و از این طریق کمک گذاري میاندازهاي ارزي خود را در غرب سرمایههنگفتی از ذخایر و پس
).38:1381کنند(اسدیان،ثري به رشد اقتصادي و شکوفایی غرب و آمریکا میؤم

اهمیت ژئوپولیتیک و استراتژیک
خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا، آفریقا و آسیاي جنوبی و جنوب شرقی است و از نظر «

ترین مرکز ارتباطی میان سه قاره است و بخشی از استراتژیکی در منطقه خاورمیانه، به عنوان مهم
- وس هند و کبیر و اطلس را به هم مییک سیستم ارتباطی را که دریاي مدیترانه و سرخ و اقیان

رو براي کشوري مانند آمریکا که منافعی در ). از این20:1371نیا،(حافظ» دهدپیوندد، تشکیل می
اي که حلقه ارتباطی سه قاره است، از اهمیت سطح جهانی براي خود تعریف کرده چنین منطقه

باالیی برخوردار است.

اهمیت فرهنگی و ایدئولوژیک
جزیره عربستان، قلب اسالم است. مکانی است که فرهنگ عرب و اسالم در آنجا رشد و نمو شبه

یافته و به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. جایی است که اعراب ریشه و اصل خود را در آن 
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کنند. شهرهاي مقدس و مذهبی مکه و مدینه در عربستان سعودي قرار دارند که کعبه جویی میپی
بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان است و باالخره آخرین ویژگی و اهمیت و آمال

فرهنگی و ایدئولوژیک منطقه، مربوط به پیروزي انقالب اسالمی ایران و تغییر نظام سیاسی آن با 
هاي این انقالب و تکیه آن بر احیاي اصول و اعتقادات اسالمی، تکیه بر ایدئولوژي اسالمی است. پایه

رکت جدیدي را در منطقه باعث شد که کشورهاي خارجی از آن به بنیادگرایی اسالمی و رهبران ح
هاي اسالمی و برند. این انقالب منجر به توسعه گرایشانقالب از آن به عنوان احیاي اسالم نام می

. )58،59:1389آثار و تبعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهاي منطقه شده است(جلیلوند،
داند که منافع آمریکا را جایی که آمریکا بنیادگرایان اسالمی را از عوامل رشد تروریسم میاز آن

دهد با گسترش روابط و حضور خود در این منطقه از منافع و اهداف کنند، ترجیح میتهدید می
خود حمایت کند.

اهداف و عالئق سیاسی آمریکا در خلیج فارس
یکی از عالئق مهم آمریکا در منطقه، عالئق سیاسی است. آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد یک 

نقاط به کار گرفت، چراکه؛ به عنوان یک ابرقدرت در رقابت با ۀسیاست خارجی فعال را در هم
توانست راه دیگري داشته باشد. دیپلماسی آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد در خلیج شوروي نمی

الملل همواره بر آن بوده است فارس، نمونه بارز سیاست خارجی فعال و توانا در صحنه سیاست بین
ها را در راستاي اهداف و عالئق المللی نفوذ کند و آناي و بینکه در رفتار سایر بازیگران منطقه

ده که بتواند از این رو همواره در پی ایجاد ترتیباتی در خلیج فارس بوگوناگون خود هدایت کند.
منافع آمریکا همواره اصلی ثابت بوده اما با تأمینکند. گرچه تالش براي تأمینمنافع آمریکا را 

ي مختلف تاریخی، امریکا روشها و هااي در دورهالمللی و منطقهتوجه به تحوالت مختلف بین
هاي ج فارس سیستمترتیبات مختلف و متفاوتی را به کار بسته است. لذا با حضور آمریکا در خلی

امنیتی مختلفی در منطقه شکل گرفته است.

سیستم اول امنیتی آمریکا در منطقه، دکترین نیکسون:
هدف دراز مدت و نهایی ایاالت متحده آمریکا از طرح دکترین نیکسون، ایجاد نوعی سیستم «

للی بود که بر پایه آن الماي و بینمنطقهۀاي از تعهدات دوجانبه و چندجانبجدید، که شامل شبکه
هاي جانبی با شوروي دوري گزیده و این آمریکا در صدد برآمد که از درگیري مستقیم در جنگ

ها به منظور را از راه مسلح کردن برخی از کشورهاي دست نشانده خود در جهان سوم و تشویق آن
دکترین نیکسون بار ). 226،22:1373(گازیوروسکی،» کندتأمینمبارزه با نیروهاي طرفدار شوروي، 
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هایی که در قبال تعهدات کلی آمریکا را کاهش داد و این کشور با وجود حفظ تعهدات و مسئولیت
بال احساس نمود و در عین حال پیمانان خویش داشت، تا حد بسیار زیادي خود را رها و سبکهم

ها نیز افزوده گشت.بر قدرت ابتکار سایر دولت
نشاندوقلوسیاستیاستوندوسیاستبافارسخلیجمنطقهبرراخودببازتانیکسوندکترین

هايبرنامهاصلیستوندوعنوانبهسعوديعربستانوایرانهايدولتسیاست،اینبراساس. داد
آمریکا.شدنددارعهدهفارسخلیجمنطقهدرراقدرتخالءپرکردنوحراستوظیفهمتحده،ایاالت

امنیتتأمینوسیلهوابزارعنوانبهراآنانکشور،دواینبهنظامیواقتصادييهاکمکاعطايبا
نیکسون«.باشدداشتهمستقیمحضوربهاحتیاجیخودکهآنبدونکرد،میتقویتمنطقهکلدر
درمهممسائلازیکیفارس،خلیجکرانهکشورهايدراصالحاتایجادواقتصاديرشد: «گویدمی

متعهدانهتالشباتوانندمیایرانوعربستانکشوردوواستمنطقهآرامشوامنیتاراستقرحفظ
برايرازیرچهارگانهسیاستپسآنازنیکسون.»کنندتقویت] فارس[خلیجدرراآرامشخود

: کردتعیینفارسخلیجمنطقه
منطقه؛ثباتهايپایهعنوانبهعربستانوایرانبانزدیکهمکاري-1
فرماندهیواحدازکشتیسهحددراندكمقداربهآمریکادریایینیروينظامیضورح-2

خاورمیانه؛
کشورها؛آنبهتکنولوژيهايکمکتوسعهومنطقهدردیپلماتیکفعالیتهايافزایش-3
» آنانامنیتینیازهايتأمینجهتدرانگلستانبهمنطقهکوچککشورهايتوجهازکاستن-4

).52:1385(چمنکار،
ا نفوذ استفاده از نیروي کشورهاي منطقه براي مقابله ب،ویژگی امنیت منطقه در این سیستم

شوروي در منطقه است. دو کشور بزرك و قدرتمند منطقه، ایران و عربستان به عنوان نقاط اتکا و 
ظ به خوبی در راستاي حفکنند. این سیستم تا وقوع انقالب در ایران ستون این سیستم عمل می

کرد.امنیت مطلوب دولت آمریکا و جلوگیري از نفوذ بلوك شرق در منطقه عمل می

(ایران و عراق)ی آمریکا در منطقه، موازنه قواسیستم دوم امنیت
را که به منظور سد کردن نفوذ » سد شمالی«سقوط شاه و پیروزي انقالب اسالمی ایران، نظام 

آن به پیمانهاي ناتو و سیتو به مرحله اجرا درآمده بود، شوروي از طریق پیمان نظامی سنتو و اتصال 
، این 1979مختل کرد. بدین ترتیب که با خروج ایران و سپس پاکستان از پیمان سنتو در سال 

1979پیمان مهم نظامی عمالً متالشی شد و لذا دفتر مرکزي آن در آنکارا نیز رسماً در سپتامبر 
حاد و همبستگی با غرب و برخی کشورهاي منطقه خارج شد و ایران از اتتعطیل شد. متعاقب آن،
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به جنبش غیرمتعهدها پیوست و با اسرائیل قطع رابطه کرد. وقوع انقالب در مهمترین پایگاه نفوذ 
آمریکا در منطقه نه فقط توازن قوا را بر هم زد، بلکه با اعالم چارچوب و محور اصلی سیاست 

، یک قطب جدید قدرت مبتنی بر »غربی، جمهوري اسالمینه شرقی، نه «خارجی ایران یعنی: 
هاي مسلط و جاري جهان معاصر(کمونیسم، کاپیتالیسم، ...) و ایدئولوژي اسالمی و جدا از ایدئولوژي

در واقع، در مقابل آنان مطرح شد. این پدیده بدین معنی بود که آمریکا(و همینطور شوروي) از این 
اي خود با مشکالت جدي روبرو خواهند بود.وسعه عالئق منطقهتاریخ به بعد در راه حفظ و ت

و سقوط رژیم پهلوي در ایران، غرب به این 1980و اوایل دهه 1970به دنبال تحوالت اواخر دهه «
نتیجه رسیده بود که در ایجاد یک نظام امنیتی دسته جمعی، ایران از یک کشور متحد به یک 

).118:1384(مومنی،» دشمن تبدیل شده است
م، بر منطقه حاکم بود، قرارگرفتن هفت کشور 1979تا 1971ویژگی اساسی این سیستم، که از سال 

منطقه خلیج فارس به همراه آمریکا در یک محور در مقابل عراق بود. کشورهاي مزبور عبارت بودند از: 
ی. البته عراق نیز در آمریکا، ایران، عربستان سعودي، کویت، عمان، قطر، بحرین، امارات متحده عرب

).2:1382اي با اتحاد جماهیر شوروي برقرار کرده بود(ابراهیمی،مقابل پیوندهاي گسترده
اي میان آمریکا و کشورهاي عضو شوراي همکاري سیستم دوم خلیج فارس، با همکاري گسترده«

یستم گردید و رغم همکاري نسبی با شوروي وارد این سخلیج فارس به وجود آمد و عراق نیز علی
تنها جمهوري اسالمی ایران بود که در میان کشورهاي منطقه تنها و مجزا باقی ماند. نتیجه عینی 

ساله میان ایران و عراق، که از پشتیبانی آمریکا و کشورهاي شوراي این سیستم به آغاز جنگ هشت
).286:1383ور،(پیشه» همکاري خلیج فارس برخوردار بود، منجر شد

گیري سیستم دوم و شکل1970دهاي فروپاشی نظام امنیتی خلیج فارس در اواخر دهه از پیام
و ایجاد نیروهاي واکنش سریع 1981خلیج فارس، ایجاد شوراي همکاري خلیج فارس در سال 

بود.1980آمریکا در منطقه در سال 

گیري نیروهاي واکنش سریعشکل
م، 1980فوریه 18هاي جهان سوم در ر مناقشهیک نیروي ضربتی براي وارد عمل شدن دتأسیس«

جمهوري کشور را منصه ظهور رسید. هنگامی که ریگان ریاسته با ایجاد نیروي واکنش سریع ب
دار گردید تمام امکانات ماشین جنگی کشور براي مداخله نظامی در خلیج فارس آماده بود. عهده

شد، سترسی غرب به نفت خلیج فارس تلقی میبراي مقابله با آن چیزي که تهدید شوروي بر علیه د
اي براي سیاست خود در جنوب غربی آسیا را به دست دولت ریگان در صدد برآمد تا حمایت منطقه

آورد و یک اجماع استراتژیکی در مقابل تهدیدهاي خارجی نسبت به منطقه ایجاد نماید. دولت 
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گر و ضربتی آمریکا بهتر است نیروهاي مداخلهریگان پیشنهاد نمود که براي مقابله با این تهدیدات 
را تقویت نموده و به نیروهاي طرفدار غرب منطقه مانند مصر، عربستان سعودي و اسرائیل اتکاء 

چنین بر این باور بود که تهدیدات موجود در خلیج فارس چه از سوي نماید. دولت جدید آمریکا هم
یک آمریکا در منطقه را به مبارزه خواهند طلبید. نیروهاي مذهبی و غیر مذهبی طرحهاي استراتژ

تر گردید تا مداخله به نفع کشورهاي حامی آمریکا موریت نیروهاي واکنش سریع وسیعأبنابراین م
مانند کویت و عربستان سعودي در صورت بروز خطر از جانب نیروهاي مخالف داخلی را نیز در بر 

).309،310:1375(انتصار،» گیرد

مکاري خلیج فارسشوراي ه
ترین عامل تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس را باید وقوع انقالب در ایران دانست. انقالب مهم

اند، لذا این یک تهدید واقعی هاي عرب غیر اسالمیاسالمی ایران بر این ادعا بود که سایر دولت
ب در ایران و خروج این شد. عالوه بر این، پس از وقوع انقالتوسط کشورهاي خلیج فارس تلقی می

کشور از پیمان سنتو و فروپاشی آن، ایران که قبالً یک مانع استراتژیک در برابر شوروي محسوب 
گردید.شد از دیدگاه آمریکا خطر بزرگی براي کشورهاي منطقه محسوب میمی

گردد.میس مربوط رفاخلیجۀعملکرد استراتژي آمریکا در منطقةبه شیودیگرةکنندعامل تعیین
اي براي منافع آمریکا در منطقه تلقی ایران و عراق تهدید بالقوهها بینخصومتۀادامواقع،در
تأمیندرصد مصرف نفت دنیا را 60خلیج فارس در حدود قبل از آغاز جنگ بین دو کشور،شد.می
کاهش ايمالحظهل تنها صادرات نفتی دو کشور متخاصم به نحو قابکرد ولی با شروع جنگ نهمی

توانست بر ظرفیت تولیدي دیگر جوار میه گسترش احتمالی عملیات جنگی به مناطق هملکبیافت،
هدف سیاست بنابراین،وارد آورد.شدیدي بر اقتصاد غربۀکشورها اثر بگذارد و بدین طریق ضرب

جنگ بود و در جلوگیري از گسترش احتمالیخارجی آمریکا همانند کشورهاي جنوب خلیج فارس
بخشی از دیپلماسی در چارچوب یک سازمان دفاعی،این راستا حمایت از ابتکارات این کشورها

).99:1369(رحمانی،دادآمریکا را تشکیل می

سیستم سوم امنیتی آمریکا در خلیج فارس؛ مهار دوگانه
حوزه خلیج فارس در حال امنیت تأمینهاي جدید به دنبال پایان یافتن جنگ ایران و عراق، زمینه

گیري بود که آمریکا از اشتباه دوم خود یعنی تکیه بیش از حد بر یک رژیم غیر دموکراتیک شکل
بود ضربه خورد. رژیم بعث عراق که به یمن برخورداري از حمایت آمریکا و دول عربی خلیج فارس 

د براي حمله به عربستان به یک قدرت نظامی بزرگ تبدیل شده بود، به کویت حمله کرد و قصد خو
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سعودي را نیز آشکارا نشان داد. با حمله عراق به کویت، امنیت خلیج فارس شدیداً به مخاطره افتاد. 
اي به دنبال عملیات طوفان صحرا، و عقب نشینی اجباري عراق به مرزهاي ملی خود و تحمیل پاره

حضور مستقیم آمریکا و مساعدت مالی ها، سیاست مهار دوجانبه علیه ایران و عراق با از محدودیت
شوراي همکاري خلیج فارس آغاز شد.

متحده قرار داد تا در طلیعه فروپاشی اشغال کویت از سوي عراق، فرصت طالیی را در اختیار ایاالت«
خلیج فارس و سپس در خاورمیانه عربی و ۀجنگ سرد، استراتژي نظامی خود را ابتدا در منطق

).130:1382(صادقی،» ا درآورده و ابر قدرتی بالمنازع خود را مسجل سازدآسیاي مرکزي به اجر
تر آمریکا در منطقه در نهایت موجب حضور گستردهجنگ دوم خلیج فارس و آزادسازي کویت،«

آمریکا در راستاي ترین فرصت را برايمناسباشغال کویت توسط عراق،به عبارت دیگر،گردید.
ساخت.کشورهاي عضو فراهم،»نظم نوین جهانی«ایجاد به اصطالحاي وتحقق هژمونی منطقه

محور آمریکا متوسل گردیدند.و تضمین امنیت خود بهتأمینشوراي همکاري خلیج فارس براي 
براي مهار عراق و ایران تشکیل گردید آمریکا بر شوراي همکاري خلیج فارس در منطقه،- آمریکا

تغییر خواهد کرد و از موازنه قدرت به نفع ایرانت نظامی عراق،این باور بود که با تضعیف قدر
رو این کشور سعی خواهد کرد،تمایل دیرینه خویش براي سلطه در منطقه خلیج فارس را تحقق این

ترین تهدید ایدئو لوژیک و در درازمدت تهدید نظامی ها مهماز آنجا که ایران براي آمریکاییبخشد.
مداران آمریکا طرحی را سیاستبود. به همین دلیل،مهار آن یک ضرورتبود،براي آمریکا خواهد 

).625:1383یوسفی،(حاجی» براي مهار ایران پیشنهاد کردند
بندي کلی و فراگیر رسیده بودند که حضور از طرفی کشورهاي حوزه خلیج فارس به این جمع

ناپذیر اي اجتنابهاي منطقهو بحرانثباتی کشوري قوي و مسلط در منطقه براي جلوگیري از بی
ها نسبت به اهداف کشورهاي بزرگ و قدرتمند منطقه(ایران و عراق) بیمناك است. عالوه بر این، آن

تسلیحات و تأمینبودند. این کشورها آمادگی الزم را براي همکاري امنیتی با ایاالت متحده و نیز 
الگوي امنیتی با این کشور مؤثره و در اجراي ثر براي تداوم حضور آمریکا داشتؤهاي مهزینه

همکاري کردند.
، در قبال ایران و عراق، از روش »مهار دوگانه«دولت آمریکا در اعالم سیاست جدید خود موسوم به 

، یعنی قرار دادن بغداد در مقابل تهران، به منظور 1980هاي پیشین این کشور، در دهه دولت
ي نکرد. هدف کلینتون و مشاورانش به طور عمده در انزوا قرار دادن امنیت خلیج فارس پیروتأمین

ایران و عراق به طور همزمان بود. در نتیجه، واشنگتن در حفظ روابط دوستانه با کشورهاي عضو 
شوراي همکاري خلیج فارس تالش زیادي کرد. سیاست مهار دوگانه بیانگر استراتژي جدید آمریکا 

هاي این استراتژي عبارت بودن از:در خلیج فارس بود. ابزار
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جانبه آمریکا هاي اقتصادي، در این خصوص اقدام یکقدرت نظامی، فشارهاي دیپلماتیک و تحریم
).101،102:1382شود (امامی،جایگزین اقدام چندجانبه می

درسالکویتبهصدامحملهفارس پسخلیجهايدولتباامنیتی دوجانبه-نظامیترتیباتتقویت
اي،هاي منطقهقدرتامنیتیتهدیداتازفارسکوچک خلیجکشورهاينگرانیافزایشو1990
مستقیمحضورو افزایشعربیهايدولتباخودامنیتیروابط نظامیگسترشبرايآمریکاتالش
عربی بههايدولتگرایشوآمریکاهايشاین تال.یافتافزایششدتبهفارسدرخلیجنظامی
در همگراییاي چونمنطقهجویانههمکاريامنیتیغرب، اقداماتازامنیتیهايتضمینکسب
ترتیبات ایجادبرايايمنطقههايو تالشدادقرارتأثیرتحترافارسهمکاري خلیجشورايقالب

نمود.تضعیفراامنیتی
اي عرب است کشوره6+2گیري طرح از پیامدهاي اشغال کویت توسط عراق پیمان دمشق و شکل

منطقه با ترس از این عمل عراق خواستار حضور بیشتر یک قدرت خارجی براي حفظ منافعشان 
شدند و به این ترتیب این طرح به اجرا درآمد.

6+2پیمان دمشق و طرح امنیتی 
اي، ناکارآمدي خود را در برابر شوراي همکاري خلیج فارس، به عنوان یک تشکل امنیتی منطقه

کویت نشان داد و اعتبار و علت وجودیش زیر سوال رفت. در چنین شرایطی، به تهاجم عراق به
امنیتی منطقه، به دنبال سرکوبی عراق و آزادسازي کویت، فکر انعقاد پیمان خالءمنظور پر کردن 

به مرحله اجرا درآمد.6+2دمشق و ایجاد ترتیبات امنیتی 
منطقه خلیجفکر تشکیل ترتیبات امنیتی براي1990- 91بحران کویت در سالهايۀبا آغاز و ادام«

فارس محوري بنامپس از جنگ دوم خلیجییعنی اندکم،1991در مارساي یافت.فارس ابعاد تازه
براي همکاري مشترك به شوراي همکاري و کشورهاي مصر و سوریهمیان اعضاي»بیانیه دمشق«

عنوان دو کشور قدرتمند عرب شریک امنیتی اعراب خلیجمصر و سوریه را به این بیانیهوجود آمد.
فارس بهعضو شوراي همکاري خلیجبه موجب این بیانیه مقرر شد کشورهاي.کردفارس معرفی

در ازاي اقتصادي این کشورها کمک کنند و مصر و سوریهي مصر و سوریه به منظور توسعهاکشوره
فارس اعزام نمایند تا از امنیت کشورهاي جنوب خلیجمی بهها در مواقع الزم نیروي نظااین کمک

).57:1381،حیدري عبدي» (این کشورها دفاع کنند
هنگامی که اعالمیه دمشق در عمل از مضمون اساسی خود خارج شد، دیک چنی وزیر دفاع وقت 

در هم را به طور کلی6+2کشور عرب حوزه خلیج فارس، اعالمیه 6آمریکا به دنبال سفرش به 
ریخت و به حضور نظامی آمریکا در منطقه مشروعیت دوباره بخشید و به آن جنبه قانونی داد. بر 
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این اساس ایاالت متحده یک رشته ترتیبات امنیتی مشترك دوجانبه با کشورهاي شوراي همکاري 
ل نشد قائگونه نقشی براي مصر و سوریه (به موجب بیانیه دمشق)خلیج فارس برقرار کرده و هیچ

).15:1387کلوانق،(حامی

هاي امنیتی دوجانبه آمریکا با کشورهاي منطقهپیمان
امنیتی اعضاي شوراي خلیج فارس و -، روابط دفاعی1991بعد از جنگ دوم خلیج فارس در سال 

متحده وارد مرحله جدیدي گردید. گسترش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، از طریق ایاالت
هاي پدافندي با کشورهاي حوزه خلیج فارس، تحقق یافت. نامهي یک رشته موافقتتنظیم و اجرا

ها و امکانات نظامی کشورهاي منطقه را مهیا ساخت.ها دسترسی آمریکا به پایگاهنامهاین موافقت
هاي دوجانبه آمریکا و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس اي از همکاريدر اینجا به نمونه

شود:یاشاره م
پذیري در مقابل حمله عراق به کشورش گردیده کویت: کویت که خودش در معرض بیشترین آسیب

سال دیگر تمدید شد.10براي 2002ساله با آمریکا امضاء کرد، که در سال 10بود، یک معاهده 
ت. بوده اس1984بحرین میزبان ستاد فرماندهی نیروهاي آمریکا در خلیج فارس از سال «بحرین: 

چنان به قوت خود امضا کرده که هم1991اي با آمریکا در سال بحرین قرارداد همکاري جداگانه
باقی است. بندر سلمان، فرودگاه المحرق و پایگاه هوایی شیخ عیسی و پایگاه نظامی الجفیر در 

).72:1389پور،(فردوسی» روندهاي آمریکا در بحرین به شمار میترین پایگاهمنامه از مهم
امارات متحده عربی با ایاالت متحده آمریکا در زمینه نظامی همکاري نزدیکی «امارات متحده عربی: 

، امارات و آمریکا طی مذاکراتی در مورد ترتیبات امینتی به توافق رسیدند که 1992داشت. در سال 
(عباسی » ستفاده کندبر اساس آن، ایاالت متحده اجازه پیدا کرد از امکانات دریایی و هوایی امارات ا

).97:1385اشلقی،
امکانات نظامی آمریکا در این کشور، در پایگاه قابوس در مسقط و بندر صالله و فرودگاه «عمان: 

المللی السیب متمرکزند. عناصر مهمی از نیروي هوایی آمریکا در پایگاه هوایی المثنی و تیمور بین
هاي تمرکز نظامی نیروهاي ترین مکانر، یکی از مهمقرار دارند و پایگاه نظامی مصیره در این کشو
چنین عناصر نفر نیروي نظامی آمریکایی و هم3000آمریکایی در منطقه خلیج فارس است. حدود 

).125:1384(مومنی،» اندمختلفی از نیروهاي هوایی و دریایی آمریکا در عمان متمرکز شده
له عراق به کویت، قطر با آمریکا روابط نظامی ) و حم1991حتی قبل از جنگ خلیج فارس («قطر: 

ترین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس در این کشور قرار دارد. و دفاعی نزدیکی داشت. مهم
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کیلومتري مرز 70کیلومتري جنوب دوحه، پایتخت قطر و در 35پایگاه عملیات هوایی العدید در 
).72:1386فراز،(مشترك این کشور با عربستان سعودي قرار دارد

، عربستان بیشترین نیروهاي آمریکایی در منطقه خلیج فارس را 1990از سال «عربستان سعودي: 
در خود جاي داده است. در این کشور امکانات نظامی متعددي متعلق به نیروهاي ارتش آمریکا در 

در ظهران، پایگاه مناطق مختلفی از جمله دمام، هفوف، خبر، تبوك، ینبع، پایگاه ملک عبدالعزیز 
دریایی ملک فهد در جده، پایگاه هوایی ملک خالد، و پایگاه نظامی ریاض و پایگاه نظامی الطائف 

ترین پایگاه نظامی مستقر هستند. در این میان، پایگاه هوایی امیر سلطان در جنوب ریاض، مهم
).124:1384مومنی،»(شودآمریکا در عربستان محسوب می

م، منجر به این شد که استراتژي آمریکا دچار چرخش 1991اهیر شوروي در فروپاشی اتحاد جم
قابل مالحظه در منطقه خلیج فارس گردد. اگرچه هدف اصلی، یعنی تضمین دسترسی به نفت 
خلیج فارس به عنوان یک هدف اساسی که تا به امروز هم ثابت باقی مانده است. ایاالت متحده در 

کمونیسم و شوروي که دیگر در قید حیات نبود، از طریق هماهنگی با این دوره بدون نگرانی از از
متحدین خود در منطقه به دنبال مهار دو قدرت هژمون(ایران و عراق)، برآمد و از طرفی براي اولین 

، به دنبال حضور مستقیم وگسترده در خلیج فارس برآمد، »استراتژي روبه جلو«بار آمریکا با اجراي 
توانست آن را انجام دهد، در واقع ن جنگ سرد و قبل از خاتمه آن، آمریکا نمیچیزي که در زما

).686:1388چیز را براي این استراتژي آماده کرد(ابراهیمی،حمله عراق به کویت همه

دستانهسیستم چهارم امنیتی آمریکا در خلیج فارس: استراتژي دفاع پیش
کشور عراق، ایران و کره شمالی به عنوان محور جورج بوش پس از حمالت یازده سپتامبر از سه«

هاي ها با این ادعا افزایش یافت که آنها در پی دستیابی به سالحشرارت نام برد. فشار بر این دولت
ها را در کنند و احتمال دارد این سالحهاي تروریستی حمایت میکشتار جمعی هستند یا از گروه

کرد، هرچند القاعده در حمالت میتأکیدر بدهند. دولت بوش هایی مثل القاعده قرااختیار گروه
هاي کشتار جمعی استفاده کند، ماهیت و روش این یازده سپتامبر علیه آمریکا نتوانست از سالح

ها را علیه آمریکا به شدت تقویت کرده است. بنابراین حمالت، احتمال استفاده از این نوع سالح
» وقوع چنین حمالتی باید به اقدامات پیشگیرانه دست بزنددولت آمریکا براي جلوگیري از

).63:1387(خسروي،
منافع آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم، مشروعیت جهانی پیدا تأمینبعد از یازده سپتامبر، 

اند چرا که شرایط گیرندگان آمریکایی بیشترین بهره را از آن بردهکرد و فرصتی بود که تصمیم
کند. این وقایع به مانند حادثه پرل هاربر و فته شده و تفسیر آمریکایی آن را توجیه میحاکم پذیر
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قرار داده است. حوادث یازده سپتامبر فرصتی تأثیرسقوط و اضمحالل شوروي، جهان را تحت 
تاریخی را نصیب ایاالت متحده کرد تا واقعیات همیشگی را در قالب یک معادله نوین تفسیر و به 

مبارزه با تروریسم، بدون مجوز شوراي امنیت به کشور عراق حمله کند.بهانه 
سپتامبر تثبیت جایگاهش به عنوان ابرقدرت جهانی است و در تثبیت 11هدف غایی آمریکا پس از 

کند و قطعاً با کشورهایی که نظم دلخواهش را به چالش هژمونی خود از هیچ اقدامی کوتاهی نمی
کرد، همانطور که با افغانستان و عراق برخورد کرد. ایاالت متحده به عنوان کشند، برخورد خواهدمی

تنها ابرقدرت، داراي منافع جهانی است و در جهت گسترش آن در همه مناطق جهان سخت تالش 
شود که ایاالت متحده را یک بزرگ میهايقدرتکند. البته این امر سبب درگیري با آن دسته از می

- دانند و معتقدند خود باید نقش عمده را در تحوالت مناطقشان بازي کنند. بدینه میمیهمان ناخواند

اي وجود دارد، چراکه اصلی منطقههايقدرتسان زمینه طبیعی براي رقابت میان ایاالت متحده و 
اي قرار بزرگ منطقههايقدرتمتوسط در هریک از مناطق عالقه ندارند که زیر سلطه هايقدرت

ها در شکل دادن به تحوالت منطقه تالش روي براي محدود کردن توانایی آن قدرتاز اینگیرند و
اي است. متوسط منطقههايقدرتساز همکاري ایاالت متحده و گونه زمینهکنند. این روابط رقابتمی

ل وضعیتی که در خلیج فارس شاهد آن هستیم، مثالً آمریکا در منطقه خلیج فارس براي ایجاد تعاد
هاي تنگاتنگ خود را با عربستان حفظ کرده است.در برابر قدرت ایران، همکاري

) و حضور پررنگ و دائمی آمریکا در منطقه2003اشغال عراق(
چنین خاورمیانه داشته است. ات عمیقی بر منطقه خلیج فارس و همتأثیراشغال عراق توسط آمریکا 

ریکا در منطقه را فراهم آورده است.این اقدامات موجبات حضور گسترده و فعال آم
خواه و حوادث یازده سپتامبر، تحوالت زیادي را کاران جمهوريبه قدرت رسیدن طیف نومحافظه«

المللی دامن زد و آثار آن بیش از هر چیز، متوجه کشورهاي خاورمیانه به ویژه در نظام بین
د. با حمله آمریکا به عراق در سال جوار ایران یعنی دو کشور عراق و افغانستان شکشورهاي هم

با کمک قواي انگلستان و اشغال بصره از سوي نیروهاي انگلیسی، شرایط کامالً جدیدي بر 2003
).237:1383بزرگمهري،»(خلیج فارس حاکم شده است

اهداف استراتژیک ایاالت متحده آمریکا در خلیج فارس
کند:ارس تعقیب میدولت آمریکا پنج هدف عمده را در حوزه خلیج ف

جریان صدور آزاد نفت به بازار جهانی.تأمین-1
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ها شامل عربستان سعودي، کویت، امارات هاي دوست و تقویت روابط آنامنیت رژیمتأمین-2
ها.هاي بروز ناامنی در آنمتحده، بحرین، قطر و عمان و جلوگیري از زمینه

ها دو دولت ایران و عراق آمریکاییهاي کشتار جمعی که از نظر جلوگیري از گسترش سالح-3
اند.(دوره رژیم بعثی)، مستمراً براي دستیابی به آن تالش کرده

هاي منطقه.تقوت روند اصالحات و دموکراسی در رژیم-4
).240:1383مبارزه با تروریسم پس از حوادث یازده سپتامبر(بزرگمهري،-5

نتیجه رسید که باید در منطقه حضور ، آمریکا به این 2001پس از حوادث یازده سپتامبر سال 
بیشتري داشته باشد و از اعتماد بیش از اندازه به کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس به 
ویژه عربستان و امارات متحده عربی، که اتباعشان مستقیماً در حوادث تروریستی دست داشتند، 

ه خلیج فارس بر اساس استراتژي دفاع بپرهیزد. در نتیجه به تدوین الگوي امنیتی جدیدي در منطق
یابی به امنیت مطلق با جهانی خود پرداخت. استراتژي کالن آمریکا بعد از این حوادث بر پایه دست

دستانه، مبارزه جهانی با تروریسم و عوامل ایجاد کننده آن و استفاده از سیاست جنگ پیش
ها و بین گذاشتن آنیست سیاه و زیر ذرهقراردادن کشورهاي مخالف با هژمونی جهانی آمریکا در ل

.ها قرار داشتدر صورت لزوم اجراي سیاست تغییر رژیم در مورد آن
هاي دفاعی دوجانبه که میان آمریکا و کشورهاي عرب کرانه هاي مربوط به همکارينامهموافقت«

و تضمین أکیدتخلیج فارس به امضا رسید و طی آن، حضور نظامی ایاالت متحده در منطقه مورد 
» فرماندهی متحد ایاالت متحده«قرار گرفت؛ مبانی الزم را براي طراحی استراتژي امنیتی از سوي

فراهم ساخت. حضور نظامی آمریکا در منطقه که به صورت حضور محدود نیروي نظامی و استقرار 
قه)، عامل مهمی هاي منطافزار بود(عالوه بر حضور شناورهاي نیروي دریایی در آبتجهیزات و جنگ

).44:1381حجار،»(شددر بازدارندگی مهاجمان احتمالی محسوب می
حضور نظامی در «ایاالت متحده، براي اجراي استراتژي امنیتی خود در خلیج فارس که مبتنی بر 

، در صورتی که سیاست بازدارندگی با »هاواکنش به بحران«، براي بازداشتن متجاوز و »منطقه
، امکانات و تجهیزات نظامی خود را در خشکی و دریا، در کشورهاي عربستان شکست مواجه شود

ف دوره پیش خالءسعودي، بحرین، کویت، قطر، عمان و امارات متحده عربی مستقر کرده است، بر 
هاي فرهنگی و سیاسی کشورهاي از جنگ خلیج فارس که حضور نظامی آمریکا به دلیل حساسیت

).53:1381رس محدود و نامشهود بود(حجار،کار کرانه خلیج فامحافظه
بر مبناي سیاست خارجی خود و پیروي از منافع هاي حضور خود در منطقه، آمریکا در سراسر سال

هاي امنیتی مختلف این کشور در به خوبی با مشاهده طرحمسألهکرده است و این ملی خود عمل 
ج فارس، به دلیل شکست این کشور در آمریکا به خلیمنطقه قابل مشاهده است. در آغاز ورود 
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مناطق مختلف، طرح دو در مستقیمتصمیم سیاستمداران این کشور براي عدم حضورو ویتنام 
منطقه اعمال شود که این ستونی نیکسون در منطقه اعمال شد تا امنیت با هزینه کشورهاي خود 

یکا در قبال ایرانی مخالف شکست خورده و منافع آمرطرح پس از خارج شدن ایران از جبهه غرب 
و تغییر کرده و بر مبناي موازنه بین ایران کرد که سیاست خارجی این کشور در منطقه ایجاب می

یاست آمریکا از راق به کویت باز شاهد تغییر در سریزي شود. با حمله ععراق متمایل به شرق طرح
سپتامبر شاهد حضور 11ز حادثه دوگانه عراق و ایران هستیم و در نهایت پس اموازنه به مهار
هاي نظامی و امنیتی با کشورهاي انعقاد پیمانو این حضور با ایمتر آمریکا در منطقهبیشتر و پررنگ

یابد.منطقه تجلی می

گیرينتیجه
هاي دریایی کشف شد تا به امروز چنانچه مشاهده شد، منطقه خلیج فارس از زمانی که اهمیت راه

اي خارج از منطقه بوده است، وطی تمام این مدت کشورهاي بومی این منطقه شاهد حضور نیروه
اند و نیروهاي خارجی نیز همواره دهی و سازمان دادن به امنیت این منطقه را نداشتهتوانایی شکل

امنیت خلیج فارس در دوران معاصر اند.از این ضعف نهایت بهره را برده و منافع خود را دنبال کرده
بزرگ خارج هايقدرتبه دول منطقه متکی نبوده وبه آنان واگذار نشده است و همواره این گاههیچ

اند.اند که خواسته خود را به منطقه تحمیل کردهاز منطقه بوده
این یک واقعیت تاریخی است که در سطح منطقه و در سطح دول حاشیه خلیج فارس اراده الزم، 

اي وجود نداشته ي حفظ امنیت از طریق یک ساختار منطقهتوانایی کافی و سازوکار مناسب برا
است. تا پیش از جنگ جهانی دوم تقریباً تمام منطقه خلیج فارس منهاي ایران در تحت قیمومیت 

بود.مؤثرو سلطه استعماري انگلیس قرار داشت و حاکمیت ایران نیز در منطقه جنوبی ضعیف و غیر
خارجی که منافع خود را در این هايقدرتتوسط واره ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس هم

با ورود هر قدرت خارجی و تغییرو چنانچه بررسی شداند، شکل گرفته استکردهمنطقه دنبال می
و در این کشورها، ترتیبات امنیتی منطقه نیز دستخوش تغییر و دگرگونی شدهدر سیاست خارجی

بر نقاط تأکیدته است. بنابراین کشورهاي منطقه باید با نتیجه امنیتی باثبات در منطقه شکل نگرف
در مسیري حرکت کنند تا بتوانند نیازهاي ايهاي منطقهاشتراك خود و با گسترش همکاري
ریزي خارجی پیهايقدرتوبدون حضور اي هاي درون منطقهامنیتی منطقه را با تکیه بر همکاري

که ترتیبات امنیتی با مسألهاین تی این کشورهاست و ند، چرا که امنیت منطقه از مسائل حیاکن
ضامن منافع و امنیت تغییر کند، خارجی حاضر در منطقه هايقدرتتغییر در سیاست خارجی 

کشورهاي منطقه نخواهد بود.
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منابع
)، سیستم جدید قدرت در خلیج فارس، مطالعات راهبردي. 1382ابراهیمی،شهروز(-
آمریکا در سیستم جدید امنیت خلیج فارس و پیامدهاي آن براي )، نقش1388ابراهیمی،شهروز(-

جمهوري اسالمی ایران، سیاست خارجی، سال بیستم.
)، تاریخ تحوالت سیاسی و اقتصادي خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه، تهران: 1387اسدپور،حمید(-

موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
ها در خلیج فارس، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.تژي ابرقدرت)، عالئق و استر1371بیژن(اسدي،- 
)، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: سمت.1381اسدي،بیژن(-
)، خارجیان در خلیج فارس، تهران: انتشارات باز.1384اسدي،بیژن(-
بردي.)، سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، تهران: پژوهشکده مطالعات راه1381اسدیان،امیر(-
المللی.بینگذار خارجی در خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وتأثیر)، عوامل 1382امامی،محمدعلی(- 
)، دکترین نظامی آمریکا پس از جنگ سرد: کاربرد در مورد ایران، مجموعه مقاالت 1375انتصار،ناصر(-

المللی.تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینششمین سمینار خلیج فارس،
امنیتی ایاالت متحده آمریکا در خلیج فارس پس از جنگ عراق،- هاي نظامی)، آموزه1383مجید(بزرگمهري،- 

جلد اول.المللی،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالگوي احتمالی، مجموعه مقاالت پانزدهمین سمینار خلیج فارس،
منطقه خلیج فارس، مجموعه مقاالت )، ایران و ترتیبات امنیتی جدید در 1383علیرضا(ور،پیشه-

جلد اول.المللی،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینپانزدهمین سمینار خلیج فارس،
المللی.دفتر مطالعات سیاسی و بین)، ژئوپولیتیک جدید دریاي سرخ وخلیج فارس، تهران:1381اصغر(ولدانی،جعفري- 
تأکیدیاسی کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس با )، بررسی تحوالت امنیتی و س1389آمنه(جلیلوند،-

المللی امام خمینی.ارشد، دانشگاه بیننامه کارشناسیبر حضور نظامی آمریکا در منطقه، پایان
.52)، دکترین نیکسون و ژاندارم خلیج فارس، زمانه، شماره 1385محمدجعفر(چمنکار،-
ها، اي ایران پس از جنگ سرد: پیامدها و پاسخه)، تهدیدات امنیتی منطق1383امیرمحمد(یوسفی،حاجی-

.71شماره سیاست خارجی،
)، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، تهران: سمت.1371محمدرضا(نیا،حافظ-
هاي امنیتی آمریکا با عراق: دکترین فرار به جلو، )، نگاهی به توافقنامه5/4/1387اهللا(ولیکلوانق،حامی-

.677ملی، شماره روزنامه اعتماد 
چمنی، تهران: اندازها، ترجمه ابوالقاسم راهها و چشم)، آمریکا در خلیج فارس چالش1381سامی(حجار،-

ابرار معاصر.
، اطالعات يگیراي خلیج فارس؛ موانع و مشکالت شکل)، اتحادیه منطقه1381احمد(عبدي،حیدري-

.146و 145سیاسی و اقتصادي، شماره 
ها)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.)، آمریکا و خاورمیانه(راهکارها و چالش1387(غالمرضاخسروي،- 
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.10، شماره 3ها و اقتصاد دریایی ایران، فصلنامه روابط خارجی، سال )، پرتغالی1381عبدالرسول(خیراندیش،- 
هران: چاپخانه زیبا. )، دریانوردي ایرانیان از عصر استعمار تا امروز، جلد دوم، ت1336اسماعیل(رائین،-
منیت جمعی در خلیج فارس، سیاست الملل: دورنماي یک احث روابط بین)، مبا1369منصور(رحمانی،-

.14و13خارجی، شماره 
)،کدام طرح براي امنیت خلیج فارس، پس از حمله آمریکا به عراق، مجموعه 1382صادقی،حسین(-

المللی.مطالعات سیاسی و بینتهران: دفترمقاالت چهاردهمین سمینار خلیج فارس،
المللی، مجموعه مقاالت )، امنیت خلیج فارس در پرتو تحوالت جدید بین1383سیدمحمد(صدر،-

جلد اول.المللی،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینپانزدهمین سمینار خلیج فارس،
11لیج فارس پس از امنیتی آمریکا و شوراي همکاري خ-)، روابط نظامی1385مجید(اشلقی،عباسی-

.47و 46سپتامبر، مطالعات خاورمیانه، شماره 
ریزي دکترین امنیت ملی، تهران: اي بر نظریه طرحهاي امنیت: مقدمه)، نظریه1383علی(خانی،عبداهللا-

ابرار معاصر.
پس )، استراتژي جمهوري اسالمی ایران در قبال ایاالت متحده آمریکا در خلیج فارس1386معراج(فراز،-

الملل وزارت خارجه.ارشد، دانشکده روابط بیننامه کارشناسیاز یازده سپتامبر، پایان
ارشد، نامه کارشناسی)، امنیت خلیج فارس در پرتو عراق جدید، پایان1389مجتبی(پور،فردوسی-

الملل وزارت خارجه.دانشکده روابط بین
در دوره صفویه، تهران: چاپخانه ایران. )، تاریخ روابط ایران و اروپا 1316نصراهللا(فلسفی،-
ها در حوزه ایران فرهنگی، مطالعات ملی، المللی بر واگرایی ملتنظام بینتأثیر)، 1388قاسمی،حاکم(-

.3سال دهم، شماره 
)، سیاست خارجی آمریکا و شاه، جمشید زنگنه، چاپ دوم، تهران: موسسه 1373مارك(گازیوروسکی،-

خدمات فرهنگی رسا.
-آمریکا-هاي جدید امنیتی خلیج فارس: بررسی منافع مثلث ایران)، چالش1386سعیده(یان،لطیف-

.4و 1شوراي همکاري خلیج فارس، مطالعات خاورمیانه، سال سیزدهم و چهاردهم، شماره 
)، دولت روسیه و اندیشه سلطه بر خلیج فارس، تاریخ معاصر ایران، سال 1386عبدالکریم(مشایخی،-

.42ره شمایازدهم،
ویژه خلیج 4)، حضور آمریکا در خلیج فارس: اهداف و روندها، کتاب خاورمیانه 1384امیرقاسم(مومنی،-

فارس، تهران: ابرار معاصر.
)، راهنماي منطقه و کشورهاي حوزه خلیج فارس، 1383میررضوي، فیروزه و احمدي لفورکی، بهزاد(-

تهران: ابرار معاصر.
پیروزي بدون جنگ، فریدون دولتشاهی، تهران: اطالعات.1999)، سال 1368ریچارد(نیکسون،-
ها در خلیج فارس، تهران: وزارت امور خارجه.)، پرتغالی1390محمدباقر(وثوقی،-
نشر کتاب.)، خلیج فارس، محمد سعیدي، تهران: بنگاه ترجمه و1348آرنولد(ویلسون،-
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