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موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خلیج فارس و راهبردهاي امریکا بعد از انقالب 
جمهوري اسالمی ایران

3کیومرث میرزایی، 2طیبه رستمی، 1فریدون الهیاري

هچکید
نسبت به تحوالت منطقۀ خلیج فارس بعد از انقالب اسالمی ایران بشدت تحت تأثیر دیدگاه امریکا

اي که رئیس سرتاسر منطقه قرار داشت. به گونههاي آن کشور در ستان و تهدیدحضور شوروي در افغان
ظ منافع حیاتی جمهور وقت آمریکا اظهار داشت که استراتژي امریکا در منطقه خاورمیانه باید مبتنی بر حف

ثبات باشد. وقوع انقالب اسالمی ایران در منطقه حساس خلیج فارس بسیاري از ما در یک منطقه بی
عامالت سیاسی و توازن قدرت را در منطقه دگرگون ساخت. انقالب ایران روند اجراي استراتژي منطقه اي م

امریکا را مختل ساخت و خأل قدرت قابل توجهی را در منطقه ایجاد کرد. مقاله حاضر کوششی است براي 
"خلیج فارس چه بود؟استراتژي امریکا بعد انقالب جمهوري اسالمی ایران در"پاسخگویی به این سؤال: 

خلیج آمریکا ایران را خطري بزرگ براي "ي پیشنهادي که بر اساس آن روند پژوهش را دامه داد: فرضیه
هاي خود امنیت خلیج فارس را به دانست و به دنبال آن بود تا با راهبردفارس و کشورهاي اطراف آن می

."دست بگیرد
راهبردهاي امریکا بعد از پیروزي انقالب اسالمی در خلیج هدف از این پژوهش در مقاله حاضر، بررسی 

تحلیلی است که بر اساس تجزیه وتحلیل –هاي تاریخی وتوصیفی فارس می باشد.این پژهش از نوع پژوهش
هایی ساماندهی شده استاطالعات موجوددر منابع تاریخی وبر مبناي پرسش

هاي حاشیه خلیج فارس، خاورمیانهرامریکا، کشوخلیج فارس، ایران،:هاي کلیديواژه
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مقدمه

هاي ایرانی، در بستري هماهنگ با خلیج فارس همچون دریایی کم عمق در جنوب سرزمین
به سبب نجد شمالی قرار دارد که همسان دریایی داخلی، از تنگۀ هرمز به اقیانوس هند می پیوندد.

بیشتر و اقتصاد شکوفاتري براي آن فراهم ژرفاي نسبی شمال، و آب و هواي بهتر، همواره، جمعیت 
طقۀ شمالی آشنا و درهم هاي گوناگون منهاي بومی این منطقه به مرور، با تیرهآمده است. انسان

اند. ادغام شده
انقالب اسالمی ملت ایران، این خیزش بزرگ تاریخی منطقه، که در جهان چشمگیر است، بی 

بی خلیج فارس نیز، اثراتی از خود باقی گذاشته است. هاي جنوهیچ تردید، در مردم ساکن بخش
هاي عقیدتی انقالبی و بنابراین ظهور یک قدرت اسالمی در منطقۀ حساس و استراتژیک و با دیدگاه

هاي غرب و شرق، زنگ خطر را براي آنان به صدا درآورد. از سوي دیگر، گرا در برابر قطبقطب
ن یک مکتب و ایدئولوژي قدرت مند و پر مایه در برابر اسالم به شکلی جدي و قاطع و به عنوا

هاي گوناگون بعثیسم، پان عربیسم و ها و اصول اعتقادیی جاري در منطقه نظیر ناسیونالیسممکتب
ملی گرایی عرب، سوسیالیسم، کمونیسم و سکوالریسم قدر برافراشت و به چالش با آنها پرداخت. 

ۀ خلیج فارس بعد از انقالب اسالمی ایران بشدت تحت تأثیر دیدگاه امریکا نسبت به تحوالت منطق
هاي آن کشور در سرتاسر منطقه قرار داشت. گونه اي که حضور شوروي در افغانستان و تهدید

رئیس جمهور وقت آمریکا اظهار داشت که استراتژي امریکا در منطقه خاورمیانه باید مبتنی بر 
بات باشد. وقوع انقالب اسالمی ایران در منطقه حساس حفظ منافع حیاتی ما در یک منطقه بی ث

خلیج فارس بسیاري از معامالت سیاسی و توازن قدرت را در منطقه دگرگون ساخت. پس از 
پیروزي انقالب ایران، کشور امریکا در زمرة اولین کشورهایی بود که دولت جدید انقالبی ایران را به 

وج ایران از پیمان سنتو و سپس انحالل آن، لغو رسمیت شناخت؛ ولی روابط دو کشور با خر
قراردادهاي نظامی دو جانبه، اخراج مستشاران نظامی و غیر نظامی امریکایی از ایران، عدم پذیرش 
سفیر جدید امریکا از سوي دولت موقت ایران و تقلیل روابط سیاسی دو کشور به سطح کاردار، 

نظامی و غیر نظامی خریداري شده در زمان شاه، خودداري امریکا از تحویل سالحها و تجهیزات
هاي جمعی آمریکا علیه ایران و باالخره هاي غیر دوستانه و خصمانۀ کنگره و رسانهموضعگیري

اجازة ورود شاه و خانوادة پهلوي به آمریکا، و به دنبال آن اشغال سفارت امریکا، به تدریج روابط به 
درگیري و خصومت آشکاري تبدیل شد پژوهش حاضر تیرگی و سپس به وخامت و باالخره به

کوششی است براي پاسخ دادن به این سوال:
استراتژي امریکا بعد انقالب جمهوري اسالمی ایران در خلیج فارس چه بود؟

فرضیه اي که بر اساس آن روند مقاله را ادامه داد:
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می دانست و به دنبال آمریکا ایران را خطري بزرگ براي خلیج فارس و کشورهاي اطراف آن

هاي خود امنیت خلیج فارس را به دست بگیرد.آن بود تا با راهبرد
هدف از این پژوهش در مقاله حاضر، بررسی راهبردهاي امریکا بعد از پیروزي انقالب اسالمی در 

تحلیلی است که بر اساس –هاي تاریخی وتوصیفی خلیج فارس می باشد.این پژهش از نوع پژوهش
هایی ساماندهی شده است.وتحلیل اطالعات موجوددر منابع تاریخی وبر مبناي پرسشتجزیه 

پیشینه تحقیق
هاي صورت گرفته در ارتباط با موقعیت استراتژیک و ژئوپلوتیک خلیج فارس با توجه به پژوهش

ز هاي آمریکا بعد از پیروزي انقالب اسالمی این پژوهش بر آن است تا ابعاد دیگري او راهبرد
هاي این کشور را در حوزة خلیج فارس را مورد بررسی قرار دهد. بسیاري از اقدامات و چالش

هاي امریکا بعد پیروزي انقالب اسالمی در خلیج فارس هاي تاریخی که در ارتباط با راهبردپژوهش
انجام گرفته، مطالب به صورت پراکنده مطرح شده است و هر کس به شکلی به آن پرداخته اند؛

هاي جدیدي را از ، تحلیل»تاریخ خلیج فارس و مسائل آن«براي نمونه دکتر اسدي در کتاب
اقدامات امریکا بعد پیروزي انقالب اسالمی ایران در حوزة خلیج فارس ارائه می دهد. و می نویسد: 
؛ تمام کارهاي که این کشور در خلیج فارس انجام داده است، حساب شده و از روي تدبیر بوده است

اما تاکنون پژوهش مستقلی در رابطه با موضوع مورد نظر، نوشته نشده است.

تیک خلیج فارسژئوپلی
شوند. دالیل اي ژئو پلوتیک محسوب میج فارس و کشورهاي اطراف آن منطقهپهنه آبی خلی

کند. خلیج بر این گستره جغرافیایی توجیه میگوناگونی وجود دارد که اطالق مفهوم منطقه را 
ي کشورهاي این ان جعرافیایی این منطقه است. همهاي مشترك، بنیارس، به عنوان محدودهف

منطقه در آن شریک هستند و خلیج فارس بخشی از مرزهاي جغرافیاي سیاسی آنهاست. کشورهاي 
هاي فراوانی را تجربه کرده اند، به ویژه از زمان ورود ها و پیروزيها، شکستاین منطقه جنگ

اروپایی، سوابق بسیاري از همکاري مردمان کرانه این خلیج، براي تأمین منافع کشورهاي 
ها و تعهدهاي دو جانبه و چند جانبه وجود دارد. از جنبه اقتصادي این مشترکشان، به صورت پیمان

کشورها منفعت مشترکی در زمینه انرژي دارند. با آنکه تقسیم این قلمرو آبی میان کشورهاي 
هاي اقتصادي متمایزي ایجاد کرده است، به روشنی قابل اثبات است که اقتصاد این مستقل ساختار

هاي خلیج ). مجموعه ارزش47: 1392هاي آن بنا شده است(حافظ نیا،کشورها بر نفت و فراورده
هاي جهانی را در گذشته و امروز متوجه آن کرده است، زیرا موقعیت سیاسی و فارس قدرت
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قش بسزایی از نظر استراتژیکی و ژئوپلوتیکی به آن داده است و تسلط به هر اقتصادي خلیج فارس ن

ها می تواند موازنه قدرت را در جهان تغییر دهد. صاحب نظران مسائل استراتژیک کدام از این ارزش
این اهمیت را درك کرده اند. در مورد دلیل توجه به موقعیت ویژه خلیج فارس نظریات گوناگونی 

و وجود هندوستان به عنوان پایگاه ها علت این توجه خاص را اهمیت تجاريست. مدتمطرح بوده ا
دانستند. بعد از جنگ جهانی دوم و با استقالل هاي بزرگ دنیا میی از امپراطوريشهري یک

، نظریه حفظ خلیج فارس به عنوان دروازه هندوستان اهمیت خود را از 1948هندوستان در سال 
). در قرن بیستم، تعداد بسیار زیادي از پژوهشگران، نفت را علت 536: 1384دست داد(وثوقی،

برتري موقعیت خلیج فارس می دانسته اند. اما یکی دیگر از عللی که باعث اهمیت بیش از پیش 
هاي ناسیونالیست را در بین خلیج فارس شد رژیم اشغال گر فلسطین بوده که نشر اندیشه

ته است. پیروزي انقالب اسالمی و سیاست استعمار ستیزي در کشورهاي منطقه به همراه داش
منطقه می تواند دلیلی بر این مدعا باشد.

برژینسکی، مشاور امور امنیتی جیمی کاتر، با اشاره به اهمیت خلیج ویژه خلیج فارس، آن را 
جهان مانند زه مرتعش کمانی تعریف کرد که تا انتها کشیده شده و آماده است تیري کشنده به 

هاي پیرامون آن نیز ممکن است هر لحظه مشتعل پرتاب کند و نتها خود این منطقه بلکه کانون
). اگر از این دیدگاه منطقه خلیج 3: 1366شود ودو ابر قدرت را به هیجان آورد(دالژو گریزبک،

بسته می یابد و امنیت جهان به آن وافارس را مورد بررسی قرار دهیم، این منطقه اهمیت جهانی
است. از سوي دیگر، خلیج فارس براي کشورهاي پیرامون آن نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است. عالوه بر منابع انرژي موجود در بستر این دریا، به لحاظ نظامی نیز کنترل این منطقه و جزایر 

، جزایر هرمز، فراوان آن نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت کشورهاي ساحلی آن دارد؛ براي مثال
هنگام، قشم، الرك، تنب بزرگ و ابوموسی از جمله جزایر بسیار با اهمیت براي ایران هستند که 

ترین دلیل اهمیت خلیج از ارزش استراتژیک آنهاست. عمدهاستراتژي همیشگی ایران بهرگیري
17حدود فارس به وجود ذخایر عظیم گازي و نفتی در این منطقه باز می گردد. عبور روزانه 

هاي بزرگ جهان شرق و میلیون بشکه از ذخایر این منطقه از طریق تنگه هرمز و وابستگی قدرت
). دولت امریکا، که به 53: 1392غرب جایگاه بسیار مهم تنگه هرمز را نشان می دهد(حافظ نیا،

باره هاي مختلفی درعنوان قدرت نو ظهور، جانشین انگلستان در خلیج فارس شد، بارها به شکل
اهمیت خلیج بحث و تبادل نظرکرده است.

، در سخنرانی در دانشگاه جرج 1980معاون وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در سالدیوید نیاسام،
توان هد مرکز آن را بیابد، به یقین میتاون، چنین گفت: اگر جهان دایره مسطحی باشد و کسی بخوا

ی در جهان به مهمی این منطقه وجود ندارد که گفت که مرکز آن خلیج فارس است. امروزه جای
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تمامی توجهات را به این منطقه و با عالیقی یکدست همسان کند. با این وجود، آمریکا همواره خلیج 
فارس را بخشی از استراتژي امنیت ملی خود می داند و با حضورسیاسی، نظامی و اقتصادي خود 

ت. استراتژي دو ستونی نیکسون، دکترین حقوق دائما در پی حفظ کنترل خود بر خلیج فارس اس
بشر کارتر، تشکیل نیروي واکنش سریع در زمان ریگان، و نیز حضور فزاینده نیروهاي نظامی آمریکا 

هاست(حافظ هاي اول و دوم خلیج فارس نمودهاي عملی این استراتژيدر این منطقه در طول جنگ
).50: 1392نیا،

ردهاي آمریکا در تحوالت سیاسی منطقهانقالب اسالمی ایران و راهب
ها و تأثیرات منطقه اي و جهانی آن، ضمناً در تاریخ پیروزي انقالب اسالمی ایران جدا از ویژگی

آید. اجتماعی و مذهبی به شمار می–اسالم یکی از مهم ترین و عمیق ترین رخدادهاي سیاسی 
هاي عقیدتی انقالبی و تژیک و با دیدگاهبنابراین ظهور یک قدرت اسالمی در منطقۀ حساس و استرا

هاي غرب و شرق، زنگ خطر را براي آنان به صدا درآورد. از سوي دیگر، قطب گرا در برابر قطب
اسالم به شکلی جدي و قاطع و به عنوان یک مکتب و ایدئولوژي قدرتمند و پر مایه در برابر 

هاي گوناگون بعثیسم، پان عربیسم و لیسمها و اصول اعتقادیی جاري در منطقه نظیر ناسیونامکتب
ملی گرایی عرب، سوسیالیسم، کمونیسم و سکوالریسم قدر برافراشت و به چالش با آنها 

برخی از نظریه پردازان چون: هنري کیسینجر، موشه دایان و ملک ).425: 1393پرداخت(اسدي،
در خاورمیانه تهدید می ریکا راحسین پادشاه بر این عقیده بودند؛ از جمله خطرهایی که منافع ام

-را تهدیدي براي کشورهاي منطقه میترین آنها ناشی از انقالب ایران بوده است و آن کند، مهم

دانند.
ترین و حساس ترین وقوع انقالب اسالمی ایران از دیدگاه مقامات سیاسی امریکا یکی از مهم

ر می آید. چنانکه بژینسکی مشاور کارتر وقایع منطقۀ خاور میانه پس از جنگ جهانی دوم به شما
و دیگران بارها به این مسئله اشاره در امور امنیت ملی، جیمی کارتر رئیس جمهوري وقت امریکا

هاي دوگانۀ استراتژي امریکا در خاورمیانه و یکی از کرده اند؛ زیرا نظام شاه به عنوان یکی از پایه
ظام دو ستونی) داراي آن چنان اهمیتی بود که حتی اي( نتونهاي دوگانۀ ترتیب امنیت منطقهس

هاي خلیج فارس را تحت الشعاع روابط امریکا با کشورهاي دیگر مانند پاکستان، ترکیه، شیخ نشین
اي امریکا را مختل ساخت و از دیدگاه ایران روند اجراي استراتژي منطقهخود قرار داده بود. انقالب 

ر منطقه ایجاد کرد که باید هرچه زودتر با آن برخورد مناسب آن کشور خأل قدرت قابل توجهی د
کرد. سقوط شاه، نظام سد شمالی را که در جهت سد کردن نفوذ شوروي از طریق پیمان نظامی 

ایران از پیمان سنتو در ناتو و سیتو به مرحله اجرا درآمده بود، مختل کرد. به این شکل با خروج
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ان مهم امنیتی نظامی عمال متالشی گردید و پیرو آن دفتر ، این پیم1358فروردین 5تاریخ 

بسته شد. ایران از اتحاد و نزدیکی با غرب و 1979سپتامبر 26مرکزي آن در آنکارا نیز رسماً در 
ها پیوست. پس از پیروزي انقالب برخی از کشورهاي منطقه خارج شده و به جنبش غیر متعهد

کشورهایی بود که دولت جدید انقالبی ایران را به رسمیت ایران، کشور امریکا در زمرة اولین
شناخت؛ ولی روابط دو کشور با خروج ایران از پیمان سنتو و سپس انحالل آن، لغو قراردادهاي 
نظامی دو جانبه، اخراج مستشاران نظامی و غیر نظامی امریکایی از ایران، عدم پذیرش سفیر جدید 

و تقلیل روابط سیاسی دو کشور به سطح کاردار، خودداري امریکا امریکا از سوي دولت موقت ایران 
هاي غیر از تحویل سالحها و تجهیزات نظامی و غیر نظامی خریداري شده در زمان شاه، موضعگیري

هاي جمعی آمریکا علیه ایران و باالخره اجازة ورود شاه و خانوادة دوستانه و خصمانۀ کنگره و رسانه
به دنبال آن اشغال سفارت امریکا، به تدریج از ردي به تیرگی و سپس به پهلوي به آمریکا، و 

). انقالب 427-429: 1393وخامت و باالخره به درگیري و خصومت آشکاري تبدیل شد(اسدي،
ها را در منطقه دگرگون کرد. سیاست نه هاي ابر قدرتریزيها و برنامهنقشهاسالمی در ایران، همۀ
هاي کند. و در پیوند با اندیشهبر استقالل را تأمین و تضمین میندگی مبتنیشرقی و نه غربی، که ز

ریشه دار اسالمی است، در کشور پر جمعیتی که بیشترین ساحل را در خلیج فارس دارد، اثر 
هاي گوناگون ناشی از انقالب فراوانی در سرنوشت مردم منطقه باقی گذاشت. شناخت واکنش

هاي سیاسی، فرهنگی در تواند راه گشایی براي کوششرس میج فااسالمی در میان مردم خلی
منطقه باشد.

بعد پیروزي انقالب اسالمی از جمله اقداماتی که آمریکا و کشورهاي غربی انجام دادند عبارت 
بودند از: نخستین مرحله، ایجاد ترس در ساکنان خلیج فارس بود، که مدتی از از نعمت خداداد بهره 

دانستند و اعتقاد داشتند که غرب در برابر شوروي و غرب را عامل این خیرات مید و مند شده بودن
کند. از سویی در منطقه، شاه را ژاندارم خلیج فارس کمونیست، از منافع آنان دفاع میتجاوزگران

داد. اما حکومتی که جایگزین آن شده، ضد وریت غربیان را به خوبی انجام میمی دانستند که مأم
زد. از این رو ساکنان دامن میتردید، تبلیغات غرب نیز به این تفکر،طر ناك است. بیو خغرب

ها، از ونیستها و کمخلیج فارس بیم آن داشتندکه نظام جدید نتواند در برابر دشمنان به ویژه روس
خ ریبه یک دیگر بود که از تامین مرحله، نزدیک شدن آنها به طور طبیعی،منطقه دفاع کند. دو

ها، انسجام بیشتري گمانیها و بد اي آنان نشأت یافته است، به طوري که در برابر خطرزندگی قبیله
کند تا خط دفاع خود را فراتر برند. این حرکت، هم به طور طبیعی صورت گرفت و هم با پیدا می

. سومین تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس، به ابتکار عربستان سعودي، جنبه سیاسی پیدا کرد
مرحله جست جوي یار و مدد کار بود، یعنی نزدیک تر شدن به نیروهایی که احتماالً در زمان خطر 
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بتوانند از موجودیت انسجام یافتۀ آنها نگهداري کنند. هرچند، ممکن است که او را کامالً نپذیرند، 

تردید، یامده است. بیناین شرط به یکباره پدیدناگزیر از دوستی با او هستند.اما براي دفع خطر،
هاي اولیه انقالب براي ساکنان منطقّ جنوبی خلیج فارس جدي نبود. زمانی که توفان انقالب حرکت

مداد همه جاي ایران را فرا گرفت، شیوخ وابسته و سیاستگران خلیج فارس آن را خطري سیاسی قل
شوق وصف ناپذیري مردم سراسر اند اما، با پیروزي انقالب، شور و کرده و به بررسی آن پرداخته

العمل آمریکا در برابر انقالب ایران ). عکس87-88: 1390(تکمیل همایون،خلیج فارس را فرا گرفت
هاي سیاسی و .تصویب یک رشته تحریم1و اشغال نظامی افغانستان عمدتاً به سه شکل نمایان شد: 

ایش آمادگی استراتژیک براي مقابله با . افز3. طرح و اجراي دکترین کارتر، 2اقتصادي علیه ایران، 
سیاست تهاجمی جدید شوروي که در نهایت به تقویت نیروي نظامی و افزایش بودجۀ دفاعی امریکا 
منجر شد. جیمی کارتر رئیس جمهوري وقت امریکا در آخرین گزارش ساالنۀ خود به کنگره در 

رمیانه و منطقۀ خلیج فارس ملقب اساس سیاست جدید آن کشور را در خاو1980ژانویه 23تاریخ 
به دکترین کارتر مشخص کرد و امنیت منافع آمریکا را با امنیت این دو منطقه پیوند زد. اعالم 

هاي خارجی بود. اساساً، آمریکا بر دکترین کاتر به مفهوم مقابله و دفاع نظامی آمریکا در برابر تهدید
یر و تحول در صحنۀ سیاسی منطقه اي و مبناي روش پیشین خود عادت داشت که هر نوع تغی

جهانی را از دیدگاه تأثیر و نقش شوروي در آن رخداد تحلیل کرد. از طرف دیگر، باید توجه داشت 
که با وجود کاربرد اصطالح قدرت خارجی در دکترین کارتر، منظور آن تنها شوروي نبود. بلکه ایران 

اتی آمریکا حرکت کند، در واقع یک قدرت توانست در صورتی که خالف جهت منافع حیمینیز 
خارجی و تأثیر پذیر از شوروي به شمار آید. بدین ترتیب، کارترآشکارا منطقۀ خلیج فارس را که 
چند هزار کیلو متر دور تر از خاك آمریکا قرار داشت، عمالً جزو حوزة منافع حیاتی کشورش اعالم 

ارتر در مورد منطقۀ خلیج فارس، تقریباً شبیه کرد. باید به این نکته اشاره کرد که دکترین ک
هاي دکترین ترومن بود که هدف از آن حفظ امنیت و تمامیت ارضی ترکیه و یونان در برابر تهدید

هاي نخستین پس از جنگ جهانی دوم و واکنش نسبت به روابط استراتژیک تغییر شوروي در سال
کارتر در واقع هشداري به شوروي در مورد آمادگی یافته بین دو ابر قدرت بود. بنا براین دکترین 

: 1393آمریکا براي استفاده از زور در جهت حمایت از عالیق حیاتی خود در خلیج فارس بود(اسدي،
ها علیه ایران در پی سه مرحله پیشین آغاز شد. حزب بعث عراق به همۀ موضع گیري).431-429

ها اي مذهبی و تبلیغی وارد عمل شدند. شیخ نشینونهگونۀ سیاسی و نظامی، و کانون وهابیت، به گ
توان میهایشان عمل کردند، به طوري که نها و غربزدگیو حکومتگران هر یک به نسبت وابستگی

همۀ آنها را در یک ردیف قرار داد. سیاست خارجی ایران در این زمینه، بیش و کم نظر داشته است. 
و روحیه انقالبی، و قدرت و جمعیت زیاد و بی با داشتن اسالمدر سویی از خلیج فارس، ایران انقال
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ي شیوخ پراکنده و به ظاهر متحد در راشته اند و در سوي دیگر، مجموعهبا فرهنگ دیرینه قد براف

فدراسیون؛ عربستان وهابی با نظامی وابسته به آمریکا، و عراق بعثی خونریز که اسیر در چنبر 
ت، با نظامی مبتنی بر العروبه فرار دارد. بدیهی است که ایجاد تعادل و هاي شرقی و غربی اسموازنه

بهرمندي از رفاه و موقعیت پیشین، هدف اساسی زعماي سیاسی خلیج فارس خواهد بود و این امر 
نباید به معنی وابستگی تام آنها به عراق و حتی به عربستان سعودي تلقی شود(تکمیل 

هاي آمریکا ایجاد اسالمی چهار تغییر و تحول عمده در سیاست). انقالب 88- 89: 1390همایون،
هاي خلیج فارس بود. اول با سقوط شاه و کرد که هر یک از آنها در بردارندة نتایجی براي کشور

امریکا، آن کشور - ایران1959دفاعی همپاشی ساختار دکترین نیکسون و بالخره فسخ قرارداد
اي خود تجدید نظر کند. بدین ترتیب آمریکا در جستجوي شاه ناچار شد که در استراتژي منطقه 

جدید در خاورمیانه سیاست خود را بر این پایه قرارداد که از تسهیالت و امکانات نظامی مصر 
میلیارد دالر اسلحه به انور سادات 8، مبلغ 1980استفاده کرده، و طبق برنامۀ تنظیم شده در دهۀ 

امۀ یاد شده آمریکا پاکستان را تشویق کرد تا نقش مؤثري در خلیج بفروشد. ضمناً به موازات برن
فارس به ویژه با عریستان سعودي ایفا کند. قسمت دوم استراتژي جدید آمریکا عبارت از ایجاد 
آمادگی آن کشور در جهت ایفاي نقش مؤثرتر و مستقیم تر در مواقع ضرروري بود؛ بنابراین امریکا 

هایی در جزیره دگو گارسیا واقع در اقیانوس هند و در عین حال پایگاهشروع به گسترش تأسیسات 
را عمان، سومالی و کنیا به منظور حضور نظامی گسترده تر و قدرتمند تر در منطقه تأسیس کرد. 

ها غیر دوم، به اجرا گذاشتن استراتژي یاد شده در خاورمیانه بدون تغییر در طرز تلقی آمریکایی
سد که بعداً وقوع انقالب ایران و به ویژه مسئله گروگان گیري به عنوان عامل رمیممکن به نظر 

ها شد. سوم، بحران گروگانگیري مناسب باعث ایجاد تغییرات مورد نظر در افکار عمومی آمریکایی
هاي آمریکایی در سفارت آن کشور در ایران، عملیات تالفی جویانۀ ایاالت متحده را در دیپلمات

مالی و اقتصادي برانگیخت؛ از جمله مهم ترین اقدامات، مسدود کردن داراییهاي ایران به هاي زمینه
چهارم، وقوع دو رخداد عمده و بروز بحران در هاي آمریکایی بود.میلیارد در یانک14مبلغ بیش از 

و روابط بین آمریکا و ایران باعث ایجاد تعارضاتی بین ایالت متحده امریکا از یک سو و ژاپن 
کشورهاي اروپایی ازسوي دیگر شد. در تحلیل نهایی آمریکا، تمامی منطقۀ خلیج فارس پس از 
انقالب اسالمی حالت آسیب پذیري شدید پیدا کرده بود و رهبران کشورهاي منطقه از طرف ایران 

هاي آن از سوي رهبران این در کشورهاي منطقه بویژه با توجه شعارصدور انقالب ایران و ارزش
باعث ایجاد یک تهدید » امروز ایران، فردا فلسطین«ور بود. از طرف دیگر، اعالم و گسترش شعارکش

بالقوه براي پایۀ دیگر استراتژي آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس دارد. بنا براین امریکا با اجراي 
ب ایران را تمهیدات گوناگون سیاسی، اقتصادي و به ویژه نظامی کوشید در درجه اول کوشید انقال
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هاي آن به سایر در آغاز راه مشغول به مشکالت داخلی فراوان کرده، و یا حداقل از توسعۀ ارزش

). از جنبه دیگر سیاست 431-434: 1393کشورهاي منطقه و نقاط دیگر جلوگیري کند(اسدي،
مریکا در حضور نظامی ایاالت متحده اخارجی آمریکا در رابطه با ایران، باید از ادامه و گسترش

تعدادي ناوهاي 1987ایران یاد کرد. امریکا در در خلیج فارس و توسل به نیروي قهریه در برابر
جنگی خود را در اختیار خلیج فارس افزایش داد و کمی بعد اعالم نمود با درخواست کویت مبنی 

فقت کرده هاي آن کشور با پرچم امریکا و در معیت ناوهاي جنگی آن کشور موابر حرکت نفتکش
هاي عراق به ناو امریکایی سبب شد تا حضور نظامی خود را در خلیج فارس است. حمله جنگنده

کشتی اجر ایران توسط هلیکوپترهاي امریکایی مورد حمله قرار 1366تشدید کند. درسی شهریور 
ده است. هاي خلیج بوکرد که کشتی مذبور مشغول مین گذاري در آبمیگرفت و امریکا دائماً ادعا 

مهر نیز دو سکوي نفتی ایران را مورد حمله قرار داد و در چهارم آبان ماه تحریم بازرگانی26در 
ایران به تصویب سناي امریکا رسید. از دیگر اقدامات امریکا علیه ایران یک فروند هواپیماي 

حمله قرار که ایران را به قصد دبی ترك کرد را موردتن سرنشین290مسافربري ایران حامل 
هاي آمریکا در خلیج فارس بعد انقالب اسالمی ایران ). ازجمله راهبرد126: 1375داد(علی بابایی،

عبارتند از:

فارسارکان اساسى راهبرد آمریکا در منطقه خلیجالف.
فارس، بخش استراتژیکى مهم خاورمیانه است؛ کانون استراتژیکى که آسیا، آفریقا و منطقه خلیج

متحده با دفاع از منافع وسیع خود در کند. در چند دهه گذشته، ایاالتبه یکدیگر متصل مىاروپا را 
منطقه و حمایت از متحدین خود سعى نمود که منافع کالن خود را در خاورمیانه تامین نموده و از 

مریکا، تمام اهرمهاى سیاسى، اقتصادى و نظامى استفاده نماید. ویلیام راجرز، وزیر امورخارجه وقت آ
جزیره عربستان، شبه«گوید:فارس مىدرباره اهمیت حوزه خلیج1971مارس26طى گزارشى در 

باشند. استفاده از این نفت در عراق و ایران حدود دوسوم ذخایر شناخته شده نفت جهان را دارا مى
ورهاى شرایط مناسب سیاسى و اقتصادى براى کشورهاى متحد ما در اتحادیه آتالنتیک و سایر کش

متحده آمریکا به عنوان یک بدیهى است ایاالت » اروپاى غربى و ژاپن داراى کمال اهمیت است.
فارس را منطقه نفوذ و حیات گر، مناطق مهم و راهبردى دنیا ازجمله منطقه خلیجکشور مداخله

ر این داند و این منطقه را مرکز ثقل استراتژیهاى خود دانسته و راهبردهاى مهمى را دخود مى
کند. به طور کلی اهداف و منافع حیاتی آمریکا در خلیج فارس عبارتند از:منطقه دنبال مى

.باشدنداشتهوجودمنطقهدرنفتانتقالراهسرايعمدهمانع.1
.نیابددستجمعیکشتارهايسالحبهمنطقهدرکشوريهیچ.2
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.نیایدوجودبهفارسیجخلدرباشدآمریکارقیبکهايمنطقههژمونهیچ.3
منطقه؛عربکشورهايباخوبرابطهحفظ.4
...ودموکراسیبشر،اساسیحقوقلحاظازمنطقهکشورهاياوضاعبهبود.5

کند:چالش عمده، منافع آمریکا را در منطقه خلیج فارس تهدید می4در این چارچوب 
جمعیکشتارهايسالحتولید.1
.عراقوایرانمسائلبهتوجهباخصوصاًفارسخلیجژئوپولتیک.2
خاورمیانهنفتبهدسترسی.3
.تروریسم.4
:استاستواراساسىرکنسهبرفارسخلیجمنطقهدرآمریکاراهبرداساساینبر
ویژه آمریکا و. حمایت از منابع نفتى و راههاى تضمین تداوم تزریق آن به جهان غرب و به1

اى پایین و تاحدى ثابت آن؛حمایت از قیمته
. حفظ منطقه به عنوان بازار مصرف براى کاالها و خدمات آمریکایى و همچنین براى فروش 2

تسلیحات آمریکایى در سطح منطقه؛
پیمانان آمریکا در منطقه، همچنین تضمین ثبات و امنیت کشورهاى عربى . حمایت از هم3

؛طرفدار و پشتیبان آمریکا در سطح منطقه
هاي فارس، تثبیت قدرت آمریکا و جلوگیري از تقویت رژیماي خلیج. ترتیبات امنیت منطقه4

معارض با این کشور؛
اي آمریکا در برخورد با تهدیدات گرایی رادیکال، آینده متحدان منطقه. رویارویی با اسالم5

متحده و اسرائیل؛ها با ایاالتداخلی و خارجی و نوع رابطه آن
فارس، به منظور تداوم جریان آزاد نفت، رغم ترسیم شماي کلی راهبرد آمریکا در خلیجالبته، به

اي خود و حضور مستقیم گرایی تندرو، تالش براي تضمین بقاي متحدان منطقهرویارویی با اسالم
اي که از متحده به دلیل سرعت تحوالت فزاینده جهانی و منطقهدر منطقه، باید گفت، اصوال ایاالت

رونداستنتوانستههنوزشده،افزودهآنشدتبرسپتامبر11رخدادهايازپسوآغاز90هده
.برداردمیانازراآنفرارويتنگناهايوتناقضاتکرده،طراحیراخودمنافعواهدافکاملتحقق

ملى آمریکافارس در سیاست خارجى و امنیتجایگاه خلیج-ب
دانند، فارس را شاهرگ حیاتى خود مىویژه آمریکا، منطقه خلیجامروزه کشورهاى بلوك غرب به

ملى آمریکا در زمان کارتر، درکتاب قدرت و اصول در این مورد که برژینسکى، مشاور امنیتتا جایى
آخرین گزارش ساالنه کارتر به کنگره آمریکا، اساس سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه «نویسد: مى
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ساخته و این سیاست از طرف جایگزین وى(ریگان) هم پذیرفته شده است. فارس را روشنو خلیج

برمبناى این سیاست، امنیت آمریکا با امنیت سه منطقه حساس و راهبردى جهان یعنى اروپاى 
بنابراین، .گیرد، پیوند خورده استفارس را نیز دربر مىغربى، خاوردور و خاورمیانه که خلیج

در ارتباط تنگاتنگ با امنیت مناطق داراى ذخایر غنى انرژى همچون متحده ملى ایاالتامنیت
فارس است و براى دستیابى و تامین امنیتش از ابزارهاى مختلف استفاده کرده و سیاستهاى خلیج

خارجى، اقتصادى، انرژى و سیاستهاى نظامى و دفاعى خود را در راستاى نیل به این هدف به 
الب اسالمى ایران، حمله تجاوزکارانه عراق به خاك ایران(بحران اول طلبد. پیروزى انقاستمداد مى

فارس) وطلبانه عراق به خاك کویت و تصرف آن کشور(بحران دوم خلیجفارس) و حمله توسعهخلیج
شدت تحت تاثیر قرار داده و فارس را بهسپتامبر، رخدادهایى هستند که امنیت خلیج11حادثه 

دهد.وضوح نشان مىرس را در سیاست خارجى آمریکا بهفاجایگاه و امنیت خلیج

سیر تاریخی استراتژي آمریکا در خلیج فارس- ج
هاي محلی منطقه خلیج فارس همواره بر سر قدرت و نفوذ در منطقه در طول تاریخ دولت

هاي مذکور هاي داخلی دولت سازي مواجه بودند .چالشکردند و در عین حال با چالشمیرقابت 
اي ارائه دهیم،ا بخواهیم تصویري از امنیت منطقهاگر م. اي را بغرنج کرده اندیت منطقهنامه امنبر

. به جهت اهمیت آمریکا در منطقه میسر نخواهد شداین امر بدون در نظر گرفتن تغییرات سیاست
هاي ایاالت متحده همیشه در منطقه خلیج فارس ذي نفع بوده است اما تاکتیکاستراتژیک نفت،

:این تغییرات تاکتیکی عبارتند ازاین کشور در طول زمان تغییر کرده است. دالیل
)تغییرات در سیستم سیاسی آمریکا (سندروم ویتنام و تبعات آن-1
1990ایران و جنگ فارس در سال 1979تغییرات منطقه اي از جمله انقالب -2
ت در توزیع بین المللی قدرت سیاسی و اقتصادي از جمله افزایش قیمت نفت در اویل تغییرا-3
آمریکا نقش 1980با توجه به این تغییرات از اوایل دهه 1991و پایان جنگ سرد در سال 70دهه 

هاي محلی را محدود مستقیم تري در مسایل امنیتی خلیج فارس ایفاء کرد و آزادي عمل دولت
توان گفت که امریکا میو سرنگونی صدام حسین، 2003اشغال عراق در مارس آوریل کرد. بعد از 

نکته مهم در شناخت و تحلیل . )449-451: 1386دیل شده است(فاست:به بازیگر محلی منطقه تب
ها، ابزارها و اي، روشفارس، در نظر داشتن تحوالت جهانی و منطقهاستراتژي آمریکا در خلیج

روندي،چنیندر. استسپتامبر11سفید، به ویژه پس از تحوالت بر کاخاکمهاي تازه حنگرش
هاي اي، صدور انرژي و آینده رژیممنطقهامنیتترتیباتگرایی،اسالمجملهازمنطقهمهممسائل

شوند، بلکه این تنها از همدیگر مجزا تلقی نمیفارس، نههاي خلیجمتحد و یا رقیب آمریکا در کرانه
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ها ها با یکدیگر کامال مرتبط انگاشته شده و بر همین اساس در چارچوبی به هم پیوسته به آنهپدید

فارس ـ همانند دیگر سفید در تامین منافع خود در خلیجشود. بدین لحاظ، نقش کاخپرداخته می
را کوشد قواعد بازي نقاط جهان ـ بازیگردانی است نه بازیگري. واشینگتن به جاي بازیگري، می

ترسیم کند. ایفاي نقش بازیگردان، مستلزم شناخت دقیق محیط بازي و موقعیت یکایک بازیگران و 
ها و تهدیدات است. طبعاً امکان دارد نسبت سنجی آنان با یکدیگر و نیز بازتعریف مداوم فرصت

امنیت در «پوشانی و یا برخورد داشته باشد. آمریکا درپیبرخی اهداف و منافع با سایر بازیگران هم
کنند. ما را طلب می» فارسامنیت خلیج«است، اما کشورهاي منطقه از جمله ایران، » فارسخلیج

در این بخش سعی کرده ایم سیر تاریخی استراتژیهاي آمریکا در حوزه خلیج فارس را از دوران 
ار دهیم . با ریاست جمهوري نیکسون تا ریاست جمهوري باراك اوباما را مورد بررسی و ارزیابی قر

ر چیز قبل از هرسد،میتوجه به اینکه در ساختار حکومتی آمریکا هر رئیس جمهوري که به قدرت 
سازد و از زاویه آن به میاي براي دوره ریاست جمهوري خود تدوین دکترین امنیت ملی و رهنامه

ابتدا با اشاره بهسازد،میهاي خود را بر مبناي آن عملیاتی نگرد و سیاستمیالملل عرصه بین
دکترین درلغت به اشکال گوناگون از جمله شویم.میمفاهیم نظري دکترین؛ وارد مبحث اصلی 

ها عنوان دیگر چون و دهالگو، بیانیه، اصول، نظریه خط مشی، چگونگی عمل، راهنما، روشدیدگاه،
اصلیوبیشترینلیسیانگ–آیین، معنا گردیده است. در فرهنگ آنگلوساکسونی و نگرش آمریکایی 

واقعدر.)1383:32: خانیعبداهللا(استبودهمینظامسایلچهارچوبدردکترینکاربردترین
هاي معین و تعریف شده در سطح عمل یا راهنماي رفتار به هدف حفظ امنیت براي مصداقآیین

درونیايهآسیبوبرونیتهدیدهايبرابردرراکشور–دولتودولت–ملی شامل ملت 
دکترین ).1384:21: نیامطهر(خوانیممیملیامنیتدکترینفروملی،وفراملیيهادرگستره

هاي درون امنیتی و سطوح برون امنیتی است و امنیت ملی در مفهوم وسیع تر آن در برگیرنده الیه
با توجه به چنین دکترینیتواند صرفاً یک دکترین نظامی باشد. درمیدکترین امنیت ملی نلذا

محیطی نیز مورد توجه قرار اجتماعی و حتی زیستاقتصادي،وجوه سیاسی،محور نظامی،
در واقع رویکرد امنیت موسع دکترین امنیت ملی، طراحی آن را در سطوح .)22گیرد(مطهرنیا : می

هاي تگاهبسیار باالتر و زیر نظر باالترین مقام کشور (رئیس جمهور آمریکا ) و با حضور کلیه دس
در این میان هرچه نظام سیاسی انتخابی تر .)36سازد(عبداهللا خانی : میمرتبط با امنیت ضروري 

و مشروع تر باشد دکترین طراحی شده توسط آن بیشتر بازتاب دهنده مالحظات و نیازهاي امنیتی 
طبی و کشور خواهد بود و هرچه قدرت این وضعیت ضعیف تر باشد ؛ دکترین امنیتی بیشتر ق

). در میان تمام 23باشد(مطهر نیا :میهاي خاصی از کشور بازتاب دهنده نیازهاي امنیت بخش
ها، جایگاه دکترین امنیت ملی به دلیل قبول اصالت نفع و هاي ناظر بر رفتار آمریکاییدکترین
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ي نظامی، هانقش بنیادین دارد . تمام دکترینهاپیروي از مکتب لیبرال، در تنظیم دیگر دکترین

گیرند و میسیاسی، اقتصادي و حتی فرهنگی در سایه دکترین امنیت ملی در ایاالت متحده قرار 
ارزیابی ).26ي گوناگون متاثر از آیین عمل امنیت ملی است(مطهرنیا: هاهاي عمل در ساحتآیین

هاي ش به دغدغهو در واکندهد که هرکدام از آنها توسط رهبران آمریکامیامنیتی نشان هادکترین
اند که این افراد در آن تصمیم گیرنده بوده و رسالت بافت موقعیتی و تاریخی شکل گرفتهناشی از 

هاي اساسی در مجموع از یک ارتباط منطقی جنبه. اندهاي موجود را بر عهده گرفتهرفع دغدغه
ردان بعدي از اهداف و اند، به گونه اي که دولتمملی ایاالت متحده را تشکیل دادهسیاست امنیت
توان میدر مجموع . )27اند(مطهرنیا: ثر و به استمرار راه آنها کوشیدههاي آنان متادستور العمل

هاي اداره امور خارجی و حتی داخلی آمریکا از بعد از گفت دکترین امنیت ملی آمریکا در واقع طرح
هاي قبلی خود را نقایص دکترینها وها کمبودجنگ جهانی دوم به این طرف بوده اند. این دکترین

ارتباط . کردندمیاند رفع المللی به وجود آمدهن پیاده شدن و در اثر تحوالت بینکه در جریا
و مکمل بودن آنها براي همدیگر نیز نشان از آن دارد که معماري آنها هاتنگاتنگ میان این دکترین

ماعی و فرهنگی، اجتهاي قومی،با سلیقهسیاسی و در عین حال مرتبط توسط نهادي منسجم،
هاي امنیت گیرد. تقریباً درهمه دکترینمیالشاع تعلقات ملی صورت حزبی مختلف و هم زمان تحت

ي هاتوان این گرایش را مشاهده کرد که دکترینملی آمریکا از زمان ترومن تا دروه باراك اوباما می
کردند و خود نیز توسط میو منطقی کامل نقد ي قبلی خود را به طور عینیهامزبور دکترین

هاي از طرفی دکترین. شدندمیدکترینهاي بعدي، دور از هرگونه تعارف، مجادله و ذهن گرایی نقد 
امنیت ملی تحت تاثیر تحوالت نظام بین الملل به وجود آمده اند و سپس به نوبه ي خود روي آنها 

الملل ایجاد کرده اند(تعاملی بودن این دکترین با محیط تاثیر گذاشتند و شکل جدیدي از نظام بین 
ک آن از میزان یي ظاهري و شدیداً ایدئولوژهاهمچنین این دکترین به رغم موضع گیريبین المللی

قابل مالحظه اي از عقالنیت سیاسی برخوردار بوده اند؛ زیرا به اهدافی که از قبل براي امنیت ملی 
سیاست ضد استعماري .)124-127: 1384ایل آمده اند(امام زاه فرد : نآمریکا تعیین کرده بودند

هاي گوناگون تالش هاي ملی و قومی، به شیوهاستعمار، در سراسر جهان با از میان برداشتن فرهنگ
کرده است و با از خود بیگانه سازي مردم، استعمار زدگان را به صورت مصرف کنندگان دست سوم 

هاي دیگري انجام خود درآورده است. در خلیج فارس، این وضع به صورتهاي میان تهی فرهنگ
فرهنگ زدایی مییافته است؛ بدین صورت که در بخش شمالی، یعنی در ایران، سیاست عمو

استعمار مانند جوامع دیگر، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، تشدید اختالفات قومی و زبانی، 
اروپا، دگرگونی در آداب و » بلواري«هاي ایجاد تقابل، توسعه ارزشهاي اسالمی وتحریکات در فرقه

ها که مجموعاً، در مناطق نفت خیز و جز اینسنن، و تشویق مکالمات به زبان انگلیسی مخصوصاً
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کرد، صورت گرفت. این امر در بین النهرین هم میشالودة اندیشه اي و رفتاري ایرانیان را دگرگون 

است. اما در بخش جنوبی وضع به شیوة دیگري تحقق یافته که توجه به آن در کما بیش دیده شده 
هاي عمومی در دگرگونی فرهنگ در راهگشایی، مؤثر است. پس از جنگ جهانگیر دوم، فعالیت

منطقه، و از اعتبار انداختن وحدت اجتماعی بدان سان که اشاره شد در دو کانون زیر تمرکز پیدا 
بعث موسوم به العروبه، از لحاظ سیاسی و ایدوئولوژي با پایگاه نژادگرایی، کرد: کانون اول: حزب 

هاي غربی به سود امپریالیسم، فاشیسم و سلطه جویی و تحریکات ضد اسالمی، سیطرة ارزش
هاي غرب گرایانه هاي صلیبی و اندیشههمگام با صهیونیسم و مسیحیت باقی مانده از دوران جنگ

ژه در خلیج فارس، عهده دار وظایفی شد که استعمار انگلیس آن را بنیان در سراسر منطقه، به وی
نهاد و آمریکا آن را به خدمت گرفت و به تحقیق، ابعاد ضد اسالمی و انقطاع فرهنگی دوره حاکمیت 

گرفت.کانون دوم: فرقۀ وهابیت است که چند قرن میهاي ان حزب سرچشمه شوروي نیز از فعالیت
جود نهاده بود و انگلستان با تأمل و مطالعه دقیق، در تقویت آن کوشیده بود، پیش، پا به عرصۀ و

هم اکنون به مثابۀ ابراز بی هویت کردن جوامع اسالمی منطقه، بیش از هر کانون دیگري در خدمت 
امپریالیسم قرار دارد. این اقلیت مذهبی با قدرت استعمار بر حجاز؛ یعنی مرکز طلوع اسالم، 

هاي تاریخ ساخته و جوشان اسالمی، یافت و از همان آغاز، متعصبانه، به به بنیانکمابیش سیطره
به ویژه شیعی، حمله کرد و هر حرکت اسالمی و ملی و رهایی بخش منطقه را با زور و زر، به 
نابودي کشاند و زیر لواي مخالفت با کمونیسم، مقدس ترین اماکن اسالم را به پایگاه امپریالیسم 

). به اعتباري، مخالفت این دو کانون علیه 90-91: 1390بدیل ساخت(تکمیل همایون، آمریکا ت
ایران و خلیج فارس، و به گونۀ دیگري علیه تشیع، جنبه تاریخی ریشه داري دارد. مسئله دیگري 

کند؛ نام و نشان خلیج فارس است؛ خلیج فارس از پیش از ورود میکه امریکا امروزه از آن حمایت 
هاي غبر قابل انکار از ادبیات جغرافیایی ها تا زمان حاضر در منابع موجود است و با ارائه سندآریایی

یونانیان و رومیان و مسلمانان اعم از عربی نویسان و فارسی نویسان و مورخان و جغرافی دانان 
ی ایران هاي جهان در دوران جدید تاریخ به زبان گوناگون معلوم شده که نام این دریاي جنوبملت

هاي خود از خلیج فارس در تمام اطلسهمواره خلیج فارس بوده است. اعراب در اوایل قرن بیستم
یاد کرده اند. 

نگریست، به میدولت ریگان که درباره مقاصد اتحاد جماهیر شوروي در جهان با دیده تردید 
، گروه ضربت 1982دسامبر 31تقویت و گسترش نیروهاي واکنش سریع، دست زد. ریگان، در 

سر گرم فعالیت بودند را منحل کرد. یک روز 1980مشترك نیروهاي واکنش سریع که از مارس 
پس از اقدام، وي، فرماندهی مرکزي ایاالت متحده را جایگزین آن ساخت. حوزه مسئولیت این 

ن، هایی؛ چون: مصر، سودان، جیبوتی، اتیوپی، کنیا، سومالی، افغانستاتشکیالت تازه سرزمین
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بحرین، ایران، کویت، عراق، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، یمن، اردن، دریاي سرخ و منطقۀ 

). ایالت متحده آمریکا از زمان استقالل، در 39: 1381گرفت(حجار،میخلیج فارس را در بر 
کش، خاورمیانه براي حود منافعی قائل شده و از آن هنگام با این منطقه ارتباط داشته است. مرا

، مسیونرهاي آمریکایی در 1866نخستین کشوري بود که با آمریکا ارتباط برقرار کرد. در سال 
هاي سوریه را تأسیس کردند که بعدها به دانشگاه امریکایی بیروت مبدل لبنان، کالج پروتستان

هاي بازرگانی، کشف نفت در عربستان را برعهده هاي نخستین سدة بیستم، شرکتگشت. از سال
داشتند. افزون بر آن، آلفرد تایر ماهان، استراتژیست و افسر نام آور نیروي دریایی آمریکا، اصطالح 

ها انداخت که منطقه اي میان هند و کشورهاي عربی را در بر خاورمیانه را وضع و بر سر زبان
لیج فارس . وي معتقد بود مرکز این منطقه از دیدگاه یک استراتژیست نیروي دریایی در ختگرفمی

با امضاي قرارداد بازرگانی، دوستی و مودت با 1833است. روابط ایالت متحده با این مرکز در سال
عمان، آغاز شد. از آن زمان تا کنون، با توجه به نقش نفت خلیج فارس در اقتصاد جهانی و اهمیت 

ۀ خلیج فارس به ژئو استراتژیک این منطقه در دوران جنگ سرد؛ روابط آمریکا با کشورهاي کران
هاي سازمان ملل علیه عراق و همچنین سیاست کاخ سفید درباره مهار کشورهاي یاغی دلیل تحریم

منطقه، حضور آمریکا افزایش بیشتري یافته است. اسناد و اظهارات رسمی فراوانی وجود دارد که 
ج فارس و جنوب گویاي منافع و استراتژي ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه بزرگ است که خلی

استراتژي امنیت ملی در «رود، جدیدترین و معتبر ترین سند، میغرب آسیا نیز جزو آن به شمار 
آمده است. ایالت متحده در تالش براي برقراري صلحی عادالنه، فراگیر و بادوام » عصر جهانی شدن

نیت و آسایش اسرائیل را در خاورمیانه، منافع فراوانی دارد. این صلح باید به گونه اي باشد که ام
تأمین کرده؛ به کشورهاي عرب شریک ما نیز در جهت امنیت آنان کمک کند و دسترسی جهانی به 
منابع مهم و حیاتی انرژي را تداوم بخشد. استراتژي ما باید بر اساس تأمین این منابع، تدوین شود. 

داردکه آمریکا باید میمقرر استراتژي امنیت ملی درباره منطقه خلیج فارس و جنوب غرب آسیا 
هاي انتقال انرژي را تالش اصلی را بر روي مقابله با نیروهایی که ثبات منطقه اي و امنیت مسیر

هاي کشتار جمعی مبارزه کند. کنند، متمرکز ساخته و با تهدیدات ناشی از استقرار سالحمیتهدید 
طقه اي ما را به ویژه از سوي عراق و ایالت متحده همچنین باید با خطراتی که امنیت شرکاي من

کند، برخورد کرده و از آنها حفاظت کند. ما از طریق تأمین نیازهاي دفاعی میایران تهدید 
کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس و تداوم روابط دو جانبه دفاعی، این شورا را به 

، تشویق و ترغیب همکاري با اعضا براي تنظیم ترتیبات امنیتی و دفاع دسته جمعی
). الزم به یادآوري است که شش کشور اخیر یعنی عمان، قطر، 15-17: 1381کنیم(حجار،می

بحرین، امارات متحده عربی، کویت وعربستان سعودي همگی عضو شوراي همکاري خلیج فارس 
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یعنی دو سال پس از پیروزي انقالب اسالمی در ایران 1980مارس 23هستند. این شورا در 

بود ش. هم مطرح1350م./1970هاي یس گردید. البته اندیشه تأسیس چنین شورایی در سالتأس
ها دو کشور بزرگ منطقه یعنی ایران و عراق بیشترین اختالف نظررا با هم داشتند. اما طی این سال

ها و ها با حمایت از کردهاي عراق، دولت مرکزي این کشور را مستاصل و نیروایران طی این سال
کردند. دو کشور قرارداد میواپیماهاي عراقی، همواره حریم زمینی دریایی و هوایی ایران را نقض ه

الجزایر را امضاء کردند و اختالفات به نوعی فیصله یافت. عواملی که تشکیل شورا را تسریع 1975
انقالب بخشید عبارتند از: پیروزي انقالب اسالمی و احساس تهدید جدي کشورهاي منطقه؛ ترس از

اسالمی بسیار بنیادي و اثربخش بود. بخصوص برخی از انقالبیون ضمن مرتجع خواندن شیوخ 
گفتند.منطقه از صدور انقالب و شمارش معکوس عمر رهبران منطقه سخن می

تصمیم امریکا به منظور ایجاد کمربند امنیتی در اطراف جمهوري اسالمی ایران،_
غانستان را اشغال کرده بود،مقابله با شوروي سابق که اف_
افزایش انسجام اعراب و اعتماد به نفس آنها براي مقابله با بحران مشروعیت. در حال حاضر _

طی کند. این شورا پس از حمله عراق به کویت،میتجاري ایفا -این شورا بیشتر نقش سیاسی
ود را برطرف نمایند. به همین خمیناتوانی نظامصوبه اي تصمیم گرفتند با استفاده از ثروت نفتی،

خاطر شش کشور عضو شورا از دو کشور مصر و سوریه دعوت کردند تا با اعزام سربازان خود، حافظ 
امنیت اعراب خلیج فارس باشند. شوراي همکاري خلیج فارس، هنگامی که یکی از اعضایش در 

اعالمیه و بیانیه مورد تجاوز یک کشور خارج از شورا قرار گرفت فقط به صدور1990سال 
ستگی و دلبمحکومیت بسنده کرد. اختالفات داخلی اعضا، استیالي عربستان سعودي بر مقدرات آن

: 1383اي مانند امریکا، کارایی آن را به حداقل رسانده است(نصري،هاي فرا منطقهاعضا به قدرت
ا در خلیج فارس، در ریگان رئیس جمهوري وقت آمریکا، اهداف آن کشور ر1981). در سال 71-69

مقابل کمیته مشترك اقتصادي کنگره چنین تشریح کرد:
. دسترسی به نفت خلیج فارس و حفاظت از خطوط کشتیرانی؛1
. متوقف کردن توسعه طلبی شوروي؛2
. تقویت روابط تجاري، اقتصادي و سیاسی امریکا در منطقه؛3
هاي نظامی امریکا قرار دارند(حافظ وژه. دستیابی به نقاط کلیدي و کشورهاي منطقه که در پر4

).107: 1388نیا،
هدف دولت ریگان این بود که کشورهاي خلیج فارس، شوروي را به عنوان تهدید اصلی علیه 
امنیت خود در نظر گرفته و با همکاري امریکا یک اتفاق نظر استراتژیک براي مقابله با این تهدید به 

دانست، میص کارتر و یاران وي را ضعیف و بدون قاطعیت الزم وجود آورند. رو نالد ریگان که شخ
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درصدد ایفاي نقشی بود کا اعتبار و حیثیت لطمه خوردة امریکا را احیا کند. الکساندر هیگ سیاست 
اتفاق نظر استراتژیک را به عنوان خط مشی جدید سیاست منطقه اي امریکا یه شرح زیر عنوان 

بی به دنبال ایجاد اتفاق نظر استراتژیک در میان دوستان خود با کرد: امریکا در آسیاي جنوب غر
کنیم آنان را متقاعد کنیم که شریک میباشد. ما کوشش میتوجه به تهدید مشترك شوروي 

و دریارة دفاع از منافع حیاتی خود در منطقه با مشارکت آنها امنیتی توانا و قابل اعتمادي هستیم
، چهار عنصر استراتژي ایاالت متحده امریکا را در 1981ابتداي جدي هستیم. الکساندر هیگ در

خلیج فارس مشخص کرد:
.افزایش موقعیت و حضور نظامی در منطقه و ارج از آن؛1
. تقویت امکانات دفاعی دوستان؛2
. تقویت حس اعتماد نسبت به ایاالت متحده به عنوان یک شریک و یار معتمد؛3
هاي مذکور، از آن زمان ی در منطقه. امریکا در پیگیري استراتژي. دنبال کردن بک صلح دائم4

به بعد قراردادهاي نظامی، اقتصادي، فنی، فرهنگی، و تجاري بسیاري با کشورهاي منطقه منعقد 
کرده است. هدف سیاست اتفاق نظر استراتژیک امریکا عمدتاً ایجاد و گسترش مشارکتهاي منطقه 

با وجود تأکید ی شوروي بود. واقعیت امر این بود که کشورهاي منطقهاي در برابر تهدیدهاي احتمال
و تبلیغات فراوان امریکا، غالباً شوروي را به عنوان تهدید خارجی اصلی متوجه خود به شمار 

هاي منطقه اي و ثبات و امنیت داخلی خود متمرکز آوردند، بلکه توجه خود را عمدتاً بر تهدیدمین
قد بودند که شوروي تا کنون به هیچ یک از کشورهاي عربی حمله نکرده است در کرده اند. آنها معت

حالی که اسرائیل به عنوان یک تهدید بزرگ بارها کشورهاي عربی را مورد حمله قرار داده است. 
هاي نافرجام امریکا را در تالشبدین ترتیب سیاست اتفاق نظر استراتژیک دولت ریگان که خاطرة

آورد، چندان موفقیت آمیز نبوده میبه یاد » سازمان دفاعی خاورمیانه«با هدف هاي گذشتهسال
) در 1978- 2003اي که طی ربع قرن اخیر(هاي عمده). بحران437-439: 1393است(اسدي،

. نظام فکري نخبگان 1منطقه خلیج فارس رخ داده که از دو منبع عمده سرچشمه گرفته است.: 
دو عامل موجب شد تا منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس، .مسایل مرزي. همین 2حاکم 

، حمله عراق به 1980همواره در کشمکش باقی ماند. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سپتامبر 
نشان 2003و حمله امریکا و انگلستان به عراق در مارس 1990کویت و اشغال این کشور در مه 

رخی مسایل( مانند نفت، گاز، اصول گرایی...) و مناطق(مانند دادند که منطقه خلیج فارس متضمن ب
تنگه هرمز) خطیر و استراتژیک است، و این مسایل و مناطق، خلیج فارس را به منطقه اي بین 
المللی تبدیل نموده است. نقش دو عامل فوق الذکر یعنی نظام فکري نخبگان حاکم و مناقشات 

ایران، به وضوح هویدا بود. صدام حسین به عنوان یک ایده مرزي در مورد جنگ تحمیلی عراق علیه 
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الیست افراطی بر آن بود تا ضمن تجزیه استان خوزستان و اعمال کنترل کامل بر اروند رود، نظام نو 

) را مستاصل نماید. این اقدام صدام حسین منطقه را به مدت 1359پا و کم ثبات ایران(در سال 
نگ مذکور عالوه بر خسارات جانی و مالی بسیاري که براي دو هشت سال در بحران فرو برد. ج

کشور شیعه مذهب به دنبال داشت نیات دو ابر قدرت را برآورده ساخت؛ چرا که این دو اجماع نظر 
داشتند که در منطقه خلیج فارس، یک قدرت برتر و صنعتی ظهور نکند. عراق پیش از مالحضه 

در عرض چند 1990آزمون نهاد و ارتش عراق در سحرگاه مقاومت ایرانیان، نمونه کویت را به
. موقعیت نامناسب عراق در 1ساعت کویت را اشغال کرد. دالیل اصلی این حمله عبارت بودند از: 

. ایدئولوژي حزب بعث مبنی برآن که مرزهاي 3. منابع غنی نفت کویت2دسترسی به خلیج فارس
. نظام بین المللی مغشوش که در نتیجه فرو 4م استموجود بین اعراب تصنعی و ساخته امپریالیس

هاي پاشی شوروي حادث شده بود. آخرین و جدید ترین نمونه کشمکش در منطقه، حمله نیرو
بود. هنوز برآورد دقیقی ازهزینه و نتیجه این 2003انگلیسی به عراق در ابتداي سال -آمریکایی

ایران ايهستهیکا همواره نسبت به ). امر71-73: 1383جنگ به عمل نیامده است(نصري،
حساسیت خاصی از خود نشان داده است و این امر عالرغم گزارش بازرسان بین المللی انرژي اتمی 

در ایران نیافته اند، ادامه ايهستههاي هاي تولید سالحها و برنامهمبنی بر اي اینکه نشانی از طرح
است. در پی امضاي ايهستههاي گسترش سالحدارد. ایران یکی از امضا کنندگان پیمان منع

قرارداد تکمیلی نیروگاه بوشهر، توسط روسیه، ویلیام پري وزیر دفاع امریکا که مشغوا بازدید از 
7اسرائیل بود واکنش تندي در برابر این قضیه نشان داد و اظهار داشت که ایران ممکن است طی 

یابد ولی امریکا نگران استفاده از میان بر در این تستايهستهسال آینده به جنگ افزار 15تا 
زمینه است. دست یابی ایران به پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده با به دست آوردن جنگ افزار اتمی از 
این نوع است. مسئله کار کردن با ایران مطرح نیست. مسئله با کشورهایی است که حاضر به امضاء 

اي نیستند. در مجموع امریکا از دستیابی ایران به اي هستههتهدید پیمان منع گسترش سالح
).131-132: 1375هاي اتمی غافل نیست(علی بابایی،سالح

گیرينتیجه
هاي دهد که منطقۀ خلیج فارس عالوه بر اینکه کانون انواع کشمکشمیمالحضات فوق نشان 

آید. کشورهاي میکا به شمار هاي بین المللی چون آمریتاریخی است، محلی براي منازعات قدرت
هاي فراوانی را تجربه کرده اند، به ویژه از زمان ورود ها و پیروزيها، شکستاین منطقه جنگ

کشورهاي اروپایی، سوابق بسیاري از همکاري مردمان کرانه این خلیج، براي تأمین منافع 
دارد. از جنبه اقتصادي این ها و تعهدهاي دو جانبه و چند جانبه وجودمشترکشان، به صورت پیمان
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کشورها منفعت مشترکی در زمینه انرژي دارند. با آنکه تقسیم این قلمرو آبی میان کشورهاي 
مستقل ساختارهاي اقتصادي متمایزي ایجاد کرده است، به روشنی قابل اثبات است که اقتصاد این 

هاي جهانی خلیج فارس قدرتهاي هاي آن بنا شده است. مجموعه ارزشکشورها بر نفت و فراورده
را در گذشته و امروز متوجه آن کرده است، زیرا تسلط بر تمام یا هر کدام از موارد مذکور موازنه 

دهد، و رهبران سیاسی یا صاحب نظران مسائل استراتژیک میاستراتژیک و قدرت را در جهان تغییر 
جمله اقداماتی که آمریکا و کشورهاي این اهمیت را درك کرده اند. بعد پیروزي انقالب اسالمی از

غربی انجام دادند عبارت بودند از: نخستین مرحله، ایجاد ترس در ساکنان خلیج فارس بود، که 
دانستند و اعتقاد میمدتی از از نعمت خداداد بهره مند شده بودند و غرب را عامل این خیرات 

کند. دو مین میاز منافع آنان دفاع داشتند که غرب در برابر شوروي و تجاوزگران کمونیست، 
به یک دیگر بود که از تاریخ زندگی قبیله اي آنان نشأت مرحله، نزدیک شدن آنها به طور طبیعی،

کند تا خط دفاع میها، انسجام بیشتري پیدا ها و بد گمانییافته است، به طوري که در برابر خطر
صورت گرفت و هم با تشکیل شوراي همکاري خود را فراتر برند. این حرکت، هم به طور طبیعی

خلیج فارس، به ابتکار عربستان سعودي، جنبه سیاسی پیدا کرد. سومین مرحله جست جوي یار و 
مدد کار بود، یعنی نزدیک تر شدن به نیروهایی که احتماالً در زمان خطر بتوانند از موجودیت 

ه او را کامالً نپذیرند، اما براي دفع خطر،انسجام یافتۀ آنها نگهداري کنند. هرچند، ممکن است ک
هاي اولیه این شرط به یکباره پدید نیامده است. بی تردید، حرکتناگزیر از دوستی با او هستند.

انقالب براي ساکنان منطقّ جنوبی خلیج فارس جدي نبود. زمانی که توفان انقالب همه جاي ایران 
لیج فارس آن را خطري سیاسی قلمداد کرده و به را فرا گرفت، شیوخ وابسته و سیاستگران خ

بررسی آن پرداخته اند اما، با پیروزي انقالب، شور و شوق وصف ناپذیري مردم سراسر خلیج فارس 
عکس العمل آمریکا در برابر انقالب ایران و اشغال نظامی افغانستان عمدتاً به سه شکل را فرا گرفت.
. طرح و اجراي 2هاي سیاسی و اقتصادي علیه ایران، .تصویب یک رشته تحریم1نمایان شد: 

. افزایش آمادگی استراتژیک براي مقابله با سیاست تهاجمی جدید شوروي که در 3دکترین کارتر، 
هاي آمریکا نهایت به تقویت نیروي نظامی و افزایش بودجۀ دفاعی امریکا منجر شد. ازجمله راهبرد

-2.باشدنداشتهوجودمنطقهدرنفتانتقالراهسرايدهعممانع- 1در منطقه عبارت بودند از:
رقیبکهايمنطقههژمونهیچ-3.نیابددستجمعیکشتارهايسالحبهمنطقهدرکشوريهیچ

بهبود5.منطقهعربکشورهايباخوبرابطهحفظ- 4.نیایدوجودبهفارسخلیجدرباشدآمریکا
چالش 4در این چارچوب ...ودموکراسیبشر،سیاساحقوقلحاظازمنطقهکشورهاياوضاع

.2جمعیکشتارهايسالحتولید.1کند.عمده، منافع آمریکا را در منطقه خلیج فارس تهدید می
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نفتبهدسترسی3.عراقوایرانمسائلبهتوجهباخصوصاًفارسخلیجژئوپولتیک
.تروریسم.4.خاورمیانه

عبارتندکهاستاستواراساسىرکنسهبرفارسخلیجطقهمندرآمریکاراهبرداساساینبر
ویژه آمریکا . حمایت از منابع نفتى و راههاى تضمین تداوم تزریق آن به جهان غرب و به1از

وحمایت از قیمتهاى پایین و تاحدى ثابت آن؛
ش . حفظ منطقه به عنوان بازار مصرف براى کاالها و خدمات آمریکایى و همچنین براى فرو2

پیمانان آمریکا در منطقه، همچنین تضمین . حمایت از هم3تسلیحات آمریکایى در سطح منطقه؛
. ترتیبات امنیت 4ثبات و امنیت کشورهاى عربى طرفدار و پشتیبان آمریکا در سطح منطقه.

. 5هاي معارض با این کشور؛فارس، تثبیت قدرت آمریکا و جلوگیري از تقویت رژیماي خلیجمنطقه
اي آمریکا در برخورد با تهدیدات داخلی و گرایی رادیکال، آینده متحدان منطقهارویی با اسالمروی

.متحده و اسرائیلها با ایاالتخارجی و نوع رابطه آن
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منابع 

): خلیج فارس و مسائل آن،چاپ ششم، تهران: سازملن مطالعه و تدوین کتب 1393اسدي، بیژن(-
ها(سمت).دانشگاهعلوم انسانی

، »دکترین امنیت ملی آمریکا : گذشته حال و چشم انداز آینده«): 1384(پرویزامام زاده فرد،-
.تهران : موسسه ابرار معاصر تهران

هاي فرهنگی.): خلیج فارس،چاپ ششم، تهران: دفتر پؤوهش1390تکمیل همایون، ناصر(-
ت منطقه اي خلیج فارس، چاپ اول، تهران: ): مطالعا1392حافظ نیا، محمد رضا و حسین ربیعی(-

سمت.
): خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، جلد دم، تهران: 1388حافظ نیا، محمد رضا(-

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
ها و چشم اندازها، ترجمه ابوالقاسم راه ): آمریکا در خلیج فارس؛ چالش1381حجار، سامی(-

اول، تهران:مؤسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.چمنی، چاپ
): توفان خلیج فارس، ترجمه حسن مؤیدي، تهران: اطالعات.1366دالژ، الویه و ژرارگریزبک(-
تهران : موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ،»هاي امنیتنظریه«): 1383(علیعبداهللا خانی،-

.بین المللی ابرار معاصر
): تاریخ سیاست خارجی ایران از شاهنشاهی هخامنشیان تا به امروز، 1375علی بابایی، غالم رضا(-

چاپ اول، تهران: انتشارات درسا.
تهران : دفتر ، ترجمه احمد سلطانی نژاد،»روابط بین المللی خاورمیانه «):1386(فاست، لوئیس-

.مطالعات سیاسی و بین المللی
فارس، روندها، بررسی منافع و راهبرد امنیت ملی آمریکا در خلیج«گزارش نشست کارشناسی -

، تهران : موسسه مطالعات و »ها و بازتاب آن بر امنیت و منافع جمهوري اسالمی ایرانچالش
.9/4/1381المللی تهران، تحقیقات بین

): تحلیلی بر انقالب اسالمی، چاپ سوم، تهران: امیر کبیر1370محمدي، منوچهر(-
، کتاب آمریکا : ویژه »21مبانی نظري دکترین امنیتی آمریکا در قرن «): 1384(مهدينیا،مطهر-

.ابرار معاصر تهرانهنگی مطالعات و تحقیقات تهران : موسسه فردکترین امنیت ملی آمریکا،
هاي راهبردي در خلیج فارس، شماره سوم، تهران: ها و بایسته): ایران؛ چالش1383نصري، قدیر(-

معاونت پژوهش.–تحقیقات استراتژیک دفاعی مرکز
): تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت.1384وثوقی، محمدباقر(-
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