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111هراسی بر امنیت خلیج فارسبررسی متغیر ایران

امنیت خلیج فارسبری هراسایرانبررسی متغیر 

3حسینعلی توتی، 2سید محمدرضا موسوي، 1دکتر حمید صالحی

چکیده
اي است راهبردي که بر اساس آن ایران به عنوان تهدیدي بزرگ در منطقه و همچنین ی پروژههراسایران

الملل ب آمریکا و رژیم صهیونیسم بیناین پروژه که از جانتهدیدي براي صلح و امنیت جهانی مطرح است.
سعی دارد در منطقه خلیج فارس با معرفی کردن ایران به ،پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران طراحی شده

، حضور و سلطه غرب به خصوص آمریکاعنوان عامل ناامنی و ایجاد ترس در بین کشورهاي عربی این حوزه
در این میان با توجه به اهمیت موقعیت مین نماید.أرا تهاآنعرا در این منطقه تداوم بخشیده و مناف

مقاله حاضر پس از بیان ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی خلیج فارس و به تبع آن اهمیت موضوع امنیت در آن،
هاي خلیج فارس و دیدگاه ایران نسبت به امنیت این منطقه، درصدد بررسی تأثیر اهمیت و ویژگی

هاي یافته. ر روابط ایران و کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس و امنیت این منطقه استی بهراسایران
مبتنی زا وتحقیق حاکی از آن است که با توجه به اینکه الگوي امنیت مورد حمایت ایران الگوي امنیت درون

ی هراسیراناي بین کشورهاي منطقه بدون دخالت و حضور کشورهاي بیگانه است،سازبر همکاري و اعتماد
را و در نهایت امنیت پایدار و دسته جمعی شودمیبین کشورهاي منطقهمانع از ایجاد این همکاري و اعتماد 

به بررسی علل و عوامل این پروژه و راهکار مبارزه با آن شود سعی میدر این مقالهکه ؛ اندازدبه خطر می
. پرداخته شود

.ایرانج.ا.امنیت،فارس،خلیجی،هراسایران:ي کلیديهاواژه

مقدمه
گاز همواره توجه ونفتبرداشتن ذخایر عظیمبه دلیل حساسیت جغرافیایی و درخلیج فارس

اي که امنیت در خلیج به گونهجهان را به خود معطوف داشته است؛ کشورهاي مجاور و همچنین
کنندگان بزرگ آن در سراسر رفاي نفت و مصهاي اصلی تولیدکنندگان منطقهفارس یکی از دغدغه

در این میان با توجه به این واقعیت که بیش از نیمی از خلیج فارس و اکثر . هستجهان بوده و

hsalehi84@yahoo.comطباطبایی، سیاسی دانشگاه عالمهاستادیار علومنویسنده مسئول، -1

طباطباییاي دانشگاه عالمهارشد مطالعات منطقهدانشجوي کارشناسی-2
اي دانشگاه تهرانارشد مطالعات منطقهسیکارشنا-3
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نقاط حساس و استراتژیک منطقه تحت کنترل ایران است و همچنین این واقعیت که ایران از نظر 
ه قدرت بالمنازع مسلط بر کشور منطقه است، باعث شده که ایران بجمعیت و منابع بزرگترین

عالوه بر این با در نظر گرفتن این مطلب که امنیت خلیج فارس براي جریان منطقه تبدیل شود.
امن نفت در منطقه ضروري است و اینکه وابستگی ایران به صادرات و واردات نفت و سایر کاالها از 

ی منطقه فقط به معناي اتخاذ مستثنی کردن ایران از سیستم امنیتطریق خلیج فارس حیاتی است،
ثباتی در خلیج فارس خواهد شد.ترتیبی است که منبع بی

الملل ی که از جانب ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیسم بینهراسایرانةدر این میان پروژ
با ایجاد هراس بین اي و جنگ روانی،در تالش است از طریق تبلیغات سنگین رسانهطراحی شده،

بنابراین باعث انزواي ایران شده و این کشور را از ترتیبات امنیتی منطقه کنار بگذارد.کشورها
ثیري بر روابط ایران و کشورهاي أی چه تهراسایرانسوال اصلی این مقاله این است که ،توضیحات

فرضیه مقاله ،در پاسخ به این سوالعربی حاشیه خلیج فارس و امنیت این منطقه خواهد گذاشت؟
ی با معرفی ایران به عنوان تهدیدي براي امنیت منطقه و ایجاد هراس در هراسایرانین است که ا

بین کشورهاي این حوزه، مانع رسیدن به همکاري مشترك این کشورها بر اساس اصل اعتماد 
اندازد.متقابل به یکدیگر شده و امنیت دسته جمعی و پایدار در منطقه را به خطر می

در این مقاله در ابتدا به موضوع اهمیت خلیج فارس و امنیت آن از دیدگاه ایران اشاره به این ترتیب
ثیر آن بر امنیت منطقه به بررسی عوامل و أی و تهراسایرانکنیم و سپس با تبیین پروژه می

پردازیم.مقابله با آن میی و راهکارهايهراسایرانمحورهاي 

هاو ویژگیخلیج فارس؛ اهمیتۀمنطقگفتار اول: 
خلیج فارس عبارت است از یک خلیج با پیشرفتگی وسیع آب در خشکی که در بخش جنوبی قاره 

کیلومتر 23280آسیا و حد واسط سرزمین ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد و وسعت آن حدود 
ات بوجود این خلیج از مصب اروند رود که خود از پیوستن دجله و فر.)7: 1381مربع است(اسدي،

تنگه آمده تا شبه جزیره مسندم در عمان امتداد و از طریق دریاي عمان با اقیانوس هند ارتباط دارد.
از دانند.تنگه هرمز را بخشی از خلیج فارس میباشد ولی عموماًهرمز حد فاصل آن تا دریاي عمان می

ه گفته شود اگر این خلیج اهمیت تنگه هرمز براي بقا و دوام خلیج فارس همین قدر کافی است ک
عمق و یافت، خلیج فارس به صورت مردابی کمهاي آزاد جهان ارتباط نمیتوسط این راه آبی به آب

هاي گذشته و به طور کلی یکی از مناطقی که از زمان.)11: 1375آمد(الهی،زاري خشک در میشوره
،چنان دارداستراتژیک را داشته و هماز نظرگاه کشورهاي مختلف واالترین اهمیت ژئوپولیتیک و ژئو

تري به نام خاورمیانه تر و حساسمهمۀخلیج فارس خود در داخل منطقمنطقه خلیج فارس است.
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اي است شود در حقیقت مجموعهآن بخش از جهان که خاورمیانه خوانده می"به این ترتیبجاي دارد.
و شمال آفریقا که هر یک شاماتخلیج فارس،جداگانه و متمایز همانند ژئوپولیتیک،ۀاز چند منطق

مشخص و مستقل از دیگر مناطق ۀهاي محیطی خود یک منطقبه دلیل هماهنگی موجود در پدیده
.)334: 1379(مجتهدزاده،"است

هاي متکی بودن به قدرتتراکم کشورهاي نفت خیز با اوضاع متشنج و ضعف داخلی،عموماً
-پاکستان و افغانستان و نیز تمایز عمده در بافت و ساختار سیاسیمجاورت ژئوپولیتیکی با خارجی،

هاي متمایز این منطقه در مقایسه با سایر مناطق حوزه خاورمیانه اقتصادي خلیج فارس از ویژگی
.)1: 1386است(ذوالفقاري،

ارس هاي به اصطالح خاورمیانه قابل شناسایی هستند خلیج فاما در میان مناطقی که درون محدوده
منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس فی نفسه یک ژئوپولیتیک است.ۀفردي از یک منطقمدل منحصربه

هاي فرهنگی از هایی است که از لحاظ برخی جنبهاین منطقه شامل ملتمحیط متجانس است.
استراتژیک و اقتصادي مشابهی هاي سیاسی،اند ولی در عین حال دل مشغولییکدیگر متفاوت

.)45: 1380تهدزاده،(مجدارند
اي برخوردار المللی و منطقهاي در سیاست بیناین خلیج در طول تاریخ تاریخ مدون از اهمیت ویژه

معینی خارج ةاین اهمیت هرچند در طول زمان متفاوت بوده ولی در اساس از محدوداست.بوده
.شودها پرداخته مینشده است که در ادامه به طور مختصر به آن

موقعیت جغرافیایی و راهبردي- 1- 1
اي خلیج فارس به لحاظ وضع طبیعی و موقعیت جغرافیایی از دیرباز حائز اهمیت بوده است به گونه

هاي بزرگ دنیاي که موقعیت جغرافیایی، خلیج فارس را در قلب دنیاي قدیم قرار داده بود زیرا راه
منطقه شده ي اولیه باعث اهمیت یافتنهااین عامل از دورانگذشتند وقدیم از این منطقه می

.)41-42: 1380است(مجتهدزاده،
ترین و مهمترین مرکز ارتباطی این منطقه از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه به عنوان بزرگ

و بخشی از یک سیستم ارتباطی را شرقی)آسیاي جنوبی و جنوبآفریقا،بین سه قاره است(اروپا،
به دهد.پیوندد تشکیل مینه و سرخ و دو اقیانوس هند و اطلس را به هم میکه دو دریاي مدیترا

این ترتیب این وضعیت چه از نظر تجاري و یا نظامی و در مواردي هر دو به آن اهمیت ویژه 
ها بدان به عنوان مرکز تجاري و یا راه ارتباطی تجاري بین شرق و بخشیده و موجب توجه دولت

.)16: 1375غرب شده است(الهی،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


همایش ملی خلیج فارسنهمینمجموعه مقاالت  114

تنگه هرمز گذرگاهی وجود تنگه هرمز است.،یکی دیگر از دالیل اهمیت راهبردي خلیج فارس
این تنگه کند.است هاللی شکل که خلیج فارس را به دریاي عمان و سپس اقیانوس هند متصل می

ت هاي بزرگ، اهمیها در بین یازده تنگه مهم دنیاست که براي ابرقدرتیکی از مهمترین تنگه
این تنگه شاهرگ حیاتی اقتصاد جهان به .)118: 1386اقتصادي و راهبردي زیادي دارد(باقري،

کند و این تا جایی که روزانه حدود چهل درصد از نفت جهان از این تنگه عبور می؛آیدحساب می
العاده این تنگه در منطقه خلیج فارس دارد.امر حاکی از اهمیت فوق

ادي خلیج فارسهاي اقتصارزش2- 1
به ترین دالیل اهمیت خلیج فارس وجود منابع عظیم نفت و گاز در این منطقه است.یکی از عمده

درصد کل ذخایر نفتی 63میلیارد بشکه نفت خود که معادل 565خلیج فارس با بیش از "طور کلی
از کل ذخایر درصد 5/28تریلیون مترمکعب گاز طبیعی که برابر 7/30شناخته شده جهان است و 

این ،شودترین انبار انرژي جهان محسوب میمترین و مهتردید بزرگبی،شناخته شده گاز دنیاست
اي که نفت و گاز عامل عمدههاي طوالنی در قرون آینده دوام خواهد داشت.موقعیت براي دهه

دشواري بسیار .سازداروپاي غربی و ژاپن بسیار حیاتی میخلیج فارس را براي ایاالت متحده آمریکا،
دریا خورشید،در جایگزین ساختن نفت و گاز وارداتی منطقه توسط منابع دیگر انرژي مانند زمین،

.)138: 1383(عبداهللا خانی،"و هیدروژن است
توجهی از ذخایر ثابت شده انگر این واقعیت است که بخش قابل ارقام نفتی بیبه این ترتیب آمار و

ا در کشورهاي منطقه خلیج فارس قرار دارد که حدود دو سوم ذخایر ثابت نفت و گاز طبیعی دنی
.)68: 1383شده دنیا و یک چهارم ذخایر گاز طبیعی جهان در این منطقه است(عبداهللا خانی،

بازار کاال و تجهیزات نظامی3- 1
است که از بازار مصرف بسیار باالي آن دلیل دیگر اهمیت منطقه به ویژه براي کشورهاي صنعتی،

در واقع تواند هر چه بیشتر دالرهاي نفتی را به کشورهاي واردکننده نفت بازگرداند.این طریق می
میلیون نفر جمعیت و درآمد سرشار نفت یکی از 100کشورهاي حاشیه خلیج فارس با بیش از 

ر فروش کاالهاي که بازاطوريبهروند.کاال و تسلیحات نظامی به شمار میبزرگترین بازارهاي صدور
بازار فروش خدمات چه به صورت مشاوره یا متخصص و چه به صورت ارائه اي،مصرفی و سرمایه

اینها نقش بسیار حساسی در تعادل کردن تراز ۀ هم.غیرماهر و..کارگران ماهر،خدمات،
هم چنین این منطقههاي خارجی کشورها مختلف جهان به ویژه کشورهاي صنعتی دارد.پرداخت

در مجموع به لحاظ همین .)5: 1389اي براي فروش تسلیحات نظامی است(درویشی،بازار گسترده
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خلیج فارس در طول تاریخ از الجیشی و سیاسی،هاي عظیم اقتصادي و نیز اهمیت سوقارزش
هاي استعماري را برانگیخته و در طول قرون متمادي استعمارگران االیام تا امروز مطامع قدرتقدیم

به همین علت منطقه خلیج فارس اند سیادت خود را براي منطقه تحمیل نمایند.همواره کوشیده
ثر أها متهاي حاشیه آن نیز از این کشمکشکشمکش و نبرد بوده است و سرزمینۀهمیشه صحن

ها با توجه به این مسائل و وقایع شکل و جهت اند به طوري که زندگی سیاسی و اقتصادي آنشده
.)16-17: 1375است(الهی،یافته

ایران و امنیت خلیج فارسگفتار دوم: 
سیاسی و جغرافیایی در جهان وجود دارد که همچون خلیج فارس اهمیتی اقتصادي،کمتر منطقۀ

هاي منحصر به فرد منطقه خلیج فارس و جایگاه آن در پازل ویژگیاستراتژیک داشته باشد.
تا از دیرباز امنیت و ترتیبات امنینی این منطقه یکی از اقتصادي و امنیتی جهان باعث شده

اي باشد.هاي فرامنطقههاي کشورهاي منطقه و البته قدرتها و نگرانیدغدغه
هاي اروپایی از جمله پرتغال و انگلستان در خلیج فارس حضوري مستمر و در قرون گذشته قدرت

آمریکا تالش کرد تا ،1970ۀه از ابتداي دهثیرگذار داشتند و بعد از خروج انگلستان در منطقأت
ترین نقش آفرینی را در خلیج فارس داشته باشد و به همین علت ترتیبات امنیتی این منطقه اصلی

میالدي سیاست 70ۀهاي آمریکا قرار گرفت. ایاالت متحده آمریکا در ابتداي دهذیل استراتژي
سیاست توازن ضعف بین 80ۀدر دهعربستان،ستونی مبتنی بر نقش آفرینی ایران وامنیتی دو

هاي اصلی خود در خلیج ایران و عراق را به عنوان اولویتۀمهار دو جانب90ۀایران و عراق و در ده
حضور نظامی 1991بعد از جنگ اول خلیج فارس و بحران کویت در سال فارس در نظر گرفت.

جانبه با کشورهاي عربی حاشیه جنوبی ی دوآمریکا در منطقه افزایش یافت و قرادادهاي امنیت
.)1: 1389ت کرد(خواجوئی،یخلیج فارس هم این حضور را تقو

بندي کلی و فراگیر رسیدند در واقع بعد از بحران خلیج فارس کشورهاي عربی منطقه به این جمع
اي قههاي منطکه حضور کشورهاي مسلط و قوي در منطقه براي جلوگیري از بی ثباتی و بحران

امنیتی منطقه بیشتر است بنابراین مبنا این ءها از خالپذیري آنناپذیر است زیرا آسیباجتناب
ثر ؤهاي ممین تسلیحات و هزینهأکشورها آمادگی الزم را براي همکاري امنیتی با آمریکا و نیز ت

.)79: 1381براي تداوم حضور نظامی آمریکا فراهم نمودند(اسدیان،
ثیرگذاري أتبا حمله آمریکا به عراق در چارچوب الگوي امنیت هژمونیک،2003ل چنین در ساهم

واشنگتن بر معادالت امنیتی خلیج فارس بسیار افزایش یافت و در واقع آمریکا به نیروي اصلی در 
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توان گفت که براي آمریکاییان حفظ امنیت خلیج به طور مختصر میامنیت منطقه تبدیل شد. 
است که:فارس از آن جهت 

ترین ذخایر نفت جهان است.منطقه خلیج فارس داراي بزرگ.1
خلیج فارس به لحاظ استراتژیک دنباله اقیانوس هند است..2
هاي اعراب و اسرائیل پیوند خورده است.خلیج فارس با درگیري.3
افزون آن.و روند روزاحساس خطر از ناحیه اسالم سیاسی در کشورهاي منطقه.4
. )10: 1389رب به امنیت ترانزیت نفتی در این منطقه(فرج اللهی،وابستگی چرخ صنعت غ.5

بدین ترتیب تجربه سالیان گذشته به روشنی حکایت از این دارد که الگوي امنیتی حاکم بر خلیج 
آمریکا شکل هاي اخیرهاي بزرگ و در سالهاي قدرتثیر تمایالت و خواستهأفارس همواره تحت ت

شامل کشورهایی است که با مسائل و ان علت است که خلیج فارس عمدتاًشاید این بدگرفته است.
هاي اندگیاقتصادي و ساختاري روبه رو هستند و همین عقب ماجتماعی،مشکالت سیاسی،
هاي موجود در منطقه هستند که به بازیگران خارجی ثباتیها و بیامنیساز ناساختاري، زمینه

.)12: 1389نیتی در منطقه خلیج فارس داده است(فرج اللهی،فرصت الزم را براي ایفاي نقش ام
در این میان کشور ایران که از یک سو با جاي گرفتن در منطقه خاورمیانه و در میان دو حوزه 

اي بوده حائز اهمیت ژئواستراتژیک قابل مالحظهداراي منابع غنی انرژي(خلیج فارس و دریاي خزر)
130نطقه مطرح است و از سوي دیگر با در اختیار داشتن بیش از و به عنوان پل ارتباطی این م

تریلیون متر مکعب ذخایر قابل 26میلیارد بشکه ذخائر قابل استحصال نفت و میعانات گازي و 
برداشت گاز طبیعی و با قرار داشتن در مرتبه دوم جهان از نظر این ذخایر گرانبهاي خداداي نقش 

فر و نسیمی،خواهد داشت(بهروزيجهانی انرژي بر عهده داشته وغیرقابل انکاري در بازارهاي
تواند نسبت به ثبات و ) و از جهتی داراي بیشترین ساحل با خلیج فارس است، نمی73: 1383

اي که همواره مهمترین نقش را در ترتیبات امنیتی این تفاوت باشد. به گونهامنیت خلیج فارس بی
منطقه بر عهده دارد.

ل از پیروزي انقالب اسالمی، ایران رویکرد امنیتی خود را در ائتالف با غرب و به ویژه آمریکا تا قب
ورد ستونی متعریف کرده بود و به همراه عربستان سعودي در چارچوب استراتژي امنیتی دو

اسالمی پس از انقالب در جهت اتخاذ سیاست اما جمهوريکرد؛ حمایت غرب نقش آفرینی می
قدرت ها و رویکردهاي دو ابرتقل حرکت کرد و سعی کرد تا خود را خارج از استراتژيامنیتی مس

اي خود تکیه بر هاي منطقهاي که در سیاست) به گونه1: 1389جهانی تعریف کند(خواجوئی،
بسیاري از قراردادهاي خرید جنگ افزار را لغو و به جاي آن بر نیروي نظامی را کنار گذاشت،

) و در این راستا با معرفی آمریکا به عنوان 140: 1385کید کرد(معین الدینی،أالمی تایدئولوژي اس
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اي در جهت بزرگترین خطر براي امنیت خلیج فارس، همکاري و مشارکت با بازیگران منطقه
اي را در اولویت خویش قرار داد.دهی به ترتیبات امنیتی منطقهشکل

توجه به تحوالت و تجارب سالهاي اخیر در منطقه داراي ابعاد و بر این مبنا رویکرد امنیتی ایران با 
گیري نظام امنیتی پایدار و تواند به شکلاي میعناصري است که در صورت توجه و اهتمام منطقه

زا است داراي دو بعد دسته جمعی منجر شود. این الگوي امنیتی که مبتنی بر اصل امنیت درون
هاي بیگانه در در بعد سلبی خودخواهان دخالت نکردن قدرتاین الگوسلبی و ایجابی است.

اي و مداخله براین اساس ایران معتقد است حضور نیروهاي فرامنطقهترتیبات امنیتی منطقه است.
شود بلکه باعث گري و تروریسم میها در امنیت منطقه عالوه بر اینکه موجب گسترش افراطآن

این گردد. در بعد ایجابی،د کشورهاي منطقه به یکدیگر نیز میایجاد رقابت ناسالم و کاهش اعتما
این بدان معناست که ي کشورهاي منطقه در ساختار امنیتی است.رالگو خواهان مشارکت و همکا

امنیت منطقه باید بر اساس همکاري و اعتماد متقابل کشورهاي واقع در این حوزه و نه الگوهاي 
اي تعریف شود طبق این نگاه منافع کشورهاي منطقه باید به گونهمین شود.أتحمیل شده از خارج ت

اي باشد(خواجوئی،هاي فرامنطقهمین کننده منافع دسته جمعی و بدون وابستگی به قدرتأکه ت
یک همکاري ۀقطر و حتی کویت زمیناگر ایران بتواند با کشورهایی مانند عمان،مثالً.)1: 1389

عراق و شش کشور حوزه خلیج فارس یک همکاري امنیتی میان ایران،امنیتی را فراهم کند و یا 
متعهد به تشکیل دهد که در آن تضمین کنند که تهدیدي از جانب هیچ کشوري ایجاد نشود،

اي براي حمله به کشورهاي رعایت و احترام به حقوق یکدیگر باشند و خاك کشورشان را زمینه
تواند در راستاي منافع تمام کشورهاي گیرد که میشکل مییک نوع اعتمادسازي ،دیگر قرار ندهند

.)1: 1388کننده در این همکاري باشد(بهشتی پور،شرکت
رسد چنانچه کشورهاي منطقه بتوانند اعتماد متقابل میان خود را به تدریج بدین ترتیب به نظر می

هر چند ا در منطقه فراهم کنند.یک امنیت فراگیر رۀتوانند به به مرور زمان، زمینافزایش دهند می
ها آمریکا که همواره مانع بزرگی در مسیر گسترش روابط ایران با س آنأکشورهاي بیگانه و در ر

تمام تالش خود را ،اندکشورهاي منطقه و از جمله کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس بوده
ه تحقق نیابد تا بر اساس ترتیبات زا در منطقخواهند کرد که الگوي امنیتی مبتنی بر امنیت درون

رسد آمریکا که منفعت خود را در اختالف به نظر میمین کنند.أامنیتی گذشته منافع خود را ت
موجود در این میان ءکند تا از خالبیند تالش میاش میهمسایگان عرب جنوبیمیان ایران و

.)2: 1389تر کند(خواجوئی،تحکماستفاده کند و حضور سیاسی و نظامی خود را در این منطقه مس
هاي مختلف تالش کرده تا به این مهم آمریکا از راهبر این اساس از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی،

هاي اخیر با تکیه بر قدرت نرم به جاي قدرت سخت و با طراحی سالدست یابد و به خصوص در
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اعتماد میان ایران و کشورهاي منطقه ي وگیري همکاری تالش کرده مانع از شکلهراسایرانةپروژ
پردازیم.ها میشود که در ادامه به بررسی آن

کشورهاي عربی منطقه و امنیت خلیج فارسبرثیر آنأی و تهراسایرانگفتار سوم: 
نتیجه سالها مبارزه مداوم امت اسالمی بر ضد 1357بهمن 22پیروزي انقالب اسالمی ایران در 

اقتصادي و فرهنگی یم حاکم و ایستادگی و مخالفت در برابر گسترش نفوذ سیاسی،ظلم و جور رژ
پیروزي انقالب و ایجاد جمهوري اسالمی مخالفت و دشمنی هاي بیگانه در این کشور بود.قدرت
س أایران که در راسالمیدر واقع دشمنان جمهوريها را برانگیخت.هاي بزرگ و وابستگان آنقدرت

از .المللی و برخی کشورهاي اروپایی مانند انگلیس و فرانسه قرار دارندا و صهیونیسم بینها آمریکآن
ایران در صدد دشمنی و اسالمیمقدس جمهورياسالمی و استقرار نظامانقالبهمان ابتداي پیروزي

ها سعی آنهاي مختلف ظاهر شد.این دشمنی و مخالفت به صورتاند.براندازي این نظام بوده
ایجاد جو محاصره،بایکوت،کودتا،ترور(فیزیکی و شخصیتی)،خرابکاري،کردند از طریق رخنه،
سرانجام حمله ایجاد اغتشاشات داخلی،تشویق و ترغیب جدایی طلبی،فشار و عدم اعتماد،
این انقالب را سرکوب و یا حداقل آن را از اهداف اصیل خود منحرف کنندنظامی(توسط عراق)

.)131: 1375(الهی،
معادله را به نفع ایران ،غیرمنتظره بودپیروزي ایران در جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق که کامالًَ

باعث سربلندي نظام هاي مادي و معنوي سنگین تحمیل شده بر ایران،تغییر داد و به رغم خسارت
با توجه به شکست دراز این رو الملل گردید.نوپاي جمهوري اسالمی در سطح منطقه و نظام بین

هاي علمی،فزون این نظام در جنبهاچنین رشد و اقتدار روزاسالمی و همبرخورد سخت با جمهوري
ویژه آمریکا و صهیونیسم ه الملل باي از بازیگران نظام بینعدهصنعتی و...اقتصادي،پژوهشی،

ایران اسالمیحذف فیزیکی جمهورياند که استراتژي انکار و احیاناًالملل به این نتیجه رسیدهبین
ر همین اساس ببخش نیست و باید ایران را از طریقی دیگر پذیراي شکست و نابودي گردانند.نتیجه

غرب طی سالهاي اخیر دچار تغییر و تحول شده است و پروژه جنگ نرم در الگوي تعارض جویانۀ
ردهاي ایاالت متحده آمریکا و صهیونیسم هراسی یکی از راهبپروژه ایراندستورکار قرار گرفته است.

الملل درالملل در همین راستاست که با سیاست ایجاد هراس و تغییر رفتار بازیگران نظام بینبین
ایران ج.ا.قبال ایران به دنبال تضعیف و تخریب توسعه و اقتدار نظام و در پی به حاشیه راندن 

ین پروژه ایران به عنوان تهدیدي بزرگ در در واقع بر اساس ا.)12- 13: 1390است(شاکري،
منطقه و همچنین تهدیدي براي صلح و امنیت جهانی مطرح و به عنوان یک متغییر و بازیگر اخالل 

این پروژه که انشعابی . )51: 1390شود(کیاکجوري،الملل به تصویر کشیده میآفرین در نظام بین
انزوا قرار دادن ایران صورت گرفته است.از جنگ نرم علیه ایران است با هدف تضعیف و در
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اي و ایجاد عملیات روانی از سوي آمریکا و بعضی از تبلیغات سنگین رسانهۀاین پروژه به وسیل
کشورهاي غربی در حوزه کشورهاي عربی و کشورهاي منطقه نیز ةکشورهاي غربی عالوه بر حوز

گیري هاي عربی نیز در حال شکلها و شبکهنهگسترش یافته و با مانور سیاسی بسیار باالیی در رسا
کشورهاي گونه طراحی شده که اصوالًاین پروژه این)12-13: 1390و راهبري است(شاکري،

نگرانی و هراس از همسایه شمالی خود یعنی فارس همیشه یک نوع واهمه،حاشیه جنوبی خلیج
است. مقامات کاخ نچیدهبرایه خود را سکاملباشند و هنوز هم این نگرانی به طورایران داشته

اي ایران در تالش هستند با ارائه چهرهاسالمیسفید سالهاست با ایجاد جنگ روانی علیه جمهوري
اهدافی را منفی، ذهنیت دیگران را در ارتباط با ایران تخریب نمایند و با تشدید فضاسازي کاذب

ان و به ویژه همسایگان آن تعقیب براي تخریب موقعیت ایران در افکار عمومی جهانی
ها، همواره از همه توانشان براي ایجاد اختالف میان ایران و همسایگانش استفاده آمریکاییکنند.

نمایی خطر آن براي ترساندن همسایگان از ایران و بزرگهایی برايکرده و در مقاطع گوناگون بهانه
ترتیب امنیت پایدار و دسته جمعی که باید بر اساس بدین .)1: 1390اند(آالله،منطقه ایجاد نموده

،کشورهاي منطقه خلیج فارس از جمله حضور ایران فراهم شودۀمشارکت و همکاري همه جانب
عدم اعتماد و رقابت کشورهاي این حوزه در قبال یکدیگر به خصوص در برابر جاي خود را به ترس،

ثباتی در منطقه افزایش پیدا کرده و راه را براي و بیتنشاعتمادي،با تداوم این بیدهد.ایران می
ند.کاي به خصوص آمریکا فراهم میهاي فرامنطقهتداوم حضور و دخالت قدرت

یهراسایراناهداف 1- 3
کردن فضاي منطقه و معرفی ایران به عنوان عامل ناامنی امنیتیهدف اول از طرح این راهبرد،

گاهی هدف اصلی کسب امنیت است.یط ناامنی(مجازي یا واقعی)طبیعی است که در شرااست.
شود و گاهی هم از راه مسلح شدن هاي دیپلماتیک و ایجاد ارتباط حاصل میکسب امنیت از روش

راهبرد ایاالت متحده و غرب در این خصوص ناامن کردن منطقه و فروش به جدیدترین تسلیحات.
هاي خود در سیاست داخلی و هدایت افکار نی از ناکامیاول فرافکتسلیحات به دو منظور است:

کسب سود بیشتر که بخش جدایی ناپذیر ذات نظام هاي ناامنی ساختگی و دوم،عمومی به کانون
هدف دومی که آمریکا و به طور کلی غرب از این .)51: 1390داري است(کیاکجوري،سرمایه

در حقیقت میلیتاریزه سلیحاتی در منطقه است.تۀکند در حقیقت ایجاد مسابقراهبرد دنبال می
اي که جنگ عراق به گونه؛هاي زیادي را متوجه این کشور کردشدن سیاست خارجی آمریکا هزینه

هزار میلیارد بر 3میلیارد دالر براي کاخ سفید هزینه در برداشته و دست کم 700کنون بیش از تا
هراسی به آمریکا کمک می کند تا ین منظر راهبرد ایراناقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده است. از ا
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و با وادار ها بفروشدبا ترساندن کشورهاي منطقه از ایران بتواند تجهیزات نظامی خود را به آن
بیشتر بتواند از محل فروش تسلیحاتکردن کشورهاي منطقه خلیج فارس به مسابقه تسلیحاتی

امارات متحده . در این میان کشورهاي عربستان سعودي،بازار سودآوري را براي خود مهیا سازد
26، 2006عربستان سعودي در سال مثالً.تن این خریدهاي هنگفت قرار دارندعربی و کویت در م

کشور برتر با 15بندي اي که در رتبهبه گونه؛میلیارد دالر صرف خریدهاي تسلیحاتی کرده است
آلمان و روسیه در ردیف هشتم ژاپن،فرانسه،چین،انگلستان،،پس از آمریکاباالترین هزینه نظامی،
60عربستان سعودي با دولت باراك اوباما یک قرارداد کالن نظامی 2010قرار دارد و یا در سال

دهد(مومنی،میلیارد دالري امضا کرد که نگرانی عربستان را از افزایش توان نظامی ایران نشان می
افزار به معاون وزیر خارجه آمریکا به خوبی رابطه فروش جنگ» کالس برنزنی«اظهارات .)20: 1389

سازد. وي هدف از فروش تسلیحات به کشورهاي منطقه و راهبرد ایران هراسی را مشخص می
هاي ایران عنوان ها و تجاوزگريکشورهاي منطقه را توانمند ساختن آنها در برابر توسعه طلبی

.)3: 1388کند(سراج،می
هاي خود براي افزایش فروش تجهیزات نظامی در منطقه ادعا هم چنین درتوجیه تالشهامریکاییآ

اند که هدف از عقد قراردادهاي جدید و فروش سالح به برخی از کشورهاي خاورمیانه ونموده
هاي رو به بزرگنمایی فعالیتاي ایران است. از همینمنطقه خلیج فارس، مقابله با برنامه هسته

اي کوشد با پرداختن به برنامه هستهریکا میآمآمیز جمهوري اسالمی ایران پرداختند. اي صلحهسته
ایران تصویري منفی از ایران را در ذهن کشورهاي عربی منطقه ایجاد نماید و بر اساس آن تهران را 

داف سومین هدف از اه.)2: 1390بزرگترین چالش موجود در خاورمیانه معرفی کند(آالله،
سازي براي منزوي ساختن ایران در عرصه زمینه.الملل استانزواي ایران در نظام بینی،هراسایران
باشد. در راستاي این طرح فشار آمریکا به هراسی میالمللی هدف دیگر اجراي راهبرد ایرانبین

یپلماتیک و در به حداقل رساندن روابط دهاي خارجی مبنی بر عدم تعامل اقتصادي با ایران،شرکت
هاي ایران به اتهام واهی جاسوسی گامی در این اقدام اخیر تحریک کویت مبنی بر اخراج دیپلمات

در واقع واشنگتن با تأکید بر راهبرد مذکور در واقع سعی دارد مدل کره شمالی را براي راستاست.
هراسی به ي راهبرد ایرانسازي کند. ضمن آنکه اجرااي ایران پیادههاي هستهمتوقف ساختن فعالیت

ایرانی در جهان شده و بازیگران رسمی و گیري اجتماع ضدتواند باعث شکلزعم آمریکا، می
.)3: 1388(سراج،هاي ایران ستیزانه کاخ سفید همراه نمایدغیررسمی را با سیاست

از نظر باشد.توجیه حضور نظامی و اشغالگري آمریکا در منطقه می،چهارمین هدف
هاي منطقه از حضور نظامی آمریکا، هاي آمریکایی، پس از شدت یافتن نفرت ملتیستتراتژاس

تواند تا حدودي قدرت نرم هراسی به عنوان یک راهبرد تبلیغاتی و جنگ روانی میپروژه ایران
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دلیلی ها از ایران،توانند با هراساندن ملتها میوسیله آنآمریکا در خاورمیانه را ترمیم نماید؛ بدین
براي حضور نظامی خود در منطقه اعالم نمایند.

ها آمریکاییسرعت بخشیدن به روند سازش اعراب و رژیم جعلی اسرائیل است.،پنجمین هدف
ها را به سوي غاصبان فلسطین هل دهند و آنکوشند با متحدکردن اعراب در مقابل ایران،می

و در مقابل یک دشمن ساختگی قرار دهند تا روند ايیک جبهه منطقهها را دراعراب و صهیونیست
آنها همچنین ها تقویت نمایند.اي را بین آنهاي منطقهها سرعت بیشتري یابد و همکاريسازش آن

هراسی به دنبال انحراف افکار عمومی جهان از جنایات اندازي و پیگیري پروژه ایرانبا راه
.)15: 1388اهی در مورد ایران هستند(طاهایی،ها در فلسطین به سوي ادعاهاي وصهیونیست

در توضیح این مطلب باید گفت که تشکیل ناتوي عربی از عمان تا لبنان است.،ششمین هدف
که در مقابل پیمان ورشو قرار داشت به لحاظ وجودي و کارکردي پس پیمان اتالنتیک شمالی(ناتو)

اما در تصحیح و بازنگري اهداف این سازمان،از فروپاشی شوروي ماهیت خود را از دست داده است.
تواند کارکردهاي جدیدي براي آن تعریف شده و در این راستا ناتو بر اساس این راهبرد جدید می

از سوي دیگر ناتو به اندازه کافی به شرق اجتماعی و سیاسی هم بشود.هاي فرهنگی،وارد حوزه
از این رو دررویکرد ه یک ضرورت فوري نباشد.گسترش یافته است که دیگر مهار و کنترل روسی

ناتوي آسیایی را تعریف و اجرا کرده که هدف از آن کنترل چین و شرق آسیاست.جدید آمریکا،
ایاالت متحده در یک اقدام هماهنگ با هم پیمانان غربی در امتداد ایجاد و گسترش ناتوي آسیایی،

وزه خلیج فارس با مشارکت کشورهاي عضو شوراي خود در پی ایجاد ناتوي جدیدي در کشورهاي ح
لشکرکشی عربستان به بحرین که به فرمان مستقیم آمریکا صورت گرفت همکاري خلیج فارس است.

ایجاد چنین تشکیالتی وجود دارد:با این ساختار جدید تنها یک محرك برايموید این مطلب است.
.)51: 1390ی(کیاکجوري،راسهایرانهراسی در شکل و هیئت بزرگ نمایی ایران

هراسیدالیل و محورهاي ایران2- 3
هراسی در منطقۀ خلیج فارس عبارتند از:ترین محورهاي ایرانبعضی از مهم

اي هاي هستهدسترسی ایران به سالح1- 2- 3
ضو ایران عاي در رهنامه نظامی ایران جایگاهی ندارد وهاي هستهبا وجود این که دستیابی به سالح

کشورها داراي برنامه ضمن آنکه شمار زیادي ازاي است،هاي هستهپیمان منع اشاعه سالح
اما همه این موارد در دستگاه تبلیغاتی آمریکا و غرب قلب شده و به نام تهدید ؛انداي نظامیهسته
شود.اي در افکار عمومی دست به دست میهسته
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عدد از آنان آماده شلیک 14000وجود دارد و اي جنگی کالهک هسته31000در جهانی که 
پرونده اي تولید کند،تواند اورانیوم مناسب ساخت هستهاي که مینیروگاه هسته441هستند و 

شود.سازمان ملل گزارش میاي ایران یک موضوع امنیتی شده و به شوراي امنیتآمیز هستهصلح
المللی انرژي اتمی اثري از انحراف ایران آژانس بینهايدر تمام گزارشاین در حالی است که تقریباً

.)52: 1390به سوي اهداف و مقاصد نظامی مطرح نشده است(کیاکجوري،

ایرانهاي دفاعی و تکنولوژیک فناوري2- 2- 3
هاي میان برد،موشکاي،هایی هم چون فناوري هستهایران پس از انقالب توانسته به تکنولوژيج.ا.

هاي بنیادین،سلولتولید نانو،ها،اندازي ایستگاه کنترل بومی این ماهوراهاره و راهتولید ماهو
شناورهاي نظامی،زیردریایی بومی با فناوري جدید،اژدرهاي فوق سریع،پیما،هاي اقیانوسکشتی

دست یابد که میزان پیشرفت باعث ..هواپیماهاي بدون سرنشین و.هاي خاص،داروهاي بیماري
اعالم کرده که این اگرچه ایران مکرراًقدرت ملی شده است.یش توان علمی کشورمان وافزا

ها و تهدیدات آمریکا و دفاعی و ناشی از تحریمکامالًآمیز و در موارد نظامی،ها صلحفناوري
اما مقامات برخی کشورهاي همسایه دچار نوعی هراس از این توان ؛متحدانش علیه ایران است

آمیز خود را اعالم نیت مسالمتاین در حالی است که ایران بارهااند.ده علمی کشورمان شدهالعافوق
اي را در اختیار کشورهایی که نیازمند آن و حتی بیان کرده که فناوري بسیار حساس هسته

.)14: 1388قرار خواهد داد(طاهایی،،هستند

ادعاي دخالت ایران در امور داخلی کشورها3- 2- 3
ترین محورهاي تبلیغاتی در از اصلی،کندن ادعا که ایران در امور داخلی کشورهاي دیگر دخالت میای

رو توانند بدون روبهچرا که از طریق این اتهام می؛هراسی و نیز بسیار مورد عالقه اعراب استایرانةپروژ
و در داخل خفه کنندخود رامخالفان المللی و با تراشیدن یک دشمن خیالی صدايبینشدن با اعتراض

.)30: 1375هایشان در اداره کشور سرپوش بگذارند(انصاري دزفولی،سیاستهمچنین بر شکست

حمایت از تروریسم4- 2- 3
هاي پرتعدادشان در پی جاانداختن دو مطلب در این خصوص هستند:ها با استفاده از رسانهآمریکایی

ها و دست نشاندگان ظالم آنها سر که در مقابل اشغالگري غربیايهاي مقاومت منطقهاول اینکه گروه
ها با تروریست،شان هستندهایشان و حقوق پایمال شدهاند و به دنبال آزادي سرزمینبرآورده
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این در حالی . )14: 1388کند(طاهایی،ها حمایت نظامی میند و دوم اینکه ایران از تروریستایکسان
ناپذیري متحمل شده است.ها بوده و لطمات جبرانانی تروریستاست که ایران خود قرب

گیرينتیجه
نفت هاي زیرزمینی ارزشمند آن،با توجه به اینکه اهمیت خلیج فارس از موقعیت راهبردي و ثروت

شود در نتیجه مسائل مربوط به این منابع در اقتصاد جهانی ناشی میةو گاز و نقش تعیین کنند
پوشی است.یاسی در این منطقه براي کشورهاي این حوزه و جهان غیرقابل چشمامنیت و ثبات س

و در ســـالهاي اخیـــر آمریکـــا در ایـــن بـــه ایـــن ترتیـــب همـــواره حضـــور نیروهـــاي بیگانـــه
ــه ــت؛     منطق ــوده و هس ــت ب ــه و اهمی ــل مالحظ ــرب و در ر قاب ــا غ ــه   س آنأام ــا ک ــا آمریک ه

خصــوص اخــتالف میــان   و بــهمنــافع خــود را در اخــتالف میــان کشــورهاي ایــن منطقــه      
ــی    ــران م ــا ای ــی ب ــورهاي عرب ــد،کش ــس از پیــ دان ــران از راه  پ ــالمی ای ــالب اس ــاي روزي انق ه

ــراً  ــف و اخی ــورها       مختل ــن کش ــاري ای ــانع همک ــه م ــوده ک ــالش ب ــرم در ت ــگ ن ــق جن از طری
ــردد.      ــه گ ــران در منطق ــزواي ای ــث ان ــوص باع ــه خص ــم و ب ــا ه ــب ــرانةروژپ ــی  ای ــی یک هراس

ــرح ــ از ط ــت ک ــایی اس ــین    ه ــم ب ــم صهیونیس ــراه رژی ــه هم ــا ب ــط آمریک ــن  ه توس ــل در ای المل
زمینـــه طراحـــی شـــده اســـت کـــه بـــا ایجـــاد هـــراس و تـــنش بـــین ایـــن کشـــورها و بـــه  

ــران،  ــل ایـ ــوص در مقابـ ــکل خصـ ــانع از شـ ــات در   مـ ــی و ثبـ ــته جمعـ ــت دسـ ــري امنیـ گیـ
شود.منطقه می

انداختن مسابقه عث به راهبر این مبنا با ناامن کردن و ایجاد حس رقابت نظامی در منطقه با
حضور سلطه واي جز بی ثباتی منطقه و به دنبال آن تداومتسلیحاتی بین کشورها شده که نتیجه

در این بین کشورهاي منطقه باید با ندارد.مین منافع خود در پیأنظامی آمریکا در جهت ت
را حفظ کرده و با ایجاد هوشیاري کامل و بر اساس مشترکات و ایدئولوژي اسالمی وحدت بین خود 
زا بدون حضور نیروهاي اعتماد آفرینی بر مبناي تفاهمات و توافقات در جهت ایجاد امنیت درون

بیگانه گام بردارند.
ی و اعتمادسازي در منطقه عبارتند از:هراسایرانها و اقدامات الزم براي مقابله با پروژه اما راهکار

اي بر اساس مشترکات، یعنی داخلی و ایجاد وحدت منطقهایجاد وحدت و همدلی و انسجام -1
ایجاد وحدت اسالمی

ايهاي منطقهنامهها و موافقتپیمانایجاد اعتمادآفرینی با کشورهاي منطقه بر پایه تفاهمات،-2
ايتنظیم منشور صلح و همبستگی منطقه-3
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برداري کشورهاي ه کنون مورد بهرهکه تا بآمیز،ایجاد روابط برابر و بدون اهداف چیرگی و رقابت-4
انگلستان و اسرائیل بوده استنفوذ در منطقه مانند آمریکا،ذي

هاي منفی تاریخی و قبوالندن این موضوع که هیچ یک از کشورها هرگز قصد زدودن ذهنیت-5
باید این زمینهدربه ویژه آمریکاست.سلطه بر منطقه را ندارد و این موضوع تبلیغ کشورهاي غربی،

شناسایی شود.دیرینه و مشترك دنیاي اسالماصلی،دشمن واقعی،
کاهش بودجه دفاعی کشورها و اساس قرار دادن دفاع در تولید و تهیه تجهیزات نظامی و رفع - 6

هاي منطقه خلیج فارس نسبت به یکدیگربه ویژه آمریکا و جلب اعتماد دولتغرب،ءتبلیغات سو
ادي بین کشورهاي منطقه و انجام مبادالت پرحجم و سعی در هاي اقتصگسترش همکاري-7

که به همان میزان این وابستگی اقتصادي بر افزایش میزان وابستگی اقتصادي کشورها به همدیگر،
تر خواهد کردثیر خواهد گذاشت و کشورهاي منطقه را به هم نزدیکأتصمیمات سیاسی ت

آمیز و مذاکره با هم بر اساس روش مسالمتحل اختالفات ارضی و مرزي کشورهاي منطقه -8
ايهاي فرامنطقهبدون دخالت کشور ثالث و یا قدرتمستقیم،
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