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چكيده
منطقه خلیج فارس به لحاظ ژئوپلیتیكی ،ژئواستراتژيكی و ژئواكونوومیكی ،يكوی از م ور توري
مناطق دنیاست كه به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و موقعیت حسواس جررافیوايی وسیاسوی
نقش و جايگاه م می در ساختار امنیت بی الملل داشته و فضای مناسوبی را بورای اييوای نقوش
بازيگران فراهر میكند .اي موقعیت برجسته خلیج فارس سبب شده است كوه در طووت تواري
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مورد توجه قدرت ای فرامنطقه ای قرار بگیرد .آمريكا نیز بخصوص پس از يازده سوتتامبر سوعی
باتوجه به اي امر سؤات اصلی پژوهش اي است كه علل اييای نقش واگرايانه آمريكا در منطقه
خلیج فارس پس از يازده ستتامبر تا كنون چه بوده است؟برای روش شدن ابعواد مسولله ،مقالوه
حاضر با كاربرد رويكرد رئالیسر ت اجمی اي فرضیه را مطرح مینمايد كه باتوجه بوه موقعیوت
م ر ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژيک و ژئواكونومیک خلیج فارس و منافع آمريكا در اي منطقه ،يكوی
از اهداف م ر اياالت متحده ،تسلط و نيوذ بر اي منطقه است (برتری بر رقبا) و از آنجا كه يكی
از راه ای افزايش قدرت و نيوذ طبق نظريه واقع گرايی ،تضعیف اتحادها و ائتالفها در بیرون
می باشد ،آمريكا در پی اي است كه با ايجاد واگرايی در بی كشوور هوای منطقوه موازنوه را در
خلیج فارس حيظ نمايد و مانع تسلط دولتهای رقبیب بر خلیج فارس شود.
واژههای کليدی :خلیج فارس ،آمريكا ،واگرايی ،رئالیسر ت اجمی ،يازده ستتامبر
 - 1استادیار روابط بینالملل دانشگاه اصفهان
 - 2دانش آموخته کارشناسی ارشد ،روابط بین الملل ،دانشگاه اصفهان
 - 3دانش آموخته کارشناسی ارشد ،روابط بین الملل ،دانشگاه اصفهان
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نموده است تا جايگاه قوی و با ثباتی را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خلیج فارس پیدا كند.

مقدمه
منطقه خلیج فارس به لحواظ ژئووپلیتیكی ،ژئواسوتراتژيكی و ژئواكونوومیكی،يكی از
م ر تري مناطق دنیاست كه به دلیل وجود منابع سرشار انورژی و موقعیوت حسواس
جررافیايی وسیاسی ،نقش و جايگاه م می در ساختار امنیت بی الملل داشته و فضای
مناسبی را برای اييای نقش بازيگران فراهر میكند .اي منطقه از قرنها پیش به عنوان
يک آبراه م ر تجاری و نظامی از اهمیت ويژه ای برخووردار بووده اسوت و از دوران
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باستان به واسطه وجود بندرگاه ای م ر و نقوش تجوارت دريوايی او موورد توجوه
قدرت ای بزرگ بوده است .همانگونه كه در قرن سوم قبول از مویالد مسویا ،اسوكندر
مقدونی متوجه موقعیت و اهمیت ويژه جررافیايی خلیج فوارس بوه عنووان يوک پول
ارتباطی بی بخش ای شرقی و غربی امتراتوری خود شده بود ،بنابراي تصمیر گرفت
شبه جزيره عربستان را تسخیر كند .ضمناً در وصیت نامه پطر كبیور ،امتراتوور روسویه

پس از  33سپتامبر

نقش واگرايانه آمريكا در منطقه خلیج فارس

تزاری دائر بر لزوم دسترسی به آب ای گرم(خلیج فوارس و دريوای سویاه) بوه منظوور
تحقق اهداف آرمانی روسیه برای گسترس قلمرو آن امتراتوری نیز حواكی از اهمیوت
اي آبراه است (اسدی.)1813:1،
نقطه اوج اعتراف به جايگاه برتر ج انی خلیج فارس ،سخنان آيزن واور رئویس
جم ور وقت آمريكا در دهه  15میالدی می باشد كه با اشواره مسوتقیر بوه وابسوتگی
شديد اروپا و آمريكا به انرژی خلیج فارس با سخنانی روشو بیوان كورد كوه سوقو
خلیج فارس به معنای سقو اروپا و آمريكا می باشد« 8نيت خلیج فارس برای اروپوا
پیوسته اهم یت بیشتری پیدا كرده است .اقتصاد اروپا در صورت قطع نيوت ،متالشوی
خواهد شد و در نتیجه آن ،آمريكا نیز در وضع بسیار دشواری قرار خواهود گرفوت».
از اي روی تسلط بر خلیج فارس به معنای تسولط بور قلوب دنیوا موی باشود .هموی
موقعیت استراتژيک موجب گرديده است چشر طموع بسویاری از كشوورهای بوزرگ
دنیا به خلیج فارس ،م د تمدن ايرانیان معطووف گوردد( پارسواپور .)1813:1،در دوره
معاصر نیز اي منطقه شاهد حضور قدرت های خارجی در دامان خوود بووده اسوت.
در اي میان انگلیس و آمريكا از نظر دوره زمانی و گستره حضوور ،سو می بیشوتر از

ديگر قدرت ها در اي منطقه داشته اند .در شرايط كنونی بیش از پنج دهوه از توالو
آمريكا به اشكات مختلف برای حيظ ،بسط و توسعه حضور بور منطقوه خلویج فوارس
می گذرد ،به گونه ای كه اي منطقه همواره در دكتري های رؤسای جم وور آمريكوا
در حوزه منافع حیاتی اي كشور قرار داشته اسوت( درويشوی .)1813:5،ايو امور در
برخی زمانها به خصوص با وقوع اتياقاتی در منطقه اهمیت خاصی می يافت.
با شكل گیری نظام دو قطبی پس از جنگ ج وانی دوم ،رقابوت دو ابرقودرت
آمريكا و شوروی در خلیج فارس شروع شد .چراكه هركدام از قدرت ا در پوی تسولط
بر اي منطقه حساس و استراتژيک بودند و حضور قدرت ديگر در اي منطقه را بوه
زيان خود میدانستند.
انگلستان نیز تا سات 1:91م ،در منطقه خلیج فارس دارای پايگاه وای نظوامی
بود و از طريق اي پايگاه ا مبادرت بوه حيوظ منوافع خوود موینموود .پوس از آنكوه
خووور برآمووود و خواهوووان شوووكل گیوووری ديتلماسوووی جديووودی در منطقوووه
شد(وثوقی.)11:813:1،
نقطه عطف ديگر در تاري خلیج فارس ،سات 1::5است .حملوه تجاوزكارانوه
عراق به كويت و اشرات خاك آن كشور در سات  1::5و فروپاشی شوروی از اهمیت
ويژه ای برخوردار است چراكه زمینه ظ ور دوران كوامالً جديودی را هور در منطقوه
خلیج فارس وهر در صحنه سیاست ج انی و روابط بی الملل فراهر كرد.همی امور
منشل يک رشته ترییر و تحوالت در منطقه را فراهر نمود كه ترتیبات امنیتی منطقه و
استقرار ثابت نیروهای نظامی آمريكا در خلیج فارس (در قالب ناوگان پونجر دريوايی
آن كشور) از جمله آن است .اياالت متحده آمريكا پس از اي حادثه همچنی دست به
اقداماتی چون آزادسازی كويت و اعمات تحريم ای شديد علیه عراق زد كه به حضور
گسترده سیاسی و نظامی آمريكا در منطقه منجر شد)واعظی .)28813:1،در دوره هوای
بعد نیز با وقوع حادثه  11ستتامبر وحمله آمريكا به عراق موج جديدی از دخالت وا و
فعالیت ای آمريكا در منطقه را شاهد بودير .تقسیر ج وان بوه منواطق نيووذ قودرت ای
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انگلستان مبادرت به خروج نیروهای خود از منطقه نمود ،آمريكا در پی پر كردن ايو
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بزرگ ،كه در پی پايان جنگ سرد ضرورت يافته بود ،با واقعه 11سوتتامبر در دسوتور
كار قرار گرفت .با تصمیر يكجانبه آمريكا برای حمله به عراق ،مسابقه تقسویر ج وان
به مناطق نيوذ میان قدرت ای بزرگ به طور رسمی آغاز شد و دولت بوو در پوی آن
برآمد تا با تكیه بر قدرت نظامی ،جررافیای توسعه طلبوی ج وان را بوه سوود آمريكوا
ترسیر كند(صدرالرروی .)18813:8،بوه عبوارت ديگور واقعوه يوازده سوتتامبر فصول
جديدی را در نگاه امنیتی آمريكا به منطقه خلیج فارس گشود كه خود را در قالب اعالم
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جنگ علیه تروريسر بی المللی نشان داد .پس از مداخله نظامی آمريكا در افرانستان كه
به ب انه سركوب تروريسر صورت گرفت ،ايده جنگ پیش دستانه در عوراق ،رويكورد
تازه ای بود كه از سوی آمريكا به نمايش گذاشته شود(واعظی )28813:1،پوس از ايو
اتياقات نیز اياالت متحده آمريكا تا به امروز همواره سعی دارد كه به عنوان يک قدرت
مؤثر در منطقه اييای نقش كند .نمونه های بارز اي امور را میتووان در تحووالت اخیور
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منطقه كه از آن ا تحت عنوان" بیداری اسالمی "ياد میشود و همچنی در عراق پوس از
صدام

مشاهده كرد.

همانگونه كه گيته شد موقعیت برجسته خلیج فارس سبب شده اسوت كوه در
طوت تاري مورد توجه قدرت ای فرامنطقه ای قرار بگیرد و اياالت متحده نیز هموواره
سعی نموده است تا جايگاه قوی و با ثباتی را در ترتیبوات امنیتوی و سیاسوی منطقوه
پیداكند به گونه ای كه اهداف و منافعش تلمی شود و قدرتش افوزايش يابد.دسوتیابی
و تسلط بر خلیج فارس برای آمريكا بسیار با اهمیت است ،به عبوارتی خلویج فوارس
صخره ای ست كه مجموعه های نيتی و نظامی ايواالت متحوده بور آن اسوتوار شوده
است(.)Pelletier 2004:133
باتوجه به اي توضیحات و با توجوه بوه اهمیوت ژئووپلیتیكی ،ژئواسوتراتژيكی و
ژئواكونومیكی منطقه خلیج فارس ،مقاله حاضور بوه بررسوی نقوش واگرايانوه ايواالت
متحده آمريكا در منطقه خلیج فارس به خصوص در دوره پس از  11سوتتامبر 2551
تا كنون می پردازد .در همی راستا به سئوات اصلی مقاله مبنی بور 8علول اييوای نقوش
واگرايانه آمريكا در خلیج فارس پاس داده خواهد شد .مقاله حاضر برای تبیوی ايو

امر با به كارگیری رهیافت واقع گرايی نو كالسیک و ب ره گیوری از تئووری رئالیسور
ت اجمی كه موجی از نو واقع گرايی می باشد ،فرضیه زير را مطرح مینمايد" 8باتوجوه
به موقعیت م ر منطقه خلیج فارس ،يكی از اهداف م ر اياالت متحده تسلط و نيووذ
بر اي منطقه است تا طبق رويكرد رئالیسر ت اجمی قودرت نسوبی خوود را افوزايش
دهد و منافع حیاتی او تلمی شود و از آنجا كه يكوی از راه وای افوزايش قودرت و
نيوذ ،تضعیف اتحادها و ائتالف ا در بیرون میباشد ،آمريكوا در پوی ايو اسوت كوه بوا
ايجاد واگرايی در بی كشور های منطقه خلیج فارس ،به منافع خود دست يابد".
 .1چهارچوب نظری تحقيق :رهيافت واقع گرايی نو کالسيک
رهیافت واقع گرايی نو كالسیک يكی از شاخه های نو واقع گرايوی اسوت .نوو واقوع
گرايی نیز در پی تحوالت و اصالحاتی كوه در واقوع گرايوی كالسویک ،بورای تبیوی
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مسائل بی الملل رخ داد ،ظ ور يافت .در ابتدای بحث ،اندكی درباره نو واقوع گرايوی
ت اجمی كه در اي مقاله به كار گرفته شده است را بررسی خواهیر كرد.
در هر دوره تاريخی برای توضیا و تبیی پديده های مختلف نظرياتی ارائه میشوند
كه بدون وجود آنها پديده ها قابل شناخت نیستند .البته هر نظريه بوه خوودی خوود
كامل و بدون نقص نیست و ممك است در طوت زمان باطل و يا اصالح شود .نظريه
نو واقع گرايی نیز با اي كه نقا اشتراك فراوانی با واقع گرايی كالسیک دارد اموا در
پاس به برخی نارسايی های آن نظريه ايجاد شد .به اعتقاد نوو واقوع گرايوان سواختار
نظام بی الملل به عنوان يک مؤليه م ر و مؤثر بر رفتار دولتها در رهیافت رئالیسور
كالسیک ناديده گرفته شده است .طبق رهیافت نورئالیسر ،عامل شوباهتهوای قابول
توجه رفتار سیاست خوارجی و دفواعی كشوورهای مختلوف بوا نظام وای سیاسوی و
ايدئولوژی های متياوت مانند اياالت متحده واتحاد شووروی در طووت جنوگ سورد،
ساختار نظام بی الملل است(شی ان .)32813::،در رويكرد نوواقع گرايی نیوز دولوت
به عنوان بازيگر اصلی صحنه سیاست بی الملل محسوب میشود و قدرت به صورت
مي وم تحلیلی -محوری است و آنارشی بودن نظام بی الملل نیز موورد توجوه اسوت
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توضیا داده خواهد شد و ستس رهیافت واقع گرايی نو كالسیک و تئووری رئالیسور

ولی عمدتاً توج ات را به مختصات ساختاری نظام بی المللی دولت ا معطوف میكنود
نه به واحد های متشكل آن(قوام .):1813::،از نظريه پردازان م ر اي رهیافت میتوان
به 8كنت والتز ،گیلتی  ،ريچارد لیتل و چارلز جونز اشاره نمود(سازمند .)123813:9،و
اما در رويكرد واقع گرايی و در اثر يک سری تحوالت ،رويكرد ديگری به نوام واقوع
گرايی نو كالسیک نیز ايجاد شده است ،كوه خوود بوه دو بحوث رئالیسور تودافعی و
رئالیسر ت اجمی تقسیر می شود.
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واقعگرايینوکالسيک :واقع گرايی نوو كالسویک عنووانی اسوت كوه گیودئون رز بوه
مجموعه ای از آثار در روابط بی الملل داده است كوه در تبیوی سیاسوت خوارجی و
فراتر از آن در توضیا روابط بی الملل از بسیاری از بینش ای واقع گرايی استياده می
كنند و بر آنند كه گستره و بلند پروازی سیاست خارجی يک كشور در وهله نخسوت
نا شی از جايگاه آن در نظام بی الملل و به ويژه توانمندی هوای آن در زمینوه قودرت
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نظامی است .توجه واقع گرايان نو كالسیک بیش از هرچیز به قدرت است و قودرت
را نیز مانند نوواقع گرايان بر اساس توانمندی تعريف می كنند(مشیرزاده.)12:813:1،
اما نو كالسیك ا برخالف نو واقع گرايان تن ا به عوامل سوطا سواختار نظوام
توجه نمی كنند ،بلكه بر آن هستند كه برداشت ای ذهنی و ساختار داخلی دولت وا نیوز
حائز اهمیت است .آن ا در عی حات كه (مانند نو واقع گرايان) آنارشوی را م ور موی
دانند ،بر بینش ای واقع گرايی كالسیک نیز تلكید می كنند و به همی دلیل آن وا را نوو
كالسیک می خوانند(مشویرزاده .)12:813:1،و اموا نوكالسویك ا نیوز خوود دو دسوته
اند(تدافعی و ت اجمی) كه در اي بحث از تئووری رئالیسور ت واجمی اسوتياده شوده
است.
رئاليسم تهاجمی
واقع گرايان ت اجمی چنی استدالت می كنند كه آنارشی دولت ا را وادار می كنود كوه
قدر ت نسبی خود را به حداكثر رسانند زيرا امنیت و بقوا در درون نظوام بوی الملول،
هیچ گاه قطعی نیست و دولت ا می كوشند قدرت خود را بوه حوداكثر برسوانند .البتوه
اكثر دولت ا همواره درگیر توسعه گرايی نامحدود نیستند و در مواردی كه منوافع ايو

امر بیش از هزينه های آن باشود ،بوه آن مبوادرت موی نماينود .از ديود واقوع گرايوان
ت اجمی ،آنارشی بی المللی حائز اهمیت زيادی است .در واقع اي آنارشی وضوعیتی
هابزی است كه در آن امنیت كر ياب است و دولت ا می كوشند با به حداكثر رسواندن
امتیازات نسبی خود به آن نائل شوند .نبود اقتدار مركزی بوه عنووان يوک اصول نظور
دهنده نظام بی الملل ،دولت ا را بر آن وامیدارد تا بدون توجه به میزان ظرفیتشوان ،بوه
وظیيه اصلی خويش يعنی تقويت قدرت نظامی و خودياری عمل كننود .در حقیقوت
در فرايند جامعه پذيری ،دولت ا می آموزند كه ضم اتكا به خود و بیاعتمادی نسبت
به ديگران ،از طريق انباشت امكانات برای جنگیدن علیه يكوديگر ،امنیوت خوويش را
حيظ كنند(قوام .)::8 13:1،رئالیسر ت اجمی میگويد 8سیستر بی المللوی ،اسوتراتژی
ت اجمی را تشويق می كند .زيرا محویط آنارشوی يوک محویط نوا امو اسوت و تن وا
كشورهای قدرتمند میتوانند امنیت داشته باشند .به اعتقاد رابرت گیلتی دولت ا درگیور
سود پیش بینی شده ،بیشتر بر هزينه ها بچربد به احتمات بیشتری دولت وا بورای ايجواد
ترییر در سیستر تالو خواهند كرد .به اعتقاد وی از نظر تاريخی هودف دولت وا فوتا
سرزمین ا بوده است كه تاقبل از انقالب صنعتی و ظ ور تكنولوژی پیشرفته ،نمايوانگر
ابزار اصلی تقويت امنیت يا افزايش ثروت بود .به عالوه دولت ا می كوشند بوه وسویله
ت ديد ،اجبار ،تشكیل اتحاد و ايجاد حوزه های نيوذ ،نيوذ خود را بور ديگور دولت وا
افزايش دهند .سرانجام يک هدف هرچه م متر برای دولت ا ،گسوترو نيووذ خوود در
اقتصاد ج ان است(دوئرتی.)1::81392،
در اي ج ان  ،دولت ای خرد ورزی كه به دنبات امنیت اند ،به انجوام اقوداماتی
تمايل دارند كه ممك است به تعارض با ديگران منجر شود و می شود .بنابر ايو بوا
بررسی توانمندی ها و محیط بیرونی دولت ا می توان رفتار آن وا را ف میود .همانگونوه
كه ديده می شود ،اي شاخه از نو كالسیك ا از نظر استداللی بسیار به والتوز شوباهت
دارند .اما در تحلیل های خود به مطالعات تاريخی ب ا می دهند و با توجوه بوه تلكیود
بر غیر مستقیر و پیچیده بودن تلثیر قدرت نسبی بر سیاست خوارجی ،راه خوود را از
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محاسبه سودوزيان خط مشی های مختليی هستند كه در دسترس دارنود .هور انودازه

381

نو واقع گرايی جدا می كنند .از اعضای شاخه واقع گرای ت اجمی می توان بوه فريود
زكريا ،جان مرشايمر ،ويلیام ووليورت و تامس كريستیانس اشاره كورد .فريود زكريوا
معتقد است كه هنگامی كه دولت ا ثروتمند میشوند ،قدرت نظامی خود را افزايش موی
دهند و هنگامی كه تصمیر گیرندگان اصلی آن ا تصور می كنند قودرت آن وا از نظور
نظامی افزايش يافته راهبردهای ت اجمی اتخاذ می كنند (دوئرتی.)13181392،
مرشايمر معتقد است دولت ا در ج انی زندگی میكنند كه سرشار از ت ديودات
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است و واحدهايی اند كه تمايل دارند قدرت خود را به حداكثر برسانند تا بتوانند بوه
بقای خود ادامه دهند .هدف اصلی هر دو لتی آن است كه سو ر خوود را از قودرت
ج انی افزايش داده و اي به معنای كسب قدرت بوه زيوان ديگوران اسوت .درسوت
است كه در طوت تاري روابط بی الملل شاهد تنش زدايی بوده اير  ،اموا اين وا هموه
تالش ايی بوده اند برای ايجاد فرصت و استياده از آن در مووقعیتی ب تور .بوه نظور او
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دلیل اصلی قدرت طلبی دولت ا را بايد در  3چیز

جستجو كرد:

 .1ساختار آنارشیک نظام بی الملل
 .2توانمندي ای ت اجمی كه دولت ها از آن برخوردارند
 .3عدم اطمینان در مورد نیات و مقاصد دشم
بیشتري چیزی كه در اي میان برای تبیوی روابوط بوی الملول اهمیوت دارد عوامول
ساختاری مانند آنارشی و توزيع قدرت است .او كمتور بوه عوامول داخلوی ،همچوون
مالحظات سیاسی داخلی و ايدئولوژی ،توجه دارد .برخالف واقوع گرايوی كالسویک،
سرشت قدرت طلب و جنگ طلب بشر را نیز م ر نمی داند .او معتقد اسوت دولت وا
بايد بر اساس آنچه كه وا قع گرايان ت ا جمی ديكته می كنند عمل كننود ،زيورا ايو
ب تري راه برای بقا در اي ج وان خطرنواك اسوت .بوه طوور كلوی میتووان انديشوه
مرشايمر را در پنج فرض اصلی بیان كرد8
.1

در عرصه هرج و مرج بی المللی هیچ دولتی كوه قووانینش موورد

پذيرو همگان باشد وجود ندارد(عدم وجود قدرت فائقه مركزی)

.2

هیچ دولتی نمی تواند مطمئ باشد كه دولت ای ديگر علیوه او از

زور استياده نكند
.3

انگیزه اصلی تمام كشورها در عرصه بی الملل بقا ست

.1

كشورها بازيگران عقالنی هستند كه استراتژی هايی را انتخاب می

كنند كه هدف اصلی آن ا را به حداكثر برسانند(بقا)
.1

دولت ا از توانايی ها و ظرفیت های نظامی برخوردارند كوه آن وا را

قادر می سازد علیه ديگری وارد عمل شوند()Peter toft.2005:3
در اي پژوهش ما با بهكارگیری اي رهیافت در پوی بررسوی اييوای نقوش واگرايانوه
اياالت متحده آمريكا در منطقه خلیج فارس بهخصوص پس از 11ستتامبرهستیر  .بوه
اي معنا كه اياالت متحده آمريكا برای رسیدن به اهداف خود در خلیج فارس و برای
حيظ بقا و جايگاه خود در ج ان ،به دنبات افزايش قدرت خود نسبت به رقبايش می
حساس سیاسی -اقتصوادی و تضوعیف اتحواد و همگرايوی میوان كشوورهای منطقوه
میباشد چراكه اي كشور از يک اتحاد قوی منطقه ای بوه خصووص بوا حضوور دو
كشور م ر منطقه يعنی ايران و عربستان و شكل گیری يک توازن قوا به ضرر آمريكوا
در هراس است و به عبارت ديگر بدون بازيگران منطقه ای قوی و متحد در دسوتیابی
به اي هدف خود كه همانا افزايش قدرت می باشد ،موفق تر خواهد بوود .در نتیجوه
طبق رويكرد رئالیسر ت اجمی ،اياالت متحده آمريكا همواره در پوی افوزايش قودرت
خود می باشد .و منطقه م ر خلیج فارس نیز از اي نیت ت واجمی در اموان نیسوت و
برای دستيابی به اي هدف حیاتی همواره تالو میكند كه در بی كشورهای منطقه
اتحادی قوی شكل نگیرد تا قدرتش از خطر ترییر موازنوه قودرت بوه ضورر آمريكوا،
حيظ شود .در ادامه مطالب برای ف ر بیشتر موضوع به بررسی اهمیوت منطقوه خلویج
فارس و ستس عاليق آمريكا در اي منطقه م ر میپردازير.
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باشد .بنابراي به خصوص پس از حادثوه يوازده سوتتامبر درپوی نيووذ در ايو منطقوه
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 .2موقعيت جغرافيايی منطقه خليج فارس
خلیج فارس يا به نام تاريخی و ديرينه ی آن "دريای پارس" در واقع عبارت از يوک
خلیج يا پیش رفتگی وسیع آب در خشكی در بخش جنوب غربی قاره آسیا و شمات
شبه جزيره عربستان و جنوب فالت ايران است .اي خلیج در واقوع شواخهی شومات
غربی اقیانوس هند است كه به واسطه دريای عمان به اقیانوس هند مرتبط شده است.
خلیج فارس در جنوب ايران بی 21درجه و 35درجه و 35دقیقوه عورض شومالی و
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1:درجووه و 18درجووه و 21دقیقووه طوووت شوورقی از نصووف الن ووار گرينووويچ قوورار
دارد(اسدی .) 9813:1،به گمان متخصصان جررافیای طبیعی و زمی شناسان ،در دوره
ی پلیوس كه آخ ري دوره از دوران سوم زمی شناسی و نزديكتري دوره بوه دوران
چ ارم (دوران كنونی ) است ،در قسمت ايران امروزی انيعاالت زيوادی رخ داد و در
نتیجه آن نمای ظاهری زمی به صورت كنونی درآمد  ،در اي میوان بور اثور پیودايش
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زاگرس در قسمت غورب فوالت ايوران و فرورفتگوی در جنووب فوالت ايوران ،آب
اقیانوس هند از راه خلیج عمان به سوی غرب هجوم آورده ،خلیج فارس را در دنباله
فالت ايران ايجاد كرد(مجت دزاده.)2:8139:،
خلیج فارس از جمله درياهوای كوچوک داخلوی اسوت كوه از لحواظ طبیعوی و
ساختمانی با ساير درياهای اطراف خود متياوت اسوت .وسوعت آن حودود :15،232
كیلومتر مربع است ،كه تقريباً نصف وسعت دريای خزر است .عمق خلیج فارس كور
است و بنابراي در شمار درياهای كر عمق ج ان مانند خلیج هودس  ،دريای بالتیوک
و دريای شمات محسوب میشود .بیش تري عمق آب خلیج فارس از  :2متور تجواوز
نمیكند(اسدی .): 813:1،در خلیج فارس حدود  135جزيره كوچک وبوزرگ وجوود
دارد كه در نقا مختلف آن پراكنده اند .جزاير بخش شمالی غالباً مسكونی اسوت در
حالی كه جزاير جنوبی شمات غربی به دلیل وضعیت خاص طبیعی و مرجوانی بوودن
غالباً غیر مسكونی اند .بزرگتري جزيره خلویج فوارس قشور اسوت كوه حودود 111
كیلومتر طوت و بی  15تا  21كیلومتر عرض دارد و پوس از قشور بوه ترتیوب جزايور
بوبیان و بحري بزرگتري جزاير آن محسوب میشوند(وثوقی.)19813:1،

خلیج فارس را هشت كشوور سواحلی در بور گرفتوه اسوت  8ايوران ،عوراق ،كويوت،
عربستان سعودی ،بحري  ،قطر ،امارات متحده عربی و عمان  .در بی كشورهای هور
جوار م نطقه ايران پرجمعیت تري  ،عربستان سعودی بزرگتري  ،بحوري كووچكتري
كشور و قطر كر جمعیت توري همسوايه آن اسوت .همچنوی ايوران دارای بیشوتري
ساحل و عراق دارای كمتري ساحل مشترك با خلیج فارس است(اسدی.)11 813:1،
 .3اهميت خليج فارس
موقعیت ژئوپلیتیكی ،ژئواستراتژيكی ،ژئواكونومیكی و حتی ژئو كالچری منطقه خلیج
فارس اهمیت سرشاری را به اي منطقه بخشیده اسوت و بوه خواطر هموی موقعیوت
حساس همواره مورد توجه قدرت ای بزرگ در طوت تاري خود بوده است .از لحاظ
استراتژيكی منطقه خلیج فارس بی اقیانوس ای مختليی واقع شده است .ايو منطقوه
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يكی از شاخك ای امنیتی اقیانوس هند است .اقیانوس هند متصل به دريوای عموان و
اي ويژگی خاص به منطقه خلیج فارس بعد بوی المللوی بخشویده اسوت .بنوابراي
امنیت اي منطقه همواره مورد توجه قدرت ای بزرگ بوده است.
يكی ديگر ازداليل اهمیت استراتژيک منطقوه خلویج فوارس وجوود تنگوه هرموز
است .تنگه هرمز گذرگاهی است هاللی شكل كه خلیج فوارس را بوه دريوای عموان
متصل میكند .تنگه هرمز يكی از  11تنگه م ر دنیاست كوه بورای ابرقودرت ا اهمیوت
اقتصادی و استراتژيک بسیار دارد(اسدی .)19813:1،عالوه بر اهمیوت ژئووپلیتیكی و
ژئواستراتژيكی ،منطقه خلیج فارس به لحواظ ژئواكونوومیكی نیوز اهمیوت دارد .ايو
منطقه نقش م می را در ارتباطات تجارت دريايی اييا میكند .همچنوی وجوود منوابع
سرشار انرژی اهمیت منطقه را دو چنودان نمووده اسوت .غنوی توري و متمركزتوري
ذخاير و میدان ای نيتی ج ان در اي منطقه قرار دارد ،جودای از ايو ذخواير نيتوی ،
منطقه دارای ذخاير غنی گاز طبیعی در مراتب باالی ج انی است( اسودی.)12813:1،
اي منطقه نزديک به  83درصد از كل ذخاير نيتی و 35درصد از ذخاير گواز شوناخته
شده ج ان را در خود جای داده است .بیش از  15درصد از صادرات نيوت ج وان از
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خلیج فارس است و از طرف ديگر با دو اقیانوس آرام و آتالنتیک در ارتبوا اسوت.

تنگه هرمز می گذرد و ساالنه حدود  13هزار شناور از طريق تنگوه هرموز بوه خلویج
فارس وارد میشود(هاديان .)13::8از لحاظ دينی و موذهبی نیوز خلویج فوارس مركوز
ظ ور بزرگتري دي ج ان ،يعنی اسالم است كه اي امر اهمیت ژئوكالچری منطقه را
سبب شده است .با اي توضیحات متوجه خواهیر شد كه چرا منطقه خلیج فارس در
طوت تاري خود مورد توجه قدرت ای بزرگ و ازجمله اياالت متحوده آمريكوا بووده
است .در واقع اي منطقه به دلیل موقعیت برتر خود ،س ر زيادی در افوزايش قودرت
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ابرقدرت ا خواهد داشت .همانگونه كه گيته شد به خاطر اهمیت فراوان منطقه خلویج
فارس ،اي منطقه از ديرباز مورد توجه قدرت ای بزرگ بوده است .اسوكندر مقودونی
در زمان خود (اقتداری )11813:9،و از قورن 11م بوه بعود نیوز بوه ترتیوب پرترالی وا،
هلندي ا ،فرانسوي ا ،روس تزاری،آلمانی ها و انگلیسی هوا توا زموان خوروج خوود از
منطقه و حتی پس از آن به دلیل موقعیت حساس سیاسی خلیج فارس به ايو منطقوه
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توجه خاصی داشتند .حتی در دوران دوجنگ ج انی نیز اهمیت منطقه خلویج فوارس
انكار نشدنی است(اسدی .)85-:1 813:1،در دوره جنگ سرد نیز منطقه خلیج فارس
عرصه تاخت و تاز سیاست ای دو ابرقودرت آمريكوا و شووروی بوود ،و اموروزه نیوز
اياالت متحده آمريكا به خصووص پوس از 11سوتتامبر و قودرت ای ديگور بوا اتخواذ
سیاست ايی در صدد تثبیت هرچه بیشتر جايگاه خود در خلیج فارس میباشند.
 .3-1آمريكا در خليج فارس
اياالت متحده آمريكا به ويژه از جنگ ج انی دوم به بعد ،بوه عنووان يوک ابرقودرت
دارای عالئ قی و از ديدگاه سیاست خارجه او ،منافع ملّی تعريف شده ای در رابطوه
با كشورها و مناطق و قاره های گوناگون ج ان بووده اسوت ،بوه ويوژه منطقوه خلویج
فارس با توجه به موقعیت ممتاز و حساس آن از ج ات گونواگون ،هموواره يكوی از
مناطق مورد توجه شديد رهبران آمريكا بوده اسوت .اگور بخوواهیر حضوور ايواالت
متحده آمريكا در منطقه خلیج فارس را بررسی كنیر ،بايد اذعان داشت كه چند اتيواق
م ر سبب حضور هرچه بیشتر اياالت متحده در منطقه خلیج فوارس را فوراهر آورده

است ،به عبارت ديگر با وقوع اي اتياقات ،آمريكوا حضوور خوود در منطقوه حیواتی
خلیج فارس را تقويت كرده است8
پايان جنگ ج انی دوم و شروع دوره جنگ سرد ،خروج انگلسوتان از منطقوه
خلیج فارس ،جنگ عراق علیه ايران ،حمله عراق به كويت ،فروپاشی شوروی و پايان
جنگ سرد و حادثه  11ستتامبر 2551و متعاقب آن حمله 2553آمريكوا بوه عوراق .بوا
پايان جنگ ج انی دوم و شروع دوره جنگ سورد بوی دو ابرقودرت ايواالت متحوده
آمريكا و شوروی ،هركدام در پی دسوتیابی بوه منوافع خوود و جلووگیری از دسوتیابی
رقیب به منافعش برآمدند .حوزه خلیج فارس نیز ازجمله مناطقی بود كه مورد توجوه
دو ابر قدرت واقع شد .به اعتقاد آمريكا و به اسوتناد تجربوه هوای تواريخی ،سیاسوت
خارجی روسیه در اي نقطه از ج ان از زمان پطر كبیر توا دوران اسوتالی حكايوت از
يک روند مداوم و برنامه ريزی شده برای دستیابی به خلیج فارس و دريوای مديترانوه
برآمد از نيوذ كمونیسر در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه جلوگیری نمايود .پوس از
آيزن اور نیز جانشینان وی جان كندی و لیندون جانسون تقريباً همان سیاست ای ضود
كمونیسر سلف خود را در خلیج فارس و خاورمیانه دنبات كردند(.اسدی)318813:1،
از ديگر وقايعی كه حضور هرچه بیشتر آمريكا در منطقه خلیج فارس را فوراهر آورد،
خروج نیروهای انگلیسی از پايگاه های نظامی در شرق و به ويوژه خلویج فوارس در
سات1:91بود .تا اي زمان انگلستان دارای پايگاه هوای نظوامی در بحوري  ،شوارجه و
مصیره بود و از طريق اي نیروها مبادرت به حيظ منافع خود مینمود .اعالم خوروج
انگلستان از خلیج فارس موجی از نگرانی را در میان شی نشی هوای خلویج فوارس
به وجود آورد .در اي مقطع اياالت متحده آمريكا خواهوان شوكل گیوری ديتلماسوی
جديدی در منطقه بود ،سیاستی كه بر اساس آن صلا خلیج فارس به دست دو كشور
ايران و عربستان پاسداری میشد (وثوقی .)11813:1،با به وجود آمودن ايو فرصوت،
آ مريكا به داليلی چون تحركات شوروی و خیزو حركت ای ضدغربی در منطقوه كوه
بحران نيتی 1:93از محصوالت آن بود ،به تودريج فراينود جوايگزينی خوود را آغواز
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است ،به همی خاطر با اجرای سیاست ايی همچون دكتري تروم و آيزن اور درصدد
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كرد(قنبرلو .) 811813:1در اي سیاست اياالت متحده آمريكا بدون حضور مستقیر در
منطقه با استياده از دو كشور ايران و عربستان ثبات را برای رسویدن بوه منوافعش در
منطقه تلمی میكرد( استراتژی دوستونی نیكسون).
اياالت متحده آمريكا با اجرای دكتري نیكسون و سیاست دوستونی و با ايجواد
و توسعه روابط سیاسی باكشورهای تازه استقالت يافته بخش جنووبی خلویج فوارس،
موقعیت و نيوذ سیاسی خود را استحكام بخشید و از سیاست پیشی خوود مبنوی بور
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ايجاد كمربندهای دفاعی و پیمان ای نظامی -امنیتی منطقه ای بوا مشواركت مسوتقیر
خود به سوی روو حيظ وكنترت ثبوات و امنیوت منطقوه ای بوه وسویله مشواركت
مستقیر دولت ای منطقه و به هزينه آن ا حركت كرد(اسودی .)318813:1،البتوه در ايو
دوره با وقوع اقالب اسالمی ايران و شكست اي اسوتراتژی ،دولوت آمريكوا تصومیر
گرفت به شكلی مستقل تر بر حضور و دخالت ای خود شدت ببخشد.

پس از  33سپتامبر
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 حمله كشور عراق به ايران ب انوه ديگوری بوود كوه ناوگوان دريوايی ايواالتمتحده را به منطقه آورد (مجت دزاده .)1818139:،عالوه براي اياالت متحوده آمريكوا
انقالب اسالمی را نافی منافع خود در منطقه میدانست .در ايو دوره درسوات 1::5م
اساس سیاست جديد آمريكا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس دكتري كوارتر قورار
گرفت .اعالم دكتري كارتر به مي وم مقابله و دفاع نظامی آمريكا در برابر ت ديودهای
خارجی بود .دكتري كارتر در واقع هشداری بوه شووروی در موورد آموادگی امريكوا
برای استياده از زور در ج ت حمايت از عاليق خود در خلیج فارس بوود ( زيورا در
اي دوره شوروی به افرانستان حمله كرد) .اعالم دكتري كوارتر و تشوكیل نیروهوای
واكنش سريع عكس العمل و هیاهوی كشورهای خلیج فارس و نیز انتقادهوای تنودی
را در جامعه آمريكا به دنبات داشت .در سات 1::1م نیز ريگان همانند كارتر سیاسوتی
مشابه دنبات كرد .ريگان در قالب مبارزه با شوروی استياده گسترده از قودرت نظوامی
را ج ت دفاع از محدوده نيوذ و قدرت آمريكا توجیه میكرد .هدف دولت ريگان اي
بود كه كشورهای خل یج فارس ،شوروی را به عنوان ت ديد اصلی علیه امنیت خود در

نظرگرفته و با همكاری آمريكا يک اتياق نظر استراژيک برای مقابله با اي ت ديود بوه
وجود آورند(اسدی.)852-851813:1،
-

در سات1::5م وقوع دو رويداد حمله عراق به كويوت و فروپاشوی اتحواد

جماهیر شوروی باعث شد تا اياالت متحده بتواند حضور خود در منطقوه را افوزايش
دهد .با حمله عراق به كويت ،آمريكا به كمک ائتالف بوی المللوی علیوه عوراق وارد
جنگ شد و اي زمینه ای شد برای حضور هرچه بیشتر و قويتر آمريكا در منطقه.
با بروز و ادامه بحران كويت ،ايده تشكیل يک سیستر امنیتی برای خلیج فارس
در واشنگت جان گرفت .رهبران اياالت متحده به هنگام طرح اي ايده ،منابع بروز نا
امنی در منطقه را روش نساختند ،با اي حوات بوا تشوويق مصور و سووريه از سووی
واشنگت برای پیوست به يک سیستر امنیتی با شركت كشوورهای شوورای همكواری
خلیج فارس و بدون شركت ايران و عراق ،موسووم بوه  ،8+2منوابع نواامنی بوه گونوه
ادامه حضور نظامی آمريكا در منطقه به طور كلی دگرگون شد.
پیش از اي تحوت ،نوعی موازنه قدرت میان ايوران و عربسوتان و عوراق وجوود
داشت كه امنیت و آرامش را در منطقه حيظ میكرد ،چنی موازنهای در منطقوه يوک
امر طبیعی است و طبیعی تري ضام ثبات و آرامش در منطقه خواهد بود .اما اياالت
متحده آمريكا عراق را تشويق به حمله به ايران و كويت كرد و بوه ب انوه بازگردانودن
امنیت به منطقه وارد خلیج فارس شد و علی رغر وعده های اكیود در زمینوه خوروج
بی درنگ از منطقه پس از پايان دادن به ماجراجويی برداد در كويت ،نه تن وا حضوور
نظامی خود را در منطقه ادامه داده و میدهود بلكوه پیوسوته بور حجور و گسوتره ايو
حضووور نظووامی ناخوانووده مووی افزايد(مجت وودزاده .)1318139:،و از شووكل گیووری
كشورهای قدرتمند و متحد در منطقه جلوگیری میكند .در واقع فروپاشی شووروی و
حمله عراق به كويت فرصتی را برای آمريكا ايجاد نمود تا بوه عنووان توک ابرقودرت
دنیا سیاست جديدی را برای تثبیت موقعیت و گسترو قدرت خود در پیش گیرد.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة چهارم ،زمستان 3131

ضمنی معرفی شدند .مي وم و محتوای امنیت در خلیج فارس ،پس از بحران كويت و
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در اي شرايط جرج بوو پدر دكتري "نظر نوي ج انی " و به عبوارت روشو تور
"تک قدرتی " ادعايی خود را در سطا ج ان اعالم كرد .دولت جرج بوو برآن شود
تا با استياده از اي فرصت ،اياالت متحده را به صورت يک قدرت نظامی و سیاسوی
بال منازع و برتر منطقه در آورد .سیاست م ار دوجانبه از اثورات تولثیر گيتموان نظور
نوي ج انی بر منطقه خلیج فارس است .براساس اي سیاست ايران ،عوراق ،سووريه،
سودان ،لیبی و سازمان ای اسالمی و افراطی مورد حمايت آن ا عمده توري ت ديودها
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نسبت به منافع آمريكوا و غورب هستند(اسودی .)1:1813:1 ،مكمول طورح م وار دو
جانبه ،سیاست گسترو مناسبات و همكاری های عمدتاً امنیتی آمريكا بوا كشوورهای
جن وب خلیج فارس بود كه در عمل به تقويت و حضور اي كشور در منطقوه كموک
فراوانی كرد .از عمده تري نتايج اي سیاست ،برقراری موافقت های دفاعی دوجانبوه
میان آمريكا و اعضای شورای همكاری خلویج فوارس بوود .ايواالت متحوده در سوات
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 1::5بووا عمووان ،عربسووتان و بحري ،درسووات 1::1بووا كويووت1::2 ،بووا قطوور و
1::1باامارات ،موافقت نامه های دفاعی امضا كرد(قنبرلوو .)819813:1،مطالوب فووق
تاريخچه كوتاهی بود از حضور اياالت متحده آمريكا در منطقه خلیج فوارس در قبول
از  11ستامبر . 2551در ادامه حضور ايواالت متحوده در منطقوه در دوره پوس از ايو
اتياق تشريا خواهد شد.
 .3-2حضور آمريكا در خليج فارس پس از حادثه يازده سپتامبر
حمله به ساختمانهای تجارت ج انی و رويوداد  11سوتتامبر بوه صوورت مسولله ای
جدی در ت ديدات امنیت ملی اياالت متحده آمريكا مطرح گرديد و مسلله مبوارزه بوا
تروريسر از راه دخالت در امور داخلی كشورها با بی اعتنايی به حاكمیت ملوی آنوان
در دسوووتور كوووار دولوووت امريكوووا قووورار گرفت(بشووویری .)18813:5،پوووس از
حوادث11ستتامبر ،2551آمريكا به اي نتیجه رسید كه در منطقه حضور بیشتری يابود
و از اعتماد بیش از حد به كشورها ی عضو شورای همكاری خلویج فوارس بوه ويوژه
امارات متحده عربی و عربستان كه اتباع شان مستقیما در حوادث يازده ستتامبر دست

داشتند بترهیزد .بنابراي به تدوي الگوی جديد امنیتوی در منطقوه خلویج فوارس بور
اساس (استراتژی ج انی خود) پرداخت.
استراتژی آمريكا بعد اي حوادث بر پايه دست يابی به امنیت مطلق بوا اسوتياده
از سیاست جنگ پیش دستانه ،مبارزه ج انی با تروريسر و عوامل ايجواد كننوده آن و
قرار دادن كشورهای مخالف با هژمونی ج انی آمريكا در لیست سیاه و زيور ذره بوی
قرار دادن آن ا و در صورت لزوم ترییر رژيور در آن وا داشت(درويشوی .)1813:5،بوه
عبارت ديگر پس از اي حادثه آمريكا ن ايت تالو خوود را موی كورد توا بتوانود در
منطقه نيوذ يابد و اهداف خود را كماكان و اما با ب انه های جديد و اقودامات جديود
دنبات كند.
حادثه  11ستتامبر مانند يک كاتالیزور اجرای طرح حملهای ديگر را تسريع كورد و
دستاويزی برای حمله به عراق شد .ملموران اطالعاتی اسورائیل ،اطالعواتی راجوع بوه
اطالعاتی آمريكا قرار دادند كه ب انه حمله به عراق شد .اسوتياده عوراق از سوالح ای
غیرمتعارف در عملیات انيات در دهه  1::5علیه كردها و ت ديد بوه اسوتياده آن علیوه
اسرائیل در جنگ 1::1باعث افزايش احتمات وجود سوالح هوای كشوتار جمعوی در
عراق شد .علی رغر كنترت تسلیحات عراق و بازرسی های انسكام با اخراج بازرسوان
از  " 1:::استراتژيست های اسرائیلی از بواقی مانودن سوالح ای كشوتار جمعوی در
عراق مطمئ بودند"(.)Spyer,2005:42
حمله اياالت متحده آمريكا و متحدانش در سوات  2553بوه عوراق در راسوتای
اي سیاست جديد آمريكا صورت پذيرفت .ايو ت واجر اهمیوت اسوتياده و كواربرد
قدرت سخت ( )Hard Powerرا در تحقق اهداف نظامی آمريكا در منطقه خاورمیانوه
متبلووور سوواخت(عطايی و ديگووران .)1:5813:5،حضووور بوویش از  115هووزار نظووامی
آمريكايی در كشور عراق(زمانی )11813:8،نشان از حساسیت آمريكا در قبوات منطقوه
و جايگاه خود در ج ان و منطقه بوده است.
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سالح های كشتار جمعی در عراق و رابطوه آن بوا القاعوده در اختیوار سوازمان هوای
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دولت بوو چنی استدالت میكرد كه بركناری صدام از قدرت ،هدفی مطلووب اسوت
چراكه قرار گرفت يک رژير متمدن تر و با خشونت كمتر ،به جوای رژيور صودام بوه
نيع ج انیان و مردم عراق خواهد بود .صودام ديكتواتوری بوی رحور و موورد نيورت
بسیاری از مردم كشور خود است و حكومت وی بیشوتر بور تورس اسوتوار اسوت توا
وفاداری .دولت بوو معتقد بود كه صدام در آينده خطرناك تر از حوات خواهود شود
پس ب تر است همی حاال وارد جنگ شود .همچنی دولت بوو در پاس به گروهی
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كه مسلله هزينه ها و مخاطرات بالقوه جنگ را مطرح می كردند اينگونه استدالت می
كرد كه خطرات ناشی از اقدام نظامی را بايد در مقابل هزينه هوا و خطورات ناشوی از
دست روی دست گذاشت سنجید .اي منطق حاكی از آن است كه اكنون يكوی از آن
فرصت های غیرمعمولی كه وارد شدن در جنگ را نواگزير موی سوازد ،فوراهر آموده
است( .كیس و ديگران.)2:-3182552،
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با اي توضیحات متوجه خواهیر شد كه حضور آمريكا در منطقه خلیج فارس و
اجرای سیاست ای مورد نظر اي كشور توأم با اقدامات نظوامی ،در راسوتای دسوتیابی
اياالت متحده آمريكا به منافع و اهدافش بوده و هست .آمريكا بوا ايو سیاسوتهوا و
اقدامات ،بخصوص در دوره پس از حادثه  11ستتامبر و برای افزايش قدرت خود در
منطقه ،در واقع به دنبات يک روند واگرايی بی كشوورهای منطقوه نیوز پویش میورود،
چراكه ايجاد يک اتحاد منطقه ای توسط تموام كشوورهای منطقوه در راسوتای تحقوق
اهداف خودكشورهای منطقه به ضرر منافع و اهداف قودرت محوور آمريكوا خواهود
بود .و آمريكا به عنوان يک كشور م ر در دنیا بورای حيوظ و ثبوات قودرت خوود و
همچنی برای جلوگیری از قدرت گیری ديگر كشورها علیه خود به تقويوت حضوور
و نيوذ خود در خلیج فارس می پردازد .حتوی تحووالت پوس از حملوه بوه عوراق و
ترییراتی كه در صحنه سیاسی و اجتماعی اي كشور و به تبع آن منطقه ايجواد شود و
برخالف خواسته آمريكا ،سبب نزديكی دو كشور ايوران و عوراق گرديود ،چنودان بوه
مزاج اياالت متحده خوو نیامده است .در اي قسومت از نوشوتار اهوداف و عاليوق

آمريكا در منطقه كه دستیابی به آن ا به منزله افزايش قدرت نسبی آمريكاست ،به طور
خالصه بررسی میشود.
 .3-3عاليق و اهداف آمريكا در خليج فارس
به دنبات ارائه نظريههای جديد ژئوپلیتیكی ،ژئوپولیتیک خلیج فارس كوه زموانی جوز
مناطق حاشیه ای به شمار می رفت به تدريج ،نقش محوری بوه خوود گرفوت .طبوق
نظريه مكیندر ،خلیج فارس جز هالت حاشیه ای بود كه مركز هارتلند آن را شوروی
در اختیار داشت و تسلط هر قدرتی بر اي حاشیه هاللی به منزله گسترو قدرت بوه
خارج از منطقه محور بود .در نتیجه ،اي منطقوه اهمیوت فووق العواده ای در عرصوه
رقابت قدرت های ج انی داشت .در اي راستا ،هور چنوی  ،طبوق نظريوه اسوتايكم
(نظريه ريملند) سرزمی حاشیه ای و در كنترت داشت ريملنود (خلویج فوارس جوزو
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منطقه ريملند بود) به معنای حكومت بر سراسر ج ان بود .بوه هور حوات ،طورح ايو
تري مناطق انرژی زا تا سات  2525محسوب می شود ،دولت اياالت متحده را بور آن
داشت تا در سیاست گذاری های خود ،جايگاه ويژه ای را بوه ايو منطقوه از ج وان
اختصاص دهد(رحیمی .) 1813:1،همچنی نيوت ،از اركوان هژموونی ايواالت متحوده
محسوب میشود و از سوی ديگر ،در دنیای تجارت آزاد ،بزرگتري تجارت و صنعت
ج انی را تشكیل می دهد .در چنی شرايطی ،تسلط اياالت متحده بر منابع نيتی ،هور
ضام رونق اقتصادی ج ان است و هر ابزار اعمات استیال و رهبری بر اروپا و ژاپو
عاملی كه اي قدرت ا را در موقعیت وابستگی استراتژيک و اقتصادی به آمريكوا قورار
می دهد( .)Keohene 2005 :140همانگونه كه قبالً گيته شد ،منطقوه حسواس خلویج
فارس به دلیل موقعیت استراتژيک و ژئوپلیتیک خود و همچنی بوه دلیول دارا بوودن
منابع سرشار انرژی نيت و گاز از ديرباز مورد توجه قودرت ای بوزرگ بووده اسوت و
آمريكا با دسترسی به اي امتیازات چند قدم از رقبای ج انی خود جلوتر خواهد بود
وقدرتش نسبت به ديگرا ن افزونتر میشود .اياالت متحده آمريكا بخصووص از جنوگ
ج انی دوم به بعد توجه ويژه ای را به اي منطقه مبذوت داشته است .آمريكا به دلیل
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نظريه ها و هر چنی اطالع ازجايگاه خلیج فارس از نظر منابع انرژی كه يكی از م ر

منافع و اهدافی كه در منطقه دارد همواره در صدد تثبیت موقعیت خود در منطقه بوده
است .حيظ ثبات منطقه ،حيظ امنیت اسرائیل و ساير كشوورهای دوسوت آمريكوا در
منطقه ،حيظ امنیت جريان نيت ،جلوگیری از نيوذ مشكل بر انگیوز قودرت ای رقیوب
آمريكا در منطقه ،مبارزه علیه افرا گرايی و تروريسر ،جلووگیری از تولیود و تكثیور
سالح ای كشتار جمعی و مانند آن همه و همه به مثابه محرك ای حضوور و دخالوت
آمريكا در منطقه است(قنبرلو .)83:813:1،اي عاليق و اهداف را میتوان بوه صوورت
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جايگاه خليج فارس در تأمين وانتقال نفت به سراسر جهان(ساجدی)88:1377،

 .4منافع و اهداف اقتصادی
 .4-1نفت(امنيت انرژی)
منطقه خلیج فارس از حیث وجود منابع انرژی نيت و گاز در مراتب بواالی ج وانی
قرار دارد و يكی از م متري علل توجه قدرت ای ج انی به اي منطقه وجوود هموی
منابع انرژی میباشد .امروزه بسیاری از دولت ا ،دسترسی مستمر به منابع انورژی و بوه
ويژه نيت را مسلله ای مربو به امنیت ملی می دانند چراكه برخورداری از آن ا يكی
از ضام های بقای مرفه آمیز جوامع است .نيت از يک سو با تلمی انرژی الزم برای
تسلیحات نظامی مدرن از جمله تانک ها ،هلی كوپترها ،هواپیماها و رزم ناوهوا سوتر

دفاعی كشورها را مستحكر می سازد و از سوی ديگر ،با به حركت در آوردن موتوور
تكنولوژی و اقتصاد كشورها ،رشد و توسعه اقتصادی آن ا را تضمی می كنود(قنبرلو،
 .)81:813:1نيت خلیج فارس پس از جنگ ج انی اوت ودوم نقش م می در گوذران
امور اقتصادی ،صنعتی و حتی نظامی كشورهای پیشرفته و صنعتی ج ان داشته است،
چنانكه به اعتقاد برخی محققان ،دنیای پیشرفته غرب به كمک نيت توانسوته اسوت از
لحاظ اقتصادی به اي مرحله از رشد و توسعه برسد و طبعاً به موازات آن سطا رفاه
و آسايش ملت ای خود را به درجات بااليی برسانند(اسدی. )319813:1،
هرچند آمريكا خود يكی از كشورهای تولیدكننده نيت میباشد اموا بوه عنووان
يكی از قدرت ای صنعتی ج ان برای مصارف صنايع خود به نيت خلویج فوارس نیواز
دارد و با بست قراردادهای نيتی با كشوورهای عربوی نيوت مصورفی خوود را تولمی
میكند .يان راتلج در كتاب"اعتیاد به نيت" ،3معتقد است 8در اوايل قورن بیسوتويكور
می توان گيت حمله آمريكا به عراق با انگیزه تسلط بر نيت عراق صوورت پوذيرفت.
از جمله 8تعداد فوق العاده زياد اتومبیل در جامعه آمريكوا و در نتیجوه مصورف بواالی
نيت در اقتصاد آن كشور ،وابسوتگی روزافوزون ايواالت متحوده بوه واردات نيوت از
خارج ،حجر بی سابقه واردات نيت از خلیج فارس ،احتمات بروز بحران در نتیجه باال
رفت قیمت نيت به دلیل عدم تمايل كشورهای صادركننده نيت در خلیج فوارس بوه
سرمايه گذاری در بخش انرژی و عالقه شديد شركتهای نيتی آمريكايی به دسوتیابی
به ذخاير نيتی پرسود و استثنايی اي منطقه(راتلج.)12-1382551،
 .4-2بازار اقتصادی و تجاری
وجود منابع انرژی در منطقه ودرآمدهای ناشی از آن منطقه خلیج فارس را بوه يوک
بازار مطلوب اقتصادی و تجاری تبوديل كورده اسوت.درمورد ايواالت متحوده آمريكوا
بخصوص تجارت اسلحه نیز اهمیت زيادی دارد .كشور آمريكوا بوا داشوت جمعیتوی
حدود دويستوپنجاه میلیون نير ،يکسوم تولید ناخالص ج انی را دارا مویباشود اموا
1.Ian Rutledge, Addicted to Oil: America’s Relentless drive for Energy Security
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مجموعه م می از شواهد و داليل مربو به نيت وجود داشته است كه بر اسواس آن
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اي كشور بزرگ تري مصرف كننده نيت ج ان است .همچنی بودجوه عظویر نظوامی
آمريكا كه حدود چ ارصدمیلیارد دالر تخمی زده شده تاكیدی اسوت بور حساسویت
آمريكا در حيظ نقش فرامنطقه ای خوود در ترتیبوات امنیتوی منطقوه خلویجفوارس .از
سويی در سال ای اخیر ركود بسیار اقتصاد آمريكا ،بهخصوص پس از حوادث يازدهر
سوووتتامبر  ،2551ايووو كشووووور را بووووه اجووورای نقووووش فرامنطقووووهای خووووود
واداشت(عیوضی .) 1813:1،مقامات آمريكايی به خوبی آگاهند كه تيوق اقتصوادی در
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عرصه بی الملل ،در بقای هژمونی آن ا عنصری ضروريست .بر اي اسواس شوناخت
عاليق اقتصادی آمريكا در خلیج فوارس ،در ف ور جايگواه ايو منطقوه در اسوتراتژی
امنیتی اي كشور ،بسیار م ر است(قنبرلو .)81:813:1،همانگونه كه گيته شود وجوود
منابع انرژی و صبره امنیتی و نظامی آن ا در كنوار اهمیوت اقتصوادی منطقوه يكوی از
داليل م ر حضور آمريكا در منطقه می باشد .كه اي كشور همواره در صدد دسوتیابی
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هرچه بیشتر به آن است و حادثه  11ستتامبر يكی از نقطات عطف در اي حضوور و
نيوذ محسوب می شود.
 .4-3منافع و اهداف سياسی -امنيتی
اياالت متحده آمريكا همیشه سعی نموده است تا با ايجاد ارتبا با كشورهای منطقوه
به خصوص شورای همكاری خلیج فوارس( )GCCموقعیوت سیاسوی خوود را حيوظ
نموده و پرستیژ ج انی خود را باال ببرد .البته بايود اذعوان كورد كوه تشوكیل شوورای
همكاری خلیج فارس با همكاری آمريكا در راستای اهداف و منافع اي كشوور بووده
است ،و اي شورا از هموان ابتودای تشوكیل نتوانسوته كوه اتحوادی قووی بوی تموام
كشورهای منطقوه بو ه وجوود بیواورد و هموواره در راسوتای واگرايوی بوی برخوی از
كشورهای منطقه گام بر میدارد.
آمريكا با برقراری ارتبا با كشورهای م ر منطقه و اجرای سیاسوت ای منطقوه
ای خود از جنگ دوم ج انی به بعد در تالو بوده است تا از ورود و نيووذ شووروی
كمونیسر به منطقه جلوگیری كند .بوه خصووص كوه منطقوه خلویج فوارس از حیوث
جررافیايی به شوروی گذشته و فدراسیون فعلی روسیه نزديک است .همچنی امروزه

با ظ ور قدرت ای بزرگی همچون اتحاديه اروپوا ،ژاپو و چوی و  ...آمريكوا بوه ايو
منطقه حساس ج انی بیش از پیش توجه میكند .عالوه بر اي مووارد وجوود يكوی از
متحدي اياالت متحده در اي منطقه يعنی" اسرائیل " و لزوم حيظ منافع اي كشوور
دوست برای آمريكا نیز دلیل ديگری را برای حضور هرچوه بیشوتر در منطقوه خلویج
فارس را فراهر میكند .بنابراي يكی از اهداف سیاسی آمريكا در تحووالت اخیور در
عراق ايجاد نوعی حاشیه امنیتی برای رژير اسرائیل و انتقات بحران از موت سورزمی -
های اشرالی به كشورهای خلیجفارس و منطقه عراق است.
اشرات عراق باعث شده است دشم منطقهای اسرائیل ،يعنوی عوراق ،سوركوب
شود .با اي كار اسرائیل خواهد توانست مسلله جدائی خواهی قومی را تبديل به يكی
از اصلی تري نگرانیهای امن یتی ايران و تركیه كند و از طرف ديگر ،قدرت چانه زنی
اعراب با اسرائیل به علت تشكیل يک كشور غیرعورب در خاورمیانوه كوه مشوكالت
واقع دخالت آمريكا در اي منطقه به پان عربیسر ضربه ای سنگی زد .برای اولی بار
آمريكا به طور مستقیر به كشورهای عربی حمله كرد و رژيور آن وا را بوه شوكلی كوه
خود می دانست ،ترییر داد .اي حمله موجب ايجاد شوكاف میوان كشوورهای عربوی
شد .و از اتحاد و يكتارچگی آن ا علیه اسرائیل می كاهد .حمله آمريكا به عراق را فرد
هالیدی هر تراز جنگ ج انی اوت در  1:1:و فروپاشی عثمانی می دانود .وی معتقود
است 2553سرآغاز تجزيه دولت های اي منطقه می باشد .تكه تكوه شودن عوراق بوه
تكه های جداگانه و متضاد و مناطق قومی و مذهبی ،جنگ خوونی شویعه و سونی را
آغاز و روند ناسیونالیستی كوه  1:25در كشوورهای غربوی و تركیوه آغواز شود را بوه
تكامل می رساند( .)Halliday,2007:5به طور كلی میتوان گيت كه دولوت آمريكوا در
حوزه خلیج فارس ،پنج هدف م ر را دنبات میكند8
 -1تلمی جريان صدور آزاد نيت به بازارهای ج انی
 -2تلمی امنیت رژير های دوست و تقويت رابطه با آن ا و جلوگیری
از زمینه های بروز ناامنی در منطقه
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تاريخی با اعراب داشته و پتانسیل رابطه خوب با اسرائیل دارد را ،كر خواهد كرد .در
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 -3جلوگیری از گسترو سالح های كشتار جمعی
 -1تقويت روند اصالحات و دموكراسی در كشورهای منطقه
 -1و مبارزه با تروريسر(.)By man& Wise 2002:8-9
 .5بررسی نقش واگرايانه اياالت متحده آمريكا در خليج فارس
امروزه مشخص شده كه صحنه اصلی شطرنج قدرت ا در اوراسیا خواهد بود و خلیج
فارس به عنوان هارتلند اي صحنه كه منوافع قودرت ا عمودتاً در آن تالقوی میابود ،از
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اهمیت فزاينده ای برخوردار است .استراتژيست ا معتقدند قدرت برتر در ج ان آينوده
ازآن كشوری است كه مراكز تولید و خطو انتقات انرژی را كنترت نمايود و ايو امور
توجه قدرت ای بزرگی چوون ايواالت متحوده را بوه خوود جلوب كورده اسوت .اكثور
پايگاه ای نظامی آمريكا در منطقه خلیج فارس در دهه :5میالدی قرن پیش برپا شد.
در عربستان پايگاه ظ ران ،در قطر مركز نظامی ،در امارات مركز پشتیبانی تعمیورات و
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تداركات نیروها ،در خورفكان در سمت دريای عمان ،مركزی بورای تجموع و مقوری
كه از آنجا سازماندهی ها صورت بگیرد ودر بحوري سورفرماندهی نیروهوای مسوتقر
ايجاد شد(آدمی .) 183-182813:5،اياالت متحده آمريكا برای دستیابی به اي منافع و
اهداف ،سیاست ا و اقدامات متعددی را تا كنون پیاده نموده است.
سیاست ايی مثل  8دكتري تروم  ،آيزن اور ،كارتر،ريگان ،سیاست دوسوتونی و
م ار دوجانبه ويا فعالیت ايی برای مبارزه با تروريسر و دفاع پیش دستانه و...همراه بوا
اقداماتی چون 8ايجاد پايگاه ای نظامی در منطقه ،حمله به عراق و حضور مسوتمر در
منطقه .همچنی اياالت متحده آمريكا برای پیشبرد اهداف خود سعی نموده با شورای
همكاری خلیج فارس كه در سات 1::1توسط عربستان و بوه يواری ايواالت متحوده
ايجاد شد ،ارتبا برقرار نمايد.در واقع اي شورا تن ا در خدمت عربستان سعودی كوه
م متري متحد منطقه ای آمريكا محسوب میشود ،قرار دارد(مجت دزاده.)1358139:،
می توان گيت كه پس از حوادث 11ستتامبر ، 2551منطقه خلیج فارس بورای ايواالت
متحده ،از اهمیت ويژه ای برخوردار شد و پنج هدف م ر در دستور كار ايو كشوور
قرار گرفت8

 .1سرنگونی صدام حسی و اشرات عراق
 .2تلمی امنیت اسرائیل
 .3م ار ايران و جلوگیری از تولید سالح های كشتار جمعی توسط اي كشور
 .1تلمی امنیت داخلی عربستان در راستای امنیت انرژی
 .1مبارزه با ت ديدات تروريستی در منطقه(موسوی.)323-321813:9،
بررسی اي اهداف ،اقدامات و سیاست ا بخصوص پس از 11ستتامبر ما را متوجه ايو
امر مینمايد كه حضور اياالت متحده آمريكا در منطقوه و اقودامات ايو كشوور بورای
رسی دن به منافعش ،نه تن ا به ثبات و امنیت منطقه ای كشورهای منطقه كمک نمیكند
بلكه سبب ايجاد نا امنی و واگرايوی در منطقوه مویشوود .ايو حادثوه چالشوی علیوه
هژمووونی آمريكووا بووود و آمريكووا را واداشووت تووا بوورای تثبیووت اي و هژمووونی گووام
بردارد(دهشیار .)13:58خصوصاً پیروزی در افرانستان باعث شد تا آمريكوا در حملوه
اليینی .) 181813:1،ت اجر به عراق بر اساس دكتري نظامی سوات  2552و بوا هودف
حيظ برتری آمريكا پس از فروپاشی شوروی بود .حملوه آمريكوا بوه عوراق حركتوی
يكجانبوووه بووورای حوووذف مخووواليی

و ايجووواد پلوووه بووورای حملوووه بوووه ايوووران

بود( .) Ufomba,2010:17اي اقدام آمريكا نیز سبب شدت يوافت مناقشوات قوومی و
مذهبی در منطقه خلیج فارس شده است كوه سوبب نواامنی در منطقوه و عودم اتحواد
منطقه ای شده است.
اياالت متحده موازنه طبیعی قوا را به زيان آنانكه بزرگتري حضور جررافیوايی
و بیشتري منافع ملی را در منطقه دارند ،برهر زده است .همچنی فروو بی رحمانوه
سالح ای گوناگون به امارات و كشور های كوچكتر منطقه و مسلا كردن بی رحمانه
آن ا تا خرخره بدون توجه به ظرفیت ای اقتصادی و تكنیكوی و نیوروی انسوانی آنوان
رقابت ای تسلیحاتی خطرنواك ی را در منطقوه دامو میزنود .اعوالم حمايوت از برخوی
كشورها كه واشنگت آنان را ياران خود دانسته و خوبان منطقه در برابور بودان منطقوه
قلمدادشان میكند نیز نا امنی و واگرايی در میان كشورهای منطقوه را بوه هموراه دارد.
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به عراق مصمر شود و با حمله بوه عوراق افسوانه هژموونی را تحقوق بخشد(حسوینی
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ادعاهای سرزمینی تجديد شده در منطقه ،تجاوزهای مرزی عربستان به قطور و يمو ،
دخالت ای رياض در جنگ ای داخلی يم و ادعای مالكیت نسبت به جزاير ايرانوی از
سوی امارات متحده عربی از نمونه های اي امور اسوت(اليینی .)131-132813:1،در
خصوص بحث جزاير سه گانه نیز میتوان گيت كه اياالت متحده آمريكا همواره در پی
تحريک اختالفات ايران و امارات متحده عربی وبه طور كلی ايران و شورای همكاری
خلیج فارس ،است .در واقع با زنده شدن بحث جزاير سه گانوه امیود بورای همكواری
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ايران و ساير كشورهای منطقه كمرنگ تر از قبل می شود و اي فرصتی برای قدرت ای
خارجی برای نقش آفرينی در منطقه ايجاد می كند .

حضور آمريكا در منطقه خلیج فارس به ب انه های مختليی چون حيظ امنیوت
و استقالت كشورهای منطقه ،رفع بحران و از بی بوردن ت ديودات اموری نیسوت كوه
پشتوانه های منطقی داشته باشد و برآيند آن امنیت بیشتر باشد .پايگواه هوای دريوايی،
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زمینی و هوايی در سه كشور بحري  ،قطر و امارات بخوبی نشان دهنده حضوور ايو
قدرت بزرگ است .پیاده كردن سیاست های دوستونی ،موازنه قوا و م ار دوجانبوه و
تشويق مسابقه تسلیحاتی و ناام نشان دادن كشورها در مقابل خطر ايوران انقالبوی و
رژير صدام همگی گويای اي مسلله می باشد كه هدف آمريكوا ايجواد امنیوت بورای
كشورهای منطقه ن یست بلكه هدف اي كشور امنیت منافع خودو است و وابسوتگی
كشورهای عربی منطقه به اياالت متحده آمريكا رونود واگرايوی در منطقوه را تشوديد
خواهد كرد(كرمی.)1813:1،
از سوی ديگر برانگیخت حس تقابل میان عرب و عجر توسط اياالت متحوده
آمريكا و متحدانش در منطقه باعث ايجاد عدم همگرايوی كشوورهای منطقوه میشوود.
سیاست های مبارزه بوا تروريسور و جلووگیری از گسوترو سوالح ای هسوته ای و
خطرناك معرفی كردن برخی از كشورها در بعد از 11سوتتامبر نیوز در راسوتای عودم
همگرايی كشورهای منطقه بوده است .منزوی كردن ايران در منطقه نیز يكی از موارد
ترويج روند واگرايی در منطقه است .اياالت متحده عالقه مند نیست كه روابط ايوران
و كشورهای عربی ب بود يابد زيرا آمريكا حضور ايوران در میوان اعوراب را مرواير بوا

منافع خود میداند ،به اي دلیل واشنگت به همراه تل آويو در ارائه تصويری نادرسوت
و مخرب از ايران به عنوان كشوری كه مخل امنیت كشوورهای منطقوه اسوت توالو
هماهنگی را در پیش گرفته اند(يوسف نژاد .)1:813:1،ايوران موورد حملوه تبلیرواتی
همه جانبه و تاكتیك ای منزوی سازی چندسويه ای از سوی آمريكا اسوت و حضوور
ايران در منطقه ت ديدی علیه صلا و امنیت كشورهای عربی منطقه معرفی میشود ،بور
همی اساس كش ورهای عرب تشويق میشوند اختالفات سرزمینی را پیگیوری كننودو
ت مت ای بی اساسی را علیه ايران دنبات نمايند ،در ايو صوورت هور سیاسوت ك نوه
"تيرقه بیانداز و حكومت ك " را جاری نگه میدارد و هور حضوور نظوامی خوود در
منطقه را توجیه میكند(مجت دزاده.)1818139:،
اياالت متحده آمريكا برای رسیدن به اهودافش ترتیبوات منطقوه ای را طبوق نظور
خودو مناسب میداند از اي رو ترییرات منطقه ای كه توازن قدرت به ضرر آمريكوا
اييای نقش واگرايانه توسط اياالت متحده امريكوا كوه هودفش عودم همگرايوی بوی
قدرت ای منطقه میباشد در راستای حيظ منافع ايو كشوور اسوت از ايو رو يكوی از
عوامل عدم همگرايی بی كشورهای منطقه خلویج فوارس از ديربواز تواكنون حضوور
قدرت ای بیگانه و امروزه اياالت متحده آمريكا میباشد.
نتيجه گيری
در طوت تاري قدرت ای بزرگ برای دستیابی به منطقه م ر خلیج فارس و تسولط بور
آن اقدامات متياوتی را انجام داده اند .از لحاظ استراتژيكی اي منطقه بور سور چ وار
راه ج ان قرار دارد ،از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و منابع انرژی نیز در مراتوب بواالی
ج انی قرار دارد .همچنی وجود تنگه م ر و استراتژيک هرمز در اي منطقه اهمیوت
خلیج فارس را دو چندان نموده است .در اي نوشتار ما بور ايو بووده ايور توا نقوش
اياالت متحده آمريكا به عنوان يكی از قدرت ای بزرگ دنیا و شوايد تن وا ابور قودرت
ج انی در خلیج فارس را مورد بررسی قرار دهیر .همانگونه كوه گيتوه شود ايواالت
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و متحدانش را در منطقه رقر بزند ،هیچگاه مورد نظر اي كشوور نخواهود بوود .پوس
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متحده آمريكا در طوت جنگ ج انی دوم و پس از آن به عنوان يوک قودرت ج وانی
توجه ويژه ای را نسبت به اي منطقه داشته و دارد .در دوره جنگ سرد كه بوا پايوان
يافت جنگ دوم ج انی آغاز شد ،اياالت متحده در يوک رقابوت تنگاتنوگ بوا اتحواد
شوروی در تالو بوده است تا در منطقه خلیج فارس نيوذ يابد و بوا اتحوادی كوه بوا
كشورهای منطقه ايجاد نموده از نيوذ شوروی كمونیسر به منطقه جلووگیری نمايود و
اهداف و منافع خود را با خیات آسوده دنبات كند .به عبارت ديگر امنیت ملوی آمريكوا
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با امنیت انرژی وابسته است .همچنی مسائلی چون تروريسر ،گسترو سوالح هوای
كشتار جمعی ،افرا گرايی مذهبی،مناقشه اسرائیل و فلسطی و ن ايتاً وم متر از هموه
برتری نظامی اياالت متحده آمريكا و داعیه رهبری بالمنازع اي كشوور ،هموه و هموه
باعث شده است كه در منطقه خلیج فارس به دنبات نيووذ و تسولط باشود .حادثوه 11
ستتامبر به اي نيوذ و حضور كمک كرد و از آن پس آمريكا حضور سیاسی و امنیتوی
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خود را در منطقه دوچندان كرد و در ايو راسوتا در پوی رسویدن بوه اهودافش ،عودم
همگرايی كشورهای منطقه به خصوص ايران و عربستان در صدر برنامه هوايش بووده
است .براساس رويكرد رئالیسر ت اجمی ،آنارشی دولت ا را وادار می كنود كوه قودرت
نسبی خود را به حداكثر رسانده زيرا امنیت و بقا در درون نظام بی الملول هویچ گواه
قطعی نیست و دولت ا می كوشند قدرت خود را به حداكثر برسانند .ايواالت متحوده
آمريكا نیز در پی دستیابی به اهداف خود در منطقه ،برای افزايش قدرت نسوبی خوود
و جلوگیری از قدرت گیری ديگران ،همواره در صدد بوده يک تووازن قووای منطقوه
ای به نيع خودو را به وجود آورد .در اي نوع توازن قوای منطقه ای اياالت متحوده
با برقراری رابطه با متحدان منطقه ای خود و ايجاد پايگاه ای نظوامی در ايو منواطق
مانند عربستان و حمايت از آنان،و به خصوص پس از 11ستتامبر با ب انه های مبوارزه
با تروريسر و رفوع ت ديودات در منطقوه و از طورف ديگور ايجواد اخوتالف در بوی
قدرت ای م ر منطقه ای همانند ايران و عربستان سعی دارد از شكل گیری يک اتحواد
منطقه ای كه منافع آمريكا را به خطر خواهد انوداخت جلووگیری نمايود .بور اسواس
رويكرد رئالیسر ت اجمی كه تركیبی است از رئالیسر كالسیک و نورئالیسر ،كشوورها

برای كسب قدرت و حيظ موقعیوت خوود در يوک فضوای آنارشوی در پوی افوزايش
قدرت خود هستند و آمريكا برای افزايش قدرت خود سعی دارد بور منطقوه حسواس
خلیج فارس و منابع و مرزايای آن تسلط يابد .در ايو مقالوه بوا ب وره گیوری از ايو
ديدگاه در پاس به سئوات اصلی مقاله يعنی 8علول اييوای نقوش واگرايانوه آمريكوا در
خلیج فارس در دوره ی پس از 11ستتامبر ،اي فرضیه مطرح شده است كه 8با توجوه
به اي كه اياالت متحده آمريكوا درپوی افوزايش قودرت نسوبی خوود موی باشود وبوا
درنظرگرفت اي نكته كه يكی از راههای رسیدن به اهداف تضعیف اتحادها در خارج
است ،آمريكا سعی دارد از شكل گیری يک اتحاد قوی در منطقه علیه خود جلوگیری
كند،و اي كار را با ايجاد و تشديد واگرايی بی كشورهای منطقه انجام میدهد.

الف -فارسی
آدمی ،علی( ،) 13:1بحران بحري و امنیت منطقه ای جم وری اسالمی ايران ،فصلنامه راهبرد ،س،21
شماره82
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دانشكده حقوق و علوم سیاسی ،شماره(2تابستان)
سازمند،ب اره(،)13:9مطالعه سازمان ای بی

المللی از چشر اندازی تئوريک ،فصلنامه سياست ،مجله

دانشكده حقوق و علوم سیاسی،دوره،3:شماره .2
شی ان ،مايكل( ،)13::ترجمه دهقانی فیروزآبادی ،امنيت بين الملل ،ت ران ،پژوهشكده مطالعات راهبردی
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صدرالرروی ،سیدمحمد( ،)13:1ناكامی آمريكادر عراق ،گزارش بين الملل ،سات هيدهر ،شماره1:3
قنبرلو ،عبداهلل( ،)13:1بررسی مالحظات اقتصادی استراتژی امنیتی آمريكا در خلیج فارس ،مطالعات
راهبردی ،سات ن ر ،شماره  ،3پیاپی33

سیاست جهانی

قوام ،عبدالعلی ،)13:1(،روابط بين الملل:نظريه ها و رويكردها ،ت ران ،سمت
علوی پیام ،علی ،نبض آمريكا در سینه خلیج فارس ،امتداد ،ماهنامه فرهنگ و ادبيات مقاومت ،شماره81
عطايی ،فرهادوقادری و ابراهیمی( ،) 13:5ديتلماسی عمومی و قدرت نرم ايران و آمريكا در عراق جديد،

پس از  33سپتامبر

نقش واگرايانه آمريكا در منطقه خلیج فارس

فصلنامه سياست ،مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی،شماره3
عیوضی ،محمدرحیر( ،)13:1چالش ای سیستر امنیتی آمريكا در خلیج فارس ،روزنامه رسالت،
شماره ،8521صيحه18
كاويانی راد ،مراد( ،) 13:1جايگاه مي وم فضای حیاتی در شكل گیری سیاست خارجی عراق ،فصلنامه
ژئو پليتيک ،سات هشتر ،شماره ،1ب ار
كرمی،كامران ،تلثیر روندهای واگرايی برامنیت منطقه ای درخلیج فارس
www.farsnews.com/newstext.php

كیس  ،كارت و ديگران(،)2552جنگ آمريكا و عراق ،هزينه ها ،پيامدها و گزينه های موجود ،ترجمه
گروه مترجمان مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بی المللی ابرار معاصر ت ران ،نشر ابرار معاصر
مشیرزاده ،حمیرا( ،)13:1تحول در نظريه های روابط بين الملل ،ت ران ،سمت
مجت دزاده ،پیروز( ،)139:خليج فارس،کشورهاومرزها ،ت ران ،عطايی
موسوی شيائی( ،) 13:9نيت خلیج فارس و امنیت ملی اياالت متحده ،فصلنامه سياست ،مجله دانشكده
حقوق وعلوم سیاسی،دوره ،3:شماره3پايیز
واعظی ،محمود( ،)13:1ترتیبات امنیتی خلیج فارس ،نشريه علوم سياسی ،راهبرد،شماره ،15تابستان
وثوقی ،محمدباقر( ،)13:1تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار آن ،ت ران ،سمت
پیشگاه هاديان ،حمید( ،)13::روابط ايران ،عربستان سعودی و عراق بعد از  11ستتامبر ،معاونت
پژوهش ای سیاست خارجی ،مركز تحقیقات استراتژيک.

، نشريه علوم انسانی، روابط خارجی جم وری اسالمی ايران و اتحاديه عرب،) 13:1( ابراهیر،يوسف نژاد
1:  شماره،مجلس و پژوهش
 مذهبی اين- حمله نظامی آمريكا به عراق و تأثير آن بر شكاف های قومی،)13:5( رحمان،يیالقی
 نشر فكر آذي8 ت ران،کشور
. ماهنامه خليج فارس و امنيت، نقش ايران و عراق در تامی امنیت خلیج فارس،) 13:1( ب روز،پارساپور
 انگليسی- ب
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