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راهبرد نظامی دفاعی ایران در برابر شکلگیری ائتلاف نظامی عربی
در منطقۀ خلیج فارس با تأکید بر مقولههای امنیتی
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چکیده
در سالهای منتهی به سال  2222میلادی ،منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غربب سسریا متر اب بر بب ری
عوبمل ژئوپلیتیکی مثل تلاش بب ی کشورهای عببی بببی شکل دهی به یک بئتلاف نظامی عببی سبستن
تحولات فببوبنی شد که رمینه های تنش و درگیبی رب در منطقه بفزبیش دبده بست .بئتلاف نظامی عببری
مورد بشاره که مت اب بر رمینه های ژئوپلیتیکی در منطقه طبح ریزی و دنبال می شود ،بین سرووبل رب در
ذهن ها بیجاد کبده بست که تهدیدهای بمنیتی ببسمده بر بین تلاشها علیره بمنیرت جوهروری بسرلامی
بیببن چیست و ربهببد نظامی دفاعی بیببن در ببببب چنین تلاش هایی چگونه باید باشد؟ پرووهش ااررب
که ببمبنای نظبیۀ نو وبقعگببیی ،به شناسایی و تحلیل عوبمل ژئوپلیتیکی مرثاب برب بیرن بئتلراف نظرامی
پبدب ته ،تلاش کبده بست تا متناسب با شببیط موجود به کنکاش در رببطه با مناسب تبین ربهببدهرای
بب ورد جوهوری بسلامی بیببن در ببببب شکل گیبی چنین بئتلافی بپبدبرد .نتایج مطالعه اارب نشان دبد
که مقامات بیببنی لارم بست رون بفزبیش توبنوندی های نظامی دفاعی در ببببب هب گونه تهدید بر سوی
کشورهای ااشیه لیج فارس ،هوچنین تلاش کنند تا با بهبه ببدبری بر فبصت هرای دینری ،فبهنگری،
بقتصادی و سیاسی نسبت به کاهش رمینه های تنش در لیج فارس و بعتوادربیی دوطبفه بقدبم کنند.
کلید واژهها
بئتلاف نظامی عببی ،بمنیت ،جنوب غبب سسیا ،ژئوپلیتیک ،ربهببد دفاعی نظامی.

مقدمه
* دبنش سمو ته دکتبی جغببفیای سیاسی دبنشگاه تهببن ،تهببن ،بیببن( .نویسنده مسوول)
** بستادیار جغببفیای سیاسی دبنشگاه تهببن ،تهببن ،بیببن.
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در دهههای گذشته ،کشورهای منطقۀ ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا بارها تلاش کبدند تا در
قالب بئتلافهای فببگیب ،رمینۀ هوکاری و تعامل منطقهبی رب فببهم کنند و با تهدیدهای
مشتبک به مقابله بپبدبرند؛ بئتلافهایی مانند ناتوی بسلامی که با هدف مقابله با نفوذ بندیشههای
مارکسیسم در منطقه طببای شد ،یا شوربی هوکاری لیجفارس که بهمنظور ت مین دسته
جوعی بمنیت لیجفارس شکل گبفت ،بما هیچیک بر سنها نتوبنست به نتایج مثابی دست یابد.
در سالهای منتهی به  2222میلادی ،شکلگیبی گبوههای تبوریستی و شورشی در
کشورهایی بر قبیل عببق و سوریه ،سغار اولات جنگندههای سعودی به یون و مدب لههای
نظامی بین کشور در بحبین ،سشفتگی سیاسی در شوال عببق ،بفزبیش تنشها میان بیببن و
عببستان ،اضور نظامی و مستشاری بیببن در عببق و سوریه و ...تنها نوونههای جزئی بر فضای
ملتهب جنوب غبب سسیا رب نشان میدهند؛ بر بینرو بب ی کشورهای عببی منطقه بر جوله
عببستان سعودی ،با هدف مقابله با نفوذ ژئوپلیتیکی بیببن و بفزبیش قدرت نظامی و بقتصادی
ود در منطقه ،وبهان بین هستند تا با شکلدهی به بئتلاف نظامی عببی ،شببیط منطقه رب به
سود ود و به ربر بیببن تغییب دهند؛ شببیط ویوهبی که در سن نویتوبن نقش قدرتهای
جهانی مانند سمبیکا رب در هدبیت بین بیده نادیده گبفت.
در ماه می سال  2202میلادی و همرمان با تشدید علاقۀ کشورهای عببی ااشیۀ لیجفارس
به شکلدهی بئتلاف نظامی عببی جدید  -که بب ی تحلیلگببن سن رب «ناتوی عببی» نام نهادند -
سمبیکا بهطور جدی بر بین بئتلاف باتوالی اوایت کبد .سفب «دونالد تببمپ» رئیسجوهور بین
کشور به ریاض نیز علاقه مندی به بین اوایت رب نشان دبد .با سفب بو به عببستان سعودی و
دیدبر سببن بیش بر پانزده کشور عببی منطقه با بو (در بین دیدبرها رمزمههای شکلگیبی
«ناتوی عببی» نیز جدی شد) رورنامۀ سمبیکایی « »The hillدر مطلبی با عنوبن « An 'Arab

 »Quiet NATO' Including Israel Can Exist if it Staysبیان کبد که تشکیل ناتوی
عببی تلاشی دوباره بببی مقابله با بیببن بست؛ چیزی شبیه به بقدبم نظامی رژیم صدبم در رمان
ریگان.
بر جوله مسائلی که تاکنون سبب شده تا بستب بیجاد بئتلافی منسجم میان کشورهای عببی
ااشیۀ لیج فارس فببهم نشود می توبن به پببکندگی جغببفیایی کشورهای بسلامی ،تفاوت
ببدبشت بین کشورها بر رویکبدهای سیاسی و بینبلوللی بیببن ،ماهیت متفاوت اکومتهای
بسلامی ،تعاملهای فبهنگی و بقتصادی ریشهدبر بب ی بر بین کشورها با بیببن ،توایلندبشتن
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بب ی کشور بببی پذیبش رهببی عببستان سعودی در جنوب غبب سسیا ،هوببهی ناقص کشورهای
فببمنطقهبی مانند سمبیکا با طبح ،تلاش های و ...بشاره کبد.
بین بار بما کشورهای عببی منطقه ،بهویوه عببستان سعودی با هوببهی بب ی قدرتهای
فببمنطقهبی مانند سمبیکا تلاش میکند در قالب طبای جدید و کاملاً متفاوت ،به مقابله با بیببن
و کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی سن بپبدبرند؛ بمبی که در قالب بیدۀ جدید ناتوی عببی دنبال میشود
و بنابب دلایلی مانند بفزبیش تنشها میان بیببن و عببستان ،سیاستهای رد بیببنی دولت جدید
سمبیکا ،بفزبیش رقابتهای بقتصادی و نظامی بیببن با کشورهای ااشیۀ لیجفارس ،بب ی
تنشهای تاریخی میان بیببن و بب ی کشورهای منطقه بفزبیش مییابد.
به بیان دیگب در سال های منتهی به سال  2222میلادی ،منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غبب
سسیا به وبسطه رمینه ها و بست بهای ژئوپلیتیکی فعال سبستن تحولات فببوبنی بست که مهم
تبین بوجی اقیقی سن رب می توبن باتوال شکل گیبی یک بئتلاف نظامی عببی منسجم
تحت عنوبن مشخص ناتوی عببی و علیه منافع و بمنیت میلی جوهوری بسلامی بیببن دبنست؛
شببیطی که نا بمنی رب در منطقه به بوج رساند و رمینه های تنش و درگیبی رب به ویوه در
منطقه لیج فارس بفزبیش دبد.
در چنین شببیطی تضعیف محور مقاومت و به صورت مشخص جوهوری بسلامی بیببن رب
باید کانون توجه چنین تلاش هایی دبنست؛ تلاش هایی که مت اب بر عوبملی نظیب بفزبیش تنش
ها میان بیببن و عببستان ،نقش سفبینی ر د بیببنی سمبیکا در منطقه و نیز بفزبیش قدرت نظامی
بیببن در منطقه طبح ریزی و دنبال می شود بین سووبل رب در ذهن ها بیجاد کبده بست که در
سایه چنین بقدبماتی چه تهدیدهای بمنیتی مشخصی متوجه بمنیت جوهوری بسلامی بیببن می
شود و در ببببب چنین تلاش هایی ربهببد نظامی دفاعی بیببن چگونه باید باشد؟
پووهش اارب که ببمبنای نظبیۀ نو وبقعگببیی ،به شناسایی و تحلیل عوبمل ژئوپلیتیکی
مثاب بب بین بئتلاف نظامی پبدب ته ،تلاش کبده بست تا متناسب با شببیط موجود به کنکاش در
رببطه با مناسب تبین ربهببدهای بب ورد جوهوری بسلامی بیببن در ببببب شکل گیبی چنین
بئتلافی بپبدبرد .نتایج مطالعه اارب نشان دبد که مقامات بیببنی لارم بست رون بفزبیش
توبنوندی های نظامی دفاعی در ببببب هب گونه تهدید بر سوی کشورهای ااشیه لیج فارس،
هوچنین تلاش کنند تا با بهبه ببدبری بر فبصت های دینی ،فبهنگی ،بقتصادی و سیاسی نسبت
به کاهش رمینه های تنش در لیج فارس و بعتوادربیی دوطبفه بقدبم کنند.
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به بیان دیگب شایسته بست تا مقامات بیببنی در شببیط کنونی رون بهبه ببدبری ادبکثبی
بر بشتببکات فی ما بین بببی کاهش رمینه های تنش ،به شناسایی نقاط رعف ،مناطق تهدید،
نوع تهدید و ...بپبدبرند تا بمکان بتخاذ ربهببد مناسب بببی مقابله چه در اوره سخت بفزبری و
چه در اوره نبم بفزبری بیجاد شود.
روش بنجام پووهش اارب که به شنا ت ببعاد و مولفه های ژئوپلیتیکی شکل گیبی بئتلاف
نظامی عببی در منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا پبدب ته بست ،توصیفی تحلیلی بست و
دبده های سن به صورت گبدسوری بسناد ،مدبرک و مطالعه کتابخانه بی بنجام گبفته بست.
چارچوب نظری
چارچوبنظبیمقالهپیشرو بر بحث نظبی مبتبط با هومونی که نووبقع گببیان مطبح می
کنند و نیز بلگوهای رببطه ژئوپلیتیکی که مت اب بر رمینه ها و دلایل مختلف ژئوپلیتیکی شکل
می گیبند ،ایات گبفته بست .بب هوین بساس در بین پووهش تلاش شده تا با کوک گبفتن بر
نظبیه های مبتبط با نووبقع گببیی و نیز دبنش ژئوپلیتیک ،یافته های پووهش تحلیل و برریابی
شوند.
تعریف مفاهیم
ژئوپلیتیک
در سطوح محلی تا جهانی فضاهای جغببفیایی گوناگون ،گبوههای بجتواعی بشب ببپایۀ
ویوگیها و منافع مشتبک میتوبنند به سامان سیاسی متحد دست یابند .هوچنین بهدلیل بینکه
ایات و بقا و رندگی وبادهای بنسانی بر ایث سیاسی بهشدت به عوبمل جغببفیایی بر قبیل
مکان ،فضا ،منابع ،فبصتها و تهدیدها وببسته بست و به سطح قابلقبولی بر قدرت جوعی و
گبوهی بستگی دبرد ،شاید بتوبن سه پاربمتب جغببفیا ،قدرت و سیاست که بلگوهای رفتاری
گبوههای متشکل رب نسبت به یکدیگب تعیین میکنند در بشکالی مثل نوسان قدرت ،رقابت،
همگببیی  ،وبگببیی ،نفوذ ،بحببن ،سلطهگبی ،سلطهپذیبی ،تعامل ،صلح ،بئتلاف ،جنگ ،بمنیت،
تجارت ،مبادله ،ابات و ...ماهیت بصلی ژئوپلیتیک قلودبد کبد (اافظنیا.)02 :0331 ،
ژئوپلیتیک سا تار فکبی ببسمده در بوبیل قبن بیستم بست که بفببدی مانند هوفب ،ربتزل،
کیلن ،بسپایکون و ماهان سن رب مطبح کبدند .بگبچه طبباان بین مفهوم در کشورهای سلوان،
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سمبیکا ،سوئد ،بنگلستان و ...رندگی میکبدند ،ژئوپلیتیک در قالب دبنش جغببفیای سیاسی در
بسیاری بر کشورهای جهان توسعه پیدب کبد؛ مفهومی که هدف سا تار فکبی سن شناسایی و
ساماندهی روشهایی بست که دولتها بهکوک سن میتوبنند قدرت ارجی ود رب بفزبیش
دهند و در بین مسیب بر مسائلی مثل توپوگببفی ،هیدرولوژی ،منابع مببوط به کشاورری ،صنعت،
سیستمهای اولونقل و برتباطات به بهتبین شکل موکن بهبه بببند .(Garfinkle, A.,
)2015: 532

منطقه ژئوپلیتیکی
به بخشی بر سطح سیارۀ رمین یا مجووعهبی بر کشورها و وبادهای سیاسی-فضایی
همجوبر ،بعم بر فضای شکی ،سبی یا تلفیقی گفته میشود که بببساس تبکیب عوبمل سیاسی و
جغببفیایی اص ،دبربی تجانس و هویت مشخص یا کارکبدی مشتبک ،و بر سایب مناطق و
نوبای مجاور متوایز هستند .منطقۀ ژئوپلیتیکی بستبسار شکلگیبی بلگوی فضایی روببط
سیاسی دولتهای درونمنطقهبی و ببونمنطقهبی بست و در فببیند تکاملی ود به سارۀ
ژئوپلیتیکی تبدیل میشود؛ االتی که در سن نیبوهای سیاسی منطقهبی و غیبمنطقهبی فعال
میشوند ،فببیندهای همگببیی ،وبگببیی ،ستیز یا هوکاری در سن توسعه مییابد و روببط سیستوی
باریگببن درون و ببونمنطقهبی مبتنی بب عناصب سا تاری و کارکبدی منطقه بهصورت پیدب و
پنهان شکل میگیبد (اافظنیا.)002 :0331 ،
الگوهای رابطۀ ژئوپلیتیکی
روببط ژئوپلیتیکی روببطی هستند که میان کشورها ،دولتها و باریگببن سیاسی بب پایۀ
تبکیب عناصب سیاست ،قدرت و جغببفیا ببقببر در شکلگیبی هبگونه رببطه میان باریگببن،
عنصب سیاست در قالب باریگبی سیاسی که به ماهیت رببطه شکل میدهد و نیز کنشهایی که
باریگب بنجام میدهد ،پدیدبر میشوند .باید توجه دبشت که عنصب قدرت در شکلدبدن به بلگو و
ماهیت رببطه و نگبش باریگببن به هم تجلی پیدب میکند .عنصب جغببفیا نیز نقش بستبسار رب
دبرد و بنگیزههای لارم رب بببی شکلگیبی بربدۀ سیاسی رببطه ،تجلی فضایی رببطه و ت ایبگذبری
بب سطح قدرت باریگب بهوجود می سورد .روببط ژئوپلیتیکی میان باریگببن بر بلگوهای گوناگونی
شکل میگیبد که میتوبن سنها رب تعاملی ،رقابتی ،نفوذ و سلطه نامگذبری کبد (هوان.)363 :

11

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال چهارم ،شماره  ،43تابستان 4311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکل  1الگوهای رابطۀ ژئوپلیتیکی منبع :نگارندگان

نظریههای نوواقعگرایی درمورد ائتلافهای نظامی
نظبیههای نووبقعگببیی که بفببدی مانند وبلتز و کیندرمان بارنگبی و بصلاح کبدند ،بببساس
فبریات مشخصی شکل گبفته که در سن هبجومبج بساس نظام بینبلولل معبفی شده بست.
کشورها نیز بیش بر هبچیز بب منافع شخصی فکب میکنند و تنها بهدلیل مقابله با دشون وبرد
بتحادیه میشوند .بتحادیه نیز بدون دشون بر بین میرود .نظبیههایی که نووبقعگببیان در
بدبیات علوی جهان طبح کبدند ،چببیی شکلگیبی بئتلافهای نظامی رب بر ببعاد مختلف ببرسی
میکنند).(Waltz, 1979: 79
به بیان دیگب سنها نظبیههای مختلف شکلگیبی بئتلافهای فببملی رب در منطقهبی
ژئوپلیتیکی مطبح میکنند که بر جولۀ سنها میتوبن به نظبیۀ موبرنۀ قوب ،موبرنۀ تهدید ،موبرنۀ
منافع و نظبیۀ هومونی بشاره کبد.
در چارچوب موبرنۀ قوب که بر قدیویتبین نظبیههای سیاست بینبلولل بست و بفببدی مانند
وبلتز سن رب مطبح کبدند ،کشورها رمانی بهسوی بئتلاف میروند که کشوری در منطقه قدرتوند
شود و باتوال سلطۀ سن وجود دبشته باشد .در بین شببیط کشورهای دیگب بببی مقابله با بین
سلطه و بیجاد توبرن قوب بهسوی بئتلاف کشیده میشوند تا بر بین طبیق مانع شبوع جنگ شوند
).(Ray, 1998: 353

بر نظب نووبقعگببیان ،دولتها رمانی دست به تشکیل بئتلاف میرنند که موبرنه در مقابل
تهدید رب ربوری باساس کنند ،بما بیجاد هب بتحاد یا همگببیی به درجۀ بنسجام و قدرت سن ،بر
سربدی عول کشورهای عضو بئتلاف میکاهد و هزینههایی رب بب سنها تحویل میکند .بببساس
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نظبیۀ موبرنه قوب در سیستم بینبلوللی ،توبرن قوب بهعنوبن بمبی جببی بهصورت ودکار شکل
میگیبد و بتحادها عامل بصلی شکلدهی بین فببیند ودکار هستند .به بیان دیگب ،بئتلافها
بهعنوبن پاسخی در ببهم وردن موبرنه قوب تشکیل و سبب تجویع توبنوندی بعضا میشوند
).(Gelpi, 1999: 107

بببساس نظبیۀ موبرنۀ تهدید که بفببدی مانند وبلت سن رب مطبح کبدند ،کشورها در مسیب
شکلدهی به بئتلاف بهدنبال توبرن قوب نیستند و تلاش میکنند موبرنهبی بب رد تهدیدهایی که
به سن ها باساس طب دبرند بیجاد کنند؛ تهدیدهایی که شاید بببساس قدرت دولتهای
متعارض بستوبر نباشد؛ بر بینرو دست به بتحاد با یکدیگب میرنند .غیب بر دو نظبیۀ مذکور ،در
چارچوب نظبیۀ موبرنۀ منافع نیز که بفببدی مانند بشولب سن رب مطبح کبدند ،مهمتبین عنصب
تعیینکنندۀ بئتلاف ،سارگاری بهدبف سیاسی و منافع و توبرنندبشتن قدرت یا تهدید بست .به
تعبیب بشولب ،رفتار کشوری در بتحادیه ربورتاً با اضور قدرت یا تهدیدی ارجی تعیین
نویشود ،بلکه بر طبیق فبصتها بببی دستاوردها و منافع مدنظب قببر میگیبد.
یکی دیگب بر نظبیهپبدبربن نظبیۀ نووبقعگببیی که درمورد بئتلافها نظب دبده بست ،بشولب
بست .وی با بنتقاد بر نظبیۀ موبرنۀ قوب و موبرنۀ تهدید ،موبرنۀ منافع رب بربئه کبد .بر نظب بو
مهمتبین عنصب تعیینکنند ۀ بئتلاف ،سارگاری بهدبف سیاسی و منافع بست نه بیتوبرنی قدرت
یا تهدید .به تعبیب وی رفتار کشوری در بتحادیه رب ربورتاً اضور قدرت یا تهدیدی ارجی
تعیین نویکند ،بلکه بین رفتار بهکوک فبصتها بببی دستاوردها و منافع تعیین میشود .وی
معتقد بست با بین نظبیه میتوبن چگونگی شکلگیبی بئتلاف رب در سطح ملی و سیستوی
توریح دبد).(Waltz, 1979: 91-97
علاوهبب نظبیههایی که به سنها بشاره شد ،نظبیۀ دیگبی با عنوبن نظبیۀ هومونی مطبح بست
که جورف نای سن رب بببی بولین بار طبح کبد .بببساس بین نظبیه ،یک کشور بهبندبرهبی قدرتوند
بست که بب روببط میان کشورها اکومت کند و قصد چنین کاری رب نیز دبشته باشد؛ موروعی
که شکلدهی به بئتلاف رب نه بهدلیل موبرنه ،بلکه وببسته به ببتبی قدرت ارجی میدبند
) .(Brilmayer, 1994: 24بگبچه معوول ًا هومونی در چارچوب نظبیۀ وبقعگببیی و بهویوه
وبقعگببیی سا تاری ببرسی میشود ،دربارۀ بین مفهوم در چارچوب نظبیههای مختلف دیگب نیز
بحث شده بست .مارکسیستها سن رب بهعنوبن مبالۀ پیشبفته و پیچیدهبی بر سلطه ،غلبۀ
طبقاتی و بمپبیالیسم و بببی جبببن ناتوبنی نظبیههای بمپبیالیسم و وببستگی مدنظب قببر دبدهبند
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و در بدبیات جدید بین اوره ،بهویوه در نظبیۀ «نظام جهانی» بهبۀ فببوبنی بر سن ببدهبند.
وبلبشتاین سن رب بهطور جدی و بر منظب جامعهشناسی تاریخی روببط بینبلولل مدنظب قببر دبده
بست .بهطورکلی یک دولت بببی بیفای نقش هومونی به منابع متعددی نیار دبرد و علاوهبب
قدرت نظامی باید بب چهار مجووعه بر منابع عودۀ بقتصادی موبد ام ،منابع سبمایه ،باربر و
ببتبی بیرقیب در تولید کالاهایی که بررش بسیار بالایی دبرند ،کنتبل دبشته باشد .بببی بینکه
دولتی بتوبند در موقعیت هومونی قببر بگیبد ،باید مجووعهبی بر عوبمل رب فببهم سورد .بین عوبمل
شامل ببتبی نسبی ،بربدۀ ملی و پذیبش بینبلوللی بست).(George, 1993: 198-202
به بیان دیگب فبض نظبیۀ نووبقعگببیی و قالبهای فکبی ریبمجووعهبش در نظام بینبلولل
بین بست که دولتها (باریگببن بصلی) سعی دبرند با بهبهگیبی بر ببزبرهای دب لی و ارجی
ادبکثب منافع ود رب ت مین کنند .عنصب متغیب سا تاری در بین نظام هوان توبنوندیهای
نسبی بست که با بلهام بر بصل ودیاری صورت میگیبد .بین بصل موجب شکلگیبی بلگوهای
بئتلافی بینبلوللی یا بلگوهای دب لی متفاوت میشود که ااصل سن تشکیل موبرنۀ قدرت بست.
بببینبساس نووبقعگببیان بهجای تلقی قدرت بهعنوبن هدف نهایی ،سن رب ببزبری دوسویه
میبینند که بگب دولت ها در میزبن در ب تیار دبشتن سن دچار بفببط یا تفبیط شوند و موبرنۀ
قدرت در یک منطقه بب هم بخورد ،باتوال مخاطبه و نابمنی بالا میرود.
عوامل موفقیت یا شکست ائتلاف های منطقهای
پووهشگببن بب بساس بندیشه های مدرن و در رببطه با دلایل موفقیت و یا شکست فببیند
شکل گیبی بئتلاف های منطقه بی موبرد مشخصی رب بب شوبده بند که در بدبمه به ب تصار مورد
بشاره قببر می گیبد.

جدول  1عوامل موفقیت و شکست سازمان های منطقه ای بر اساس اندیشه های مدرن
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عوبمل موفقیت

هوگونی بیشتب کشورهای عضو به عنوبن عامل بفزبیش بتفاق نظب سنها ،پشتیبانی گستبده تب کشور
های منطقه بر تصویمهای منطقهای به علت بب وردبری بر مشبوعیت بومی ،ال و فصل بهتب و
مثابتب منارعات ،محدود بودن طبفهای سوم در منارعات و دستبسی سسانتب به سنها ،رعف و
ناکارسمدی سارمانهای جهانی در بر میانببدن ب تلافها بویوه ب تلافهای منطقه بی ،ت ایبپذیبی
کوتب بر نفوذ قدرتهای بزرگ و تنش میان سنها ،بویوه در کار نبودن اق وتو در تصویم گیبیهای
سارمان منطقه بی

عوبمل شکست

مبهم و بنعطافپذیب بودن مفهوم منطقه ،ت ایبپذیبی منفی سارمانهای منطقه بی و دولتهای عضو
سن بر بببقدرت ها ،قدرتهای جهانی و قدرتهای منطقهه بی و دشه دبر شدن نسبی بستقلال سنها
در تصویم گیبی ،درست تبیین نشدن رببطه ی سارمانهای جهانی با سارمانهای منطقه بی ،تنوع
سارمانهای منطقه بی بر لحاظ سیاسی ،جغببفیایی ،سطح توسعه و ، ...کوتب بودن روانت بجببیی
تصویمهای سارمان منطقه بی نسبت به سارمانهای جهانی مانند سارمان ملل متحد ،مشکلات فببوبن
مالی و بودجه بی ،رعف ساماندهی و نبود سیین کار و تجببه لارم در مدیبیت بحببنهای منطقه بی،
فببگیب نبودن بسیاری بر سارمانهای منطقه بی ،دشوبری در ت مین بیطبفی ،ناتوبنی در بابگذبری بب
عوبمل ارج بر منطقه ،نبود توبرن قدرت در مناطق و وجود قدرتهای مبکزی و پیببمونی در سارمان
های منطقه بی ،مشکلات سارمانهای منطقه بی بببی مدب له در بمور دب لی کشورها

(ب وبن کاظوی.)066-063 :0333 ،
امنیت و ابعاد مختلف آن
بمنیت در معنای عینی سن یعنی فقدبن تهدید نسبت به بررش های کسب شده و در معنای
ذهنی سن یعنی فقدبن هببس بر بینکه بررش های مزبور مورد اوله قببر می گیبد ) wolfers
 .(1962: 105بب پایه مفهوم بمنی ت کشوری دبربی بمنیت بست که درصورت باتببر بر جنگ،
مجبور به فدب کبدن منافع ایاتی ود نباشد و در صورت وقوع جنگ منافع ایاتی ود رب با
پیبوری در جنگ افظ کند .بمنیت ببعاد مختلفی بر جوله بجتواعی ،سیاسی ،نظامی ،بقتصادی،
فبهنگی و ریست محیطی دبرد و در سطوح محتلف محلی ،ملی ،منطقه بی و جهانی قابل تعبیف
بست(روشندل.)00 : 0321 ،
ببی بوربن و بل ویور در کتاب مشتبکشان با عنوبن «مناطق و قدرت ها» ،مدعی هستند که
بمنیت هیچ کشوری تنها متکی بب ود نیست و نوی توبن بببی تحلیل بمنیت ملی یک کشور به
عوبمل دب لی بتکا کبد .بر طبفی به دلیل بینکه سطح جهانی نیز بسیار کلی و فاقد فهم کلی بر
بمنیت بببی کشورهاست ،بنابببین سنها سطح منطقه بی رب به عنوبن سطح تحلیل مناسب معبفی
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می کنند ) .(Buzan and Waever ,2009: 54پووهشگببن بببی بمنیت ببعاد مختلفی نظیب
بجتواعی ،نظامی ،سیاسی ،فبهنگی ،بقتصادی و ریست محیطی در نظب می گیبند و بب بین باور
هستند که ببور ب لال در هب کدبم بر ببعاد می توبند به صورت رنجیبه بی دیگب ببعاد رب نیز مت اب
سارد.
کشورها هووبره مسائل و عوبملی رب به منظور بیجاد یک هویت ملی بمنیتی می کنند.
هوچنین فببیند غیب بمنیتی کبدن عبارت بر اذف یک مسوله یا عامل اص بر فهبست بین
فببیندهاست که گاهی بوقات بب ی تهدیدهای دیگب ذهن و تصور رب کاملاً به ود مشغول نوی
کنند و تصوربت تکان دهنده تب و قدرتوندتبی رب جایگزین سنها می گبدبند .بمنیت ساری،
مببوط به شببیطی بست که رمینه های کنش هوکاری جویانه باریگببن منطقه بی و قدرت های
بزرگ در ربستای تحقق بهدبف مشتبک بیجاد شود .تا کنون موروعاتی بر جوله نبود موبرنه
قدرت منجب به تدبوم جدبل های منطقه بی ،بیدئولوژیک و ژئوپلیتیکی در مناطق مختلف
ژئوپلیتیکی نظیب جنوب غبب سسیا شده بست .گفتنی بست در سا تار نظام دو قطبی ،باریگببن
بصلی نظام بین بلولل تلاش می کبدند تا روند بمنیت منطقه بی رب بب بساس ربورت های
سا تاری و بین بلوللی پیگیبی شود(سذرشب و مومنی.)011 :0336 ،
راهبرد دفاعی
وبژه بستببتوی م ذ بر وبژه یونانی ) (Stratagosبه معنای فناوری جنگ و یا طبح نقشه
بببی جنگ ،نگاه به بین وبژه نوایانگب وجود صایص نظامی در بطن و وبستگاه بین وبژه بست.
بب ی بستببتوی رب بب مفهوم جنگ و طبح ریزی و یا نائل شدن به بهدبف جنگ و پیبوری در
سن ،ت کید دبرند .به طور مثال (کلار ویتس) بستببتوی رب فن تدبرک جنگ ها و تبسیم طبح ها و
نقشه های کلی بببی جنگ می دبنست .در جای دیگب کلار ویتس ،تعبیف دیگبی بر بستببتوی
دبرد و سن رب فن به کارگیبی نببد بببی نایل شدن با بهدبف جنگ میدبند(.علینقی)06 :0330 ،
استراتژی ملی
بستببتوی ملی مجووعه بی بر بنتخاب های ملی بست که با عنایت به محدودیت ها و
بمکانات ملی به قصد نایل شدن به بهدبف تدبرک می شوند .در تعبیف دیگب بر بستببتوی ملی
بب ی صااب نظببن ،بستببتوی رب به کار گیبی توام توبنایی های جامعه بببی تحقق بهدبف ملی
می دبنند .هوچنین «جان بم .کالینز» ،بستببتوی رب بین طور تعبیف می کند« :فن و علوی که
ندرت ملی رب تحت توام شببیل به منظور کنتبل طبف مقابل به بندبره و طبیق موردنظلب با به
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کار ببدن تهدید نیبوهای مسلح ،فشار غیب مستقیم ،سیاست ،طفبه و گبیز و سایب ببزبرهای قابل
تصور بسیج می کند و بدین وسیله علایق و مقاصد بمنیت ملی رب ببسورده می سارد»(غلامپور،
.)62 :0333
امنیت ملی
بمنیت ملی به ورعیتی گفته می شود که طی سن یک ملت قادر بست بهدبف منافع و بررش
های ایاتی مورد نظب ود رب در سطح ملی و فببملی گستبش دهد و یا ادبقل در ببببب
تهدیدبت بالقوه و بالفعل دب لی و ارجی بر سنها افاظت کند(ببرگب .)06 :0332 ،به عبارت
دیگب ،مفهوم بمنیت ملی عبارت بست بر بین که کشورها چگونه سیاست ها و تصویوات لارم
بببی اوایت بر بررش های دب لی در مقابل تهدیدبت ارجی رب بتخاذ کنند(غلامپور:0333 ،
.)63
رابطه امنیت با تهدید
فارغ بر تعاریف و ببعادی که در مورد بمنیت مورد بشاره قببر می گیبد ،یکی دیگب بر
موروع ات مهم در بین باره رببطه بمنیت با تهدید و به ویوه بنوبع مشخصی بر تهدید بست .بین
مسوله بر سن جهت مهم بست که لارم بست ،در بتخاذ ربهببدهای مشخص به نوع تهدید و میزبن
بابگذبری سن بب روی بمنیت توجه ویوه بی شود.
یکی بر نظبیه پبدبربن ببجسته اوره بمنیت باری بوربن بست .وی در مطالعات بببی بمنیت و
مفاهیم مبتبط با سن سه بصل بساسی رب متصور بست که که عبارت بند بر .0 :سلح تحلیل سن که
جهانی نیست و بیشتب به تحلیل منطقه بی گببیش دبرد؛  .2بخش ها و ببعاد بمنیت که متعدد
بست و صبفاً نظامی گبی رب شامل نوی شود؛  .3باور به نفی بمنیتی کبدن موروعات.
وی در رمینه بصل نخست ،با بشاره به سه سطح جهانی ،منطقه بی و دب لی بمنیت ،علت
توجه بیشتب به بمنیت منطلقه بی رب مقتضیات بمنیتی بی ویوه هب منطقه می دبند که طبعاً
رون نفی یکسان بنگاری نظبی و عولی ،تحلیل های بمنیتی متفاوتی رب شکل می دهد .سپس
در رمینه بصل دوم یادسور می شود که بمنیت منحصب در بمنیت نظامی نیست و بمنیت دبربی
ببعاد گوناگونی بر جوله ببعاد سیاسی ،بجتواعی ،بقتصادی ،نظامی ،و ریست محیلی بست .سن گاه
وی به بصل سوم می پبدبرد و رون بنتقاد به بمنیتی دیدن هوه تهدیدها ،بر لزوم ورع
معیارهایی به منظور توییز تهدید بمنیت ملی بر غیب سن سخن می گوید (بوربن-03 :0323 ،
 .)02به عقید بوربن ،بینکه چه موقعی یک تهدید به موروع بمنیت ملی تبدیل می شود ،به نوع
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تهدید ،چگونگی نگبش به سن و نیز میزبن جدی بودن سن بستگی دبرد .عوبمل مثاب در جدی
بودن تهدید هم عبارت بست بر :مشخص بودن هویت سن ،قبیب بلوقوع بودن یا نزدیکی سن بر
لحاظ فاصله ،شدت باتوال وقوع سن ،شدت عوبقب باتوالی سن و بینکه سیا بوراع و شببیط
تاریخی سبب تقویت سن تهدید می شوند یا یب (بوربن.)013 :0333 .
به بیان دیگب ،رمانی موروع ،جنبه بمنیتی می یابد که هوچون تهدیدی بساسی بببی یک
موجود (که به طور سنتی  -ولی نه بلزبم ًا -دولت متشکل بر اکومت ،سبرمین و جامعه بست)
جلوه کند .در بین چارچوب بست که بصلاح تهدید وجودی بهویت می یابد که به بعتقاد وی
معنای سن رب می توبن در برتباط با سبشت اص موجودیتی که مدنظب بست ،فهوید؛ به عنوبن
مثال ،در بخش بقتصادی ،بگب چه مشخص کبدن موجودیت های مورد تهدید و تهدیدهای
وجودی دشوبر بست ،می توبن تهدید بقای بقتصاد ملی ورشکستگی ملی یا ناتوبنی در ت مین
نیارهای بساسی مبدم) در صورتی که بقای مبدم کشور در معبض طب باشد رب مورد بشاره قببر
دبد (بورربن ،ویور و ویلد .)26-12 0336 ،بب بین بساس می توبن مببد بوربن بر بمنیت رب ببببب با
رهایی بر تهدید تعبیف کبد و بمنیت رب در نبود مسوله دیگبی به نام تهدید درک کبد ( انی
.)031 :0333
بوربن بمنیت رب مفهومی بب سا ته جامعه می دبند .بنابب بین وقتی بر سن سخن می گوییم ،در
اقیقت بر فهوی سخن گفته بیم که در جامعه بی فهم اص ود رب دبشته که به تفاوت گستبه
تهدیدها و ببنامه بمنیتی سن با دیگب باریگببن منجب می شود ولی سن رب توام مسوله نوی دبند و
بر بمکان ببور تعارض میان فهم و وبقعیت بیبونی سخن به میان می سورد (بوربن.)03 :0323 ،
رابطه راهبرد و تهدید
ربهببد به منظور نثی ساری ،بی اباتی و کم باب نوودن تهدیدبت دب لی و ارجی در
اوره ها و بخش های مختلف و بیجاد تغییببت پیاپی در روببط میان باریگببن درونی و بیبونی
میدبن شکل می گیبد ،بین تغییببت کم و بیش گستبده و با سبعت پیش می رود ،در پایان
نظام دوقطبی سبب دوبم و پایدبری تهدیدبت بر نظب ماهیت و میزبن قدرت سن شده بست .در
اال اارب به طور موقت دولت ها و مل تها توبنسته بند باور نوایند که پایان جنگ سبد جهان
رب به سوتی سوق می دهد که قدرت و توبنایی ها در بدبره و مدیبیت منارعات و بحببنها که می
توبنند رمینه سار تهدیدبت در اوره های گوناگون کبدند ،بیشتب می شود .
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بستببتوی دبربی رببطه مستقیم با تهدیدبت بست ،چبب که بببی بیون ماندن و غلبه بب
تهدیدبت باعث می گبدد که دولت ها و ملت ها متناسب با بمکاناتی که در ب تیار دبرند ،بقدبم
به تدوین بستببتوی نوایند که با توجه به نوع و میزبن تهدیدبت قابلیت بجبب دبشته باشد .موکن
بست یک بستببتوی دفاعی وب بر سوی کشوری تدوین شود ،لیکن در صحنه ی بجبب هیچ
تناسب و مطابقتی با بمکانات سن کشور ندبشته باشد .بدین تبتیب ،بین گونه بستببتوی در عول
با مشکلات و نابسامانی های ریادی روبه رو گبدیده و قابلیت بجبب رب بر دست می دهد.
بنابببین ،در تدوین بستببتوی که توسط کارشناسان ،صااب نظببن و مقامات رده بالای نظام
صورت می گیبد ،توجه ویوه و اصی به توبنایی ها و بمکانات موجود می شود ،تا در سایه چنین
بمکانات و توبنایی ها یک بستببتوی قابل اصول دفاعی صورت بگیبد.
وقتی بحث بر رببطه بستببتوی و تهدید به میان می سید ،ذهن سدمی نا ودسگاه متوجه منافع
ملی و بمنیت ملی می شود .رمانی که مساله تهدید بمنیت ملی و منافع ملی مطبح می گبدد،
سنگاه بست که چگونگی رببطه بستببتوی و تهدید به روشنی مورد توجه قببر می گیبد و در موبرد
ریب ببجسته می شود:
بلف) تهدید نظامی ،بساسی تبین و بصلی تبین تهدید بمنیت ملی تلقی میشود؛
ب) مقابله نظامی ،مناسب تبین ببزبر بببی مقابله با تهدیدبت بست؛
ج) تهدیدبت ارجی نسبت به تهدید دب لی ،بر بهویت و بولویت بیشتبی بب وردبر بست.
(درویشی)001 :0323 ،
مطالبی که مورد بشاره قببر گبفت ،نشانگب رببطه بستببتوی نظامی با تهدید بست .بستببتوی
نظامی چه در رمان تدوین در دربر مدت بببی رسیدن به بهدبف معین ،چه بببی مقابله با
تهدیدبت باتوالی بر سوی دشون ارجی یا دب لی با یکدیگب رببطه منطقی دبرند؛ بستببتوی ها
بب بساس نوع تهدید طبح ریزی و تدوین می گبدد.
بستببتوی و تهدید رببطه متقابلی با یکدیگب دبرند .بدین دلیل هووبره بغلب بستببتوی ها به
ویوه بستببتوی نظامی بببی مقابله با تهدیدبت و نحوه مقابله و نثی نوودن تهدیدبت تدوین می
گبدد .در تدوین بستببتوی نوع تهدید بسیار اائز بهویت بست .یک وقت تهدید ،تهدید بقتصادی
بست ،باید بستببتوی بقتصادی تدوین کبد و یا تهدید ،تهدید نظامی بست ،باید بستببتوی دفاعی
تدوین شود .قابل ذکب بست که بغلب کشورهای قدرتوند دبربی چنین بستببتوی هایی هستند.
هوچنین در طول تاریخ بنسان هویشه به وبسطه مورد تهدید قببر گبفتن ،ببنامه هایی بببی
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غلبه بب بین گونه تهدیدبت رب بببی ودش محفوظ کبده و بر سن بهبه مند شده بست .چبب که
هیچ قومی یا ملتی بدون بستببتوی نوی توبند بب پیش سمدهای ناگهانی غلبه کند .بنابببین،
بستببتوی به وبسطه تبس بر تهدید و بببی مقابله و غلبه بب تهدید دشون تدوین می شود(غلامپور،
.)63 :0333
قلمرو جغرافیایی پژوهش
ابات در منطقه لیج فارس ،بمبوره یک چالش بزرگ بستببتویک بببی بمنیت و بقتصاد
جهانی بست .وببستگی و بتکا به بنبژی منطقه در هزبره سوم میلادی به شدت بفزبیش وبهد
یافت .هوچنین بین منطقه بر چند دهه گذشته در کانون مسائل بمنیت بین بلوللی بوده بست و
موقعیت ژئوبستببتویک ،منابع عظیم بنبژی بر مهم تبین عوبمل توجه به بین منطقه محسوب می
شود(بزرگوهبی و طباطبایی .)32 :0332 ،بکنون به موبردی که ذکب شد مسوله تلاش ها بببی
شک ل دهی به یک بئتلاف نظامی و رد بیببنی در لیج فارس رب باید برافه کبد.
بهطورکلی منطقۀ ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا و بهصورت جزئی ااشیۀ جنوبی لیجفارس
که در طول سالهای متوادی پایگاه تلاشهای فببوبن سمبیکاییها بببی کاهش قدرت و بمنیت
ملی بیببن و بهچالشکشیدن بمنیت منطقهبی جنوب غبب سسیا بست ،قلوبو جغببفیایی پووهش
اارب بست؛ منطقهبی که بهتارگی بب ی کشورهایی عببی در سن با اوایتهای ویوۀ رئیسجوهور
سمبیکا در پی سغار تلاش های جدیدی بببی تضعیف موقعیت بیببن هستند و تلاش می کنند در
بین منطقه دست به تشکیل بئتلاف نظامی عببی بزنند.

11

راهبرد نظامی دفاعی ایران در برابر شکلگیری …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکل  2منطقۀ جغرافیایی جنوب غرب آسیا و کشورهای حاضر در این منطقه
(منبع :نگارندگان)

بب بساس مطالعات بنجام شده در منطقۀ مورد بشاره کشورهایی مانند عببستان سعودی،
یون ،بحبین ،بردن ،بماربت متحدۀ عببی ،کویت و مصب بهشدت شکلگیبی بئتلاف نظامی عببی
رب دنبال میکنند و بلبته بب ی کشورهای عببی-سفبیقایی دیگب مانند مببکش ،سودبن ،لیبی،
بلجزبیب و تونس نیز به عضویت در سن علاقهمند هستند.
به طور مثال در ماه می سال  2202میلادی و همرمان با تشدید علاقۀ کشورهای عببی
ااشیۀ لیجفارس به شکلدهی بئتلاف نظامی عببی جدید  -که بب ی تحلیلگببن سن رب «ناتوی
عببی» نام نهادند  -سمبیکا به طور جدی بر بین بئتلاف باتوالی اوایت کبد .سفب «دونالد
تببمپ» رئیسجوهور بین کشور به ریاض نیز علاقهمندی به بین اوایت رب نشان دبد .با سفب بو
به عببستان سع ودی و دیدبر سببن بیش بر پانزده کشور عببی منطقه با بو (در بین دیدبرها
رمزمههای شکلگیبی «ناتوی عببی» نیز جدی شد) رورنامۀ سمبیکایی » «The hillدر مطلبی
با عنوبن »  «Quiet An 'Arab NATO' Including Israel Can Exist if it Staysبیان
کبد که تشکیل ناتوی عببی تلاشی دوباره بببی مقابله با بیببن بست؛ چیزی شبیه به بقدبم نظامی
رژیم صدبم در رمان ریگان.
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بین بئتلاف نظامی عببی که بب ی تحلیلگببن بر سن به عنوبن ناتوی عببی یاد می کنند و یک
بئتلاف دسته جوعی و منطقه بی بببی مقابله با بیببن رب در کانون توجه ود دبرد و در سال های
ب یب توسط ملک سلوان ،پادشاه عببستان سعودی و با شبکت سببن پانزده کشور عببی به علاوه
تبکیه و پاکستان و «دونالد تببمپ» ،رئیس جوهور سمبیکا در ریاض و بببی بستوببر سیاست
های مقابله جویانه عببستان سعودی با جوهوری بسلامی بیببن مطبح شد ،بر بین جهت که بب
لاف نا توی بسلامی و سایب بیده های بئتلافی پیشین کامل ًا عببی بست ،بودجه سن توسط
کشورهای عببی و ابوتوند ت مین می شود ،بعضای سن به شدت به عببستان وببسته هستند و
نیز مبکز فبماندهی سن نیز در ریاض و به دست عببستان سعودی وبهد بود ،تا ادود ریادی با
طبح های تقابلی دیگب م تفاوت بست و تحت ت ایب هوین عوبمل بر بمکان توفیق بیشتبی
بب وردبر بست(رایوی.)22 :0332 ،
رمزمههای ت سیس ناتوی عببی نخستینبار پس بر سفب دونالد تببمپ ،رئیسجوهوری
سمبیکا ،به عببستان سعودی در  20مه  2202مطبح شد .بین سفب که بولین سفب رسوی تببمپ
پس بر تکیه بب صندلی ریاستجوهوری بود ،با هدف تقویت متحدبن و نزدیک کبدن دیدگاههای
متفاوت باریگببن عببی در چهارچوب ربهببد اورمیانهبی سمبیکا صورت میگبفت .در بین تاریخ،
ادود بیست کشور عببی و بسلامی با اضور تببمپ در ریاض گبدهم سمدند و موروع بیببن یکی
بر بصلیتبین محورهای بین نشست بود و پیشنهاد تشکیل بئتلاف موسوم به «ناتوی عببی» نیز
بببی بولینبار در بین نشست ،بیشتب با هدف مقابله با نفوذ بیببن مطبح شد ،هبچند تاکنون به
دلایل مختلف ،بر پیشنهادهای بولیه و بب ی بقدبمات محدود هوچون ررمایش مصب در بوبسط
سال  2203و نشست مقدماتی نوایندگان نظامی در بوبیل سال  2203فببتب نبفته بست .شاید بر
بین ربویه بود که در نوبمبب  2203و در جبیان کنفببنس بمنیتی منامه ،بببی نخستینبار طبح
بئتلاف بستببتویک اورمیانه شامل :سمبیکا ،شوربی هوکاری لیج فارس ،مصب و بردن مطبح
شد و در ژبنویه  ،2203مایک پامپوو رون بشاره به بینکه هدف دولت تببمپ بر بین بئتلاف
موبجهه با جدیتبین طبهای منطقه و اوایت بر هوکاری در اوره بنبژی و بقتصادی بست
گفت که رمان پایان دبدن به رقابتهای گذشته بببی بهبود ورعیت منطقه فببرسیده بست(کبمی،
 :0333موسسه مطالعاتی ببببر معاصب).
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یافتههای پژوهش
بب بساس سنچه مطالعات و ببرسی های بنجام شده ،با بینکه در بندیشه سیاسی بسلامی
وادت و بنسجام بسلامی بب پایه مفاهیوی چون بمت و پبهیز بر دبمن ردن به ب تلاف های قومی
و نوبدی مبنای تولید بمنیت و رندگی مسالوت سمیز بست ،بما در شببیط کنونی کشورهای
ااش یه لیج فارس به ویوه عببستان سعودی مت اب بر نقش سفبینی های مخبب باریگببن
فببمنطقه بی نظیب سمبیکا در پی سن هستند تا در قالب بئتلاف های نظامی به تولید بمنیت در
منطقه بپبدبرند و بببی هوین به شدت به دنبال ت سیس یک بئتلاف نظامی عببی تحت عنوبن
ناتوی عببی هستند.
ببرسی و مطالعات بنجام شده پیببمون شببیط کنونی منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا و
مناسبات موجود کشورها نشان دبد ،عوبملی چون بفزبیش توبن و تسلیحات نظامی بیببن ،بفزبیش
نا بمنی و تنش میان بیببن و عببستان ،نقش سفبینی قدرت های فببمنطقه بی و ت ایب گذبری
سنها ،نبود وببستگی بقتصادی میان بیببن با کشورهای ااشیه جنوبی لیج فارس ،اجم بالای
نفت و گار و بنبژی در لیج فارس و رقابت کشورهای عببی با بیببن بببی تصااب باربر بنبژی،
مذهب ،ربان و قومیت متفاوت کشورهای عببی ااشیه لیج فارس و نیز توبفق هسته بی بیببن
با  1+0بب فبب یند شکل گیبی بئتلاف نظامی عببی لیج فارس ت ایب مستقیم دبرند .به بین معنا
که کشورهای عببی لیج فارس نگببن هستند ،بیببن بب پایه عوبملی که ذکب شد در یک رقابت
ژئوپلیتیکی تنگاتنگ با سنها ،به هوببه دیگب متحدبنش در محور مقاوت گوی سبقت رب بر سنها
ربوده و به یک قد رت ببتب و غیب قابل مهار تبدیل شود؛ شببیطی که بر قببر معلوم و بب بساس
تحولات مشهود سنها رب بب سن دبشته با کوک گیبی بر متحدبن فببمنطقه بی به ویوه سمبیکا در
پی شکل دهی به یک بئتلاف نظامی عببی بب سیند تا در ببببب بیببن به قدرت باردبرندگی و چه
بسا هجومی کافی دست یابند.
بر سوی دیگب نگارندگان پووهش اارب روببط اسنه بیببن با عوان به عنوبن یکی بر
کشورهای عببی مواب در لیج فارس ،ببور و تشدید تنش میان قطب با دیگب کشورهای عببی،
نگببنی رقبای بقتصادی منطقه مثل هند ،تبکیه و روسیه بر شکل گیبی بین بئتلاف و تسبی
پیامدهای سن به منافع بین کشورها ،عدم هوببهی کامل رهبببن سیاسی مصب با بئتلاف و
درگیبی سنها با بعتببرات دب لی ،بفکار عوومی دب لی کشورهای عببی و شکاف دولت – ملت
در بین کشورها ،تلاش های میانجی گببیانه پاکستان و عببق بببی بهبود روببط بیببن و عببستان
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و نیز هزینه های سنگ ین بئتلاف و نگببنی بر ببور جنگ توام عیار رب بر جوله موبنع شکل گیبی
بین بئتلاف می دبنند که فببیند تحقق چنین بئتلافی رب با مشکل رو به رو کبده بست؛ اقیقتی
که تا کنون نیز روند دست یابی کشورهای عببی ااشیه لیج فارس به یک بئتلاف نظام مند و
سارمان یافته رب ناقص باقی گذبشته بست.
در بدبمه به بین عوبمل مواب و نیز موبنع در قالب جدول بشاره می شود.
جدول شماره :2عوامل ژئوپلیتیکی موفقیت و شکست ائتلاف نظامی عربی خلیج فارس
عوبمل موفقیت

بفزبیش توبن و تسلیحات نظامی بیببن در سال های ب یب ،بفزبیش نا بمنی و تنش میان بیببن و
عببستان ،نقش سف بینی قدرت های فببمنطقه بی و ت ایب گذبری سنها ،نبود وببستگی بقتصادی میان
بیببن با کشورهای ااشیه جنوبی لیج فارس ،اجم بالای نفت و گار و بنبژی در لیج فارس و رقابت
با بیببن ،مذهب ،ربان و قومیت متفاوت کشورهای عببی ااشیه لیج فارس ،توبفق هسته بی بیببن با
 1+0موسوم به ببجام

عوبمل شکست

روببط اسنه بیببن با عوان ،ببور و تشدید تنش میان قطب با دیگب کشورهای عببی ،نگببنی رقبای
بقتصادی منطقه مثل هند ،تبکیه و روسیه بر شکل گیبی بئتلاف ،عدم هوببهی کامل رهبببن سیاسی
مصب با بئتلاف ،فشار بفکار عوومی دب لی کشورهای عببی ،میانجی گبی پاکستان و عببق بببی بهبود
روببط بیببن و عببستان ،هزینه های سنگین بئتلاف و نگببنی بر ببور جنگ توام عیار

منبع :نگارندگان
هوانطور که پیشتب مورد بشاره قببر گبفت ،هوسان با بمنیت و ببعادی که بببی سن می توبن
متصور شد ،باید تهدید و ببعاد سن رب قببر دبد و بینگونه تفسیب کبد که هب چیزی که سبب به
مخاطبه بفتادن بمنیت در سطوح و ببعاد مختلف شود ،در وبقع تهدیدی بست که می توبن پیش
بر تحقق مورد بار وبنی و تحلیل قببر دبد تا بر وقع سن و تحویل سارت هایی که می توبند
متوجه یک سیستم کند ،جلوگیبی کبد.
بئتلاف نظامی عببی موسوم به ناتوی عببی که در سال های منتهی به سال  2222میلادی بر
سوی کشورهای جنوبی ااشیه لیج فارس به ویوه عببستان سعودی مورد توجه و پیگیبی قببر
گبفت و در سایه اوایت های ویوه دولت مستقب در سمبیکا به ریاست «دونالد تببمپ» رنگ و
بوی جدی تبی ب ه ود گبفت ،می توبند در دو سطح مقدماتی و نهایی تهدیدی جدی بببی
بمنیت ملی بیببن قلودبد شود .هوچنین دقت نظب در مورد رمینه های ژئوپلیتیکی مواب بب شکل
گیبی بین بئتلاف گویای سن بست که در صورت بستوببر روند موجود ،نهایی شدن بئتلاف نظامی
عببی لیج فارس و عدم بتخاذ ربهببدهای نظامی دفاعی متناسب و هوشوندبنه ،تهدیدبت
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نظامی ،سیاسی ،بقتصادی ،ریست محیطی ،فبهنگی متوجه جوهوری بسلامی بیببن وبهد شد و
بمنیت ملی بیببن رب در ببعاد مختلف متحول سارت وبهد کبد.
به طور مثال کاهش مشارکت و هوکاری های بقتصادی بیببن با کشورهای عببی لیج
فارس نظیب بماربت متحده عببی و قطب که در سال های ب یب و در سایه رویه های ااکم شدت
گبفت ،سارت های بقتصادی قابل ملااظه بی رب به بمنیت بقتصادی بیببن وبرد کبد .بر سویی
نیز هوین تنش ها و باریگبی های رد بیببنی عببستان سعودی در منطقه و جهان علیه بیببن
مو جب شد تا موبرع سیاسی بیببن در بسیاری بر مذبکببت منطقه بی و جهانی سبستن تغییببت و
چالش هایی شود .هوچین شببیطی که مورد بشاره قببر گبفت ،می توبند با بفزبیش تنش ها در
سطح نظامی باتوال وقوع جنگ نظامی و یا اولات نظامی ناگهانی رب بر سوی کشورهای
ااشیه جنوبی لیج ف ارس علیه بیببن رقم بزند که در صورت وقوع بین اولات در لیج فارس
و دریای عوان و یا سوبال ،تهدیدبت ریست محیطی سن نیز غیب قابل بنکار بست.
نتیجه گیری
منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا علی رغم بینکه در درون ود بسیاری بر کشورهای
بسلامی رب جای دبده و بین کشور های بسلامی در قبن های گذشته به دور بر سا تار اکومت
های ملت پایه کنونی بب مبنای بندیشه های بسلامی و مبتنی بب مفاهیوی چون بمت بدبره می
شدند ،بمبور بنا به دلایل مختلفی هوانند باریگبی قدرت های فببمنطقه بی دچار تنش و تهدید
های فببوبنی بست که بمنیت منطقه رب با چالش های جدی روببو کبده بست.
در بین میان شببیط منطقه لیج فارس به نظب نگببن کننده تب بست .بر سن جهت که به
باور بسیاری بر کارشناسان بین کشورهای ااشیه شوالی و جنوبی لیج فارس کانون ب تلافات
ژئوپلیتیکی جنوب غبب سسیا هستند و به صورت مشخص دو کشور بیببن و عببستان با باری
گبی های متفاوت ود مسیب وادت و هوبستگی کشورهای بسلامی رب دشوبر کبده بند.
با بین که مقامات سیاسی جوهوری بسلامی بیببن در مقاطع مختلف رمانی بب لزوم هوبستگی
و گبدهوایی کشورهای بسلامی به منظور تامین بمنیت دسته جوعی لیج فارس تاکید کبدهبند،
بما کشورهای عببی ااشیه جنوبی لیج فارس هیچگاه به پیشنهادبت جوهوری بسلامی بیببن
مبنی بب نادیده گبفتن قدرت های فببمنطقه بی بعتواد نکبده و مسیب پیشنهادی بیببن رب در
بولویت های ود قببر ندبده بند .بین رب می توبن بر ب تلافات و تنش های مستوبی دریافت کبد
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که در دهه های گذشته به ویوه پس بر پیبوری بنقلاب بسلامی بیببن در منطقه شدت گبفت و
مسیب بئتلاف و تعامل میان کشورهای عببی لیج فارس با بیببن با مشکلات جدی موبجه کبد.
با بینکه پس بر بنقلاب بسلامی نیز روببط میان بسیاری بر کشورهای عببی ااشیه جنوبی
لیج فارس با بیببن اتی در اد پایین ود بستوببر یافت ،در سالهای ب یب و به ویوه با روی
کار سمدن دولت «دونالد تببمپ» در سمبیکا بب شدت ب تلافات میان بیببن و کشورهای ااشیه
جنوبی لیج فارس به ویوه عببستان بفزوده شد و ب تلافات تا جایی پیش رفت که کشورهای
مورد بشاره مصوم شدند تا با تشکیل یک بئتلاف نظامی عببی علیه بیببن و بستببتوی های
منطقهبی بیببن صف سربیی کنند؛ بئتلافی که در رسانه ها به ناتوی عببی معبوف شد و مقامات
برشد سیاسی و نظامی سمبیکا به شدت بر سن اوایت کبدند.
هبچند تاکنون رمینه ها و تلاش ها بببی شکل دهی به بئتلاف مورد بشاره به سببنجام
مشخصی نبسیده بست و عوبمل شکست بئتلاف بب عوبمل موفقیت سن تا بین لحظه فائق سمده
بست ،بما هووبره بین باتوال وجود دبرد که بئتلاف نظامی مورد بشاره محقق شده و بهدبف بر
پیش تعیین شده ود رب که هوگی بب رد منافع جوهوری بسلامی بیببن بست ،محقق کند.
پووهش اارب با بین باور که فارغ بر نهایی شدن یا نهایی نشدن بئتلاف نظامی عببی صبف
شکل گیبی تلاش ها بببی تحقق چنین بئتلافی نیز می توبند سارت و سسیب هایی رب متوجه
بمنیت ملی و منافع ملی جوهوری بسلامی بیببن کند ،بب سن شد تا ربهببدهای مناسب دفاعی و
نظامی بیببن رب در ببببب چنین تهدیدی شناسایی و مورد بشاره قببر دهد.
بدین منظور نیار بود تا رمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیبی چنین بئتلاف هایی به صورت
کلی و موردی مورد مطالعه قببر بگیبد .هوچنین لارم بود تا در بستب نظبیه نو وبقع گببیی و
نظبیات ریبمجووعه سن هوانند نظبیه موبرنه قوب ،موبرنه تهدید و هومونی بین تلاشها مورد
برریابی و تحلیل قببر بگیبد.
ببرسی ها نشان دبد که مسائلی چون رقابت های بقتصادی و تک محصولی بودن کشورهای
لیج فارس ،مشکلات سیاسی ببسمده بر نوع اکوببنی ،باریگبی کشورهای فببمنطقه بی،
بفزبیش توبن و تسلیحات نظامی بیببن و نیز بفزبیش نفوذ ژئوپلیتیکی بیببن در جنوب غبب سسیا
به ویوه شبق مدیتببنه بر جوله بصلی تبین دلایل و بنگیزه های ژئوپلیتیکی کشورهای عببی
ااشیه جنوبی لیج فارس بببی شکل دهی به بئتلاف نظامی عببی بوده بست.
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هوانطور که بشاره شد ،رویه بی که بلگو های تعاملی میان کشورهای منطقه رب بر بین ببده و
به بلگوهای رقابتی و صومتی تبدیل کبده بست رب می توبن در قالب نظبیه نو وبقع گببیی و به
صورت مشخص هومونی تحلیل و تفسیب کبد .به بین معنا که کشورهای عببی ااشیه جنوبی
لیج فارس با درک نوعی تهدید و نگببنی بر سوی بیببن و تحت ت ایب قدرت های فببمنطقه بی
نظیب سمبیکا مصوم شدهبند تا با گبد هم سمدن در قالب یک بئتلاف نظامی به کاهش تهدیدها و
تضعیف رقیب ژئوپلیتیکی ود در منطقه بقدبم کنند.
با بین هوه مسائلی هوچون ب تلافات درونی کشور های عببی ،روببط اسنه کشور عوان با
بیببن ،نگببنیهای منطقهبی بر سوی سایب باریگببن نظیب تبکیه ،هند و روسیه ،هزینههای بالای
بئتلاف نظامی و نیز بفزبیش باتوال وقوع جنگ بر جوله دلایلی بست که سبب شده تا چنین
بئتلافی تاکنون رسویت نیابد.
شببیط کنونی بگبچه به بئتلاف نظامی مورد نظب منجب نشده و به نظب می رسد مسیب تحقق
سن نیز چندبن سسان نباشد ،بما شببیط سربم و عاری بر تهدیدی نیز بببی جوهوری بسلامی بیببن
نیست .بب هوین بساس به نظب می رسد مسوولان بیببنی لارم بست با بتخاذ ربهببدهای نظامی و
دفاعی هوه جوبنب تهدید و سسیب های بمنیتی تحولات ب یب رب شناسایی کبده و بببی سن
نسخه های هوشوندبنهبی بتخاذ کنند.
ناگفته پیدبست که در چنین شببیطی توبکز صبف بب روی بمکانات و توبنوندی های نظامی
و بنجام مانورهای نظامی کافی نخوبهد بود .چبب که بمنیت دبربی ببعاد دیگبی جز بعد نظامی و
ت کید بب بمنیت نظامی و غفلت بر سایب ببعاد بمنیت می توبند به تشدید سارت ها منجب شود.
بب هوین بساس شایسته بست متولیان ت مین بمنیت در جوهوری بسلامی بیببن ربهببدهای
نظامی و دفاعی ود رب مبتنی بب ببعاد مختلف بمنیت و نه فقط بمنیت نظامی تعبیف کبده و
بببی بخشهای دیگب بمنیت هوانند بقتصادی ،سیاسی ،بجتواعی ،فبهنگی و ریست محیطی نیز
هوانند بعد نظامی ربهکارهای قابل قبولی تبسیم و بربئه کنند.
نگارندگان پووهش اارب بب بین باور هستند که در ربهببدهای دفاعی و نظامی بیببن بببی
مقابله مناسب با فببیند شکل گیبی بئتلاف نظامی عببی نباید بر تودن بسلامی و بشتببکاتی که
کشورهای مسلوان منطقه بب بساس سیین بسلام با یکدیگب دبرند غافل بود .چبب که هووبره می
توبن با بهبه گیبی بر بشتببکات دینی و فبهنگی موجود میان کشورهای بسلامی نظیب مببسم
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اج ،ماه رمضان ،بعیاد بسلامی و دیگب بشتببکات بببی کاهش تنش ها و بفزبیش بعتواد دو طبف
بهبه ببدبری کبد.
هوچنین دستگاه دیپلواسی جوهوری بسلامی بیببن می توبند با بهبه گیبی بر نقش میانجی
گبی سایب باریگببن منطقهبی و فببمنطقهبی نظیب پاکستان ،هند ،تبکیه ،روسیه و بتحادیه بروپا
در پی کاهش رمینههای تنش ببسید.
بر سویی نیز جوهوری بسلامی بیببن لارم بست تا ادودی بر بنجام هبگونه بقدبم تهدید سمیز
و یا تنش رب به ویوه در عبصه های علوی و دبنشگاهی و نیز رسانه های ملی نظیب صدب و سیوا
پبهیز کبده و در مسیب عکس سن ربهببدهایی رب هوشوندبنه تبسیم و بجببیی کند .چببکه شکل
گیبی یک فببیند مشخص بببی کاهش تنش های فی مابین بیببن با کشورهای عببی لیج
فارس و بفزبیش رمینههای بعتواد به مببتب منافع و دستاوردهای بیشتبی بر مسیب عکس سن
متوجه بیببن بسلامی وبهد کبد.
بلبته در ربهببدهای جوهوری بسلامی بیببن در بین اوره تحت هیچ شببیطی نوی توبن منکب
لزوم بفزبیش توبنوندی های نظامی شد بما تقویت بنیه نظامی کشور و تقویت ریبسا ت های
نظامی نباید به گونه بی تنظیم و مدیبیت شود که تهدیدبت و تنش های موجود رب بفزبیش دهد.
به بیان دیگب بستببتوی جوهوری بسلامی بیببن در فببیند بفزبیش قوبی نظامی باید بب مبنای
کاهش باتوال جنگ و نه کاهش باتوال شکست تنظیم شود.
هوچنین مقامات بیببنی می توبنند بببی مقابله موفق در ببببب تلاش هایی که در مسیب
شکلهای به یک بئتلاف نظامی عببی سغار شده بست ،رون شناسایی نقاط رعف و ب تلافات
کشورهای عببی بر بین نقاط بببی بفزبیش توبن ود در منطقه و کاهش باتوال شکل گیبی
بئتلاف بهبه ببدبری کنند .به طور مثال ب تلاف عویقی که میان کشور قطب با کشورهای دیگب
نظیب عببستان و بماربت وجود دبرد هووبره می توبند به عنوبن یک فبصت بببی کاهش باتوال
شکل گیبی بئتلاف مورد بستفاده جوهوری بسلامی بیببن باشد.
کوتاه سخن بینکه ربهببد بصلی بیببن در ببببب فببیند شکل گیبی بئتلاف نظامی عببی ،باید
مبتنی بب سیاست های باردبرندگی با تکیه بب توبن و قدرت ملی باشد؛ ربهببدی مواب و مفیدی
که با پشتوبنه اوایت های مبدمی ،وادت ملی و فعال کبدن یک دیپلواسی قوی و هدفوند
منطقه بی میزبن موفقیت سن به مببتب بفزبیش وبهد یافت.

42

راهبرد نظامی دفاعی ایران در برابر شکلگیری …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ب وبن کاظوی ،بهببم (« .)0333نقش سارمان های منطقه بی در پایدبری بمنیت کشورهای عضو»،
ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی ،سال نوردهم ،شواره پنجم و ششم.
سذرشب ،محودتقی و مومنی ،محودجوبد(« .)0336بلزبمات بمنیت منطقه بی و بستببتوی بمنیتی بیببن
در اورمیانه» ،فصلنامه راهبرد سیاسی ،سال بول ،شواره  ،2پاییز.
ببرگب ،شیبربد ( .)0332چالش های امنیتی جمهوری اسلامی ایران ،تهببن :معاونت سیاسی نیبوی
رمینی سپاه.
بزرگوهبی ،مجید و طباطبایی ،سیدمهدی (« .)0332ت ایب فعالیت های مسالوت سمیز بنبژی هسته بی
بیببن بب بمنیت منطقه لیج فارس» ،فصلنامه راهبرد سیاسی ،سال بول ،شواره  ،1بهار.
بهشتی ،محود باقب ،نادر ربلی (« .)0332شناسایی عوبمل کلیدی توسعۀ منطقهبی با رویکبد ببنامه
ریزی بب پایۀ سناریو :مطالعه موردی بستان سذربایجان شبقی» ،مجله برنامه ریزی و آمایش فضا،
شواره  ،0پیاپی .20
بوربن ،باری (« .)0323گفت و گوی علوی :سشنایی با مکتب کپنهاگ در اوره مطالعات بمنیتی».
فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال سوم ،شواره .3
بوربن ،باری ( .)0333مردم ،دولت ها و هراس ،تهببن :بنتشاربت پووهشکده مطالعات ربهببدی
بوربن ،باری؛ ویور ،بلی و دو ویلد ،پاپ ( .)0336چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت ،تهببن :بنتشاربت
پووهشکده مطالعات ربهببدی)
پورمحودی ،محودررا و ربلی ،نادر (« .)0333تحلیل نابببببی های منطقه بی و سینده نگاری توسعه،
(نوونه موردی :سذربایجان شبقی)» ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی ،دبنشگاه تببیز.
اافظنیا ،محودررا ( .)0331اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،تهببن :بنتشاربت سوت.
انی ،علی عبدبلله ( .)0333نظریه های امنیت؛ مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی ،چاپ
دوم ،تهببن ،بنتشاربت موسسه فبهنگی مطالعاتی ببببر معاصب.
درویشی ،فبهاد (« .)0323تالکوت پارسونز و مس له بمنیت ملی» ،فصلنامه امنیت ملی ،سال بول،
شواره سوم ،بهار.
رایوی ،ررا ( .)0332بررسی دلایل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی
خلیج فارس و آثار آن بر روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ،رساله دکتبی به ربهنوایی
دکتب کیومبث یزدبن پناه ،دبنشکده جغببفیا ،دبنشگاه تهببن.
43

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال چهارم ،شماره  ،43تابستان 4311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روشندل ،جلیل ( .)0321امنیت ملی و نظام بینالمللی ،تهببن :بنتشاربت سوت.
علینقی ،بمیباسین (« .)0330جایگاه بمنیت ملی در بستببتوی ملی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی،
سال پنجم ،شواره دوم ،تابستان.
غلامپور ،باود (« .)0333ربهببد دفاعی جوهوری بسلامی بیببن در ببببب تهدیدبت سمبیکا» ،مجله
سیاست دفاعی ،سال هجدهم ،شواره  ،22پاییز.
کبمی ،کامببن( .)0333ناتوی عربی و ایران؛ روند تحولات و ارزیابی مخاطرات ،موسسه مطالعات و
تحقیقات بین بلوللی ببببر معاصب تهببن.
ملک ربده ،ندب و دیگببن (« .)0331شناسایی و تحلیل عوبمل کلیدی مثاب بب توسعه شهبی با رویکبد
سینده نگاری( ،مطالعەٴ موردی :کلانشهب کبج)» ،مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ،سال سوم،
شوارەٴ 2 ،پاییز و رمستان.

منصوری مقدم ،محود ( .)0330سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی
ایران ،رسالۀ دکتبی به ربهنوایی دکتب محود فبهاد عطایی ،دبنشکدۀ اقوق و علوم سیاسی ،دبنشگاه
تهببن.

ب) منابع انگلیسی
Brilmayer, L (1994). American Hegemony, New Haeven: Yale University Press.
Garfinkle, A (2015). The Geopolitical Frame in the Contemporary Middle East,
Published for the Foreign Policy Research Institute by Elsevier Ltd, July 14.
Gelpi, Ch (1999). Allance as Instruments of Intra Allied Control, in Haftendorn,
Keohane and Wallander, Op.Cit.
George, J (1993). Of Incarceration and Closure: Neo-Realism and New/ Old
World, Millennium, Journal of International Studies, Vol. 6, No. 12.
Ray, J (1998). Global Politics, NewYork Vanderbit University.
The Hill Website (2017). An 'Arab NATO' Including Israel Can Exist if it Stays
Quiet, 24 May.
Waltz, K (1979). Theory of International Politics.
Wolfers Arnold (1962). National Security an Ambigous Symbol‚ [In English],
Baltimore John Hopking University Press.

41

