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چنين خواسته های سلطه طلبانه ای در تضاد است و از با  ،در خاورميانهبا قدرت دفاعی برتر و  بالقوههای 

 ،امنيتی دوکشورسياست های اين تضاد در . در تقابل استراتژيک با اياالت متحده قرار گرفته است رواين 

در نهايت به ضديت و  ،١٣۵٩ن يفرورد ٢٠در سياسی روابط دو کشور از قطع رابطه موجب آن شده است که 

برخوردار  آمريکا که از پيشينه ضدايرانی و دخالت در امور کشور ما .ختم بشود رويارويیاحتمال 

سقوط هواپيمای  ،ونيتوالسين آاپيقانون ننگ ،وبراندازی دولت مردمی مصدق ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای (است

 پروژهاين در راستای اجرای ...) ايران و عليهاز عراق تسليحاتی  پيشتيبانی ،مسافربری ايران در خليج فارس

جمهوری ه يك گسترده ای را عليو استراتژ یاسيس یها تيمحدود ن سو،يبد ٢٠٠١از سال خود  انهايران ستيز

اين احتمال را افزايش  ،اقدامات آمريکا در قبال ايرانکم اثر بودن اما . تدوين و عملی ساخته است اسالمی

اکنون  غافل از آنکه ايران از هم. اين کشور را پيش به سوی بمباران مراکز هسته ای ايران سوق دهدميدهد که 

پس حمله به . منحصر نکندمشخص خود ای  را در مراکز هسته ای اين تدبير را کرده است که دانش هسته

دانش، فناوری و صنعت  رفتن  به معنی از بين ،با وجود همه زيانهای مالی سنگين آن ای تاسيسات هسته

فرضيات خود، احتمال ضربه نظامی را از سوی  ايران همواره در  زيرا  ای در ايران نخواهد بود، هسته

همچون ای ايران در حوزه مراکز تعريف شده  فناوری و صنعت هسته آمريکا مدنظر داشته، پس حوزه دانش و

 بود، بلکه در گستره جغرافيايی سرزمين ايران خواهد بود که امکان حمله نظامی به آنها اراک و نطنز نخواهد

تهديدات چنين جمهوری اسالمی ايران نيز با توجه به دکترين دفاع ملی  ،ولی در نهايت امر .بسيار کم است

تدوين باتوجه به تهديدات دشمنان ن خود را کالسياستهای  ،فرامنطقه ای و همچنين موقعيت حساس خاورميانه

  . ميکنند

  

رو  روبه یتوجه رات قابليي، با تغ٢١ قرن يیابتدا یها ران در ساليا یاسالم یجمهور یت مليامن یها شاخص

 یها حوزه در ین حال، دگرگونيدر ع. باشد یالملل م نينظام ب یساختار یها یل آن، دگرگونيدل شده است آه

 ٢٠٠١ سپتامبر١١و حادثه  یقطب نظام دو یفروپاش. ها بدون وقفه تداوم داشته است ن ساليدر از ين یا منطقه

ن يدر ا. دانست یا و منطقه یالملل نيحوزه ب ك درياستراتژ یها یرات و دگرگونييتوان نقاط عطف تغ یرا م

ران در جهت يا یاسالم یجمهور یاست خارجيدر س يیها یدگرگون اد شده،يرات ييان و به موازات تغيم

نقش کليدی  ،با توجه به ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک کشور ايرانتا  است صورت گرفتهمنطقه ای  یساز تيامن

جمهوری  ،انيماين در . در معادالت خاورميانه بيش از هر زمان ديگری نمايان شودايران جمهوری اسالمی 

شامل مقابله با  چالشهاپيش روی خود دارد که برخی از اين  ،منطقه ی را درمختلفدات يتهداسالمی ايران 

 ،ميباشد ...)و االهوازی ،پان ترکيسم ،وهابيون ،منافقين ،جنداهللا :نظير(دست نشانده گروهکهای منحرف و 

مهم ترين چالش به در عرصه بين المللی ولی عمده تهديدات از سوی اياالت متحده می باشد که ايران را 

مقابله با چنين تهديداتی از ايران در  پاسخ .تبديل نموده است) تحت رهبری آمريکا(صنعتی قدرتهای بزرگ

بودجه نظامی بيش از  کلمعادل  ،ميليارد دالر ٧٠٠که بودجه نظامی اش در حدود  مانند آمريکا یسوی کشور
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از بايستی  )١(،می باشدنيروی نظامی پراکنده در دنيا نفر  ١۴۴۵٠٠٠ دارندههمچنين  ومی باشد کشور دنيا  ٩٠

با اينهمه . باشدداشته بازدارنده نقش و تا بتواند اثر گذار  ،برخوردار باشد هوشمندانه ایو  ويژگی های خاص

بات خاورميانه ثجزيره صلح و که برای رويارويی با ايران  ،قدرت نظامیکشوری مانند اياالت متحده با چنين 

 ،عراق ،ويتنام بهبا تاکيد بر تجر( برخوردار نيستجنگهای نامنظم  هدايتدر ايی کافی تواناز  ،محسوب ميشود

افکار نزد در قدرتهای بزرگ دنيا بدون اجماع چنين تجاوزی را  ظاهریمشروعيت  همچنين و )افغانستان

ای ه پاسخدکترين دفاع ملی جمهوری اسالمی  ،رويارويی احتمالی اين در .نميتواند بدست آوردعمومی 

خارج از مرزهای داخل کشور و برخی ديگر در  دردفاع  شامل را در نظر گرفته اند که برخی از آنهای متعدد

انسداد تنگه هرمز می  ،پاسخ های دفاعی ايران در صورت حمله نظامیيکی از  .می باشد جغرافيايی ايران

بر امنيت و اقتصاد اياالت متحده ن جستار کوشش ميشود پيامدهای مسدود شدن تنگه هرمز را در اي. باشد

  . آمريکا مورد بررسی قرار دهيم

  

  درآمد

باتوجه به اهميت و نقش تنگه . گذرگاه های طبيعی هستند که دو بدنه آب را به يکديگر متصل ميکنند ،تنگه ها

منطقه  آنها از موضوعات مورد مناقشهاز ديرباز تا کنون نظامی و اقتصادی  ،سياسی ،ارتباطیها در مسائل 

مانند تنگه بسفر و داردانل طبق قراردادهای  ی استراتژيکبرخی از تنگه ها برای مثال .ای و جهانی بوده اند

اهميت و تاثير برخی تنگه ها در امنيت منطقه ای و جهانی موجب شد تا در . چندجانبه اداره و کنترل ميشود

فروند  ٠٠٠/٢٠با تردد ساليانه  تنگه هرمز. م برای آنها نظام حقوقی در نظر گرفته شود١٩۵٨کنوانسيون 

عبور و از مهم ترين تنگه های بين المللی محسوب ميشود که در رديف حياتی ترين تنگه های  يکی ،شناور

 بين المللیاهميت ويژه ای در معادالت از ای است که  بسته فارس دريای نيمه  خليج زيرا ،می باشدمرور جهان 

 ١٠٠بيش از  .محسوب ميشودبه اين دريا  یورودآليد همچون تنگه هرمز درنتيجه  ،برخوردار استانرژی 

) مايل ٢۵(کيلومتر ۴٠در جهان وجود دارد که عرض آنها کمتر از  های مختلفو آبراه هاتنگه ميان اقيانوس

آسيب کشتی ها، قطب اقتصادی، عبور بر اساس تعداد ميتوان  کم عرضاز ميان اين يکصد آبراه  .می باشد

 ،بسفر ،جبل الطارق ،هرمز. اشاره نمود تنگه ۵ تنها به راهبردیاهميت  استفاده نظامی و ،پذيری جغرافيايی

بسان دروازه های زيرا  ،جهانی قرار دارديگاه ويژه اقتصادی و سياسی در جادانل و باب المندب ردا

اهميت خاص امنيتی در سطح بين الملل در اين ميان تنگه هرمز از . خاورميانه و شمال آفريقا عمل ميکنند

 و به نظر می رسد اين اهميت طی سال می باشدمهمترين گلوگاه حمل و نقل نفت جهان زيرا  ،برخوردار است

های ديگر همچنان  های آينده علی رغم تالش آشورهای عربی حاشيه خليج فارس برای انتقال نفت خود از راه

تنها راه خروج آبی از خليج فارس می  مايل طول آه ۶٠٠آبراهه ای است با تنگه هرمز . ادامه داشته باشد

تنب بزرگ و  ،هنگام ،قشم ،الرک ،هرمز(شش جزيره استراتژيک ايران در منطقه ورودی خليج فارس . باشد

ايران را به از عواملی می باشد که اين مهم  ،قرار گرفتهدفاعی فرضی به روی يک خط منحنی ) ابوموسی
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 کردهاين کشور به مرتبط را تنگه هرمز پايدار در امنيت يک بازيگر اصلی در خليج فارس تبديل نموده است و 

دريای  فارس را به های خليج کند و آب را از شبه جزيره عربستان جدا میفالت پهناور ايران  ،تنگهاين . است

ای وجود ندارد؛ شايد بهترين  هرمز معيار ويژهبرای تعيين درازای تنگه . دهد عمان و اقيانوس هند پيوند می

مايل  ٨/١٢۴(کيلومتر  ١/٢٠٢مرزی  طول اين خط. باشد عمان دريايی تعيين شده ميان ايران و معيار، مرز

  . است) دريايی

  

های  ترين نقطه کرانه های بندرعباس در شمال تا شمالی کرانهاز (کيلومتر  ٨۴ترين فاصله تنگه هرمز  طوالنی

که نام ديگر آن  السالمه ــ ميان جزيره ايرانی الَرک در شمال و جزيره عمانِی(ترين آن  ، کوتاه)جنوب مسندم در

کنوانسيون  ٣٨آبراهه هرمز بر اساس ماده . کيلومتر برآورد شده است ۶/٣٣) در جنوب ،قوئين بزرگ است

به عنوان تنگه ای بن المللی شناخته شده است که ميتواند يک قسمت از دريای آزاد را به ) ١٩٨٢(درياها حقوق

زيردريايی ها و هواپيما  ،امتياز عبور و مرور کشتی های تجاری و جنگی. يک منطقه اقتصادی مرتبط سازد

در  )٢(.که در کرانه های اين تنگه قرار دارند می باشداز اين حوزه استراتژيک بر اساس منافع ملی کشورهايی 

کشتی ها و زيردريايی های که از تنگه های بين المللی عبور  ،م١٩٨٢کنوانسيون  ٣٩حقيقت بر اساس ماده 

  :برخی از اين قوانين به شرح زير می باشد ،ميکنند بايستی ضوابط مختلفی را رعايت کنند

  

  

 عبور بدون تاخير و وقفه و به عبارتی سريع و پيوسته از داخل تنگه  -١

استقالل سياسی و تماميت  ،خودداری از توسل به هرگونه تهديد يا استعمال نيرو عليه حاکميت -٢

 ارضی کشورهای ساحلی تنگه

و رعايت مقررات مربوط به ايمنی دريايی از جمله قواعد بين المللی پيشگيری از تصادف در دريا  -٣

 )٣(حفظ محيط زيست و جلوگيری از آلودگی دريا

 

 ،آمريکای شمالیهمچون جريان خونی در رگ تنگه هرمز که اهميت جريان عبور و مرور نفتکش ها از 

امنيتی و در سياست را جايگاه ويژه ای  ،می باشدو ژاپن چين  مانندو برخی کشورهای آسيايی اروپای غربی 

اين تنگه در مواقعی شدت ميگيرد که هرمز تنگه انسداد بحث بر سر . داده استبه خود اختصاص دفاعی ايران 

بالعکس  ،باشد جهانی شناورهایمحل تردد  ،ايران و عمانساحلی کشور  که بايستی بر اساس منافع ملی دو

از نظر حقوق  .دشوبرای عبور و مرور دشمنان و متجاوزين به منافع ملی کشور ايران تبديل به آبراهی 

الملل کشوری که از سوی کشوری ديگر مورد حمله قرار بگيرد، حق دفاع مشروع از خود را دارد و در  بين

. استفاده نمايدمختلف  از روشهایبکارگيری  با ،تواند از اقدامات نظامی عليه کشور مذکور اجرای اين حق، می

اخالل در نظم  در حد امکان تمايلی بهتاکيد کرده اند که به اين حال مقامات جمهوری اسالمی ايران بارها 
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خ به هرگونه حمله ولی يکی از اهداف راهبردی ايران در پاس ،ندارنداز تنگه هرمز را عبور انرژی جهان 

يا در  يا هدف قرار دادن شناورهای مختلفی که از اين تنگه عبور ميکنند مذکورمسدود کردن تنگه  ،نظامی

تهاجم به ايران در  ،)۵(زيرا به باور کارشناسان مديريت استراتژيک )۴( .می باشد ،خليج فارس مستقر هستند

سرنگونی نظام، اشغال کشور، تجزيه  هاو هدف آنگرفته است راس برنامه های آمريکا قرار سالهای اخير در 

ژنرال های امريکايی وانگليسی  ايران به کشورهای کوچک دست نشانده، اشغال منابع نفتی ايران و حاکميت

از اين رو آمادگی دفاعی دربرابر چنين تهاجم احتمالی درصدر برنامه های جمهوری  .در ايران می باشد

و  موجب خواهد شد در سطح بين المللرا بحرانی گسترده نتيجه اين اقدام بدون ترديد . می باشداسالمی ايران 

فرانسه  و انگلستان ،خليج فارس اعضای شورای همکاریمانند  آمريکابسياری از کشورهای همسو با درنتيجه 

نيز بارها تائيد کرده اند که آغاز جنگ  کارشناسان عالی رتبه نظامی منطقه .نيز لطمات سنگينی خواهند ديد

  )۶( .آميزی نه تنها برای خاورميانه بلکه برای تمام جهان در پی خواهد داشت عواقب فاجعه ،عليه ايران

  

  

  جمهوری اسالمی ايرانو استراتژی ملی امنيت تنگه هرمز 

ويژه از اهميت  جمهوری اسالمی ايراناستراتژی ملی امنيت و ضرورت بررسی نقش امنيت تنگه هرمز بر 

ران يا یشياز نقش برجسته سوق الج یکه حاک ECOران در ير گذار ايباتوجه به نقش تاث. برخوردار است ای

ت يل اهميران به دليکه ا باور رسانده استرا بر اين از ناظران  یاريپس از خاتمه جنگ سرد است، بس

 یريچشمگ ینده نقش فرامنطقه ايبين اعضاء اکو، ضرورتًا در آ یک خود بعنوان مرکز ثقل همگرائياستراتژ

جهان قرار گرفته و  ین حوزه انرژيبوده، در مرکز بزرگتر یجهان یران مهد تمدن هايا .خواهد کرد یباز

حاضر بيشتر شؤون سياسی و  حال در. تنگه هرمز را در کنترل خود دارد جهان در یعيگلوگاه نفت و گاز طب

در مقايسه با ساير آشورهای منطقه . فارس و تنگه هرمز گره خورده است ويژه اقتصادی آشورمان با خليج به

ز ا عربی شود آه ايران نسبت به اين آشورهای کوچک تازه استقالل يافته روشنی اين نكته استنباط می نيز به

از لحاظ نظامی و جمعيتی نيز ايران نسبت به . موقعيت ژئوپليتيكی بسيار مهم تر و حساستری برخوردار است

را در خود خليج فارس آل جمعيت منطقه  %۶٠ديگر آشورهای منطقه جايگاه باالتری دارد؛ چنانكه به تنهايی 

همچنين ايران . قويترين آشور منطقه بوده استترديد ايران در طول تاريخ از لحاظ نظامی  بی. جای داده است

فارس  آل سواحل خليج% ۵/۵۶تنهايی  ا شبه جزيره فاو، بهآيلومتر خط ساحلی از بندرعباس ت ١٣٧۵با داشتن 

 ،همين امر چنين اختياری به ايران ميدهد که در صورت هرگونه حمله نظامی به کشورش .را در اختيار دارد

در حاشيه های جنوبی تنگه  البته. انع از عبور و مرور کشتی ها از اين منطقه شودحق مشروع خود بداند که م

با بررسی  .قرار گرفته است که متشکل از سواحل صخره ای پراکنده می باشدنيز عمان تاريخی کشور  ،هرمز

 شدهای مسندم در عمان می با کرانهعميق ترين بخش تنگه هرمز نزديکی های دريايی مشخص شده است که 

   . برخوردار ميباشددر منطقه خليج فارس از جايگاه بسيار ضعيفتری نسبت به ايران با اينحال ولی 
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انه تنگه يدر م مختلفر يموقعيت استراتژيک و قدرت نظامی و همچنين وجود جزابه ران با توجه يآشور ا

 ٢٠ران وعمان درمورخ يا یطبق قرارداد مرز ،یو عمان یرانير ايهمه جزا یهرمز و محاسبه خط آرانه ها

در قسمت  يیايو جغراف یاسيت سيمالك یدارا» به اجرا درآمده است ١٩٧۵مه  ٢٨خ يآه از تار« ١٩٧۴ه يژوئ

هرمز، از ميان جزيره قوئين  های نفتکش در تنگه بيشتر راه کشتی ١٣۵٨تا سال  .ن تنگه شده استياعظم ا

در اين سال، دولت عمان به سازمان مشاوره . گذشت ای جزيره مسندم عمان می های صخره کوچک و کرانه

های جزيره قوئين  هايی را که از ميان صخره تواند سالمت کشتی اعالم کرد که نمی) ايمکو(المللی  دريايی بين

کنند، تضمين کند و خواست تا مسير کشتيرانِی شمال جزيره  های جزيره مسندم عبور می کوچک و صخره

ها  مسير دريايی برای عبور نفتکش ٢از آن تاريخ . يی با ايران را به رسميت بشناسدالسالمه تا مرزهای دريا

و مرزهای ايران و ) قوئين بزرگ و قوئين کوچک(در شمال و جنوب و به موازات هم در ميان جزاير قوئين 

اشد و نفتکش های غول پيکر نمی ب مسير صخره ای عمان مسير مناسبی برای تردد. عمان در نظر گرفته شد

کشورهای  ،دريای سرزمينیطبق قوانين . بالطبع بهترين و مناسبت ترين راه عبور از قسمت ايران می باشد

از خط مبدا به سمت دريا را در اختيار داشته  )متر ١٨۵٢هر مايل دريايی حدود (مايل ١٢تا  ٣ساحلی ميتوانند بين 

در صورت هرگونه اخالل در  ،مايل١٢با احتساب اين ايران . مايل را برگزيده اند ١٢باشند که اکثر کشورها 

 بر اين تنگهنظر مستقيم ميتواند اعمال  ،امنيت مرزهايش توسط کشتی هايی که از تنگه هرمز تردد ميکنند

ت مجدد ياست، با توجه به آزادسازی جزاير سه گانه و اعمال حاآم یادآورياز سوی ديگر الزم به . داشته باشد

ران و شارجه ين ايب ١٣۵٠و به دنبال اعالم توافق آذرماه  یتنب بزرگ و آوچك و ابوموسر يران بر جزايا

 ین مقررات حدود آبهايا ینيز به اجرا درآمد آه با اجرا یدر مورد ابوموس یساحل یل آبهايما١٢مقررات 

ر ينبوه جزاوجود ا. ن گسترش داديامارات ام القو یآرانه ا یرا تا سرحد تداخل با آبها یابوموس یساحل

باشند، همواره به عنوان  یران ميا یساحل یش وسعت آب هاي، عالوه بر آن آه موجب افزایرانيك اياستراتژ

  . ارزش فوق العاده هستند ین تنگه مهم داراين آبراه و ايران بر ايجهت آنترل ا يیگاه هايپا

  

آمريکا و همچنين  ،منطقهکشورهای مرتجع برخی ايران که در دوران جنگ تحميلی شاهد حمايت های گسترده 

که در صورت به  ه استهشدار داددنيا به بارها به همين جهت  ،ه استبود از عراق برخی کشورهای اروپايی

جنگ يکی از مهم ترين اين هشدارها به دوران . اين تنگه مسدود خواهد شد ،خطر افتادن منافع ملی ايران

 .بازميگرددعراق از فرانسه برای نابود کردن نفتکشهای ايرانی  سوپراتانداردهاخريد بمب افکنهای تحميلی و 

اعالم آرده بود آه چنانچه از منابع نفتى محروم شود، تنگه هرمز را به روى همگان خواهد  جمهوری اسالمی

ان سفارش ريها و سكوهاى نفتى ا د سوپراتانداردها را براى مورد هدف قرار دادن نفتكشيها خر عراقى. بست

. ران پرتاب آنديى ايايرا به سوى ناوگانهاى در» اگزوسه«توانست موشك پرقدرت  سوپراتاندارد مى. داده بودند

ران ينفت ا. ده بوديبه ثبوت رس ١٩٨٢در سال  )بريتانيا و آرژانيتن(ها بخوبى در جنگ فالكند ن موشكيى ايآارآ



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

ران نقش مهمى يتوانستند در آاهش صدور نفت ا سوپراتانداردها مىشد و  ها صادر مى ى و نفتكشياياز راه در

ز با جورج يگرى را نيدار موضوع ديد يکز در يطارق عز« :سدينو نه مىين زميدر ا» مرمنيت«. داشته باشند

بمب افكن  ،فروند جنگنده ۵خواهد  ها منتشر شده بود آه عراق مى اخبارى در روزنامه. ان گذاشتيشولتز در م

ن عمل تن در دهد، تنگه يد آرده بود آه چنانچه فرانسه به ايران تهديا. ردياتاندارد از فرانسه قرض بگسوپر

نكه با مسدود شدن تنگه هرمز، يا از ترس ايتانيوزارت امورخارجه بر. ان خواهد بستيهرمز را به روى جهان

 )٧(»ل سوپر اتاندارد خوددارى آنديحود نفت روبرو شود، از فرانسه مصّرًا خواست تا از تيا با آمبود شديدن

  

  

  انسداد تنگه هرمز بر اياالت متحده آمريکا پيامدهای

، دامنه تهديدات نظامی عليه ايران را ای پرونده هستهبر سر ايران و اياالت متحده  ميانتحوالت بحران اخير 

آمادگی خود را برای پاسخ به اين تجاوز  ،گزينه های مختلفدر دست داشتن ايران با . گسترش داده است

اين منطقه تردد شناورهای بيگانگان از بستن تنگه هرمز و منع  ،يکی از اين پاسخها. احتمالی اعالم نموده است

منجمله آمريکا و اتحاديه اروپا اثرات منفی  ی جهانبرای بسياری از کشورهاانسداد تنگه هرمز . می باشد

ميتوان را بر اياالت متحده  احتمالیاين مناقشه  اثراتمهم ترين . در پی خواهد داشت رامستقيم و غيرمستقيمی 

  :تقسيم نموداصلی  گروهبه سه 

  

 انرژیامنيت بحران  -١

 آمريکا در منطقهبرچيده شدن پايگاههای  جهت بسترسازی -٢

 در جهان نظامی آمريکاه شدن هيمنه شکست -٣

  

  انرژیامنيت بحران 

به عرضه مداوم  یت انرژيواژه امن. امنيت انرژی برای سياستمداران غرب از اهميت بسزايی برخوردار است

کسانی که از اين واژه استفاده می کنند بدنبال . گرددو مطمئن با قيمت های معقول در حاملهای انرژی باز می

روانی ناظر بر بازارهای انرژی را آن هستند که تهديدات ژئوپليتيکی، اقتصادی، تکنيکی، زيست محيطی و 

آسان و  ین موضوع است آه اوال دسترسياستمداران ناظر بر اياما مراد از کاربرد اين واژه توسط س. کم نمايند

ن يتام یان نفت و گاز عموما از نقاطيا جريثان. وجود داشته باشد یبدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز جهان

بنابراين مصرف کنندگان . باشد یآنان درازمدت و طوالن یر در حكومت هاييعدم تغگردند آه احتمال ثبات و 

نفت و گاز، امنيت انرژی را از ديدگاه خود مطرح می سازند و طبيعی است که توليدکنندگان نيز بدنبال تعريف 

امنيت انرژی برای توليد کنندگان در آن است  که به يک بازار مداوم و همراه . خاص خود از اين مفهوم باشند

تا کنون هيچگاه مقدار توليد و  ١٩٧٣آمار نشان می دهد که از . ته باشندرشد منطقی در آينده دسترسی داش
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در اوج جنگ ايران . دچار قطعی و يا تغييرات اساسی نگشته استخليج فارس صادرات نفت و گاز از منطقه 

و عراق و يا آمريکا وعراق جريان صدور نفت از خليج فارس و تنگه هرمز در دوره ای کوتاه کم شده است 

  )٨(.هيچگاه متوقف نگرديد ولی

  

تنگه هرمز جايگاه مهمی را در مبادالت انرژی دنيا ايفا ميکند که هرگونه خدشه بر امنيت اين منطقه 

بدون ترديد . ايجاد ميکنداقتصاد غرب و به ويژه اياالت متحده آمريکا چالش های بزرگی را در  ،استراتژيک

بعنوان قوه محرکه که در همه صنايع و وسايل حمل و نقل و همين طور بعنوان ماده اوليه  ،نفت در تهيه انرژی

داروهای شيمايی، پوشاک، ، توليد الستيک: نظير(توليد بسياری از کاالها ی بنيادی و اساسی در جهان 

نفت در طی  .تاز اهميت ويژه ای برخوردار اس ،کاربرد دارد..) صنايع مادر و ،موادغذايی ،کاالهای صنعتی

دراين ميان منطقه  ،اقتصادی در جهان بوده است و ، سياسیعامل بسيار مهمی درتحوالت نظامی قرن بيستم

درحقيقت مرکز اين تحوالت و وقايع  ،خليج فارس بعلت تسلط بر ذخائر عظيم وتوليد توان صادراتی قابل توجه

ک کمونيستی کم وبيش وابسته به نفت ميباشد بلو تقريبا همه کشورهای جهان به استثنای. مهم بوده وهست

سياسی بسياری از اين کشورها بخصوص کشورهای صنعتی غرب و ژاپن و چين به  ،وحيات اقتصادی نظامی

ن المللی يبر اساس داده های آژانس ب .وابسته است ادامه بی وقفه جريان نفت ،از حوضه خليج فارس ايران 

ن يتمام نفت صادراتی جهان است که ا %۴٠ن آبراه عبور می کند، برابر با يزان نفتی که از ايم (IEA)انرژی

زان يمدر سالهای گذشته ن المللی انرژی يآژانس ب .دا می کنديد و بازدهی سازمان اوپک نوسان پيرقم با تول

ز ش ايزان پين مين زد، که ايهزار بشکه در روز تخم ۴٠٠ون و يليم١٣صادرات نفت خام از تنگه هرمز را 

ون بشکه يليم٢عالوه بر آن روزانه . ديون بشکه در روز می رسيليم ١٧الی  ١۶دات نفت اوپک به يکاهش تول

گر نقاط جهان صادر می ين گذرگاه آبی به ديق ايعی، از طريع طبياه و گاز مايدات نفتی از جمله نفت سيتول

ز از راه تنگه هرمز يعنی قطر نيعی جهان ين صادر کننده گاز طبيصادرات گاز بزرگتراز سوی ديگر  .شود

صادرات  %٩٠همچنين . ون تن در سال استيليم ٣١ن صادرات يزان ايا و اروپا ارسال می شود که ميبه آس

 ،پس از اشغال نظامی عراق .نفتی از تنگه هرمز عبور می کند ج فارس توسط تانکرهایيد کنندگان خلينفت تول

 آبراههتسليحات نظامی سنگين برای نيروهای آمريکايی در عراق و ديگر کشورهای خليج فارس نيز از همين 

درنتيجه مسيری ايمن برای  ،توسط کشتی های ويژه نيروی دريايی آمريکا با پرچم های خارجی انجام گرفت

در ابعاد را ن انرژی بحراغرب . واردات تسليحات نظامی به کشورهای حوزه خليج فارس محسوب ميشود

که  ١٩٨٧و  ١٩٨۴ن سال های يدر ببرای نمونه . کرده استمحدود تری در زمانهای گذشته تجربه بسيار 

ن کشورها به سوی يک از ايروهای نظامی هر ين ،ران و عراق در گرفتيان ايم» جنگ نفتکش ها«اصطالحا 

در آن زمان . ری گرفتار شدندين درگيدر ا زيگر نيتانکرهای نفتی دشمن آتش گشودند و کشتی های خارجی د

ن مسئله موجب يافت و ايکاهش  % ٢۵زان يری به مين درگيل ايج فارس به دليعبور و مرور کشتی ها در خل

بار به باور کارشناسان انرژی  اما اين .ر آبی گشتين مسيکا در ايی آمريايروی دريانی نيپا درمنگرانی و 
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ابد و يران آاهش يد و صادرات نفت ايبه شکلی که اگر تول ،بسيار گسترده خواهد بود ،دامنه بحران جهانی

 یون بشكه ايليم ٢٠ببندد، بازار نفت با آمبود  ین الملليب یآشها ه نفتيآل یتنگه هرمز را بر رو ،تهران

 قيمت هر زيرا .بازار نفت متصور شد یتوان برا یاست آه م یيوين سنارين بدتريا. شد عرضه روبرو خواهد

  )٩(.دالر نيز ميرساند ٢۵٠بشکه نفت خام را به بشکه ای 

  

 یآند هر گونه قطع احتمال یك عبور مين آبراه استراتژياز ا یاز روزانه جهان به انرژين% ۴٠كه يدر حال

 یم نفتير جنگ شش روزه، جنگ اآتبر و تحرينظ( بزرگ ینفت یها خواهد شد آه بحرانصادرات نفت باعث 

 یها ت، اعتصابيران و عراق، تهاجم عراق به آويران، آغاز جنگ ايدر ا یاعراب، وقوع انقالب اسالم

بواسطه قطع صادرات نفت در گذشته شاهد آن بوده  یانرژ یآه بازار جهان) نايآاتر  ونزوئال، وقوع طوفان

 یت است آه بخشيائز اهمن موضوع از آن جهت حيا. ز به نظر برسديت امروز ناچيسه با وضعيدر مقا ،است

ن ياز ا %)٨٠(همچون ژاپن يیايآس یاز آشورها یاريو بس %)۵۶(، اروپا%) ٣۵(كاياز آمرياز نفت مورد ن

مثل  یريآه در جزا يیها گاهيق پايآند از طر ینكه تنگه هرمز را آنترل ميران عالوه بر ايا .آند یآبراه عبور م

ها به دهانه آبراه  ورود و خروج یار دارد، تماميدر اخت یابوموسره ين جزيتنب بزرگ و تنب آوچك و همچن

عمان  یايفارس و در  جيار دارد آه آنترل خليدر اخت يیها ران موشكين ايعالوه بر ا. آند یهرمز را آنترل م

بر  یتنگه هرمز را در صورت هر اقدام یها یريپذ  بيآس ،ن موارديتمام امجموع آه  ،دهد یمکامل را پوشش 

ران بارها در يادر  یرتبه نظام ین حال رهبران و فرماندهان عاليدر هم. دهد یش ميران بشدت افزايه ايعل

در صورت  اند و رسما عنوان کرده اند که در تنگه هرمز هشدار دادهبيگانگان  يیز از ماجراجويخصوص پره

 یايج فارس و درياز خل یا به هر نقطهتوانند  یما م یايسطح به در یموشك یها ستميس: آغاز حمله به ايران

ما  یموشك یها ستمينكه در برد سيتواند از تنگه هرمز عبور آند بدون ا ینم یقيا قايو  یچ آشتيه. عمان برسند

و يا اخالل وانايی ايران بر مسدود کردن تنگه هرمز گزارشهای نهادهای آمريکايی نيز تائيدی بر ت )١٠(.نباشد

به دليل ضعف امنيتی و سياسی  ،امروزه در شرايط صلحمتاسفانه  )١١(.می باشدخليج فارس امنيت گسترده در 

شناور جنگی غرب در  ٩٠بيش از   ،شورای همکاری خليج فارس و وابستگی آنان به قدرتهای فرامنطقه ای

می باشد و در صورت به  آبهای خليج فارس مستقر می باشند که خود از مهمترين عوامل بی ثباتی در منطقه

اين ناوها نخستين اهداف موشکها و قايقهای بدون  ،امنيت ملی جمهوری اسالمی ايران ه شدنچالش کشيد

  )١٢(.دننشين سپاه پاسداران محسوب ميشوسر

  

  در منطقه يیبرچيده شدن پايگاههای آمريکا جهت بسترسازی

 تعارفات و ها ظن سوء ها، بدبينی تضادها، ها، تناقض منطقه ،آسيای ميانه و خاورميانهحوزه جغرافيايی 

استقالل رسيدن به و سازی هويت  در جهتپس از متالشی شدن شوروی سابق  مرکزیمنطقه آسيای  .است

که اين خلع قدرت را در کوشش نمودند  ،پس از خروج روسها ييهاآمريکا. های بسياری نمودندسياسی تالش



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

و رسما حضور نامشروع  ندخود را راهی اين منطقه نمود نظامینيروهای  ،آسيای ميانه پرکند و از اين رو

 وحدت جلسه ،سقف يک زير در عربی کشورهای ،در خاورميانهاز سوی ديگر . ندخود را رسميت بخشيد

-عربی و عربی-عربی اختالفات .دهستن خود کردن مسلح بدنبال ،جلسه بيرون در دهند می تشکيلعربی را 

 الزم زمينه سوتفاهمات اين .است افکنده سايه یبه ظاهر هم انديش و هم زبان عرب اتحاديه بر همواره ،یخارج

و امروزه  است ساخته فراهم کشورها اين بازار از فرانسه و انگلستان حتی و آمريکا برداری بهره برای را

حضورمعنی دار خود را در حوزه خليج فارس  ،نظامی خود در اين کشورهای ضعيف حضوربيگانگان با 

اشاره نمود که از روابط نسبتا خوبی  قطر در خليج فارس ميتوان شبه جزيرهبرای نمونه به  .مستحکم نموده اند

نظامی آمريکايی در خليج فارس محسوب  ٣۵٠٠حدود  محل استقراربا اينحال ولی  ،با تهران برخوردار است

از يکسو بر منافع ملی ايران سايه افکنده است و از سوی  ،در منطقهو متحدينش اين حضور آمريکا . ميشود

از  یکيدر حقيقت . محسوب ميشودبا اياالت متحده  اف نظامی ايران در صورت آغاز جنگديگر نخستين اهد

از آنجايی که انسداد  .ران مستقر شده اندين است که آنها در اطراف ايها در منطقه هم يیکاينقاط ضعف آمر

 ،مسدود شدن مدت دار تنگهکه  ميشودپيش بينی به همين جهت  ،آغازگر بحرانی جهانی می شودتنگه هرمز 

يکديگر  برای گشودن تنگه هرمز با ،همسو با آمريکاقدرتمند از کشورهای  برخیکه  تقويت کندرا امکان اين 

زمينه را  ،ها غربیاين اقدام بدون شک . صورت دهندرا بر عليه ايران مشترکی نظامی  د و اقدامنمتحد شو

لطمه خواهد منافع بسياری از کشورها در آن در نتيجه آن فراهم ميسازد که و گسترده  ای برای جنگی منطقه

اين پايگاهها  .می باشدهدف قرار دادن پايگاههای آمريکا در منطقه  ،لذا يکی از عواقب انسداد تنگه هرمز. ديد

به  ٣زمين به زمين شهاببرد دوربالستيك و يا موشکهای  ٢کيلومتری موشکهای سجيل ٢٠٠٠با توجه به برد 

نظامی آمريکا در کشورهايی همچون مهم ترين پايگاهها درحال حاضر . سادگی قابل هدف قرار دادن می باشد

در تيررس مستقيم ايران در صورت لزوم ميتواند بی شک  کهافغانستان و يمن است  ،عراق ،قطر ،بحرين

  : برخی از اين اهداف را چنين ميتوان بررسی نمود. باشد

  

به طور  ،اين اسکله که در بخش غربی شهر منامه پايتخت بحرين قرار دارد :ناوگان پنجم آمريکا در بحرين

تعدادی  و گيرند آن پهلو می ناوچه نيز در ١٠ناوشکن در آن واحد است و حدود  ۴الی  ٢پذيرای  معمول

فرود هلی کوپترها و  در جوار آن نيز يک فرودگاه نظامی برای. حضور دارددر آن شناور تندرو هم 

گشتزنی در محدوده آب های بين المللی خليج  بيشتر ناوها به. هواپيماهای نيروی دريايی امريکا وجود دارد

اين ناوگان  .به صورت رزرو در اسکله پنجم بحرين می مانندبقيه  فارس و غير سرزمينی ايران می پردازند و

خليج عدن و بخشی از دريای سرخ را  ،دريای عمان ،وظيفه حفظ و حراست از منافع امريکا در خليج فارس

، با ها ميباشدفارسو  عرب زبانآميخته از با مردمی بسيار کوچک  مجموع الجزايریبحرين  .بر عهده دارد

استفاده از اين  بارها تاکيد کرده است کهدولت بحرين  .دوران پهلوی از ايران تجزيه شددر  که اکثريت شيعه،
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 تجاوز و ايران نيز تهديد کرده است در صورت می باشدانجام هر اقدامی عليه ايران ممنوع  پايگاه برای

  .گرفتخواهد خوشه ای قرار  به شدت مورد موشکبارانبحرين ناوگان پنجم  ،به ايران آمريکا

  

اين استان در غرب افغانستان و . واقع شده استدر منطقه دالرام استان فراه افغانستان : پايگاه دالرام افغانستان

منطقه دالرام بر سر راه هرات به هلمند و قندهار قرار . در مجاورت استان خراسان جنوبی ايران قرار دارد

استان فراه يکی از  .نيز به سمت زابل ايران است دارد و يک سه راهی راهبردی است که يک سوی جاده آن

اين استان . پشتون هستندنيز مردم آن  يتاکثرو هزار مايل مربع  ١٨ آن استان افغانستان است که وسعت ٣۴

با  .از غرب به ايران و از شمال به هرات از جنوب شرق به هلمند و از جنوب به استان نيمروز محدود است

استان پشتون هستند از زمان حمله نيروهای ائتالفی به افغانستان درگيری های اندکی در  آنکه اکثر جمعيت اين

اياالت متحده و سربازان ناتو يک تيم بازسازی استانی را در اين استان بنيان  .اين منطقه مشاهده شده است

  .گذاشته اند

  

ميليون دالر به دولت ازبکستان پايگاه  ١٢٠امريکا در مقابل پرداخت ساالنه  :پايگاه خان آباد ازبکستان

عالوه بر آن واشنگتن ساالنه کمک های نظامی به ارتش و پليس . را در اختيار خود دارد " خان آباد"نظامی 

سترده گاز اينرو دولت آمريکا چندان توجهی به نقض . اين کشور در مقابل اين حضور نظامی تقديم می کند

 تاجيک ميليونها زبکستان صورت ميگرد وادر شورشهای مختلفی  .نشان نمی دهدحقوق بشر در ازبکستان 

تمايلی به مرزهای بارها رسما عنوان کرده اند که  ،که در جنوب ازبکستان ساکن هستند یپارسی زبان

 . زبکان متفاوت ميدانندجغرافيايی تحميلی که برايشان در نظر گرفته اند ندارند و نژاد خود را از ا

  

پايگاه هوايی واقع  يکاسالم آباد دولت  با تائيداياالت متحده آمريکا گفته ميشود که  :پاکستانپايگاه بلوچستان 

گاز  مرکز، منطقه ای که مهمترين خود دارددر نزديکی منطقه خوزدار در استان بلوچستان را در اختيار 

دولت مرکزی  کنترلمنطقه بلوچستان اصوال منطقه ای ناآرام و خارج از . طبيعی پاکستان محسوب می شود

. از جايگاه استراتژيکی برخوردار است ،بلوچ به ايران اقوام اين منطقه به دليل نزديکی . اسالم آباد است

ن در مناطقی شبيه به جغرافيای ايران برای نيروهای آمريکايی جهت تمريمختلفی را تسهيالتی پاکستان نيز 

  .اين نيروها تمرينات نظامی ديگری هم در کراچی انجام دادند .استه فراهم کرد

 

يکی از اصلی ترين پايگاه های هوايی و دريايی نيروهای آمريکا برای  :در اقيانوس هند ديگو گارسياپايگاه 

از ) ٢بی (و ) ١بی (، ) ۵٢بی (جنگنده بمب افکن های استراتژيک آمريکا  ،ميشودفعاليت در آسيا محسوب 

وماهوک هم در آن آن به هوا بر می خيزند ، ناوهای هواپيما بر و کشتی های مجهز به موشک های کروز وت
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است  می باشد و از برد موشکهای ايران در امان) اقيانوس هند(اين پايگاه در جنوب کشور هند  .پهلو گرفته اند

 .ولی دسترسی به آن غيرممکن نمی باشد

  

 یو آارشناس نفت یانه جوالنگاه هزاران نظاميم یاينك، سرتاسر آسيا هم :حضور آمريکاييها در آسيای ميانه

ش را در يخو یتاز كهيالملل، عرصه  نيسم بياالت متحده با طرح شعار مبارزه با تروريا. شده است يیكايآمر

 یها گاهيدر توسعه پا یانه، سعيم یايمت در آسيق ارزان یها وهيش یريكا با به آارگيآمر.استمنطقه فراتر برده 

ژه پس از سقوط ين منطقه آه به وينوظهور ا یها یمشكالت خاص جمهور. ن منطقه دارديخود در ا ینظام

گر يد یاز سو. شده است یمرآز یايآس یرهبران آشورها یشود، موجب نگران یدار مين پديوار برليد

به دست آوردن  یها و عطش روزافزون آنها برا ین جمهوريا یاقتصاد یازهاين نيه در تأميروس یناتوان

  . دا آننديش پيگر گرايد یها قطب یاستقالل باعث شده تا به سو

  

کا در يارتش آمر یجد یريب پذيآس یران، به معنايبه ا یا شروع هر گونه حمله :آمريکاييها در عراقحضور 

کا در چند جبهه در يه ارتش آمريران، جنگ عليه ايعل یبا هرگونه جنگ. افغانستان استحتی عراق و 

ل حمالت يد در برابر سيکا بايران، امريرد و عالوه بر ايگ یشدت م يیکايآمر یروهايه نيافغانستان و عراق عل

ن پرونده حضور ياز همه مهمتر در ا. کندجاد يرا ا یديجد یها مقاومت در عراق و افغانستان، جبهه یروهاين

ه يها در داخل خاک افغانستان و عراق عل ران است که ساليا یسپاه پاسداران انقالب اسالم یزانيپارت یروهاين

ن دو کشور ينقاط ا یاند و همچون کف دست بر تمام دهين جنگيصدام حس یسابق و نظام بعث یارتش شورو

ات يعمل يیکنند و عالوه بر توانا یکا عمل ميآمر یجاسوس یها تر از ماهوارهقيکه دق يیروهاين. اشراف دارند

مقاومت  یروهايج و متمرکز کردن نيبس یبرا يیار بااليار گسترده در عراق و افغانستان، توان بسيبس ینظام

تعدادی از آنها به   مرکز مهم نظامی دارد که ۵۵در عراق   آمريکا بطور رسمی .کا دارنديه آمريعل ،دو کشور

   :ذير است شرح

بيشتر به فعاليتهای هوايی   مايل مربع ١۵مايلی بغداد در مساحتی در حدود  ۶٨يا اناکوندا در   بلدپادگان 

 . هلکوپتر نيز مستقر است ١٢٠  هواپيما و١٣٠  مربوط می شود و در آن

  مايل مربع ٢٠مساحت    مايلی ناصريه ١۴ درالطليل 

  هزار نظامی ١٧تعداد   مايلی بغداد ١٢٠در االسد

  مايلی جنوب شرق موصل ۵٠در القياره

 هزار سرباز ٢٠مربع و ظرفيت  مايل ١۴٠مساحت  .فرودگاه بغداد ینزديکدر  گمپ ويکتوری

 واقع است  نزديک فرودگاه موصل پادگان مارينز در

  کپادگان کرکو

  گيرند می هزار نظامی را در بر ١۴  که هر کدام  کردستان عراق پادگان اربيل
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 نظامی آمريکاه شدن هيمنه شکست

پايان  اما ،باشند به ايران نظامیآغاز کننده حمله  ميتوانند آمريکا يا اسرائيلکه معتقدند  ايران نظاميان عاليرتبه

برای چندين سال اين جنگ  ميتوانداين کشور است و  ايرانجمهوری اسالمی در اختيار  احتمالی اين نبرد

در پيکره نظامی اياالت متحده  بر سنگينیموجب ضربات امر که اين  ،حتمالی را در منطقه رهبری نمايدا

در » ناو استارک«از واقعه هدف قرار گرفتن  يیکايآمر یزورهايآنالبدون شک  )١٣(.محسوب ميشودمنطقه 

ک شده بود، يبه اشتباه شل یعراق یمايک هواپيکه از  یموشک اگزوست فرانسوتوسط دو  ١٩٨٧ یم ١٧

ج يخل یدر آبها یليجنگ تحم ین ناو در اثنايا. گذاشت یبر جا یها کشته و زخم دانند که ده یباخبرند و م

آن روز، به طور قطع ناو استارک در حالت آماده باش به  یجنگ یفارس هدف قرار گرفت و با توجه به فضا

نتوانستند از خود دفاع کنند؟  یاگزوست فرانسو یها ن وجود چگونه در برابر موشکيبرده است اما با ا یسر م

را در خليج  Sea Isle City به نامرا برافراشته بود پرچم آمريکا که نيز ايران يک کشتی  ١٩٨٧در اکتبر 

 Ussکشتی آمريکايی ،در جريان درگيری ايران و عراق ١٩٨٨رار داد و يا در آوريل فارس هدف ق

Samuel.b. Robert  امروز که  .به يک مين دريايی در خليج فارس برخورد کرد و به سختی آسيب ديد

تر  ها بار از آن دوران پيشرفته ده ،ايران های هوا به سطح بيست سال از آن دوران گذشته و تکنولوزی موشک

های  توانند در برابر انواع موشک شده اند، ناوهای آمريکايی که اکنون در خليج فارس قرار دارند آيا می

  نيروهای مسلح ايران مقاومت کنند؟

  

وهای باتالقی برای نيردر صورت لزوم ميتواند به حساس کارشناسان نظامی به خوبی آگاه هستند که اين منطقه 

طی چند سال . که اين امر سقوط هيمنه نظامی اياالت متحده را بيش از پيش مهيا ميسازد ،غرب تبديل شود

 حمله به نفتکش فرانسوی. اخير شاهد نمونه های کوچکی از هدف قرار دادن شناورهای بيگانه بوده ايم

Limburg   اين حمله که با يک قايق تندرو انباشته . در سواحل يمن از جمله اين موارد است ٢٠٠٢در اکتبر

در . هزار بشکه نفت را به دريا سرازير کرد ٩٠از مواد منفجره صورت گرفت يک کشته بر جای گذاشته و 

ريای سرخ پهلو عربستان سعودی واقع در کرانه د  yanbuنيز يک تانکر ژاپنی که در بندر  ٢٠٠٨آوريل 

پنج قايق تندرو ناشناس در اين . خسارت ديد مقداریگرفته بود، با راکت و نارنجک مورد حمله قرار گرفت و 

در فوريه مليات، به سواحل سومالی گريختند و يا نمونه ديگر اين امر حمله شرکت داشتند که پس از انجام ع

ر عربستان سعودی حمله کرد و خساراتی جزئی بر د Abqaiq گروهک القاعده به مجتمع می باشد که  ٢٠٠۶

نيز حمله ای به ترمينال نفتی اصلی عربستان سعودی در  ٢٠٠۶در اکتبر يا تاسيسات اين مجتمع وارد آورد و 

   .صورت گرفت» راس التنوره«
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 گروهک چنيناز  متخصص تر و فداکارتر ،سازماندهی يافته تر ،که به مراتب تواناترنيروهای نظامی ايران 

نفر ديگر در سازمان  ٣۶٠٠٠٠غير از اين حدود . نفر است ۵۴۵٠٠٠متشکل از ارتش ايران . می باشند هايی

 کميتاين . های مسلح ديگر از قبيل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بسيج و نيروی انتظامی مشغول خدمت اند

منظم و برای جنگهای را تاسيل بسيار مناسبی پ زيرا  ،نيروها در منطقه از باالترين جايگاه برخوردار ميباشد

نوع  ٣نيروهای مسلح ايران مجهز به موشک های باليستيک، برد متوسط شهاب . مهيا می سازدپارتيزانی يا 

 برد بارا نوع ب  ٣و شهاب ٢سجيل دوربرد به تازگی موشککيلومتر برد دارند و  ١٣٠٠هستند که الف 

گذاری سواحل و  يکی از وظايف مهم نيروی دريايی ايران مين. کيلومتر با موفقيت آزمايش کرده اند ٢٠٠٠

نيروی دريايی . های چشمگيری داشته است ايران، پس جنگ با عراق در اين زمينه پيشرفت. های آبی است راه

ی تک نفره و قابل حمل تا ها اين انواع، موشک. های متعدد در ابعادی مختلف است ايران دارای موشک

و " کرم ابريشم"های چينی  ايران همچنين کيفيت موشک. شود کيلويی ضدناو را شامل می ۵٠٠های  موشک

های موشکی در  نيروی دريايی ايران، به غير از پايگاه. غيره را بهبود بخشيده و دست به تغيير آن زده است

گر يد یکي .سرنشين و قابل کنترل نيز هست هواپيمای بی جزاير راهبردی خليج فارس و مناطق ساحلی، دارای

 ١٠٠بود که قادر است با سرعت  یشرفته ايپ یايا به دريش موشک دريران، نمايقابل ذکر ا یاز دستاوردها

شتر از يبرابر ب دههان سرعت يا. ها را هدف قرار دهد يیايردريو ز یجنگ یهايچون کشت یه اهدافيمتر در ثان

قادر است  یست و به سادگين یابين موشک ها قابل ردياست ضمن آنکه ا یسريع جنگ یکشتسرعت هرنوع 

عمان را در زمره اهداف خود قرار  یايدرشناورهای ج فارس و يخل یکشورها یدر صورت لزوم، تمام

می توانند در صورت بروز درگيری نظامی ضربات مهلکی را به ناوهای آمريکا در به همين دليل  )١۴(.دهد

به معنای امر ميتواند که اين  ،در خاورميانه و همچنين به خاک اسرائيل وارد کندپايگاههای آنان  ،خليج فارس

  .می باشدتسريع در روند پايان امپراتوری سلطه گر آمريکاييها در جهان 

  

  

  نتيجه گيری

است آه  ین معنين بديا ،است ك به قدرت برتر تنزل نمودهياز قدرت هژموندر سالهای اخير كا يگاه آمريجا

 هایكا در ساليآمر یريدرگ. ستيخود ن جهانی یاست هايشبرد سيكجانبه قادر به پيو به طور  يیكا به تنهايآمر

كا در مناطق مختلف جهان فرصت داده يآمر ین الملليو ب یمنطقه ا یاق و افغانستان، به رقباگذشته در عر

برخالف گذشته  كا را وادار ساخته تاين امر آمريا. نديافزايخود ب یبر قدرت جامع مل ،د بر توسعهيتاآ تا بااست 

 یبرا یشتري، اآنون نقش بد داشتيدر مناطق حساس تاآ یطقه امن یاز ظهور قدرت ها یريآه بر لزوم جلوگ

يکی از که ايران درهمين رابطه . قائل شود یو منطقه ا یاست جهانينوظهور در س یمنطقه ا یقدرت ها

باتوجه به  ،استاوپک نفت دومين توليدکننده و صادرکننده بزرگ عضو کشورهای استراتژيک و همچنين 

اين  ،حق طبيعی خود ميداندرا رسيدن به جايگاه برتری در ميان کشورهای منطقه  ،خودقدرت و پيشينه کهن 
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گفتگوهای ديپلماتيک به در غير اين صورت . دادن به آن می باشدبه تن  مجبورواقعيتی است که آمريکا امر 

سالح نفت تنها يکی از . دور از انتظار نيستبحران جهانی وقوع  ،تقابل نظامی ختم ميشود و در پی آن

 حکومت ايران بارها هشدار داده است که آمادگی. می باشد احتمالیدر مقابله با هرگونه حمله  ،سالحهای ايران

عالی رتبه ترين  سخناين هشدار در . را دارد ح نفت در برابر هر گونه اقدام نظامیسالکافی برای استفاده از 

بالطبع ايران خود را به طور  .به وضوح بيان شده است نيز يعنی رهبر انقالب ،ايران مقام جمهوری اسالمی

طبيعی قدرت مسلط منطقه خليج فارس و تنگه هرمز می داند لذا حضور هيچ قدرت خارجی را در منطقه 

 ،امارات متحده عربیشيخ نشين ، پس از اعالم تاسيس پايگاه نظامی فرانسه در ٢٠٠٨در ژانويه . برنمی تابد

ما مخالف افزايش حضور نيروهای بيگانه در منطقه هستيم « :دولت ايران اعتراض خود را اينچنين اعالم کرد

و معتقديم اين حضور به تقويت صلح و امنيت در منطقه کمک نمی کند بلکه برعکس به سوءظن و بی ثباتی 

منطقه در شرايط بسيار حساس و « :سفير ايران در بحرين نيز چندی بعد اعالم کرد» ...در منطقه دامن می زند

ر دارد که حضور گسترده نيروهای خارجی، موجب آن شده است قدرت های استکباری قصد شکننده ای قرا

ه طی چند سال اخير بتغييرات منطقه ای با اينحال » .دارند بر منابع انرژی، بازار و امنيت منطقه مسلط شوند

عرصه  ،به همين روی با قدرت گرفتن روزافزون ايران در خاورميانه .استشکل گرفتن سود ايران در حال 

نقش . تنگ ميشود ،هستندمنطقه بر کشورهای غربی که در جستجوی منافع خود از راه چپاول ملتهای ضعيف 

کشوری مانند آمريکا اينبار برای  ،منطقه ای ايران که در طول تاريخ بارها و بارها تکرار شده است راهبردی

از ابزارهای  ،تالش برای متوقف کردن ايران و تهديد به حمله نظامی. تلخ بشمار می آيدکابوسی همچون 

بدون شک انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد . آشفتگی در نظام بين الملل ميشودموجب تنها ناکارآمدی است که 

به ايران نيز  .منفی بسياری خواهد گذاشت نظامی اين کشور تاثيرات ابهتبر  آغاز جنگآمريکا و در صورت 

در پاسخ به اين ولی با اينحال  ،بر اقتصادش خواهد گذاشتاثرات منفی خوبی واقف است که انسداد تنگه هرمز 

  .الفی جويانه کوتاهی نخواهد کردت هر اقداماز  احتمالی تجاوز
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