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  چكيده
گذاري ايران بر تاثيرآفريني و هدف اين مقاله بررسي سيستم سايبرنتيك خليج فارس و امكان نقش  

 عنوان اي به در اين راستا نويسنده پس از تشريح نظريه سايبرنتيك در مطالعات منطقه. اين سيستم است
مقاله سپس با . پردازند مي به تطبيق سيستم امنيت هژمونيك خليج فارس با آن، چارچوب مفهومي پژوهش

پوياي آن را تشريح نموده و به اين ترتيب خبر از قرار  حالت عدم تعادل، دادن نقايص اين سيستم نشان
مي جمهوري اسال، به باور نويسنده. دده اش مي هاي فازيداشتن اين سيستم سايبرنتيك در يكي از مكان

ناآشنا كه در مكان فازي كنوني سيستم كنترل سايبرنتيك خليج هاي  كنندهايران با استفاده از مدل جذب
- وضعيت خود را از زير سيستم كنترلتواند از اين شرايط حداكثر بهره را برده و  ، ميفارس ظاهر شده است

  . رل شونده تغيير دهدشونده به جايگاه كنترل كننده و كنت

   آمريكاايران،  ،خليج فارس، هژموني، سايبرنتيك، امنيت: واژگان كليدي
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  مقدمه
اهميتي  فارس خليج كمتر منطقه جغرافيايي در جهان وجود دارد كه همچون منطقه 

 فارس و جايگاه هاي منحصر به فرد منطقه خليج ويژگي. داشته باشد راهبردي سياسي و، اقتصادي
ها در توصيف آن از  آن در پازل اقتصادي و امنيتي جهان باعث شده تا برخي از استراتژيست

امنيت و ترتيبات ، همين اهميت موجب شده تا از ديرباز. استفاده كنند »قلب زمين«اصطالح 
اي  ي فرامنطقهها قدرتهاي كشورهاي منطقه و البته  ها و نگراني يكي از دغدغه خليج فارسامنيتي 

بر ، وضعيت ژئواستراتژيك اين منطقه به ويژه پس از كشف نفت در كشورهاي پيرامون آن. شدبا
اهميت حفظ و تداوم امنيت در اين منطقه افزوده و بازيگران بسياري را درگير برقراري و حفظ 

  . امنيت آن كرده است
حضوري  فارس ي اروپايي ازجمله پرتغال و انگلستان در خليجها قدرت، در قرون گذشته 

آمريكا تالش ، 1970 گذار داشتند و بعد از خروج انگلستان از منطقه در ابتداي دههتاثيرمستمر و 
ترتيبات امنيتي اين ، فارس داشته باشد و به همين علت آفريني را در خليج ترين نقش كرده تا اصلي
پذيري تاثيرو  عمق عملكرد، سطح، ميزان درگيري. ي آمريكا قرار گرفتها استراتژيمنطقه ذيل 

قابل مقايسه اي  فرامنطقهمسائل امنيتي اين منطقه با ديگر بازيگران  دراياالت متحده آمريكا 
انتخاباتي و هاي  است كه يكي از عناصر برجسته و مشخص رقابتاي  گونهاين حساسيت به. نيست

چگونگي ، تاكنون ارائه شده تمام رؤساي جمهور آمريكا از فرداي جنگ جهاني دومهاي  نيز برنامه
يكي از نيز در دوران جنگ سرد . حفظ منافع اين كشور در منطقه خليج فارس بوده است

. حفظ حضور و تالش براي برتري در منطقه خليج فارس بود، مهم رقابتي ميان دو قطبهاي  حوزه
آفريني ايران  ميالدي سياست امنيت دوستوني مبتني بر نقش 70اياالت متحده در دهه 

مهار دوجانبه ايران  90سياست توازن ضعف بين ايران و عراق و در دهه 80در دهه، بستانعر و
پس از فروپاشي نظام دو . فارس در نظر گرفت هاي اصلي خود در خليج اولويت عنوان بهرا  عراق و

كند با گسترش حوزه هژموني خود در ساختار امنيتي  مي قطبي نيز همچنان اياالت متحده تالش
 1991فارس در سال از جنگ اول خليج پس. ژئواستراتژيك جهان تسلط يابد راه شاهقه بر اين منط

با كشورهاي  آمريكا حضور نظامي آمريكا در منطقه افزايش يافت و قراردادهاي امنيتي دوجانبه
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 2003با حمله آمريكا به عراق در سال . فارس اين حضور را تقويت كرد عربي حاشيه جنوبي خليج
فارس بسيار  گذاري واشنگتن بر معادالت امنيتي خليج، تاثيرب الگوي امنيت هژمونيكدر چارچو

در اين دوران . آمريكا به عنصري اصلي در امنيت منطقه تبديل شد، افزايش يافت و در واقع
امنيتي اياالت هاي  سياستمهم ژئوپلتيك و ژئواكونوميك خليج فارس منجر به تدوين هاي  ويژگي

اين شبكه امنيتي بسيار پراليه و . شده استاي  منطقه به شكل نظام امنيت شبكهمتحده در اين 
عرب هاي  برقراري روابط دو جانبه و حمايت از رژيممهار ايران و درهم پيچيده است و بر پايه 

 . طرفدار آمريكا در منطقه شكل گرفته است

، خليج فارساي  درت منطقهترين قاصلي عنوان بهاين در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران 
سه دهه جدال بر . ي و راهبردهاي آمريكا در اين منطقه داشته استها سياستهمواره سر ناسازگاري با 

هايي  جمهوري اسالمي ايران و آمريكا اگرچه از فراز و نشيب ميانسر نفوذ در منطقه خليج فارس 
انداز جمهوري اسالمي در سند چشم. كرده استاما همواره به انحاء گوناگون ادامه پيدا  ،برخوردار بوده

 بر مبتنى فاعىد نساما با رمقتد و مستقل، منا«كشوري ، ساله بيستپس از اينكه ايران در افق ، ايران
 تمناسبا به طمربو رموا در بخش، شود مي تصويرحكومت»  و دممر پيوستگى و جانبهمهه ندگىزداربا

 در نهوزامتجا امقدا و ياهخوونفزا با «مقابله :خوريم ميالن بربه اين اهداف كجى رخا بطروا و سياسى
 و در نهايت به طور مشخص به اين هدف اشاره» نجها نشد قطبى تك با «مقابله، جى»رخا بطروا
 ) 1382،  ...سند چشم انداز. (»نبيگانگا نظامى رحضو از منطقه يىاره اىبر ش«تال: شود مي

با هژموني آمريكا در منطقه خليج فارس در چه سطحي از  به اين ترتيب روشن است كه مبارزه
انداز يعني خارج قرار گرفتن اين هدف در سند چشم. هاي نظام جمهوري اسالمي قرار دارداولويت

آرمان نظام جمهوري  عنوان بهدادن آن سياسي و راهبردهاي دولتي و قرار كردن آن از شمول تغييرات
ساليان گذشته راهبردهاي گوناگوني اتخاذ شده است كه طيف براي تحقق اين هدف طي . اسالمي
حقايق اما . گيرد مي  بر  هاي عربي منطقه را در زدايي با رژيماز مقابله مستقيم نظامي تا تنش اي گسترده
چندان قرين موفقيت نبوده و تا رسيدن به هدف راه زيادي باقي مانده  ها سياستدهد كه اين  مي نشان
، در نوع درك و شناخت تحليلگرانها،  از اين ناكامياي  رسد كه علت بخش عمده مي به نظر. است

  . پيچيده آن استهاي  ان و مجريان سياست خارجي ايران از منطقه خليج فارس و پويشگذار سياست
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د تا مجالي براي ديگرگونه ديدن منطقه خليج وشك مياين مقاله ، با درك اين ضرورت حياتي
نظريه . كمتر شناخته شده روابط بين الملل فراهم كندهاي  ز تئوريفارس از منظر يكي ا

بندي و  ، طبقهسازي رويكردي نظري تحليلي است با هدف سادهاي،  سايبرنتيك در مطالعات منطقه
رسد  مي نظربه. ه ابزار شناختي مناسبيبا ارااي،  منطقههاي  نظامهاي  قابل بررسي نمودن پيچيدگي

ن نظريه بتوان به ديدگاهي جديد و روشنگر از منطقه خليج فارس و نيروهاي كه با استفاده از اي
ي گذار سياستراهنماي گذار بر آن دست يافت كه خود بستر درك و تحليلي نوين و در نهايت تاثير

انداز است كه چشم پرسشبه اين ترتيب مقاله كوششي براي پاسخ به اين . خارجي كشور باشد
اين مقاله ، شود؟ در كنار اين هدف مي چگونه محقق» نبيگانگا نظامى رحضو از منطقه يىاره«

. شود مي همچنين تالشي براي آزمودن نظريه سايبرنتيك در تحليل منطقه خليج فارس محسوب
چارچوب  عنوان بهرا اي  براي انجام اين اهداف در ابتدا نظريه سايبرنتيك در مطالعات منطقه

گوي پس ترتيبات امنيتي منطقه خليج فارس را با اين الس. كنيم مي مفهومي پژوهش تشريح
ظرفيت بازيگري ايران در اين ، دادن حالت عدم تعادل پوياي آن تحليلي منطبق كرده و با نشان
  . شود مي گيري از مجموع مباحث انجامدر پايان نيز نتيجه. چارچوب را بررسي خواهيم كرد

  تمهيد نظري
براي . ي ناگزير از مطالعه نظم هستيمگذار سياستالمللي و بين و براي انجام امر تحليل سياسي

متعددي هاي  نظريه، الملليبينهاي  بررسي مفهوميبنيادي  عنوان بهمطالعه نظم و استفاده از آن 
هم از لحاظ ديرپايي و هم از نظر صحت و اعتبار ها  سيستمه شده است كه از آن ميان نظريه اراي

 هه و معرفي اين نظريياز ارا بيش از پنج دههاگرچه . شود مي محسوبها  هيكي از پيشروترين نظري
علوم اجتماعي از مرجعيت قابل توجهي هاي  اما همچنان در بسياري از رشته ،گذرد مي كالن

جديدي است كه طي نظري هاي  مشاركتبته بيش از هر چيز نتيجه اين تداوم ال. برخوردار است
  . ديل اين نظريه انجام شده استهاي اخير در تغيير و تعسال
اما در طول زمان اين نظريه تغيير  ،ي ساده بودها سيستممربوط به ها  سيستماولين موج نظريه  

يك از راه بهي آشوب يكها سيستمي پيچيده و ها ، سيستمي سايبرنتيكها سيستمكرد و امواج 
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ي ها سيستم  .را به دو رويكرد الف ها سيستمتوان نظريه  مي اما كليبندي  در يك تقسيم. رسيدند
 نظربه. تقسيم كرد) پيچيده و آشوب، سايبرنتيك( خطيي غيرها سيستم  .و ب ؛)ساده( خطي
هاي  سر آمده باشد و در پاسخ به پيچيدگيي خطي بهها سيستمرسد كه دوران تحليل بر اساس  مي

يافتن موضوعاتي مثل تهديد و امنيت و اهميت ، ني و تعدد مواضع قدرتروزافزون عرصه جها
نياز است تا با ، شدند مي اثر تشخيص دادهاثر يا كمفرهنگ و ارتباطات كه پيشتر بي، اقتصاد

در اين مقاله نيز كه با . متعامل آن نگريستهاي  و اندركنشها  ديدگاهي متفاوت به جهان و پويايي
با درك همين ضرورت ، به نگارش درآمده است خليج فارسهدف بررسي آينده هژموني در منطقه 

  . شود تا به خاورميانه از ديدگاه نظريه سايبرنتيك پرداخته شود مي تالش، و الزام
- اهميت آن در سياست بين 1.سايبرنتيك در واقع علم كنترل رفتار از طريق ارتباطات است

الملل و چرا كه در سياست بين ؛در هدف مشتركند، الملل هم از اين روست كه هر دو دانش
توان از سايبرنتيك كه دانشي  مي پس. هدف كنترل رفتار ديگر واحدهاست، سياست خارجي هم

دانش سايبرنتيك چند مفهوم . الملل استفاده كرددر تحليل سياست بين ،براي مطالعه كنترل است
  :اساسي دارد

. چون داده خام است ،اطالعات حامل پيام است و با داده تفاوت دارد: اطالعات. يك
اين قدرت  ،عبارت ديگربه .دنكن مي ي سايبرنتيك بر اساس مهندسي ارتباطات عملها تمسيس

توان براي باز كردن  مي مثال. بلكه الگوي ارتباطي است ،شود مي كار گرفتهنيست كه براي كنترل به
يعني يك الگوي  ؛در را باز كرد با استفاده از قدرت آن را شكست يا اينكه كليد ساخت و، يك در

  . تباطي خاص را با آن مرتبط كردار
  كننده اطالعاتدريافت .دو
در . تعادل باشدعدم اطالعات منتقل نخواهد شد مگر آنكه سيستم در حالت  :تعادل .سه

                                                         
مجازي  عنوان بهه عموما در فارسي مشتق از آن كهاي  و واژه Cyberبا  Cyberneticsبايد توجه كرد كه بين دانش سايبرنتيك يا  . 1

دانش سايبرنتيك يك . ردود داتفاوت وج، فناوري ارتباطات و واقعيت مجازي است، ايفرهنگ رايانه ترجمه شده و مربوط به
انواع سايبرنتيك براي مطالعه . هاي آنهاستها و قابليتمحدوديت، ساختار و تنظيميهاي  اي براي كاوش سيستمرويكرد فرارشته

 . رود مي شناختي و اجتماعي به كار، بيولوژيكي، فيزيكي، مكانيكيهاي  سيستم
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كه در حالت ثبات كامل ؛ چراشود مي عادل استفادهخوران براي توضيح ت ز مفهوم بازسايبرنتيك ا
يعني بررسي سيستم در يك  ،و در حقيقت ثبات يا تعادلشود  نمي يك سيستم اطالعات وارد آن

بازخوران اما مخصوص . ي استاتيك يا ايستاستها وضعيتلحظه خاص كه به اين ترتيب مربوط به 
فرصت  . الف. از اين رو در بازخوران دو نكته حائز اهميت است. ي پويا يا ديناميك استها وضعيت
تواند به  مي بازخوران. اصالح رفتار  .و  ب ؛كند مي تر كاركمتر باشد سيستم به ركه هر چقد، زماني

  . اصالح رفتار به حفظ هدف كمك كند يا به تغيير آن
يعني بر اساس قواعدي كه  ؛اند يادگيرندههاي  سيستمسايبرنتيك هاي  سيستم :يادگيري  .چهار

  ) 1378، قاسمي. (كنند مي گيرند عمل مي ياد
  سايبرنتيكشماي كلي يك سيستم  .يك نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  

سايبرنتيك داراي دو بخش هاي  سيستم ،مشخص استشماره يك  در نموداركه  طور همان
 اين دو بخش يكيها  سيستمدر بعضي از  اگرچه ؛شونده هستندكننده و كنترلمتمايز كنترل

- كنترلسه پارامتر  ،سايبرنتيك استهاي  سيستمكننده كه اساس كار سيستم كنترل. شوند مي

  :ننده دارد كه عبارتند ازك
يك مدل  طور مثال،به. كند مي ارتباطات بين اجزاي سيستم را كنترل :مدل كنترل  .يك

  . كنترل فردگرايانه مدل بازدارندگي و يك مدل كنترل جمع گرايانه مدل امنيت دسته جمعي است
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در  طور مثال،به. كند مي نوع معادالت هر مدل كنترل را تعيين: قاعده يا الگوريتم كنترل  .دو
  . قانون است، قدرت و در رژيم درياها، كنترل هقاعد، جمعي و موازنه قوامدل امنيت دسته

  . تواند حفظ يا پيشبرد سيستم يا هر هدف ديگري باشد مي كه :هدف كنترل  .سه
نخست . شوند مي سايبرنتيكي خود به چند دسته تقسيمهاي  سيستمدر ها  كنندهاما كنترل

اما نوع  ،يدآ مي وجودمنطق به سنوع اول بر اسا. رسمي استكننده رسمي و غيرين كنترلتفكيك ب
نگر و به گذشتهها  كنندهمورد بعدي تقسيم كنترل. دوم نتيجه منطق كاركردي خود سيستم است

 ،معطوف به استفاده از بازخوران براي كنترل سيستم است نگركننده گذشتهكنترل. نگر استآينده
در . دهد مي به سيستم كنترل را انجامها  از طريق ورودي نگرآيندههاي  كنندهكه كنترلاليدر ح

- كنترل، پايدارساز سيستمهاي  كنندهتوان به كنترل مي راها  سيستم ديگربندي  يك تقسيم

رديابي هاي  كنندهسازي سيستم و كنترلبهينههاي  كنندهكنترل، سازي سيستمبرنامههاي  كننده
، كننده هدفبه حفظها  سيستمو در نهايت براساس بازخوران هم  ،يدات تقسيم كردتهد

  ) 1378، قاسمي. (شوند بندي مي كننده هدف تقسيمتغييردهنده هدف و تعيين
اما اگر قرار باشد تنها  ،سايبرنتيك را دارندهاي  سيستمقواعد اي،  منطقههاي  بسياري از نظام

كه گفته  طور همان. خليج فارس اشاره كرداي  ترديد بايد به نظام منطقهيب، يك نمونه از آنها نام برد
انبه خود همواره عرصه كنترل و جبعدي و در حقيقت همه، خليج فارس به واسطه اهميت چندشد
جنگ بر سر اعمال كنترل بر اي  ي فرامنطقهها قدرتتنها همواره بين نه. كنترل بوده استضد

سيستم كنترل  ينيز همواره بخشي از اجزااي  منطقهي ها قدرتبلكه  ،منطقه جريان داشته است
 عنوان بهگر  اصوال قدرت مداخله ،اي منطقههاي  در نظام. اند سايبرنتيك در اين منطقه محسوب شده

 اعمال نقشاي  اصلي بخش كنترل منطقه يكارگزار اصلي نظام جهاني در قالب يكي از اجزا
ممكن است از يك يا چند نظام مختلف زير براي حفظ و گر  ت مداخلهدر اين راستا قدر. نمايد مي

  :استفاده كنداي  سازي نظم منطقهتداوم بهينه
سطح نهادينگي در اين روش بسيار  :يا مبتني بر همكاريجانبه  يكصورت هژموني به  .يك

   ؛البته در نوع مبتني بر همكاري سطح نهادينگي بيشتر است، پايين است
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اي  منطقههاي  ها در قالب نظامكنسرت :صورت منعطف و يا مبتني بر اجباربهكنسرت   .دو
  ؛اند هي بزرگ تشكيل شدها قدرتكنترل از تمامي 

كننده تر مداخلهبزرگي ها قدرتو يا اي  توازن قوا كه بر پايه توازن قوا بين بازيگران منطقه  .سه
   ؛گردد مي تنظيم

  ؛بزرگي ها قدرتشده توسط قدرت يا نظام امنيت دسته جمعي طراحي   .چهار
  ) 189: 1384، قاسمي( .فدراليهاي  يا نظاماي  گراي منطقه امنيتي كثرتهاي  نظام  .پنج
آثار و نتايج متعددي در گر  توسط هژمون يا قدرت مداخلهها  طور كلي انتخاب هريك از اين نظام به

تنها مروري كوتاه بر حجم حضور . ستااي  منطقههاي  پي دارد كه شناخت آنها مستلزم تمايز محيط
دهنده اين است كه نوع نظام انتخابي هژموني  خوبي نشان نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس به

گر  قدرت مداخله. عربي استهاي  هژموني آمريكا در منطقه البته از نوع مبتني بر همكاري رژيم. است
مورد اي  ي را براي حفظ يا بهينه كردن نظام منطقهمتفاوتي ها راهبرد، با توجه به اهميت ذاتي منطقه

  :شامل موارد زير خواهد بود راهبردها اين. كند مي اعمال) در اين جا هژموني( نظر خود
  ؛طلبي از توسل به جنگ يا توسعهاي  هاي حامي منطقه داري دولت افزايش خويشتن  ـ
  ؛اي هاي امنيت منطقه حفاظتهاي محلي و كاهش امنيتي آنها با گسترش  سازي دولت نئمطم  ـ
  ؛ترتيبات چندجانبه  ـ
  ؛بازدارندگي و محدودسازي مهاجمان بالقوه  ـ
  ؛اي كاهش تعارضات از طريق ميانجيگري و حفاظت از ترتيبات منطقه  ـ
  ؛هاي منفي بازدارندگي و مجازات  ـ
موني سازي توسط سيستم كنترل يا هژ ديپلماسي مبتني بر مذاكره براي افزايش ضريب صلح  ـ

  .مبتني بر همكاري
اخير از تركيب هاي  اياالت متحده براي حفظ هژموني خود در منطقه خليج فارس طي دهه

استفاده كرده و تاكنون هيچ قدرتي توان به چالش كشيدن اين هژموني را پيدا  ها سياستهمه اين 
ام تابعه سيبرنتيك در يك نظگر  آفريني قدرت مداخله جريان نقش شماره دو در نمودار. نكرده است

  . نشان داده شده است
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  )192: 1384، قاسمي( و نظام تابعه در سيستم سايبرنتيكگر  قدرت مداخله. دو نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  

  يك شبكه سايبرنتيك عنوان بهمنطقه خليج فارس 
انگيزي با ميزان توانايي  المللي به نحو شگفت هژموني جهاني بازيگران بين، طي پنج قرن گذشته

و حتي ها  رقابتها،  از تالش. حضور آنها از نظر امنيتي با خليج فارس پيوند خورده است و
سال  500دو قدرت استعماري كهن يعني اسپانيا و پرتغال در خليج فارس در حوالي هاي  جنگ

نفس آن دوران يعني هلند در قالب كمپاني هند شرقي هلند  پيش تا تحرك قدرت استعماري تازه
 منطقه خليج فارس و تالش و آرزوي قه تا تسلط بيش از دو قرن امپراتوري انگليس دردر اين منط
گرم خليج فارس گرفته تا رقابت آمريكا و شوروي هاي  روسيه تزاري براي بازيگري در آبراهبردي 

 جهاني با خليج فارس آنچنان پيوند خورده كهي ها قدرتگويا سرنوشت ، در دوران جنگ سرد
) 71: 1390، جادپورس(. هژموني جهاني پنداشت دماسنجنظامي در آن را  ـ سياسيتوان حضور  مي

از جهان مانند خليج فارس درگير عمليات اي  در دوران بعد از جنگ سرد هم آمريكا در هيچ منطقه
در حال حاضر نيز آمريكا سرنوشت هژموني جهاني خود را گره خورده با حضور . نظامي نبوده است

 ،تا در برنامه جديد نظامي آمريكا كه توسط اوباما و پانه. اند د مي ي در خليج فارسنظامي و امنيت
آمادگي براي انجام ، اعالم شد) 1390دي سال ( 2012در هفته اول ژانويه  ،وزير دفاع آمريكا
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تغيير توجه نظامي ، به عبارت ديگر. زمان در تنگه هرمز و شرق آسيا مطرح شد عمليات نظامي هم
 راهبردي اهميتي خليج فارس در تفكر معناي فراموشي و كم و تمركز بر آسياي شرقي بهآمريكا 

  . آمريكا نيست
، امنيت ملي آمريكا كه با صراحت بيان گرديده است راهبرددر حال حاضر بر اساس آخرين 

ال حال اين سو، امنيت حوزه خليج فارس است تامينامنيت ملي اياالت متحده آمريكا در گرو 
امنيت  تامين، استراتژيك چيست؟ بايد جواب داد كهاين راهبرد ي ايآيد كه هدف نه مي پيش
بين عرضه و تقاضاي اي  كه هيچ رابطه دهد مي روشني نشان به، نگاهي گذرا به اعداد و ارقام و انرژي

درصد از كل  25 ،اياالت متحده با داشتن فقط دو درصد ذخاير نفتي جهان. انرژي در آمريكا نيست
 77سال آينده از ميزان كنوني  20تقاضاي جهاني نفت در ، كند مي محصول نفت جهان را مصرف

باالترين ميزان افزايش در چين و ( يابد مي ميليون بشكه افزايش 120ميليون بشكه در روز به 
و مراكز مطالعاتي را واداشت كه در ها  همين ترس از آينده است كه استراتژيست، )آمريكاست

، انرژي آمريكا راهبردي اهدافدر نتيجه درنگ نكنند و  2025انرژي براي سال  راهبرد تدوين
چارچوبي شد براي تدوين قلمروهاي ژئواستراتژيك جديد با اهداف ژئواكونومي و خليج فارس در 

 90توان گفت كه اين همه تحوالتي كه ما از اواخر دهه  مي با قدرت. رأس اين قلمروها قرار گرفت
هاي  انرژي است كه با تاكتيك راهبردعموماً سناريوهايي از  ،بينيم مي در حوزه خليج فارستاكنون 

ي ژئواستراتژيك آمريكا اجراي يك حركت گازانبري است از يهدف نها. متنوعي در حال اجراست
اي  خود اهداف ثانويه هاين حركت گازانبري خودب. سياراطريق پاسفيك و آتالنتيك براي تسلط بر او

س آنها كنترل چين و روسيه و حتي ژاپن در آينده براي اپوشاند كه در ر مي جامة عمل را
اينجاست كه ، هم در بخش آسيايي آن است سيايي آناجلوگيري از يك وحدت ژئواستراتژيك اور

شود و آن جايگاه  مي هاي ژئواستراتژيك پديدار بندي اولويتجغرافيايي در هاي  نقش پديده
همين منطقه خاورميانه است ، ترين آن پذيرترين و شكننده سياست كه آسيبااور جزاير اطراف شبه

 راهبردبراي روشن شدن موضوع بايد نگاهي گذرا به ) 49: 1388، عزتي( .با محوريت خليج فارس
 :اساس اين سياست خارجي پس از جنگ سرد متكي است بر، سياست خارجي آمريكا بيندازيم

به دنبال برقراري رابطه مستقيم با مردم كشورهاي  راهبرده در اين افزاري ك نرم راهبرد  .يك  
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   د؛قرار داركشور ايران  س آن فعالامنطقه مورد بحث است و در ر
كند  مي داند با هرآنچه كه فكر مي آمريكا خود را ملزم راهبرددر اين   :گيرانه پيش راهبرد  .دو  

   ؛و شرطي مقابله نمايد بدون هيچ قيد ،اندازد مي امنيت آمريكا را به خطر
براي يك دوره  راهبرددر واقع محور سياست خارجي آمريكا را اهداف همين  :انرژي راهبرد  .سه  
انرژي جهاني است كه خليج  راهبرديدهد و هدفش نفوذ و تسلط كامل بر كانون  مي مدت تشكيل ميان

   The Natonal Seurty Strategy…, 2003)(. ژئواكونوميك قرار دارد فارس در كانون اين قلمرو
خاورميانه ، در نگرش به قلمروهاي ژئواستراتژيك جهان پس از جنگ سردبه اين ترتيب 

اينجاست كه جايگاه ژئواستراتژيك . ا براي اياالت متحده آمريكا داردگسترده در واقع اولويت اول ر
 قدرت آينده جهان مطرحويژه در رابطه با پنج  هجهان ب راهبرديخليج فارس خود را در معادالت 

بايد ديد كه آمريكا ، دارد اگر اهميت خليج فارس چنين پيوندي با هژموني جهاني آمريكا. سازد مي
  . چه ساختار امنيتي را پي گرفته است، در منطقه خليج فارس
مبتني ، در منطقه خليج فارس رفتار امنيتي آمريكا دهد كه مي روشني نشان شواهد موجود به

اين سيستم كنترل و مهندسي . سازي يك سيستم سايبرنتيك است حفظ و بهينه، بر ساخت
المللي در امنيت منطقه  بين راهبرديانحصاري پنداشتن نقش ، نخست. ارتباطات سه ويژگي دارد

سقف بسيار محدودي ، به اين معني كه حتي در بين دوستان آمريكا در غرب، خليج فارس است
با وجود عالقه كشورهاي حوزه . امنيتي خليج فارس وجود دارد براي پرواز در حوزه مناسبات

نقش كشورهاي اروپايي ، امنيتي و تسليحاتي خود تامينابع جنوبي خليج فارس به تنوع دادن به من
از ، روسيه و چين هم با وجود منافع عمده در اين منطقه. به هيچ وجه قابل مقايسه نيستبا آمريكا 

، آمريكا در نقش به عبارت ديگر. در خليج فارس ابا دارند جدي راهبرديتحرك و حضور 
هاي ارتباطي سيستم براي رقبا را  كننده رسمي سيستم عمل كرده و اجازه استفاده از كانال كنترل

  . ترين سطح رسانده است به پايين
به اين صورت كه حضور . استاي  ساختار معنايي آمريكا در امنيت منطقه، دومين ويژگي 
هايي  پردازش و جا انداختن توجيهات و دليل، نيازمند تدوين، يك آمريكا در منطقه خليج فارسهژمون

اين معنابخشي و ساختار معنايي در دوران . معنا دهد راهبردياست كه به اين تحرك پايدار نظامي و 
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و ها  روهجنگ سرد با تهديد شوروي و در دوران معاصر با تهديد ساختگي ايران و تهديد مبارزه با گ
كننده  توان با توجه به مفهوم كنترل مي اين كاركرد را. گيرد مي راديكال در منطقه صورتهاي  جريان

در حقيقت آمريكا از طريق ساختار معنايي مذكور موفق به ايجاد يك منطق . رسمي توضيح دادغير
ه را به بهترين يتي منطقكاركردي شده است كه حضور و غلبه اين كشور در معادالت نظامي و امن

ترين  رسد كه اين وجه از سياست اياالت متحده اصلي مي نظر به. كند مي سازي و توجيهوجه بستر
دستگاه توليد خطر كه ، در اين ساختار معنايي. ركن در حفظ سيستم سايبرنتيك خليج فارس باشد

حضور ، بدون آن ده وبازي كربسيار قابل توجه  نقشي ،شود مي نام برده 1صنعت ترس عنوان بهاز آن 
  . خواهد خورد بسياري از مناسبات به هم شود و مي نظامي آمريكا از معنا تهي

امنيتي هاي  از شبكهاي  مجموعه، آمريكا در خليج فارساي  سومين ويژگي ساختار امنيت منطقه
انبه با ات امنيتي و نظامي دوجمناسب، سازي امنيتي اليه عمده در اين شبكه. پراليه و تودرتو است

 آمريكا با هر كدام از اين كشورها، به عبارت ديگر. تك كشورهاي عرب جنوب خليج فارس است تك
ملزم به دفاع از اين ، مدت دارد كه براساس برخي از مفاد آنها قراردادهاي دوجانبه نظامي طوالني

هاي  نامه و موافقت نتيجه اين قراردادها، نظامي آمريكا در منطقه خليج فارسهاي  پايگاه. كشورهاست
سال پيش گرفته تا  50امنيتي و نظامي است؛ از مقر فرماندهي ناوگان پنجم در بحرين از حدود 

  . به عربستان 2011ميليارد دالر اسلحه در دسامبر سال  30موافقت كنگره آمريكا با فروش 
ريكا در ازيگري تمام عيار آمكه امكان باي  مسئله، العاده منطقه جداي از اهميت فوق

خليج فارس منطقه در . كشورهاي منطقه است شرايط داخلي، فارس را فراهم كرده است  خليج
جانبه ميان است كه زمينه هرگونه همكاري دوجانبه و چنداي  گونه بهشرايط داخلي كشورها 

و در  كشورهاي منطقه را از ميان برده و اين كشورها را براي كسب امنيت متوجه خارج كرده است
) 174: 1378، رنجبر(. پيامد اوضاع داخلي منطقه است، ودحضور مستقيم عامل بيگانه خ يقتحق

ميالدي  1950پان تركيسم و پان ايرانيسم در نيمه دهه ، مانند پان عربيسم گرايانه مليظهور افكار 
كارايي نداشتن بعضي از رهبران . منطقه را دچار التهابي ساخت كه تا دو دهه ادامه داشت

                                                         
1. Fear Industry 
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. رود مي شمار اصلي بههاي  و دور بودن آنان از نخبگان و روشنفكران نيز از چالش رهاي منطقهكشو
سياسي هاي  نظامتر نيز بيشاي  سلطنتي و خانوادگي و حتي قبيله، ي فردياقتدارگراهاي  حكومت

اين بحران سبب شكنندگي داخلي شده كه بر اثر آن اين . را دچار بحران مشروعيت ساخته است
شوند و بدين ترتيب حضور بيگانگان در منطقه  مي بيگانه متكيي ها قدرترها به كشو

 ) 28: 1385، سيمبر. (شود مي  توجيه

عدم كارايي و ناتواني در رهبري جامعه در ، اجتماعيهاي  نابساماني، هويتهاي  بحران ،از طرفي
 ختالفات سياسي و مذهبيدر داخل و ااي  قبيله ـ اختالفات قومي، ميان اعراب و بحران مشروعيت

دست هم داده تا  به دست، زياد در كشورهاي منطقههاي  پذيري در خارج و آسيب) و گاه فردي(
. حساب آيند در سطح جهان بهها  ـ ملتدولت ترين مجموعه  ضعيف وكشورهاي عرب منطقه جز

پيمانانش  هم وآمريكا نيز به دعوت كشورهاي منطقه و با انگيزه و هدف حفظ امنيت و ثبات خود 
ول و حافظ ئگذاشته و همواره خود را مس راهبردي پا به اين نقطه از جهان، در اين منطقه حساس

  . اند د مي منافع جهانيان در خليج فارس
داليل شرايط  خليج فارس به جغرافياي. در اين ميان اما ايران كشور ويژه و متفاوتي است 

س اكه در ر اصي را به برخي از كشورهاي حوزه داده استژئواستراتژيكي خهاي  ويژگي، توپوگرافي
نيست كه اين كشور هميشه در كانون اهداف ژئواستراتژيك  دليل بي. قرار دارداين كشورها ايران 

به هر نحوي ي جهاني ها قدرتز اهميت اين است كه ينكته حا. ستاز جنگ جهاني دوم بوده ا پس
مناسب را براي يك كشور جايگزين قدرت در منطقه حوزه خليج  راهبرديهاي  كه بخواهند ويژگي

است از اهداف اي  اين موضوع تجربه. نتيجة كار كشور ايران خواهد بود ،فارس در نظر بگيرند
با موفقيت به  1979تا  1959مرحله آزمايشي خود را هم از سال  كهبحري ي ها قدرت راهبردي

   )51: 1388، عزتي(. انجام رسانيده است
اما پس از انقالب اسالمي وقتي جمهوري اسالمي ايران نقش ژاندارمي خليج فارس را كنار 

منطقه در چارچوب  تبا توجه به اهمي. عمال منطقه وارد يك محيط جنگ سرد شد ،گذاشت
طبيعي بود كه حضور آمريكا در منطقه افزايش چشمگير يافته و در ، گر راهبردهاي قدرت مداخله

با نظارت عاليه قدرت ) مانند شوراي همكاري خليج فارس(اي  كنترل منطقههاي  امنظ، مرحله بعد
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كه در قبال  كالني سياست سو و از يك ايران راهبردياهميت . هژمون در منطقه طراحي شود
باعث مقابله ، سرلوحه سياست خارجي خود قلمداد كرده است، المللي ي جهاني و نظم بينها قدرت

آمريكا در منطقه خاورميانه  راهبردرو  از اين. المللي شده است كشور در فضاي بين شديد آمريكا با اين
طور كلي حذف ايران از معادالت منطقه  در قبال ايران مبتني بر محدود ساختن و منزوي كردن و به

منطقه از تمامي  راهبردياست و براي رسيدن به اين مهم و نيز تسلط بر منابع اقتصادي و موقعيت 
  ) 91: 1386، ذوالفقاري(. كند مي ار ديپلماسي و حتي نظامي در مقياس گسترده استفادهابز

، جنوب، همسايه ايران در شمال هاي تآمريكا با تداوم حضور خود در منطقه و ايجاد روابط با دول  
مخالفت . كشورهاستاين زا در ارتباط ايران با  انگيز و تنش شرق و غرب درصدد ايجاد فضايي رعب

يل و احساس خطر آن يرسميت نشناختن اسرا به، يران با طرح خاورميانه بزرگ آمريكا در منطقها
منجر به احساس  اي، مدارانه پرونده هسته گيري عزت كيد بر استقالل و پيات و دولت از ناحيه ايران

خطوط   اامريك، با سقوط رژيم عراقدر حقيقت . خطر از اين ناحيه براي آمريكا و متحدانش شده است
 و جديد سياسي تتحوال منجاا با يددتربي. كرد فارس را تدوين امنيتي جديد خود در خليج راهبرد
 رظهو رسفا خليج منطقه رتقد ترين رگبز عنوان به انيرا سالميا يرجمهو، اقعر بعثي يمرژ طسقو
 ليجخاي  منطقه يهاركشو صخصو به و بعر نجها در يجد يها نيانگر موجب مرا ينا. ستا دهكر
 يها ترقد يگرد يسو از. دشو مي حمطر شيعي لهال حطر قالب در گاهي كه ستا هشد رسفا

 اننگر تشد به منطقه در انيرا ذنفو و نقش يشافزا از نيز مريكاا نهاآ سار در و جيرخا ارتأثيرگذ
  . تغيير سيستم سايبرنتيك حاكم بر خليج فارس بوديم شاهد ليلد همين به. هستند

تنها  عنوان بهاكنون ايران را  ،شونده ايران و عراق بود پيشتر شامل زير سيستم كنترل اين سيستم كه 
دور  كند تا تمام كشورهاي منطقه را مي آمريكا تالش ،عبارت ديگر به. بيند مي شونده سيستم كنترل وجز

ك سيستم نماي شماتي. كنترل نمايد، تنها عامل ناامني منطقه عنوان بهخود جمع نموده و ايران را 
اين رسد  مي نظر به. ه شده استيارا شماره سه سايبرنتيك خليج فارس در شرايط كنوني در نمودار

اين . بنيادي و اساسي مواجه ساخته است  منطقه را با تحوالتي، آمريكا با ناديده گرفتن واقعيات راهبرد
را   فارس خليج  منطقه ورهايكش كشورهاي اروپايي و، موقعيت جغرافياي سياسي منطقه اي گونه هدام باق

تنها مناسبات   نه  ترتيبات امنيتي امريكا. وجود آورده است هاي جدي را به نگراني  قرار داده كه تاثير تحت
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و   وارد كرده  المللي نيز آسيب مناسبات بين  به  بلكه، فارس را متزلزل نموده اي كشورهاي خليج منطقه
در بخش بعدي نقايص اين سيستم و . ه ساخته استتحقق صلح در منطقه را با مشكالت جدي مواج

 . كارهاي تغيير آن توسط ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت راه

  1سيستم كنترل سايبرنتيك ثبات هژمونيك خليج فارس. سه نمودار
  
  
  
  
  
  
  

  سيستم سايبرنتيك خليج فارس در ايران نقش
چالش  دستهنقص و سه با سه  در خليج فارس اياالت متحدهسيستم كنترل سايبرنتيك 

گونه كه  اين منطقه آن. كند مي اول به ماهيت منطقه و تحوالت آن ارتباط پيدا چالش. رو است روبه
آمريكا سه دهه است كه با تحوالت ناشي از انقالب اسالمي و . رود نمي خواهد پيش مي آمريكا

برانگيز  بسيار چالش، ستان و عراقحضور نظامي آمريكا در افغان. جمهوري اسالمي ايران مشكل دارد
امنيت دوستان عرب آمريكا نه از ناحيه تهديد ايران بلكه از درون مورد تر  از همه مهم. بوده است

پديده بيداري اسالمي گواه تهديدات داخلي ناشي از سوء حكومت و . چالش قرار گرفته است
نگر چندان موفق  كننده آينده لكنتر يك عنوان بهآمريكا  ،عبارت ديگر به. وابستگي به آمريكاست

اي ورودي سيستم براي يرهگذاري بر متغتاثيرهدف آمريكا از اشغال عراق و افغانستان . نبوده است

                                                         
پيشتر نموداري از ساخت سيستم كنترل سامان بخش الگوهاي رفتاري در دوره ثبات هژمونيك در ) 1380( قاسميفرهاد دكتر .    1

  . روزآمد از همان الگو است ه  كرده بود كه نمودار كنوني برداشتيايار، زمان حكومت صدام
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يرهاي متغ، اما در عمل ناديده گرفتن عوارض اين تهاجمات نظامي ،نگر آن بود كنترل آينده
هاي  ثباتي ها و بي سيستم كرد كه آثار بحراندنبال داشت و مقادير نامطلوبي را وارد  بهاي  ناخواسته

  . آن همچنان باقي است
روابط نزديك امنيتي آمريكا با كشورهاي . در آمريكاست اخليدمربوط به مسائل  دوم نقص

ميزان . مشحون از پرسش و ترديد است، عرب خليج فارس در جامعه و بين نخبگان آمريكايي
 2001سپتامبر  11ت تروريستي از حمال پسوص خص بهحمايت آمريكا از عربستان سعودي 

قاعده ، يكي از سه پارامتر هر سيستم كنترلي. اصلي براي واشنگتن شدهاي  تبديل به يكي از چالش
» قدرت«، قاعده كنترل سيستم سايبرنتيك خليج فارس از بدو پيدايش. يا الگوريتم كنترل است

هاي  ورودي  گذاري روزافزون آنها برتاثيرومي و گسترش باورهاي دموكراتيك در افكار عم. بوده است
تواند تداوم اعمال اين  مي ي در اياالت متحده عمال آغاز روندي است كه در نهايتگذار سياست

 اما ،اگرچه در نضج گرفتن و باليدن اين جريان ترديدهايي هست. قاعده كنترل را دشوار كند
  . ت در منطقه خليج فارس شدشدن كاربرد الگوريتم قدرتر  توان منكر سخت نمي

سو و  جانبه آمريكا با كشورهاي عربي از يكآمريكا به ماهيت رابطه دوهاي  دسته سوم چالش
ويو نگران است اما تال ،آمريكا و عربستان روابط نزديك نظامي دارند. مرتبط استرژيم صهيونيستي 

ويو و رياض تال. گيرد مي تاني قرارنهايتاً در چه دس ،فروشد مي را كه آمريكا به سعوديهايي  اسلحه
هر دو دوست آمريكا هستند اما ماهيت متفاوت اين دو دوست آمريكا با يكديگر در حوزه خريدهاي 

. شود نمي ويو و واشنگتن و رياض منحصرفقط به رابطه تال مسئلهاين . تسليحاتي قابل توجه است
فقط خرسند  رياض از نظام بغداد نه .است توجهبغداد و واشنگتن نيز قابل ، مثلث رابطه رياض

نسبت به عراق روي خوش شوراي همكاري خليج فارس . دارد مسئلهبلكه سخت با آن  ،نيست
به اين ترتيب جريان  توان امنيت خليج فارس را بدون عراق تصور كرد؟ مي آيا. دهد نمي نشان

ستم سايبرنتيك داراي طور طبيعي در يك سي به. روست هبازخوران در اين سيستم با مشكل روب
در سيستم مورد . دهنده هدفكننده هدف هستند يا تغيير يا حفظها  اكثريت بازخوران، تعادل پويا

شونده كه اساساً مفهوم سيستم و بقاي  بحث تغيير هدف يعني خارج كردن ايران از سيستم كنترل
 كه در نمودار طور همانها  يآمريكاي راهبرددر سيستم مطلوب بر اساس . آن را زير سوال خواهد برد
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در شرايط كنوني اما سيستم با انبوهي از . متعلق به ايران بود، تنها بازخوران بدون مرجع ،ديديمسه 
دهنده هدف نيز نام هاي تغيير توان بازخوران مي را هااين. روست ههاي بدون مرجع روب بازخوران
كند و  مي ييري در سيستم مخالفتاما در شرايطي كه اياالت متحده با هرگونه تغ، گذاشت

ثباتي و عدم تعادل  ايجاد بيتنها كاركرد آنها ، شوند نمي ها عمال در سيستم جذب و تحليل خورانباز
  . در سيستم است

 در خليج فارساي  هاي امنيتي منطقه ترين پيمان كرمي با بررسي تاريخي مهم جهانگير
 به اين نتيجه رسيده است كه) همكاري خليج فارس شورايو  سنتو ، بغداد ، سعدآبادهاي   پيمان(

، دفاعيهاي  پيمان يرنامشخص و متغ گيري جهت، تهديد مشترك و درك آن به پنج دليلِ فقدان
، المللي نظام بين موانع قدرت نظامي و باالخرهعدم توازن ، همبستگي و انسجام سياسي اعضاعدم 
: 1385، كرمي( .اند  رايي مناسبي برخوردار نبودههاي دفاعي جمعي منطقة خاورميانه از كا پيمان

عراق و همسايگي و  شرايط. توان به بهترين شكل در معماي عراق ديد مي اين وضعيت را) 92
 در نظام مادي و معنايي امنيتاي  امنيت منطقههاي  ترين چالش يكي از بزرگ، دوستي آن با ايران

 در سياست و رتقد ساخت تغيير با، جديد يطاشر در. آمريكا در خليج فارس است سايبرنتيكي
 يابر يجديد يزفرصتسا يمينههاز، اقعر حكومت رأس در شيعه كثريتا گرفتن ارقر و اقعر

 در يرمحو نكته. ستا هشد همافر لملليا بين واي  منطقه، ملي حسطو در انيرا جيرخا سياست
 رمحو بر ربا ليناو يابر اقعر دولت و ملت با انيرا تتعامال جهدر كه ستا ينا حاضر يطاشر
 سطح در. ستا گرفته ارقر نزما هم رطو به ها تلدو و ها ملت بين سياسي و فرهنگي طبيعي تتصاالا

 مبتني راهبردي بطروا ديجاا يمينههاز، رتقد رأس در نشيعيا رحضو ؛جانبهدو بطروا و ملي
 در مهمي نقش مرا ينا. تكرده اس همافر را منيتيا  ـ  سياسي و يدقتصاا، فرهنگي يهايرهمكا  بر
 از وجخر به منجر و دارد يكديگر به ملت دو مثبت و جديد هنگا عنو و فرهنگي تتعامال تعريفزبا
 تثبيت و تقويت يمعنا بهاين شرايط . شد هداخو گذشته يظنهاءسو و يدعتماا بي يها مينهز

 در. ميباشد رساف خليج صخصو به و منطقه در قابتر و ذنفو يهازهحو در انيرا نقش موقعيت
 به نداتو مي انيرا سالميا يرجمهو، اقعر در ستدو و رهمكا لتدو با يرهمكا طريق از قعوا

 و منطقه منيتيا تترتيبا در كترمشا از جديد تعريف جملهاز، دخو راهبردي افهدا از يربسيا
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  ) 189: 1387، برزگر(. يابد ستد رگبز يها ترقد و بعر نجها با دلمتعا بطروا تنظيم
 لحا در گذشته ههد لطو در منطقه در سياسي  ـ  منيتيا اتتهديد ماهيت و عنو ،يگرد يسو از
 دو دجوو، تسليحاتي هاي تقابر از ناشي اتتهديد هعمد گذشته در كه معني بدين. ستا دهبو تغيير

ها  جنگ وزبر و ها دولت شمنيد و قابتر از ناشي اتتهديد كلي ربهطو و نظامي ي فئتالا، ها ستگيد
 ستارا ينا در. دبو ارستوا »مسو فطر منافع« بچورچا در 1»خيالي تهديد رتصو بر« عمدتاً كه دهبو

 بر عمدتاً جديد اتتهديد. ستا تغيير لحا در منر رتقد به سخت رتقد از اتتهديد شكل
 تقاضاها يشافزا، )يانشيع صخصو به( ملتها ياربيد و سياسي تحيا تجديد، نهمچو هاييرمحو
 عيتومشر و ارقتدا تضعيف، مختلف سياسي و فرهنگي تهايهوي نميا در بيشتر يرختامدخو يابر

 نهمچو تياتهديد و سو كي از هغير و سياست و رتقد ساخت درها  دهتو نقش يشافزا، ها تحكوم
 از هغير و يژنرا ورصد و رتتجا منيتا، رمخد ادمو ققاچا، يستز محيط گيدلوآ، يسمورتر شگستر
 كه ستااي  گونه به جديد اتتهديد ماهيت و جنس ،يگرد رتعبا به. باشد مي راستوا، يگرد يسو
 در منافع يدارا يامنطقهافر واي  منطقه انيگرزبا تمامي نميا »متقابل و جمعي يرهمكا« مندزنيا

 در هاركشو همه يرهمكا مندزنيا، تروريستي هاي گروه با رزهمبا ،لمثا عنوان به. باشند مي منطقه
 مندزنيا دخو كه بهنوبة ميباشد نمازسا ينا مند منظاهاي  و فعاليت تباطاتيار هاي هرا دنكر ودمسد
  ) 201: 1384، برزگر(. ستا منطقه هاي تحكوم تمامي متقابل يرهمكا
بحران ، اقعر انبحر نهمچو ييها بحران قالب در سياسي ديد       ج هاي ضعيتو يگير شكل با
 نشد رشكاآ آن لنباد به و اسراييل مجهز تشار با جنگ در هللا بحز متومقا و نلبنا انبحر، سوريه
 هاي ترقد نقش روزبهروز كه دشو مي همشاهد، منطقه در فرهنگي و سياسي هاي واقعيت از يربسيا
 متومقا، چيز هر از بيش مرا ينا ليلد. شود مي روبهرو يجد يها چالش با منطقه ينا در رگبز
 در نهاآ ونفزروزا و رشكاآ يها دخالت و جيرخا يهاونير روحض با عمومي رفكاا ضديت و ها لتم
نحوه نگاه و رفتار  اما امنيتي آمريكا در خليج فارسهاي  در رأس چالش. ستا منطقه معاجو رموا

پيشينه . قلب خاورميانه است، ايران از نظر جغرافيايي و فرهنگي. آمريكا نسبت به ايران قرار دارد

                                                         
1.  Imaginary Threat 
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هاي  چنين قابليتو هويت مذهبي آن و همر كشورهاي اين منطقه فرهنگي ايران نسبت به ساي
نطقه و حتي تحوالت جهاني در متر چه بيشگذاري بالقوه هرتاثيراقتصادي و عملي ايران موجب 

پل ارتباطي ميان شرق و غرب عالم از ديرباز مورد توجه كشورها و  عنوان بهايران . شده است
و مجاورت با خليج فارس و تنگه هرمز كه اي  قاره رتباطي مياناين نقش ا. دنيا بوده استهاي  تمدن

، بر اهميت و نقش مؤثر ايران در نظر ناظران خارجي افزوده، نفتي استهاي  محل ترانزيت محموله
. گردد مي جهانيهاي  طوري كه هرگونه تحول سياسي در آن موجب برانگيخته شدن حساسيت به

حائل است كه بدان نقش برجسته اي  قرار آن در منطقهترين ويژگي اين سرزمين است از مهم
ميان چند قلمرو بزرگ جغرافيايي ، بزرگ جهانهاي  گذرگاهي ميان قاره ؛گذرگاهي بخشيده است

  ) 52: 1384، حيدري(. و ميان چند حوزه ديرينه فرهنگي
 يرجمهواي  منطقه هميتا و هجايگا ،منطقه در جديد تتحوال وزبر باترديدي نيست كه 

 سساابر بايداي  منطقه منيتا منظا در انيرا هجايگا، رو ينا از. ستا دهكر اپيد يشافزا انيرا سالميا
 رتقد طبيعي يپايهها از يرداربرخو ليلدبه انيرا نقش يشافزا منطق. شود تعريف آن جديد نقش

 مانظ ربهضر نهاآ گرفتن هيددنا كه ستا پليتيكئوژ و جتماعيا، فرهنگي يجنبهها در صبهخصو
 افطرا در) مريكاا( جيرخا هاي ترقد رحضو، گذشته ههد دو لطو در. ميباشداي  منطقه منيتا

 به منجر و يختهر بههم را منطقه سطح در رتقد طبيعي دلتعا، ركشو ينا تهديد و انيرا يهازمر
 خليج زهحو يهاركشو و اقعر و انيرا ميزآتنش بطروا. ستا هشد ها تلدو نميا يدعتماابي ديجاا
حال بايد ديد كه در مقابل اين كنش آمريكا . يندآمي ببهحسا مينهز ينا در رشكاآ لمثا دو رساف

ترين منطقه ژئواستراتژيك آن يعني حوزه خليج فارس چه  سيا و حساسابراي تسلط بر اور
  . متصور استهايي  واكنش

ه اين معني كه ب ؛خوبي حس كرد بهايران اي  هسته مسئلهدر قبال توان  مي راها  اين واكنش
گيري در جريان است كه حلقه اتصال و  در حال شكلراهبردي ين دو مثلث ب راهبرديهاي  يارگيري

چين و ، را كشورهاي روسيه راهبردياين دو مثلث . دهد مي مشترك هر دو مثلث را ايران تشكيل
يك هر .هنددشكل د توانن ميتركيب ديگر آن در اروپاي متحد و ايران ، ايران در يك تركيب و آمريكا

ابتكار عمل را ، گاه ژئواستراتژيك خود انتخاب نمايد تكيه عنوان بهاز اين دو مجموعه كه بتواند ايران را 
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گاه ايران از چنين  جالب است كه هيچ .سيا در دست خواهد گرفتاويژه در اور هدر صحنه جهاني ب
 اكنون در عصري زندگي ما هم، ه استسازي برخوردار نبود يت ژئواستراتژيك برجسته و سرنوشتموقع
شرط آنكه درك واقعي موقعيت جغرافيايي خود را  هترين واحد سياسي جهان ب كنيم كه كوچك مي

صورت يك بازيگر كارآمد درآيد و  تواند به مي ،ي جهاني داردها راهبردبداند و اينكه چه جايگاهي را در 
   ) 50: 1388، عزتي. (و توسعه پيدا نمايددر باالترين سطح خود به امنيت واقعي دست يابد 

 1ناآشناهاي  كننده ، مدل جذبخطي و سايبرنتيكغيرهاي  سيستميكي از مفاهيم مهم در 
مكان فازي جايي است كه . هاي فازي هستند داراي نقاطي با عنوان مكانها  سيستماين . است

ايت از آمادگي براي دهد كه حك مي يك مجموعه رفتارهاي معين و مشخص را نشان، سيستم
در نتيجه عواملي مثل  ند،هايي كه بسيار نادر چنين موقعيت. تغييرات بزرگ در قالب سيستم است

: 1391، قاسمي. (دنده مي سيستم رخهاي  تغييرات مقادير ساختاري و تغييرات مقادير فرايند
ت جديد عراق و رسد پس از روي كار آمدن حكوم مي نكته قابل توجه اين است كه به نظر) 152

سيستم سايبرنتيك خليج فارس وارد يكي از اين ، درگير شدن كل منطقه با بحران تروريسم
شونده به  سيستم كنترلجايي عراق از زير هرسد كه جاب مي نظر به. هاي فازي خود شده است مكان

سو توان و  عراق از يك. پيش نرفته است ،طور كه آمريكا انتظار داشت آن، كننده زيرسيستم كنترل
قدرت و  ،تمايل بازي كردن اين نقش محول شده جديد از سوي آمريكا را ندارد و از سوي ديگر

گذاري اين كشور بر معادالت منطقه بيش از آن است كه توان حذف آن از سيستم يا به تاثير
نحو  يش نرفتن جريان امور در سوريه بهپ طرفي،از . حداقل رساندن نقش آن را بتوان عملي نمود

از پرقدرت عمل كرده و ناكامي س يك ورودي آشوب عنوان بهخود ، مورد انتظار و مطلوب غرب
بقاي سيستم  ،به اين ترتيب. وضوح روشن ساخته است ستم نيابتي كنترل در منطقه را بهسيزير

تواند  مي در اين شرايط ايران. از ابهام فرو رفته استاي  كنترل سايبرنتيك خليج فارس عمال در هاله
به طراحي و اجراي ، ناآشناهاي  كننده مكان فازي و استفاده از مدل جذب با درك درست از اين

  . سيستم جديدي كه متضمن منافع ملي كشور باشد بپردازد

                                                         
1. Strange  Attractors 
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 آن ثبات و فارس جيخل تيامن ندهيآ نظر از منطقه كشور نيتر مهم رانيا، حاضر حال در
 نهيزم نيا در يهمكار حس هرگونه فاقد رانيا كرد كه يم تصور ها سال كايمرآ. رود مي شمار به

 و رانيااي  هسته پرونده ي عمده درها پيشرفتدست يافتن به  واسطه به هم، هيفرض نيا راًياخ. است
خواهان  رانيا، طرف كي از. چالش كشيده شده است به، طرف دو اقدامات و اظهارات از يبيترك هم

، عراق اوضاع، گريد طرف ازاست و اي  ترين قدرت منطقه صليا عنوان بهايفاي نقش طبيعي خود 
اميد اندكي براي امكان بقاي سيستم فعلي حاكم بر خليج ، يمن و بحرين، قطر، عربستان، سوريه

از سيستم امنيتي خليج فارس  يانداز چشم هرگونه رسد كه مي به نظر. فارس باقي گذاشته است
  . بود خواهد كايآمرـ  رانيا روابط تاثير تحت هاي پيش رو لسا يط

       گيري نتيجه
گذاري تاثيرآفريني و  هدف اين مقاله بررسي سيستم سايبرنتيك خليج فارس و امكان نقش

در اين راستا پس از تشريح نظريه سايبرنتيك در . ايران بر اين سيستم و در قالب اين سيستم بود
تطبيق ترتيبات امنيت هژمونيك خليج  چارچوب مفهومي پژوهش به عنوان اي به مطالعات منطقه

حالت عدم تعادل پوياي ، سپس با نشان دادن نقايص اين سيستم. فارس با اين سيستم پرداختيم
ين سيستم سايبرنتيك در يكي از خبر از قرار داشتن ا ،آن را تشريح نموديم و به اين ترتيب

با استفاده از مدل  انيح داديم كه جمهوري اسالمي ايرتوض. داديماش  هاي فازي نمكا
ه را برده و وضعيت خود را از زيرسيستم تواند از اين وضعيت حداكثر بهر مي ناآشناهاي  كننده جذب
  . كننده و كنترل شونده تغيير دهد شونده به جايگاه كنترل كنترل
 تامينگشاي  رسد كه درك موقعيت خاص سيستم سايبرنتيك خليج فارس كليد راه مي نظر به

ها  لاياالت متحده پس از سا. لي ايران در ترتيبات امنيتي منطقه در آينده خواهد بودمنافع م
سازي در خاك ايران را پذيرفته است؛ پذيرفتن سهم ايران در  مخالفت و مقاومت باالخره غني

ي در خاك ايران؟ اياالت متحده ساز قابل باورتر است يا پذيرش غنيغيراي  ترتيبات امنيت منطقه
از وضعيت جديد خاورميانه و بدكاركردي سيستم كنترل سايبرنتيك خود بر خاورميانه  خوبي به

خليج فارس . مهم اين است كه ما توان استفاده از اين موقعيت تاريخي را داشته باشيم، باخبر است
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طي شدن دوران سلطه ، هژمونيك شدن يك كشور، ي جهانيها قدرتهاست كه شاهد رقابت  قرن
هيچ تغييري  اين چرخه براي چهار قرن پياپي بي. د شدن به مرحله آشوب استهژمونيك و وار
در زمان شاه  ،باري كه حكومت ايران تالش كرده تا اين چرخه را برهم بزند آخرين. ادامه يافته است

ها بعد محمدرضا شاه پهلوي با  سال. ها از اين منطقه بود عباس صفوي و با بيرون راندن پرتغالي
رفتن نقش ژاندارمي خليج فارس كاريكاتوري از روزگار پرشكوه گذشته ايران در خليج عهده گ به

اما اكنون كه شواهد حكايت از پيدا شدن يك موقعيت تاريخي براي تغيير اين . فارس ترسيم كرد
بايد با هوشياري از اين  ،استاي  چرخه معيوب و احقاق حقوق ايران در مناسبات امنيتي منطقه

  . ايم ها منتظر آن بوده شايد اين سومين فرصت همان چيزي باشد كه سال. ده نمودفرصت استفا
دستاورد ديگر اين مقاله آزمودن نظريه سايبرنتيك در مطالعات ، در كنار پاسخ به سوال اصلي 

رسد كه اين نظريه از توان تحليل بسيار  مي نظر به ،دست آمده بر اساس نتايج به. بوداي  منطقه
سيستمي در هاي  اگرچه سابقه كاربست نظريه. مورد موضوع مورد بررسي برخوردار بود مناسبي در

برانگيز در مورد  رسد يك غفلت سوال مي نظر اما به ،طوالني و پربار استاي  مطالعات منطقه
پژوهش حاضر اما نشان داد كه نظريه . در اين حوزه وجود داردها  سيستمهاي جديد نظريه  نسل

  . مورد مطالعات منطقه خليج فارس بسيار راهگشاست سايبرنتيك در
تواند هم  مي موقعيت حساس و محوري ايران در قلب منطقه براي ملت مانكته آخر اينكه  

پديد آمده و تحركات هاي  اگر نتوانيم با هوشمندي از فرصت. آفرين ساز باشد و هم فاجعه فرصت
ناپذيري  جبرانهاي  ايد گفت كه ممكن است لطمهب ،نفع خود استفاده كنيم بهها  مفيد برخي دولت

كار  خود را بههاي  بايد آگاهيها،  براي بركنار ماندن از اين لطمات و تركش. در انتظار كشور ما باشد
 مان حكم عمل كنيم كه منافع ملياي  گونه بهها  امكانات و محدوديتها،  گيريم و با شناخت واقعيت

ور بيش و پيش از هر چيز نيازمند يك ديپلماسي هوشمندانه و فعال ا كشمطماندر اين راه . كند مي
  . كار گيرد منافع كشور به تاميناست كه تمام توان ملي را در جهت 
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:ها و يادداشت منابع  
ارائه ( »ضعف ساختاري و گفتمان امنيتي حاكم بر شوراي همكاري خليج فارس«، )1385( اهللا نبي ،راهيمياب. 1    

  :قابل دسترسي در ،تابستان، دانشگاه تهران، )فارس همايش بين المللي خليج شانزدهمين در

 http://www. icnc. ir/index. aspx?pid=966&metadataID=67eea5f2-33c0-4116-95d0-

a7b12d6d2b34  
  . سياست خارجيمعاونت پژوهشهاي : تهران، »امنيتي خليج فارس- عراق جديد و نظام سياسي، ايران« ،)1387( كيهان، برزگر. 2

المللي  مجموعه مقاالت پانزدهمين كنفرانس بين ،»هاي امنيتي ايران در عراق جديد چالش«، )1384تابستان ( كيهان، برزگر. 3  
  . المللي انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين، خليج فارس

آورد  ره، »)فراوري جمهوري اسالميهاي  و فرصتتهديدها ( ايران و آمريكا :ژئوپليتيك خليج فارس« ،)1386(مهدي، ذوالفقاري. 4   
  . 15شماره ، سياسي

   ، پژوهشكده مطالعات راهبري :تهران ،مالحظات امنيتي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، )1378(مقصود، رنجبر. 5  

 . چاپ اول

همشهري  ، »ي آمريكا در خليج فارسسياست امنيت: اي هژموني جهاني و ترتيبات منطقه« ،)1390( كاظممحمد، سجادپور. 6  
 . 56شماره ، ديپلماتيك

ـ اقتصادي ،»ديپلماسي ايران و تحوالت تازه منطقه خليج فارس« ،)1385( رضا، سيمبر. 7     .211- 212شماره ، اطالعات سياسي 

شماره ، همشهري ديپلماتيك ،»ژئواستراتژي خليج فارس  ـ  استراتژي اياالت متحده آمريكا در منطقه« ،)1388( عزت اهللا، عزتي. 8  
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