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 چکیده
که طی سالیان اخیر به  باشد یمآسیا، آفریقا و اروپا  ةدریاي مدیترانه داراي ژئوپلیتیک حساسی براي سه قار

اي که باعث  هاي منطقه دلیل کشف ذخایر هیدروکربنی، اهمیت آن چند برابر شده است. افزایش تنش
اي نیز شده است، خود نشانگر باال رفتن اهمیت نظامی دریاي  منطقه هاي فرا گسترش حضور نظامی قدرت

اهمیت دریاي مبنی بر اینکه؛ ، تحقیقاصلی  سؤالبه حاضر به دنبال یافتن پاسخ  ۀ. مقالباشد مدیترانه می
مند کمی نظام صورت بهروش تحقیق . باشد می ؟فرا منطقه چیست هاي قدرتمدیترانه از منظر نظامی براي 

پژوهش، نگارندگان به بررسی متون  سؤاالتپاسخ دادن به  منظور بهپذیرفته است.  صورت یفیتوص با روش
آماري  ۀجامعسنجش گردیده است.  SPSS افزار نرم ۀلیوس بهعلمی و پرسشنامه پرداخته و پایایی آن را 

از طریق  شده يگردآوري ها دادهنفر تعیین گردیده است. همچنین  70تمام شمار  صورت بهپژوهش حاضر 
  آوري گویه جمع ودو بیستحاصله در قالب است. نتایج  گرفته قرار وتحلیل تجزیهروش دلفی فازي مورد 

(آمریکا)، ایجاد ظرفیت باالي  است. تقویت ناتو در مقابل روسیهگرفته  آماري قرار ۀجامع در اختیارشده و 
، )نیکمربند (چ کی -جاده کیابتکار  ینیو زم ییایدر ریمس تیحفظ امن(آمریکا)، ۀ واکنش سریع در منطق

ترین دالیل  از مهم )هی(روس يریدر مواقع غافلگ يریپذ بی)، کاهش آسهیناتو (روس يها تیمقابله با فعال
 باشد. حضور نظامی آمریکا، چین و روسیه در دریاي مدیترانه می
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مقدمه
دریاي مدیترانه از یک موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهم برخوردار است که باعث شده در 

جهت بر  آن مند باشد. نام دریاي میانه از اي بهره الملل از جایگاه ویژه ساختار نظام بین
شده و موقعیت بسیار خاص و   ریقا و آسیا واقعمدیترانه اطالق شده که میان اروپا، آف

دو کشور  حدفاصلالطارق در  فردي دارد. مدیترانه از سمت غرب و از طریق جبل منحصربه
شود. در سمت شمال  اروپایی و آفریقایی اسپانیا و مراکش به اقیانوس اطلس وصل می

یعنی  ؛ل شده و در پایینشرقی نیز از طریق ترکیه و داردانل، به مارمارا و دریاي سیاه وص
کیلومتري سوئز، از مصر گذشته و به دریاي سرخ وصل  192در جنوب شرقی نیز با کانال 

طورکلی، دریاي  به ي مصر، وابسته به مدیترانه باشد.شود تا بخش مهمی از درآمد ارز می
هاي  پرجمعیت با تاریخ سیاسی پیچیده است که شامل بسیاري از گروه ۀمدیترانه، یک منطق

تکه شده است.  سیاسی پیچیده و تکه ۀاین امر منجر به ایجاد یک نقش ؛قومی مختلف است
داراي خطوط  کیلومترمربعمیلیون  2,4تا  کیلومترمربع 2کشور با مساحت  21امروزه 

انی، الجزایر، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، ساحلی در دریاي مدیترانه هستند که شامل آلب
نگرو،  ، ایتالیا، لبنان، لیبی، مالت، موناکو، مونتهرژیم صهیونیستیقبرس، مصر، فرانسه، یونان، 

این دریا داراي ذخایر بزرگ  ؛مراکش، اسلوونی، اسپانیا، سوریه، تونس و ترکیه هستند
اي به دنبال  اي و فرا منطقه ههاي منطق انرژي هست که همین موضوع باعث شده تا قدرت

این اهمیت طی  ،)1: 2020الرازي و دیگران،( نفوذ خود در مدیترانه باشند ةافزایش حوز
 چند سال گذشته دوچندان گردیده است.

جهـت   آن بـدان  تیدر جهان است. موقع ینقاط نظام نیتر تنشپر  انیدر م ترانهیمد يها آب
 نیو ا کند یمتصل م يکنندگان بزرگ انرژ را به مصرف زیخ نفت فارس جیدارد که خل تیاهم
حال تبدیل شدن به هاب انرژي و مسیر انتقال آن است، در افـزایش   خود نیز درکه  تیواقع

 یابیدسـت  يبرا هیروس يرا برا یعیطب ریمس نیا ن،یعالوه بر ا ؛نبوده است تأثیر بیاهمیت آن 
 يبـرا  یاصـل  ریمس نیو ا دهد یگرم نشان م يها به آب یخود در دسترس یطوالن يایبه رو

ـ ا ۀبه جنوب اروپـا اسـت. همـ    قایاز سواحل شمال آفر یرقانونیمهاجران غ میعظ انیجر  نی
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کـه   ییکـرده اسـت؛ جـا    لیتبـد  زیمناقشه برانگ اریتئاتر بس کیرا به  ترانهیمد يایدر ل،یدال
ـ اکنـون بـه دل   ترانـه یمد .جنگنـد  ینفـوذ خـود مـ     اعمال يجهان برا يها قدرت نیتر يقو  لی

 استیبر س نیو نفوذ چ هیآن، ورود مجدد روس یو شرق یدر سواحل جنوب یاسیس یثبات یب
 ا،یـ در نیدر ا میعظ يگاز نیادیکشف م نی. همچناز قبل شده است زاتر تنشو اقتصاد اروپا 

حال بـا توجـه بـه موقعیـت مهـم       داشته است. يا منطقه يها رقابت شیافزا بر یشگرف ریتأث
اهمیت دریاي مدیترانه  وهش حاضر قصد دارد از منظر نظامیجغرافیاي سیاسی این دریا، پژ

و در پـی پاسـخ   حاضر در این دریا مورد بررسی قرار دهد  اي منطقه فرا هاي قدرتبراي  را
 نظـامی ي از منظـر  ا منطقـه ي فرا ها قدرتاصلی خود، اهمیت دریاي مدیترانه براي  سؤالبه 

از منظـر نظـامی بـراي    دریـاي مدیترانـه    ژئوپلیتیک اهمیت فرعی شامل سؤال سهچیست و 
 منـابع  بـا اسـتفاده از   حاضـر  ۀمقال، پاسخ دهد. آمریکا، چین و روسیه چیست ةمتحد ایاالت

. باشـد  یمـ خـود   يها پرسشبه دنبال پاسخ  تحلیلی -توصیفی روش و اسنادي و يا خانهبتاک
ممکـن  پژوهش حاضر از این جهت داراي اهمیت است کـه بسـیاري از اختالفـات کنـونی     

همکـاري، صـلح بـه ارمغـان      هـاي  مدلاست تبدیل به آتشی براي جنگ بشوند یا در قالب 
. باشد میداراي اهمیت  نفع ذي اي منطقه فرا هاي قدرتحضور  ۀبیاورد و در این راستا مطالع

 ۀمطالع خألعلمی،  يها پژوهشدر میان  باًیتقرین است که ضرورت پژوهش حاضر نیز در ا
کـه باعـث شـده بسـیاري از تحـوالت مدیترانـه بـراي         شود یمجامع این موضوع احساس 

 مخاطبین مجهول بماند.
 شناسی تحقیق  مبانی نظري و پیشینه

 شناسی تحقیقپیشینه
طی سالیان گذشته با توجه به اکتشافات صورت گرفته در شرق مدیترانه و برجسته شدن 

صورت   حوزه این در يمحدودي ها پژوهشاین دریا،  ستراتژیکي ژئوپلیتیکی و ژئواها تیاهم
کلی  صورت به نظامی به مباحث از جامعیت الزم برخوردار نیستند و ها آنپذیرفته است و اکثریت 

براي  ژئواستراتژیک آنپژوهش حاضر قصد دارد دریاي مدیترانه را از منظر اهمیت . اند پرداخته
    .ی قرار دهدبررس موردي ا فرا منطقه يهاکشور
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 ي جهانی نمونه: ساحل شرق مدیترانهها استیسو فضاهاي کوچک جغرافیایی در  ها مکاننقش «
 ةدانشکد) در 1390( دکتري نوشته شده توسط لینه بالغی ۀعنوان رسال» (لبنان، فلسطین/ اسرائیل

که  باشد یم صورت ینبداصلی این پژوهش  سؤال. باشد یمعلوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس 
ی را به خود الملل نیبو مشخصات جغرافیایی ساحل شرقی مدیترانه که نظر بازیگران  ها ارزش

ي این ها افتهاند؟ ی، کدامشوند یمدر این منطقه  ها آن ۀجلب کرده و باعث حضور و مداخل
ي جغرافیایی ثابت و راهبردي دارد و در ها ارزشکه مکان کوچک که  دهد یمپژوهش نشان 

ي داشته باشد، بر ا منطقهي و فرا ا منطقهي ها قدرتبا امنیت حیاتی  میمستق ریغارتباط مستقیم و 
 شگرفی خواهد داشت. ریتأثی الملل نیبي ها استیس

عنوان پژوهشی است که در  1ترانهیدر مد هیروس ۀطلبان جاه کیژئواستراتژ-ینظام تیموقع
هوا و  ن،یدر زم هیروس ینظام هاي يتوانمندمستمر  ۀتوسع چاپ شده است.کارنگی  ةاندیشکد

تجربه و عدم مقاومت  نیا ؛کرده است تیتقو مدیترانه ۀکشور را در منطق نیا ینظام تیموقع ایدر
 .کند یم هدایت ترانهیمد يایخارج از در بهرا  هیروس یطلب جاهو  ینظام تیناتو احتماالً موقع
بر روسیه تمرکز دارد و از این منظر داراي اشتراکاتی با پژوهش حاضر  صرفاًپژوهش مذکور 

 اما از جامعیت تحقیق کنونی برخوردار نیست. ،است
به » 2؟کند یمآمریکا چه نقشی در دریاي مدیترانه بازي «پژوهشی تحت عنوان ) در 2009( بنانتار

ناوگان ششم دریایی  یستأسبعد از  متحده یاالتااهداف حضور آمریکا در منطقه پرداخته است. 
مرکز ثقل  ترانهیمدغرب اگرچه دائمی کرد.  یباًتقردر مدیترانه، حضور خود را تقویت و  خود

در شرق اساساً  متحده یاالتا هاي یتاولو اما ؛است ترانهیمد يایدر در متحده یاالتا یحضور نظام
 است ترانهیمد يایدر در متحده یاالتارفتار  يربنایکه ز یاصل سیاستهستند. چهار  مدیترانه نهفته

 )یکشتارجمع يها سالح ری(تکث نظامی تیامن ي،منابع انرژ تیامن ،رژیم صهیونیستی تیامن شامل:
 یمتک ها دولتاز  يبه تعدادآمریکا ، ها یاستس نیدر ا تیموفق ي. براي هستنداقتصاد يبازارها و

 .باشد یمتمرکز  ةدر جامعیت و حوز وجه تمایز پژوهش مذکور با پژوهش حاضراست. 

1 https://carnegieeurope.eu/2021/06/10/russia-s-ambitious-military-geostrategic-posture-in-
mediterranean-pub-84695 
2 https://www.iemed.org/publication/what-role-does-the-usa-play-in-the-mediterranean/ 
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مقامی به قلم قائم) عنوان پژوهشی است 1399( اهمیت دریاي مدیترانه از حیث جغرافیاي سیاسی
دریاي مدیترانه را از حیث این پژوهش  ؛به چاپ رسانده است یماصداوسکه مرکز تحقیقات 

 شدن یلتبد در حالاین دریا  کند یمو بیان  دهد یمقرار  مطالعه موردسیاسی، نظامی و اقتصادي 
 مانند بهترکیه شده است. در این پژوهش  ژهیو بهي شرق مدیترانه ها دولتبه یک هاب براي 

مختصر و هم با تمرکز بر  صورت بهاما هم  ،است شده  پرداختهپژوهش حاضر به بعد نظامی 
از منابع  یريگ بهرهد، پژوهش حاضر عالوه بر با توجه به آنچه بیان ش کشورهاي منطقه.

بر تحلیل کیفی قرار نداده و از نظر نخبگان این حوزه در قالب  صرفاًتکیه خود را ، يا کتابخانه
 .شود یمآن احساس  خألمرتبط،  يها پژوهشپرسشنامه بهره برده است؛ تمایزي که در سایر 

 مبانی نظري
ـ تیژئوپل عامـل  امـا  هستند، یالملل نیب يها بحران باعث ظهور و یا تشدید یمختلف يرهایمتغ  کی

ـ نقـش جغراف  یاسـت کـه بـه بررسـ     یبیترک یمفهوم کیتیاست. ژئوپل یو مهم ژهیوزن و يدارا  ا،ی
بـا یکـدیگر عجـین     یالمللـ  نیو بحران ب کیتی. مطالعات ژئوپلپردازد یمالملل نیب استیقدرت و س

موضـوعات ژئـوپلیتیکی اسـت کـه زمـان       نیدارتـر  شـه یر؛ جنگ روسیه و اوکراین یکی از اند شده
کنونی با استفاده از نظریات ژئوپلیتیک در پـی   ۀحال مطالعنگارش پژوهش حاضر در جریان است. 

 آمد. بر خواهدخود  يها سؤالیافتن پاسخ 
 ژئوپلیتیک ماهان ۀنظری
 بیـان کـرده اسـت،   » قدرت دریا در طـول تـاریخ   ریتأث«خود که در کتاب  ۀماهان در نظریآلفرد 

 را گـذارد  یمـ  ریتـأث  بیـ رق يتوسـط کشـورها   آمـده  دست به قدرتکه بر  ییرهایتا متغ داردتالش 
ـ : ه اسـت کـرد  میرا بـه دو گـروه عمـده تقسـ     عوامل نیکند. ماهان ا يبند طبقه دسـته عوامـل    کی

ـ بر سه نکته تأک ییایبا توجه به عوامل جغراف يو ؛یاجتماع ای یعوامل انسان يگریو د ییایجغراف  دی
در میان این سـه مفهـوم، مکـان    ) مفهوم منابع. 3و ( ی) مفهوم قدرت دفاع2( ؛) مفهوم مکان1: (دکر

 1يمرکـز  تیـ خود مفهـوم موقع  يها نوشتهدر  ماهان. از سایر مفاهیم داراي جامعیت بیشتري است
وي بـراي   ؛کـرد  زیمتما ییایفجغرا يمرکز تیرا از موقع کیاستراتژ يمرکز تیرا توسعه داد و موقع

ـ اروپا و از نظـر جغراف  ۀیدر حاش که کند یمنگلستان را ذکر ا مثال قـاره قـرار    نیـ در خـارج از ا  ییای

1 Central position 
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دیگـر   یبـا خطـوط ارتبـاط    سهیدر مقا ترانه،یمد يایبه تمام نقاط در انگلستان ی. خطوط ارتباطرددا
کـه   کنـد  یمنکته اشاره  نی. اما ماهان به اباشد یم »خارج« ییایاروپا، از نظر جغراف يمرکز کشورهاي

 ؛ بلکـه باشـد  ینمنیز از اهمیت باالیی برخوردار نقشه  يرو ییایجغراف تیموقع یست؛مهم نمسافت 
 يمقـدار انـرژ   ؛ یـا کشد یمطول  گریمکان به مکان د کیاز  دنیرس يکه برا ی مهم استمدت زمان

 بـا  تـوان  یمکه  یرعتو س گریمکان به مکان د کیاز  ینی) حمل مقدار معياقتصاد انیبه ب نه،یهز ای(
 .)6: 1954(اسپروات، دهد را انجاماین مهم آن 

 ژئوپلیتیک انرژي ۀنظری
ـ اسـت. در روابـط    گانشیآن بـر همسـا   ریتأث اریملت و مع کیقدرت  عنصر يانرژ  الملـل  نیب

تـا حـد    در ایـن بافـت،   یقدرت مل نیبنابرا ؛باشد یم» قدرت« و این به معناي سوخت است يانرژ
کـه فاقـد    ی. ملتـ شـود  یمـ  نییتع کند، لیتبد دیتول ۀبه چرخ تواند یمکه  يتوسط مقدار انرژ يادیز

در جنـگ از خـود    توانـد  یمـ کند و نـه   نیتأم خود را صلح زمان در تواند یماست، نه  يمنابع انرژ
در داخـل   يبـا حجـم منـابع انـرژ     يادیجنگ تا حد ز تیصلح و ظرف تیظرف نیبنابرا ؛نمایددفاع 

بـه   يموجـود از کشـور   يانـرژ  ریبا تفاوت در مقاد ها دولتمیان . روابط شود یم يریگ اندازه ورکش
 یکیتیها از عناصر مهم قدرت ژئـوپل  به آن یکیو نزد يوجود منابع انرژ. ردیگ یشکل م گریکشور د

انـد   چهار ابزار مختلف است که عبـارت  يقدرت دارا« نیاز نظر بالدو .)5: 2021پینار بوکت،( است
بـا   یـی گرا نوواقـع یـی و  گرا واقـع  يهـا  می. پارادا»کیپلماتیو د ینظام ،ياقتصاد ،هاي ظاهرياز نماد

قـدرت   .)272: 1984اشلی،( کنند یمتعریف دولت را  کی تیامنمیزان عناصر قدرت،  نیتوجه به ا
بـر   يرگـذار یتأث يدولت ممکن است بـرا  کیاست که  لموسیامکانات ملموس و نام یشامل تمام

 يانـرژ  عناصر قدرت هسـتند.  يو منابع انرژ ایمثال، جغراف عنوان بهاستفاده کند. کشورها از آن  ریسا
ونقـل   حمـل  زاتیـ تجهمسـیر و  کـه   ییکشـورها  يو هم برا آن مالکان ياست که هم برا يعنصر

ـ تیژئوپل .)8: 2021پینـار بوکـت،   ( است یاسیو س يمنافع اقتصاد ي، داراکنند یم نیرا تأم يانرژ  کی
ـ م ،ی موجـود عـ یمنـابع طب  ریخود و سا انرژيمنابع  تیبا اندازه و موقع دیهر منطقه با يانرژ در  زانی

آن بـه دیگـر   ونقل  حمل يرهای، مساستخراج ۀنیها، هز آن بر کننده کنترلدولت ، ها آندسترس بودن 
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 ماتیتصـم  و و مقررات بـازار  ها سمیمکان ،یو جهان يا بازار منطقه در تعادل ی ایجادچگونگ ،مناطق
 .)43: 2020محمد، یوروچو،(ی تعریف شوند خوب بهی اسیس

 پژوهش یشناس روش
پاسـخ   منظور به و به روش توصیفی صورت پذیرفته است. باشد یماین تحقیق کاربردي 

 به گـردآوري اطالعـات  اقدام  يا کتابخانهپژوهش، نگارندگان ابتدا با روش  سؤاالتدادن به 
آمـاري قـرار    ۀاختیار جامعـ در پرسشنامه  در قالب را شده استخراجو سپس مطالب  اند کرده
آماري ایـن تحقیـق    ۀجامع. اند کردهسنجش  SPSS افزار نرم ۀلیوس بهو پایایی آن را  اند داده

چنـین   و اقتصـاد و هـم   الملـل  نیبي علوم سیاسی، روابط ها رشتهنظران و نخبگان  از صاحب
 ۀعالمـ ي تهـران، شـهید بهشـتی و    هـا  دانشـگاه ارشـد و دکتـري    لیالتحصـ  فارغدانشجویان 

 نمونـه ایـن تحقیـق در    ۀعنوان جامع ، بهندینما یمي مذکور تحصیل ها رشتهطباطبایی که در 
باشـد؛ بنـابراین بـا توجـه بـه      نفـر مـی   70آماري  ۀدر این پژوهش جامع. اند شده نظر گرفته

علت محدود بودن  نفر است. به 100آماري کمتر از  ۀآماري، حجم جامع ۀهاي جامعویژگی
صورت تمام گیري بهو روش نمونه باشد یمآماري  ۀآماري همان جامع ۀآماري، نمون ۀجامع

 و  هیـ تجزاز طریق روش دلفی فـازي مـورد    شده يگردآوري ها دادههمچنین باشد. شمار می
و  يا کتابخانـه هـاي   از روش یـاز موردنمنظور گردآوري اطالعات  به است. قرارگرفته لیتحل

 است. شده  استفاده میدانی
اسـت کـه ایـن     دیدگاه خبرگان نیل به اجماع نظرات وفازي روشی براي  دلفیرویکرد 

باشد. همچنـین ایـن رویکـرد بـر مبنـاي نظـرات        فازي می محاسباترویکرد برمبناي منطق 
کارشناسان و خبرگان بوده است. رویکرد اصلی دلفی فازي، غربالگري عوامل براي دستیابی 

 ها است. ترین آن به مهم
 اسـت،  گرفته قرارکه توسط نگارندگان پژوهش حاضر مورد استفاده  مراحل دلفی فازي

 باشد یمبه شرح زیر 
 شـده   استفادهاز طریق پرسشنامه براي غربالگري عوامل  گردآوري نظرات خبرگان: -1

 شود. و با استفاده از متغیرهاي زبانی میزان اهمیت عوامل مشخص می
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 ) در7اصوالً عـدد  ( در این قسمت یک مقدار آستانه ها:  تأیید شاخص غربالگري و  -2
شـده    تعیـین  ۀهـا بـا مقـدار آسـتان     آمده از عامـل   دست شود و مقدار ارزش به نظر گرفته می

 مقایسه خواهد شد.
 نتایج حاصـله در این قسمت کارشناسان باید به یک اجماع کلی در  اجماع نظرات:  -3

 برسند.
 ها تحلیل داده و  و تجزیه ها افتهی

 تحقیق يها افتهیالف: 
 -1؛ شـود  یمـ ي آن به دو بخش تقسیم ها افتهبا توجه به روش تحقیق پژوهش حاضر، ی

 ي مرحلـه قبـل بـه جامعـه آمـاري     ها افتهی ۀارائ -2ي ا کتابخانهي حاصل از مطالعات ها افتهی
ي ا کتابخانهي حاصل از مطالعات ها افتهبنابراین در این بخش ابتدا به ی ؛پیمایشی) هاي یافته(

 خواهیم پرداخت و سپس موارد یافته شده در این بخش را ارائه خواهیم کرد.
 يا کتابخانهي حاصل از مطالعات ها افتهی

 اهمیت نظامی دریاي مدیترانه براي آمریکا
از منـاطق جهـان اسـت و     ياریدر بسـ  گرانیبـاز  نیتـر  کننده نییاز تع یکی متحده االتیا

ـ از طر متحده االتی. استیقاعده مستثنا ن نیاز ا زین ترانهیمد يایدر بـا   نـه یرید ياتحادهـا  قی
 ری، توانسته اسـت بـرخالف سـا   اند یافته  تجسمتوسعه که عمدتاً در ناتو   حال در يکشورها

امـر   نیا ؛نسبتاً دوستانه و باثبات را پس از جنگ سرد حفظ کند یطیمح ترانهیمناطق، در مد
معطـوف کنـد.    يگـر یها تمرکز خود را به نقـاط د  اجازه داده است که سال متحده االتیبه ا
محـور   کیـ عنـوان   دوباره به ،یآرامش نسب داریپا ةدور کیپس از  ترانهی، شرق مدحال نیباا

ـ به ا کایمنافع آمر شیباعث افزا یعامل اصلدو  است. شده  مطرحمهم جغرافیاي سیاسی   نی
بـود؛   گرفتـه   شـکل  2014در سـال   هیبـه روسـ   مـه یمنطقه شده است که پس از الحـاق کر 

ـ ترک يتجاوزگر  تیـ را وادار بـه فعال  متحـده  االتیـ در منطقـه، ا  هینفـوذ روسـ   شیو افـزا  هی
مشارکت و کمک  ازشد که اهداف خود را  نیکرده است و منجر به ا ایدر نیروزافزون در ا

ـ بلندمدت بـا رو  يها شیگرا نیدهد. ا رییو دفاع تغ یبه بازدارندگ در خـاك   ریـ اخ يدادهای
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کـاهش حضـور    ایـ  شیمنجـر بـه افـزا    ایدارد که  ییهمگرا رانیبا ا ها تنش شیعراق و افزا
ـ . اشـود  یالتنف) م گاهی(پا هیمانند سور يا ترانهیمد يدر کشورها کایآمر  يبـرا  متحـده  االتی

دارد.  اریـ عنـوان در اخت  ناوگان ششم مسـتقر در ناپـل را بـه    یحضور، اعزام دائم نیا عمالا
 ینظـام  تیفعال  ")AORناوگان ( تیمسئول"تحت عنوان  کایآمر ترانه،یمد ۀتنها در منطق نه

 ) USAFRICOM( قایو آفر )USEUCOM( هیجمله روس اروپا از ةبلکه کل قار ؛دارد
 ةکننـد  بلکـه مـنعکس   ؛سـت ین یاتیـ عمل ۀمسـئل  کیصرفاً  وضوعم نی. اشود یشامل م زیرا ن

 يبلکه عنصـر  ؛منطقه کیاست که نه صرفاً در قالب  ترانهیدر مورد مد متحده االتیا دگاهید
 .)17: 2020ویلگاس،( است قایاروپا و آفر يتر برا گسترده يویاز سنار

 شیدر حـال افـزا   ژئـوپلیتیکی  دیـ جد يازهاین نیا ۀجینت در اروپا در ییکایآمر يروهاین
مستقر کـرده اسـت    (اسپانیا) چهار ناوشکن در روتا متحده االتیا ر،یاخ يها هستند. در سال

 یدفاع يها ضمانت يدر جنوب اروپا و سنگ بنا يقو اریحضور بس کیکه در حال حاضر 
 600 و گـر یحضـور بـا دو ناوشـکن د    نیا شتریب شیافزاها خواستار  ، اما آنباشد یم کایآمر

 ییکـا یآمر مـابر یهواپ يناوهـا  2019 لیاند. در آور شده ییایدر روین یصد نفر کارکنان اضاف
گرد هم آمدنـد.   ترانهیمشترك در مد ناتیانجام تمر يبرا نکلنیو آبراهام ل سیاستن یجان س

ـ نادر است که تنها سه بار در ا اریبس ةدیپد کی نیا  داده  رخ ترانـه یمد يایـ ن هـزاره در در ی
ـ    بوده اسـت.  2016سه مورد، پس از سال  نیاست و دو مورد از ا از  شیدر حـال حاضـر ب

در مجـاورت شـرق    ییایملوان و تفنگداران در 9000و  یکشت 10 ،ییکایآمر يمایهواپ 130
آمریکـا در شـرق    مـابر یهواپدر زیر تصـاویري از ناوهـاي    هستند. تیدر حال فعال ترانهیمد

 باشـند  یمـ  F-18 Hornet ةجنگنـد مدیترانه قرار داده خواهد شد کـه در حامـل تعـدادي    
 .)2019نیوي تایمز، (

 يروهـا یاسـت کـه بـه ن    دهیواشنگتن و آتن بـه امضـا رسـ    نیب دیجد یدفاع مانیپ کی
 ییایـ و در ییهوا گاهیکرت و پا ةریدر جز ییایدر گاهیپا نیبه دوم یدسترس ةاجاز ییکایآمر

ـ فعال .دهـد  یاژه را مـ  يایـ در در يا رهیدر جز ـ ن یبانیپشـت  تی ـ ا ییایـ در يروی  ةمتحـد  االتی
)NSA( يلـومتر یک 17موزوراس،  يروستا یکیدر نزد کیهلن ییهوا گاهیسودا در پا جیخل 

ـ  راهبردياز نظر  گاهیپا نیا؛ واقع شده است ایشرق شهر هان  ةریـ جز یدر ساحل شمال غرب
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ـ اهم ،هـا  گـاه یپاگسترش این  جهینت . درقرار دارد ونانیکرت   يایـ روزافـزون در  افتنیـ  تی
   .)2021وندیور،( میهست هدرا شا کایارتش آمر يبرا ترانهیمد

ـ    توان ینمجاسوسی آمریکا را در منطقه  هاي یکشت ةحضور گسترد  کنادیـده گرفـت. ی
) ینیسـرزم  يهـا  حـداقل خـارج از آب   ایـ ( یالمللـ  نیب يها معموالً در آب یجاسوس یکشت

 یکیالکترون زاتیاز تجه ،را نقض نکند. از محل استقرار ینیسرزم يمرزها نیتا قوان ماند یم
ـ نظارت بر عبور و مـرور در  يخود برا ـ راد يهـا  فرکـانس  ،ییو هـوا  ییای و  يو رادار ییوی

ـ ارتباطات راد ییو رمزگشا يریگ ره يتالش برا نیهمچن ـ  ییوی ـ  ای شـده   يرمزگـذار  یتلفن
ـ راد يهـا  رنـده یمانند گ رفعالیغ لیوسا قیاز طر شتریکار ب نیاستفاده خواهد کرد. ا ـ  ییوی  ای

اوقـات   ی، گـاه حـال  نی. بـاا شـود  یانجـام مـ   رفعـال ی) غیصوت یابی و فاصله ي(ناوبر سونار
موشـک،   مـا، یحرکت هواپ ییشناسا ياست برا مکنم زیسونار ن ایاقدامات فعال مانند رادار 

، تعدادي شده  ارائهبا توجه به توضیحات  استفاده شود. روهاین ای هینقل لیوسا ریسا ای یکشت
از ناوهاي ارتـش آمریکـا در پایگـاه ششـم خـود در مدیترانـه حضـور دارنـد کـه قابلیـت           

 .باشند یمي اطالعات را دارا آور جمع
است که مجهز بـه سیسـتم راداري گـري     شده اعالم رسماًتاکنون دو ناوشکن آمریکایی 

 Sو  Xبـا بانـد    يرادار سـتم یسـه س  شـرفته، یپ يرادارهـا  نیااستار و کینگ کبري هستند؛ 
بـه   ،ییرا شناسـا  یبـا اهـداف مشخصـ    قیـ و دق کیمتر يها داده تواند یخواهد داشت که م

اسـت کـه    شـده  یطراح يا گونه به يکبر نگیکند. رادار ک يآور و جمع یابیرد ،يدست آور
گلوبال ( کار کند ییایدر ای ینیصورت زم در هر نقطه از جهان به تواند یاست و م حمل قابل

ي هـا  ناوشـکن در دیگـر   هـا  دسـتگاه این  ةنشد  اعالمدر صورت استفاده  .)2019سکیوریتی،
 ي گسترده اطالعات نظامی در مدیترانه بپردازند. البتـه ها تیفعالبه  توانند یم ها آنآمریکایی، 

 باشـد  یمـ گري استار (مجهز به سیستم راداري الزم به ذکر است که یو اس ان اس اینویزیبل
ی در مدیترانـه  مـدت  کوتـاه حضـور   ۀبوده است) سابق فارس جیخلکه اکثر خدمت خود را در 

 .)2015نشنال اینترست،( داشته است
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 چین اهمیت نظامی دریاي مدیترانه براي
 قیـ عمـدتاً از طر  ترانـه یمد يایـ در در نیچـ  حضـور ، متحـده  االتیـ و ا هیبرخالف روس

روابـط خـود    نیچ قا،یدر شمال آفر .ینظام تیتا ظرف شود یانجام م ياقتصاد يگذار هیسرما
 یشـ  ةدر چارچوب طرح کمربنـد و جـاد   يو تجار يرشد روابط اقتصاد قیرا عمدتاً از طر

خود را به بنادر  ییایدر شمیابر ةجاد نیچ .)2020بروکینگز،( گسترش داده است نگیپ نیج
ـ ا ینتـر  مهـم و  دهـد  یگسترش م قایو شمال آفر یجنوب يدر اروپا يا ترانهیمد در  بنـادر  نی
اسـت. روابـط تنگاتنـگ بـا      ریـ و شرشـال در الجزا  ونانیدر  رائوسیبنادر پ ترانه،یمد يایدر

 تیتقو 2008 یدر طول بحران مال ترانه،یمد ۀدر منطق نیچ کیشر نیتر ياحتماالً قو ونان،ی
ـ  ةشـنهاددهند یپ نیتـر  یعنوان اصل به نیچ که یشد، هنگام  ونـان یکـه   یزمـان  کمـک در  ۀارائ

 ینقش مهمـ  ونانیکه  ییجا ،یبیدر بحران ل نیداشت و همچن ازین هیشدت به ورود سرما به
 آنجا داشت. از ینیشهروندان چ ۀیدر تخل
در بنـادر   يهـا  يگـذار  هیکه از سـرما  ستندین ییتنها کشورها ریو الجزا ونانیحال،  نیبا ا

 میـ رژ ه،یو اسـکندر  دیماننـد مصـر در پـورت سـع     ییکشـورها  درواقـع  ؛انـد  استقبال کرده
ـ  فـا، یبا بنادر اشـدود و ح  یستیونیصه ـ تالیا ای سـاوونا، ناپـل و جنـوا،     سـت، یبـا بنـادر تر   ای
)، مراکش (طنجه) ی(آمبارل هیترک نیاند. همچن بوده يگذار هیسرما نیا رگبز کنندگان افتیدر

 ةحـوز  يکل کشـورها  باًیاند. تقر در امان نمانده ها يگذار هیاز آن سرما زی(والنس) ن ایو اسپان
 ۀبه ابـزار سـلط   مدت انیهستند که ممکن است در م ها ینیچ يگذار هیمشمول سرما ترانهیمد
 ةدر صـورت اراد  ،ینیچ يها شود؛ درواقع، شرکت لیمنطقه تبد در نیچ يبرا یبزرگ اریبس

را  ترانـه یبنـادر مد  یبـه برخـ   یمحدود کردن دسترس ییدر حال حاضر توانا ،يدولت مرکز
ــ  ــد. بس ــورها ياریدارن ــایآفر ياز کش ــ ،ییق ــا نیچ ــل ینیگزیرا ج ــر   قاب ــادتر و کمت اعتم

اروپـا   هین قاره، که فرانسه و اتحادیدر ا يگذار هیسرما یسنت يکشورها يبرا انهیجو مداخله
 .)20: 2020ویلگاس، ( دانند یاند، م بوده یطورکل به

 کیـ عنـوان   بـه  نیکـه چـ   سـتند ین يا نـه یتنهـا زم  يبنـدر  يهـا  انهیو پا ها رساختیاما ز
کـه تـونس و    ییایـ ردریز یمخـابرات  يهـا  کابل شود؛ یاعتماد در آن ظاهر م قابل گذار هیسرما

 يا قـاره  نیب یکیکل ارتباطات الکترون باًیو تقر کنند یرا به هم متصل م ونانیو  یبیو ل ایتالیا
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 در نیهمچن نیاند. آلکاتل چ شده  توسعه داده يهوآو ینیتوسط شرکت چ کنند، یرا حمل م
 يپلتفـرم همکـار   عنـوان  بـه است کـه   يا منطقه يبا شرکا "یبخش يها انجمن"توسعه   حال

تـا وزن   کنـد  یعمـل مـ   ،ییایـ و در يکشاورز يها يمختلف، عمدتاً همکار يها بخش يبرا
قـدرت خـود    شیسرعت افزا نیچ ،ینظر نظام از دهد. شیخود را در منطقه افزا کیپلماتید

ـ ن شـتر یهند کـه ب  انوسیو اق یجنوب نیچ يایمجاور خود، از جمله در ياهایرا در در  يروی
در  ياقتصـاد  يهـا  يگـذار  هیسـرما  دی. شـا دهد ی، کاهش مآن در آنجا متمرکز است ییایدر

 ؛شـود  لیتبـد  نیچ ییایدر يروین یبه حضور رو به رشد نظام مدت انیدر م ترانهیمد ۀمنطق
 توجـه قـرار   مـورد  زیسرخ ن يایو در ترانهیمد يایدر در یگسترش حضور نظام نیدرواقع ا

 یبـوت یخـود در ج  يخود را در خـارج از مرزهـا   ینظام گاهیتنها پا نیدوم، چ ؛گرفته است
 يایو در فارس جیمکران، خل يایدر نیعنوان واصل ب را به ایدر نیا راهبردي تیدارد که اهم

 .)12-8: 2018اکمان،( کند یبرجسته م ترانهیمد
ـ متغ تینظارت بر وضع يبرا یفرصت ترانه،یمد يایدر در نیچ یحضور نظام ن،یبنابرا  ری

 ییهـا  تالش نیچ یجنگ يها یکشت نیهمچن .کند یطور مداوم فراهم م و به کیزدمنطقه از ن
 يبرا ياند و در موارد متعدد را صورت داده قایدر شاخ آفر ییایدر يدر جهت مقابله با دزد

 قایو شمال آفر ییاروپا يدر کشورها ییایمقابله با دزدان در يبرا ینظام يها نامه عقد تفاهم
ارتـش چـین بـه همـراه ارتـش ترکیـه، در        2010همچنین در سـال   اند. انجام داده یاقدامات

و  یاسـ یس ،يو روابـط تجـار   راهبـردي با توجه به منـافع  رزمایشی برگزار کردند. مدیترانه 
ـ احتمـال ز  اسـت، بـه   ترانـه یمد ۀآن در منطق جادیدنبال ابلندمدت که پکن به ینظام ـ ا ادی  نی
بـه   نیوجود دارد که چ زین يگرید لیدل ؛در آنجا نخواهد بود نیچ ییایدر شیرزما نیآخر

عنوان  به تواند یم یرنظامیغ يعالقه دارد؛ امکانات بندر ترانهیتر در مد گسترده یحضور نظام
ـ ، 2014عنـوان مثـال در سـپتامبر و اکتبـر      به ؛خدمت کند ییایدر يها گاهیپا  ییایـ ردریز کی
، در شـود  یمـ  نیتـأم  نیانبـار کلمبـو کـه توسـط چـ      یالملل نیب ۀانیآن در پا ۀو مناقص ینیچ

را  ترانـه یدر مد نیچـ  يبندر ساتیاز تأس کیهر  ستیبا یم نیبنابرا ؛پهلو گرفتند النکایسر
 يبـرا  نیچـ  ییایدر يرویدرواقع ن ؛میریدر نظر بگ نیچ ییایدر يروین ةبالقو گاهیعنوان پا به
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 نی. چـ کند یپکن را برجسته م يها یطلب طور خاص جاه حادثه به کی. ستین گانهیب ترانهیمد
فوت را بـه   689به طول  شان نگانگیخود به نام ج یجنگ يها یکشت نیرتریاز چشمگ یکی

 یروسـ  يهـا  یبا کشـت  2013در سال  هیسور یفرستاد تا در اوج جنگ داخل یشرق ترانهیمد
 .)2015نوردنمن، ( بروند ییایدر ةرژ

 ییکردهـا یبا توجه بـه رو  ژهیو کنترل کند، به زیرا ن ترانهیمد گرید يقصد دارد انتها نیچ
فرودگـاه   یفوت 10865بندر و باند  کی جادیدنبال ابه . پکنشود یخود مربوط م ةندیکه به آ

از  در پرتغـال اسـت) بـوده اسـت.     مسـکونی  ۀمنطق کی( در آزور رایترس ةریالجس در جز
ـ    ترانـه یمد يایبه در یدسترس تواند یپکن م را،یترس وآمـد   رفـت  نیرا محـدود کنـد و همچن
 يایـ در يبنـابرا  ؛منـع کنـد   کننـد،  یاطلس عبور مـ  انوسیرا که از اق ییماهایو هواپ ها یکشت
اطلس حکومت کنـد.   انوسیبر اق يتا روز رسد یبه نظر م نیچ يپله برا کیمانند  ترانهیمد
آنجلـس   است که پرل هـاربر تـا لـس    يا به همان فاصله باًیتقر وركیویتا ن رایهرحال، ترس به

در  متحـدانش و و از نات تواند یمهوآوي در مدیترانه، چین  ةهمچنین با حضور گسترد ؛است
 يو اقتصـاد  یاسـ یاعمال کنترل س ییبر توانا ترانهیمد يایدر جه،یدر نت منطقه جاسوسی کند.

ـ یزم يهـا  . قـدرت بخشـد  یمـ  يصرف برتـر  ییایاز قدرت در شیبر سواحل ب  نجـا یدر ا ین
در  نیچـ  یکنـون  يهـا  شـرفت یاست که پ لیدل نیباشند. به هم ییایدر يها قدرت توانند یم

، هـا  ینـ یچ تیـ در صـورت موفق  است؛غرب و متحدانش شده  یباعث نگران ترانهیمد ةحوز
بگذارنـد و بـا    ریتـأث  ایـ در نیواقع در سواحل ا يکشورها یاسیس ییایبر پو توانند یها م آن

قدرتمندتر سلب  ییایدر يروین کیاعمال کنترل را از  ییتوانا توانند یها م کار، آن نیانجام ا
 کنند.

 روسیهاهمیت نظامی دریاي مدیترانه براي 
است؛ اختالفات بر سر بالکان بـا   ایبه در هیروس یدسترس ۀنیرید يآرزو ترانهیمد يایدر

بـود. امـا شـمال     یدائمـ  هیروس يتزارها يبرا ،یدسترس نیکنترل ا يبرا ،یعثمان يامپراتور
در  تخـت یو قـرار دادن پا  ریکببود؛ فتح پتر ایبه در یابیدست ينبرد برا دانیم نیهمچن هیروس
حداقل  ای( یدر قلمرو مل یچهار بندر اصل يدارا هی. روسدهد یرا نشان م نیاپترزبورگ  سن

ـ  مورمانسک، سن نگراد،ینی) است؛ کالیقلمرو تحت کنترل واقع  یپترزبورگ و سباستوپل. اول
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قطـب   يایـ ل در دردر شما ی. دومکند یدارد که آن را ناکارآمد م اریبس ۀکشور فاصل ۀیاز بق
فنالنـد   جیدر خلـ  یو سوم ست؛یحرکت ن يبرا یمناسب طیشراسال در  شتریشمال است و ب
ـ به آن دشوار اسـت. ا  یعمق محدود، دسترس لیاست که به دل و وجـود   هـا  تیمحـدود  نی

و  اهیسـ  يایـ در هیباعث شده اسـت کـه روسـ    یخیجنوب، از لحاظ تار هیعل يقو داتیتهد
خود تصـور   ییایدر يروین شیقدرت در حال افزا ینیب شیپ یعنوان محل اصل را به ترانهیمد

 .)4-3: 2021رومر،سوکولسکی،(کند.
 در حضـور  تقویـت  اسـت؛  بـوده  اصلی محور چهار حول منطقه در روسیه يها تیاولو

 بـا  مشـارکت  یـی؛ گرا افراط با مبارزه و سوریه در دائمی نظامی نیروي استقرار انرژي؛ بخش
 در روسـیه  نظـامی  حضـور  کـردن  کارآمـدتر  روسیه؛تر  گسترده راهبردي اهداف براي ترکیه
 نظـر  از). 1: 2021پیرینـی، ( نظامیوآمد  رفت و کوچک يها گاهیپا از ترکیبی طریق از منطقه

. اسـت  نیـز  نـاتو  و متحده االتیا با بزرگ يها قدرت رقابت ۀعرص مدیترانه روسیه، حاکمان
 و )A2/AD( ممنوعـه  ۀمنطقـ /دسترسـی  ضـد  و دریـایی  منـاطق  سـاخت  طریق از کرملین

 کند مقابله منطقه در ناتو حضور با تا کند می تالش سوریه، مانند متحدانی طریق از همچنین
 اولـین . است کلیدي عنصر سه داراي روسیه راهبرد .کند محافظت روسیه جنوبی جناح از و

 منطقـه  در دائمـی  نیـروي  وجود. است مدیترانه در دائمی نظامی نیروي یک استقرار عنصر،
 يریپـذ  بیآسـ  کاهش و روسیه رویکردهاي از حفاظت جمله از روسیه، هدف چندین براي

 جدیـدي  هـاي  چالش روسیه، موضع ،ها حوزه این در .است مهم غافلگیري، برابر در روسیه
 و لیبـی  سـوریه،  در دائمـی  هاي پایگاه ۀتوسع به توجه با ژهیو به اروپا ۀاتحادی و ناتو براي را

 مقابلـه  در را بیشتري توانایی و يریپذ انعطاف همچنین نیرو این وجود .کند می ایجاد سودان
 بیشـتر  دسترسـی  امکان روسیه به ،دهد یم روسیه به مدیترانه دریاي در غرب يها تیفعال با
 بـه  سـکوها  و نیروهـا  انتقـال  براي ازیموردن زمان همچنین ؛دهد یم را جهان يها انوسیاق به

 گسـترش  بـراي  توانـد  یم لهیوس نیبد روسیه و دهد یم کاهش درگیري صورت در را منطقه
 ).1: 2021بازکو،کند ( يزیر تر برنامه راحت اطراف کشورهاي در نفوذ
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 در خـود  شـرکاي  و متحـدان  امنیـت  تـأمین  براي تالش شامل این راهبرد عنصر دومین
 اگرچـه . اسـت  روسـیه  دریـایی  نیروي اسکادران براي بندر دسترسی افزایش هدف با منطقه
 مصـر،  بـا  همکـاري  تقویـت  بـراي ها  تالش ،ماند یم باقی روسیه براي حیاتی متحد ،سوریه
 بر این راهبرد عنصر سومین .است بوده زیآم تیموفق شیوب کم کشورها سایر و یونان قبرس،

 تـاکنون  که تالشی دارد؛ تمرکز منطقه در دریایی يها گاهیپا ایجاد بر و است استوار دوم ۀپای
 نظـر  نقطـه  از لیبـی،  ماننـد  مرکـزي،  مدیترانه در پایگاه یک. است بوده موفق سوریه در تنها

 شـرق  از فراتر را خود دریایی ردپاي تا دهد یم اجازه روسیه به و است مهم بسیار راهبردي
 دریـایی  نیروي در اساسی تغییرات با مدیترانه ۀمنطق بر مجدد تمرکز .دهد گسترش مدیترانه

 پیشـروي  مدیترانـه،  اسـکادران  ایجـاد  اسـت؛ شـده    مـنعکس  روسـیه  دفاعی يها دستگاه و
 طرطـوس،  در آن هـوایی  پدافند تقویت و کریمه به هوایی ضد پدافند و هوایی يها موشک
 .)2019گورنبرگ،( دهد یم نشان را روند این سوریه، در آن پایگاه

روسیه چهار کشتی اطالعاتی فعال در ناوگان دریـاي سـیاه دارد کـه در     ،در همین راستا
، پریموریه، بالزام و ویشنیا چهار کالس مختلف وانفیامدیترانه نیز یا بوده یا هستند. یوري 

) 18280 ةپـروژ ( ایوانـف  یـوري  ناوهاي اطالعاتی ارتش روسیه در مدیترانه هستند. کالس
 تیمأمور خاص نیازهاي برآوردن براي که است عاتاطال يآور جمع کشتی دو ناوگان یک

 الکترونیکـی  وسـایل  و آنـتن  به مجهز شناورها این .استشده   ساخته روسیه دریایی نیروي
 کنتـرل،  و فرمانـدهی  الکترونیکـی،  جنـگ  نظـارت،  اطالعات، يآور منظور جمع به و هستند

 دریـا  روي روسـیه  دریـایی  نیروهـاي  به اطالعاتی يها گنالیس و ناوگان مدیریت ارتباطات،
 پدافنـد  موشکی يها سامانه ردیابی و تشخیص به قادر همچنین شناورها این ؛شود یم شناور
 الکترونیکی اطالعات آوري جمع کالس پریموریه نیز براي .)نیوال تکنولوژي( هستند هوایی

. انـد  شـده  طراحـی  حسـگرها  از اي مجموعـه  طریق از ارتباطی يها داده و سیگنالی يها داده
 توسـط  بـالزام  ناو .کرد منتقل ساحل به يا ماهواره پیوند يها آنتن طریق از توان یم راها  داده

 شـوروي  هـاي  کشـتی  اولـین  و اسـت   شده  ساخته کالینینگراد در یانتار سازي کشتی ۀکارخان
 طریق از ارتباطی اطالعات و الکترونیکی اطالعات آوري جمع براي خاصطور  به که هستند

 پیونـد  يهـا  آنـتن  طریـق  از تـوان  یمـ  راهـا   . دادهانـد  شـده   یطراح حسگرها از اي مجموعه
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 .)میلیتـري تـودي  ( کـرد  منتقـل  سـاحل  بـه اند  گرفته قرار بزرگ رادوم دو در که يا ماهواره
 دریـایی  نیـروي  بـراي  کـه  هستند اطالعات يآور جمع يها یکشت از گروهی ویشنیا، کالس

 ؛درآمدند روسیه دریایی نیروي خدمت به ها یکشت این. شدند ساخته 1980 ۀده در شوروي
 و الکترونیکـی  اطالعـات  بـراي  کـه  هسـتند  هدفمنـدي  و بـزرگ  يهـا  یکشت ،ها یکشت این

 تـوان  یم راها  . دادهاند شده  یطراح حسگرها از وسیعی ۀمجموع طریق از ارتباطی اطالعات
 .)1گلوبال سکیوریتی( کرد منتقل ساحل به يا ماهواره پیوند يها آنتن طریق از

 هاي پیمایشی تجزیه و تحلیل یافته
هاي تحقیق، بیسـت و دو گویـه   هاي قبلی بیان شد، از متن اصلی و یافتهطور که در بخشهمان

نفـر بـه    70آماري شـامل   ۀدر اختیار جامع اًاز دالیل اهمیت دریاي مدیترانه استخراج گردید و نهایت
اي حاضـر  منطقـه  صورت تمام شمار قرار داده شد. این بیست و دو عامل براي هر سه قـدرت فـرا  

متحـده و روسـیه در مقایسـه بـا چـین داراي      حضور ایـاالت  اًدر مدیترانه تبیین شده است که طبیعت
اي از منطقـه  قدرت فـرا  این دریا براي این دو ،باشد که همین علت باعث گردیدهبیشتري می ۀسابق

 اهمیت بیشتري برخوردار باشد.  
 در جدول زیر نتایج به ترتیب اهمیت بیان شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.globalsecurity.org/space/systems/cobra_gemini.htm 
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 ردیف

 

 اطالعاتی) -(نظامی  ايمنطقه هاي فراقدرت

 

 میانگین

 5,083 (آمریکا) تقویت ناتو در مقابل روسیه 1

 4,958 (آمریکا) حفظ اتحاد با شرکاي سنتی 2

 4,792 (آمریکا) هاي آمریکا در منطقهتقویت حضور ناوگان ششم دریایی و اسکادران 3

 4,177 (آمریکا) ایجاد ظرفیت باالي واکنش سریع در مقابل تهدیدات احتمالی 4

 3,354 (آمریکا) هاي جدیدموریتأدار شدن مها در منطقه و عهدهحضور ناوشکن 5

 3,344 (آمریکا) در شرق مدیترانه آوري اطالعات از تحرکات مختلفجمع 6

 3,135 (آمریکا) مین امنیت رژیم صهیونیستیأت 7

 2,740 (آمریکا) مقابله با دزدان دریایی 8

 2,635 (آمریکا) کرت ةگسترش حضور در جزیر 9

 3,885 (چین) حفظ امنیت کارکنان و پیمانکاران چینی در کشورهاي مدیترانه 10

 3,792 (چین) دریاییمقابله با دزدان  11

 3,531 (چین) هاي نظامی در مدیترانهساخت پایگاه 12

 3,490 (چین) گسترش حضور هواووي تا مدیترانه و جاسوسی از آمریکا و ناتو 13

 3,083 (چین) یک کمربند -حفظ امنیت مسیر دریایی و زمینی ابتکار یک جاده 14

 3,563 (روسیه) هاي دریاییایجاد پایگاه 15

 3,396 (روسیه) مدیترانه ةتقویت پدافند هوایی در حوز 16

 3,385 (روسیه) پذیري در مواقع غافلگیريکاهش آسیب 17

 3,313 (روسیه) هاحضور در سوریه و مبارزه با تروریست 18

 3,212 (روسیه) هاي گرمدسترسی به آب 19

 3,052 (روسیه) هاي ناتومقابله با فعالیت 20

 2,771 (روسیه) موازنه در برابر ترکیه و رژیم صهیونیستیایجاد  21

 2,729 (روسیه) هاي دائمی در لیبی و سودانایجاد پایگاه 22
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 ها افتهی لیتحل و  هیتجزب: 
ایـن بخـش بـر اسـاس میـانگین       هـاي گویـه  پاسخ نخبگان نسـبت بـه  حال با توجه به 

 است. شده  گذاشتهي توصیفی آنان، در نمودار زیر به نمایش ها پاسخ

 
ي فوق، براي آمریکا تقویـت نـاتو در مقابـل روسـیه از بیشـترین اهمیـت و       ها پاسخبا توجه به 

 شـده   انتخابعامل اهمیت نظامی دریاي مدیترانه  نیتر تیاهم  کمکرت  ةگسترش حضور در جزیر
داراي بیشـترین و   ترانهیمد يدر کشورها ینیچ کارانمانیکارکنان و پ تیامن حفظاست. براي چین، 

ـ اهم  کـم داراي  کمربنـد  کیـ  -جاده کیابتکار  ینیو زم ییایدر ریمس تیامن حفظ عامـل   نیتـر  تی
ي هـا  گـاه یپا. براي روسیه نیز در صدر عوامل اهمیت نظامی دریاي مدیترانه ایجـاد  ندیآ یم حساب به

 قرار دارد. و سودان یبیدر ل یدائم يها گاهیپا جادیارتبه  نیتر نییپاو در  باشد یمدریایی 
دریاي مدیترانه، ایـن منطقـه را بـه یکـی از      ۀگوش المللی در گوشه هاي بین ها و رقابت رویارویی

اي در سـوریه و   گذشته تبدیل کرده اسـت. جنـگ یـک دهـه     ۀهاي بحران جهانی در یک ده کانون
نظـامی روسـیه در شـرق     یدائمـ لیبی، رویارویی سنتی میان یونان، ترکیـه و قبـرس، ایجـاد پایگـاه     
ـ      الطـارق و   جبـل  ۀل سـوئز و تنگـ  امدیترانه، عبور و مرور پناهندگان بـه اروپـا، مسـیر ترانزیـت کان

منابع گاز طبیعی، همگی این منطقه را در شرق و جنـوب اروپـا، شـمال آفریقـا و      ةهاي تاز اکتشاف
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عنـوان   بـه  ترانـه یمد يایـ در لیپتانسـ . هاي جهان تبدیل کرده است غرب آسیا به محل رقابت قدرت
کشـورها، عمـدتاً در    ياقتصـاد  يدر مناطق انحصار يو نفت با اکتشافات انرژ یعیگاز طب یمنبع غن

را  یاقتصـاد جهـان   يانرژ تواند یمنطقه م نیا ؛ردیقرار بگ شتریباعث شد مورد توجه ب ترانه،یشرق مد
ـ ا ژئوپلیتیـک، . شگرفی داشـته باشـد   راتیتأثیا حداقل بر آن  اداره کند را  راهبـردي  ماتیتصـم  نی

ـ ن یو نظـام  یاسـ یس ،ياقتصـاد  يها زهیاما انگ ؛کند یم تیهدا  نقـش دارنـد.   ماتیتصـم  نیـ در ا زی
ـ ب کـا یآمر ییایـ در يرویـ سـر ن فا ،ییکایطور که آلفرد ماهان آمر همان ـ ، ندارد یمـ  انی  ییایـ در يروی

ـ   ياهـا یدر . بـه نظـر او  باشـد  یمـ  دیـ مـورد تأک  یقدرت جهـان  دیعنوان کل به کـه   از آن شیجهـان ب
. ماهان در کتاب خود نشـان داد کـه   دهند یم وندیها را به پ جهان را از هم جدا کنند آن يها نیسرزم

: 2010ماهـان، ( شـد  روزیـ خـود پ  بـان یبر رق ییایاز قدرت در يبرخوردار لیچگونه انگلستان به دل
 .باشد یمي جهان حائز اهمیت ها قدرتحضور در دریاها براي  رو نیااز  .)23-25

 گیري   نتیجه
با اکتشافات گازي صورت گرفتـه در مدیترانـه و دو چنـدان شـدن اهمیـت ایـن دریـا،        

بـه دالیلـی، حضـور نظـامی خـود را در منطقـه افـزایش و         اي هر کدامهاي فرامنطقهقدرت
اند. حـال پـژوهش   اند یا تقویت کردهمدیترانه شکل داده ةهایی را در حوزاتحادها و ائتالف

تـرین عوامـل اهمیـت دریـاي     آوري مهماي اقدام به جمعحاضر با استفاده از روش کتابخانه
 ۀنامـه در اختیـار جامعـ   مدیترانه از منظر نظامی و اطالعاتی کرده و سپس در قالـب پرسـش  

ها  به ترتیب امنیت بـه شـرح   حال با توجه به آنچه گفته شد، گویه قرار گرفته است.آماري 
 باشند؛زیر می

 ؛)کـا ی(آمر یسـنت  ياتحاد با شـرکا  حفظ -2 ؛)کای(آمر هیناتو در مقابل روس تیتقو -1
 ؛)کایدر منطقه (آمر کایآمر يها و اسکادران ییایحضور ناوگان ششم در تیتقو -3
 -5 ؛)کـا ی(آمر یاحتمـال  داتیـ در مقابـل تهد  عیواکنش سر يباال تیظرف جادیا -4

ـ دار شدن مأمور ها در منطقه و عهده ناوشکن حضور  -6 ؛)کـا ی(آمر دیـ جد يهـا  تی
اطالعـات از تحرکـات    يآور جمـع  -7 ؛)کـا یکرت (آمر ةریحضور در جز گسترش

ـ امن نیتـأم  -8 ؛)کـا ی(آمر ترانـه یمختلف در سطح شـرق مد   یسـت یونیصه میـ رژ تی
ـ امن حفـظ  10 ؛)کـا ی(آمر ییایبا دزدان در مقابله -9 ؛)کای(آمر و  ییایـ در ریمسـ  تی
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کارکنــان و  تیــامن حفــظ -11 ؛)نیکمربنــد (چــ کیــ -جــاده کیــابتکــار  ینــیزم
در  ینظـام  يهـا  گاهیپا ساخت -12 ؛)نی(چ ترانهیمد يدر کشورها ینیچ کارانمانیپ

ـ با دزدان در مقابله -13 ؛)نی(چ ترانهیمد حـوزه نفـوذ    گسـترش  -14 ؛)نی(چـ  ییای
بـه   یدسترس -15 ؛)نیناتو (چ يو اعضا کایاز آمر یو جاسوس ترانهیتا مد يهواوو

 ؛)هیهـا (روسـ   سـت یو مبارزه با ترور هیدر سور حضور -16 ؛)هیگرم (روس يها آب
بـا   مقابلـه  -18 ؛)هی(روسـ  یسـت یونیصه میـ و رژ هیـ موازنه در برابـر ترک  جادیا -17
 ؛)هی(روسـ  يریدر مواقع غافلگ يریپذ بیکاهش آس -19 ؛)هیناتو (روس يها تیفعال
 يهـا  گـاه یپا جـاد یا -21 ؛)هیو سـودان (روسـ   یبیدر ل یدائم يها گاهیپا جادیا -20
 .)هی(روس ترانهیمد ةدر حوز ییپدافند هوا تیتقو -22 ؛)هی(روس ییایدر

 پیشنهادات
 توانـد  یمـ نیـز   جمهـوري اسـالمی ایـران   کشورها ذکر شد،  ۀتر در مورد بقی که پیش طور همان

موقعیت خود در لبنان و سوریه، از مزایاي خطوط ساحلی دریاي مدیترانه در موضـوعات   ۀواسط به
در مدیترانـه   تـر  فعـال ، پتانسیل باالیی براي حضـور  ي کند. جمهوري اسالمی ایرانبردار بهرهنظامی 

. باشـد  یمـ دارد. حضور نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران در مدیترانه، مسبوق به سـابقه  
با توجه به حضـور فعـال ایـن    (با استفاده از بنادر سوریه و لبنان و با همکاري روسیه  تواند یمج.ا.ا 

 دول متخاصـم در مقابـل   ژهیـ و بـه کشور در سوریه) توان رزمی محـور مقاومـت را در مدیترانـه و    
ن و با مشـارکت در سـاخت تجهیـزات دریـایی مختلـف در لبنـا       تواند یم. همچنین ج.ا.ا بیشتر کند

 وریه، عایدي اقتصادي داشته باشد.س
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