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 چكيده

 هايکشمکافضايي منطقه و -سياسي هايسازهکه تنوع هويتي  استجنوب غرب آسيا متشکل از کشورهايي 

طي چند دهه اخير نقا مؤثري در  کمدسته از منافع و رويکردهاي متعارض کشورهاي حاضر استسياسي برخ

که ثبات خاورميانه، امنيت و کنترل انرژي منطقه ژئوپليتيک  استو اين در حالي  استداشته  ايمنطقهشکنندگي امنيت 

قرار  آمريکاخارجي اياالت متحده  استوب غرب آسيا همواره در کانون توجه سيخليج فارس و کنترل رقبا در جن

هماورد  به جايگاهرشد توسعه اقتصادي کشور چين اين کشور را  استهاي موجود گوياي آن . دادهاستداشته 

راتژي اياالت متحده قرار دارد. است، مهار اين رقيب در کانون ژئورونيا از استژئواکونوميک اياالت متحده باال کشيده 

پاسيفيک گيريجهت آمريکاخارجي  استاز مباحث ژئواکونوميک، سي متأثرکه  استموجود گوياي آن  هاييافته

کاها حضور  ازمندينمحور اين کشور تنظيم مناسبات پاسيفيک رواز اين. استدر ارتباط با چين يافته  ويژهبهمحوري 

محور اياالت متحده اين کشور پاسيفيککه رويکرد  است واراستاين فرض  مقاله حاضر بر. استنظامي در خاورميانه 

مورد نياز اين  هايدادهبيايند.  ايمنطقهامنيت  تأمينرا واداشته که کشورهاي جنوب غرب آسيا نقا بيشتري در 

تحليلي دارد. -توصيفي حاکم بر تحقيق نيز ماهيت شناسيروشو  استگردآوري شده  ايکتابخانهپژوها به روش 

با توجه به گسترش فزايند تروريسم و  آمريکامحور نتيجه پژوها نشان داد که طي دو سال اخير رويکرد پاسيفيک

وزن ژئوپليتيک ج.ا. ايران و نقشي که در ثبات منطقه دارد زمينه تحول مناسبات اين کشور با ايران را در پي داشته 
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   مقدمه -1

که بر خالف بسياري از ديگر مناطق در  استمناطق  نيترثباتيبمنطقه جنوب غرب آسيا از 

 هايکشمکاحال توسعه جهان همچنان نزديک به دو و نيم دهه پس از پايان جنگ سرد، 

و قلمرکشمکا اعراب و اسرائيل هنوز در آنجا تداوم دارد. ديگر آنکه رشد و  ويژهبه ايمنطقه

خاير ه دارنده بزرگترين ذک ايمنطقهبنيادگرايي اسالمي طي همين مدت امنيت و ثبات  يگستر

 تاسموجود گوياي آن  هاييافته. استرا به مخاطره افکنده  رودميشمار به هيدروکربني جهان

ندهاي ثر بر رومؤاي ترين بازيگر و قدرت فرامنطقهچهار دهه گذشته اصليکه اياالت متحده طي 

ن منطقه براي ايگوناگوني  هاي امنيتيخليج فارس بوده و طرحمنطقه  ويژهبهغرب آسيا امنيتي 

مشخص پس از يازدهم سپتامبر در راهبرد اياالت متحده  طوربه. استکرده ريزي و اجرا برنامه

اسرائيل، کمونيسم جاي خود را به تروريسم  -ضمن باقي ماندن مقوالت انرژي و مناقشه اعراب

که اياالت متحده کشور چين را  استموجود گوياي آن  هايداده (.Rohani:2009:10)داد

. بر اين اساس، عمده تمرکز خود را جنوب خاوري داندميراتژيک آينده خود استهماورد ژئو

 هاازهسم وضعيت موجود نيازمند کاها بسياري از وکه تدا استآسيا و پايا اين کشور گذارده 

 استواراستاين فرض  . مقاله حاضر براستو ساختارهاي اياالت متحده در منطقه خليج فارس 

که کشورهاي جنوب غرب آسيا نقا  شودميموجب  آمريکاي محورپاسيفيککه رويکرد 

اش نقا بيايند که در اين ايران به فراخور وزن ژئوپليتيک ايمنطقهامنيت  تأميندر  تريفزاينده

 بيشتري در اين روند خواهند داشت. 

 روش تحقيق -2

و  استگردآوري شده  ايکتابخانهها و اطالعات مورد نياز تحقيق پيا روي به روش داده

 تحليلي دارد. -حاکم بر پژوها نيز سرشتي توصيفي شناسيروش
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 چهارچوب نظري -3

 آمريكاخارجي  استي بر سيمرور کل -1-3

سه مکتب  خارجي اياالت متحده، استساز سيشالوده هايو آموزهمکاتب  و مطالعهواکاوي  در

 ق تفکر،تفو در مطالعه چگونگي بسط و توسعه، .کنندميبارزي خودنمايي  به شکل برجسته و

ر و مقتضيات ه از شرايط متأثراياالت متحده  گيرندگانتصميمرهبران و  هايارزشانديشه و 

 تنهاييهبدوره در ابعاد داخلي و جهاني سه مکتب هاميلتونيسم، جکسونيسم و ويلسونيسم هريک 

مختلف قرارگرفته و عملياتي شده  هايدورهدر  آمريکاو يا ترکيبي مورد توجه رهبران 

تون، لالکساندر هامي هاياز انديشهمکتب هاميلتونيسم برگرفته . (Zarei, 2008: 328-329)است

 و اصول آمريکادولت جرج واشنگتن، نخستين رئيس جمهور اياالت متحده  داريخزانهوزير 

-2(، و فرانسه)ميان بريتانيا  اروپا قوا دراصل تعادل  اعتقاد به -1 از: استاين مکتب عبارت 

و نفي  گراييدرون-3ر، در خارج از کشو آمريکامنافع  جايبهيي آمريکا هايارزش برتأکيد 

مکتب جکسونيسم مبتني بر رويکرد  در خارج از نيمکره غربي( ويژهبهمداخله در امور خارجي)

 تاسميلتونيسم در سياخالف ه رواين ازو  استقدرت  استو اصل قرار دادن سي گرايانهواقع

 . اصول مکتب جکسونيسم براست آمريکاملي  بر منافعمبتني  محورامنيت يو راهبردهاخارجي 

نافع م و توسعهبسط  براي پاسداري و حفاظت، گراييمداخلهاصل  -الف :است واراستمحور سه 

 يک عنوانبه آمريکاموقعيت  و گسترش بر حفظ تأکيد -ب ،ساير نقاط جهان خود درملي 

واکنا يا پاسخ  -ج ،اصل قدرت و همراه بودن آن با اصل منافع قرار دادن ابرقدرت و محور

مکتب  (.Ibid: 381) و مخاطرات فراروي منافع ملي اياالت متحده داتيتهدبرابر سريع در 

ل مکتب اص نيدر ا .استدر جهان  آمريکاسلطه و نفوذ  راهبرد ويلسونيسم نقطه اوج تالش و

يي از طريق آمريکا يهاو ارزشتوسعه حاکميت الگو  بسط و ،يو عملشالوده فکري  و اساس

 در جهانمداخله  گفت؛ توانمياين مکتب  ترتبيين دقيق در .استتبيين شده  و جنگمداخله 

ي نه براگيرد مييي کردن جهان صورت آمريکا يي وآمريکا هايارزش و براي حاکم کردن الگوها

ساير نقاط جهان با  در آمريکامداخالت  استممکن  از سوي ديگر آني. و کسب منافع زودگذر
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کند  يي کمکآمريکا هايارزشتبيين  در نظامي بتواندچنانچه مداخله  اما سازگار باشدمنافع آن 

 تماًحاين مداخله  آن منطقه براي اياالت متحده نتوان ترسيم نمود در منافعي نيز گونههيچ يحت

شکل  آمريکادر هرچند سه مکتب فوق قبل از جنگ جهاني اول  (.Ibid: 382) بايد انجام شود

 هايينو دکتراز همين سه مکتب بوده  متأثر آمريکاخارجي  استسي گيريجهتعموماً گرفته اما 

 نيکسون، کندي، ترومن، لت،وحتي پس از جنگ جهاني دوم مثل روز آمريکاجمهور ساي ؤر

 استيس اساس مکتب جکسونيسم وويلسونيسم و بر بوش پسر و کلينتون بوش پدر، ريگان،

يلتونيسم ماجکسونيسم و ه هم بر اساس مکتب و اوباماميلتونيسم اه بر اساسخارجي کلينتون 

اهد ش قالل تاکنوناستخارجي اياالت متحده از زمان  استگفت سي توانمي .استقابل بررسي 

 گانهسهاز مکاتب متأثر نحوي که همگي به استخارجي بوده  استزمينه سي هشت دکترين در

درهاي  ،مسرنوشت محتو دکترين مونروئه، سخنراني خداحافظي جرج واشنگتن، .باشندمي فوق

هشت هايدکتريندستي عناوين درنهايت دکترين پيا سدنفوذ و متوازن کننده ماوراي بحار، باز،

 گفت اياالت توانمي ديگر بنديتقسيميک  بر اساس (.Sazmand, 2012: 24-25گانه هستند)

کر تف سويکاز  .استخارجي اين کشوربوده  استمتحده دو انديشه متفاوت شکل دهنده سي

 بود. کاري که انزواگرتفکر محافظه از سوي ديگر افکار ويلسون داشت و ليبرال که ريشه در

سالت ر آمريکابراي  و کنندمي کاراني هستيم که انزواگرايي را به هرشکل ردامروزه شاهد محافظه

از  ويژهبه حزب دموکرات حزب جمهوري خواه محل انزواگرايان بود و شوند.جهاني قايل مي

بوده  متصور آمريکاترين گزينه براي گرايي را پسنديده الملليبين 1989ل سا

 .(Dehoshyar, 2007: 95)است

 آمريكاخارجي  استمنطق سي -2-3

جويي بوده برتري بعد از جنگ جهاني دوم، آمريکاخارجي  استمنطق غالب سي

 ،ستاجويي که برگرفته از مفهوم ثبات هژمونيک منطق برتري (.Kalahan, 2009: 55-62)است

ضرورت کارکرد مؤثر خواهد با توجه بهمي جهان عنوان قدرتمندترين کشورمتحده بهاز اياالت

 را براي انجام اين کار برتري توان خود و عهده گيرد رهبري جهاني را بر المللي،هاي بيننظام
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ي متحده اساسالمللي براي منافع ملي اياالتهاي بينؤثر نظاماز اين منظر کارکرد م حفظ کند.

 مکتب .استاز مکتب رئاليسم  متأثرمفهوم ثبات هژمونيک . (Gilpin, 1975: 20-44)است

 ,Glaserداند)الملل را قدرت و مبناي قدرت ملي را قدرت نظامي ميرئاليسم اساس نظام بين

عنوان ابرقدرت جهاني بعد از جنگ جهاني به آمريکاکه برآمدن  استپرواضح . (16-20 :2007

دار و عنوان بخشي پايطورکلي ارتا و نيروهاي مسلح بهبه قدرت نظامي بود. بر با تکيه دوم،

اي در مجموعه کنندهپيوسته نقا تعيين عام، طورغرب به و آمريکادائمي از قدرت نظامي 

ظامي پيوستگي حضور خود را در معادالت قدرت ن اند.هاي خارجي و امنيتي داشتهاستسي

در دوران بعد از جنگ جهاني دوم حفظ کرده و در جنگ  آمريکااي المللي و منطقهسياسي بين

 بعد از پايان جنگ سرد، غرب بود. کننده توازن قوا ميان شرق ويکي از عوامل تعيين سرد،

 دوقطبيوجود آمد و نظام به هاي بزرگ در دنيانظر مناسبات ميان قدرت چهارچوب جديدي از

بلکه  وجه کم نشد.هيچبه آمريکااهميت قدرت نظامي براي  حساسيت و اما دگرگون شد،

درت يک ابرق آمريکاگرفت که  قرار تأکيداين نکته مورد  بالفاصله بعد از پايان جنگ سرد،

عنوان ابرقدرت جهاني به آمريکا ظهور نظر قدرت نظامي ندارد. معادل و برابري از و استجهاني 

 استورزي سيجويي به موضوع مهم در انديشهبرتري باعث شد تا قدرت نظامي، بر هم با تکيهآن

 منطق غالب آن کشور ،به بعد 1940دهه  متحده تبديل و از اواخراياالت  خارجي

 راتژي سداستجويي به منطق برتري پس از جنگ جهاني دوم، (.Bacevich, 2005: 89باشد)

از  اين منطق داشت. تأکيدمتحده در دوره جنگ سرد خارجي اياالت استعنوان پايه سينفوذ به

ا تداوم ر در طول جنگ سرد آمريکامتحده اياالت خارجي استسلطه سي سد نفوذ، استطريق سي

ه تقويت ب عنوان تنها ابرقدرت،به آمريکاباقي ماندن  فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بخشيد.

تحده مهاي اياالتاين منطق جايگاه خود را در تمام کابينه کمک کرد. آمريکاجويي منطق برتري

يي کاآمريکابينه جورج بوش دوم که طرح سده جديد  حفظ کرد و نفوذ جدي در انديشه حاکم بر

 باعث عراق و افغانستان، در آمريکاسپتامبر و مداخالت نظامي  11حوادث داشت. را مطرح کرد،

دفاعي  ديدراتژي جاستبررسي  گذشته پيگيري شود. بيا از آمريکاجويي شد تا منطق برتري

خارجي آن کشور  استسي جويي همچنان منطق حاکم بردهد که منطق برترينشان مي آمريکا
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منيت ا عنوان حوزه منافع ملي وگستره وسيعي را به راتژي،استدر اين  آمريکامتحده . اياالتاست

 جويي اين کشور سازگاري دارد.که با منطق برتري استخود و متحدانا تعريف کرده  ملي

بال در ق آمريکا تعميم به رفتار قابل را شکل داده و آمريکاخارجي  استمنطق ديگري که سي

ه يک جريان مدرن شده کمنطق ليبراليسم از ليبراليسم کالسيک گرفته .استليبراليسم ، استچين 

 و به آزادي سياسي تعهد کانون اصلي ليبراليسم، .استاقتصادي غرب  سياسي ودر انديشه 

که  کندتوصيه مي آمريکامنطق ليبراليسم به . (Dan, 2005: 367-370)است اقتصادي

هاي ها را دولتملت تجارت آزاد باشد، زيرا اگر پي گسترش آزادي باشد؛ متحده دراياالت

صلح و تعاون  ها به رفاه،شود و ملتمحترم شمرده مي شرحقوق ب کنند،دموکراتيک اداره مي

 و اآمريکرسند و در اين صورت يابند و به مرحله تعيين سرنوشت ميمي آزادي دست ناشي از

با  آمريکا. (Kalahan, 2008: 138-139گرفت) خواهند در وضعيت بهتري قرار کل جهان،

 بازار، ريا اقتصاد مبتني ب منطق شامل تجارت آزادهاي اصلي اين منطق ليبراليسم، آموزه برتکيه

ت حق تعيين سرنوشها بهدستيابي ملت حمايت از حقوق بشر و جهان، گسترش دموکراسي در

هاي استبه تعقيب سي جنگ جهاني دوم تبديل و خارجي خود پس از استرا به ابزارهاي سي

که ليبرال  دهدمي جهان نشاندر  آمريکاهاي استسي مرور .استخود در جهان پرداخته 

 هاي ليبرال دموکراسي درآموزه ابزاري بيا نبوده و هاي آن کشور،استدموکراسي در سي

ي از مثال يک عنوانبه اند.نکردهعمل آمريکابا منافع  که مطابق استکشورهايي پيگيري شده 

المللي هاي بيناستسي که جايگاهي در استچندجانبه گرايي  هاي اصلي ليبرال دموکراسي،آموزه

در بعد اقتصادي نيز از زمان برچيده شدن سيستم برتون وودز و ايجاد  .استنداشته  آمريکا

سي ليبرال دموکرا اين کشور نشان داده که پايبند در تجارت، آمريکاجانبه از سوي مقررات يک

 مخالفان آن در و رقبابا  در رفتار آمريکااين مکتب ابزاري گزينشي براي گزينشي براي  نيست و

 (Iragchi and et al, 2013: 9)استجهان بوده 

 آمريكاکالن  استسي چرخش شرقي در -3-3

 ريزي نمودهراتژي کالن پايهاستخارجي خود را بر يک  استسي 21در قرن  آمريکااياالت متحده 
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همان منطقه  است. منظور از آسيا در اين سيکنندميياد  چرخا به آسيا"که از آن به نام  است

زرگتر ب ايمنطقهاين منطقه را جزئي از  دهدميکه اياالت متحده ترجيح  استشرق و جنوب آسيا 

اتژي راست. اين استنيز جزئي از آن  آمريکابداند که اياالت متحده  آراماقيانوس -به نام آسيا

  استامنيتي  -داراي ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و نظامي

ه هر ک استچرخا به آسيا داراي سه بعد به هم تنيده سياسي، اقتصادي و نظامي  استسي

از افزايا بيا از اندازه قدرت چين  آمريکا. در بعد سياسي، استکدام تقويت کننده ديگري 

و غلبه مکانيزم بازار  داريسرمايهاز نظر اقتصادي حاکميت نظام  اگرچههراس دارد. اين کشور 

ر سياسي هنوز حزب کمونيست قدرت را در دست خود دارد و از طرف نظ از اما آزاد را پذيرفته،

القوه ب طوربهو  استرا نپذيرفته  آمريکافرهنگي و نظم ايدئولوژيک مد نظر  هايارزشديگر 

اخر دهه . در اوآيدميشمار به المللبينيک قدرت چالشگر نظم اقتصادي و سياسي نظام  عنوانبه

داخلي و انزواطلبي  هايآشوبدنگ شيائو پينگ يک برنامه اصالحي را آغاز کرد تا به  1970

 بازگشايي» عنوان با اشيراتژاست و شائوپينگ دنگ اصالحات. ببخشد پايان جهان از خودانگيخته

 .است کرده بدل جهاني استسي در اصلي بازيگران از يکي به را چين «جهان روي به چين

 طراز اول هايقدرتيکي از  عنوانبهن کشور را رشد داد و اي اقتصاد چين محور بازار اصالحات

قدرت درجه  عنوانبهکه چين بدون شک  استن مسائل باعث شده اي مجموعهجهان تبديل کرد. 

 چين تنها قدرت استکرده  بينيپياکه رابرت روس  طورهمانيک شناخته شود. با اين حال 

قدرت فراساحلي به موازنه با اين کشور خواهد  عنوانبهشرق آسيا نخواهد بود و اياالت متحده 

 يابيقدرتمقابله با  منظوربهشرق آسيا  سمتبه راتژي چرخااستپرداخت. بنابراين بعد سياسي 

ه ميزان سيا بگفت که کشورهاي جنوب شرق آ بايدميچين پيگيري خواهد شد. در حوزه اقتصاد 

و وابستگي متقابل اقتصادي کشورهاي منطقه مذکور  اندشدهقابل توجهي در اقتصاد جهاني ادغام 

 کند: د به درک مسئله کمکتوانمي. آمارهاي زير استبا اياالت متحده نيز پيشتر صورت گرفته 

منطقه شرق  آمريکادرصد از صادرات کاالهاي اياالت متحده  60در حال حاضر مقصد بيا از  -

 ؛استآسيا 

اياالت متحده روانه شرق آسيا در کنار روسيه  هايوامو  هاگذاريسرمايهدرصد از  56بيا از  -
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 ؛استدرصد  46، سهم چين و ژاپن شودمي

ه ک انددادهگذاري مستقيم در اياالت متحده انجام ميليارد دالر سرمايه 400ها نزديک به آسيايي -

 ؛استغل ايجاد کرده هزار ش 900نزديک به 

 50 بيا از 2050بانک توسعه آسيا، اين منطقه به همراه جنوب آسيا در سال  بينيپياطبق  -

 داشت؛ خواهد اختيار در را جهان اقتصاد خروجي رصدد

ميليارد دالر رسيده  550به رقمي نزديک به  2012تا سال  آمريکاحجم تجارت بين چين و  -

 ؛است

و امروزه حجم تجارت  استبراي سه دهه مهمترين شريک تجاري اياالت متحده آسيا بوده  -

تريليون دالر را بال   14.2که حجمي در حدود  استاين کشور با آسيا دو برابر تجارت با اروپا 

 ؛گرددمي

جم . حاستبا آلمان  آمريکابا کره جنوبي بيشتر از حجم تجارت  آمريکاحجم تجارت بين  -

جارت با سنگاپور بيشتر از فرانسه و با ژاپن بيشتر از تجارت با سه کشور انگليس، فرانسه و ت

 ؛استآلمان 

چنين . همشوندميمحسوب  آمريکاچين و ژاپن به ترتيب دومين و سومين شرکاي اقتصادي  -

 ؛اندشدهکشور آن در منطقه شرق آسيا واقع  9، آمريکامقصد بزرگ صادرات  20از

اين  درصد از توليد ناخالص ملي 5به اين منطقه )آسيا(  آمريکاحاضر حجم صادرات در حال  -

 .گيردميميليون شغل را در بر  4.5که طبق محاسبات دولتي  دهدميکشور را تشکيل 

 که دو سوي اقيانوس استاي در پي ايجاد يک پيمان اقتصادي فرا قاره آمريکابا اين وجود 

را در  يکاآمرتواند مبادالت مي کند. اين پيمان تحت نام تي پي پيآرام را به يکديگر متصل مي

ک قالب ، در يدهدميکه بيشترين حجم تجارت خارجي اين کشور را تشکيل  پاسيفيکدو سوي 

اي قرار داده و از ظرفيت اقتصادي اين منطقه اقتصادي جديد براي رهبري اقتصادي جهان منطقه

يادآور شد که وجود اين حجم از وابستگي اقتصادي در اين  ديبا ينظامفاده کند. در بعد است

منطقه و همچنين افزايا قدرت چين در دو حوزه اقتصادي و نظامي، حضور گسترده نظامي 

 هاذکر شد چيني طور کههمان. نمايدميبراي حفظ و صيانت از اين منافع را ضروري  آمريکا
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ر د دتوانميداراي قدرتي روزافزون در دو حوزه اقتصادي و نظامي هستند. اين قدرت فزاينده 

که  خصوصبهداشته باشد.  دنبالبهو اهداف اين کشور در منطقه خطراتي  آمريکاآينده براي 

باشند، نسبت به خطر مي آمريکاپيمان بسياري از کشورهاي منطقه نيز که در حال حاضر هم

ها در تالش هستند تا با تجميع ييآمريکارو . از هميندهندميين در منطقه هشدار هژموني چ

د پيمانان خواي به هممتناسب نيرو و تجهيزات خود عالوه بر اطمينان از عدم وقوع چنين حادثه

کشتي بزرگ نظامي از نيروي دريايي ارتا در منطقه  200نيز آراما خاطر دهند. در حال حاضر 

اي امهو ژاپن مستقر هستند و طبق برن مشخص در سه منطقه گوام هاوايي طوربهو  يکپاسيف-آسيا

درصد از کل نيروي دريايي اياالت  60، استکه پنتاگون براي حضور در اين منطقه طراحي کرده 

 مريکاآ. تا قبل از اين نيروي دريايي اياالت متحده شوندميدر منطقه مستقر  2016متحده تا سال 

ي ( تقسيم شده بود و حتپاسيفيک( و آرام)کيآتالنتبين دو اقيانوس اطلس) 50-50 صورتبه

کرد ولي در درصد حضور سنگيني مي 60منطقه اقيانوس اطلس با  نفعبهقبل از آن نيز اين توازن 

-60 صورتبهاين توازن  2012وزير دفاع وقت در سال  حال حاضر با توجه به گفته لئون پانتا

در ايي که نيروي هو است. اين در حالي استدر حال تغيير پيدا کردن  پاسيفيکمنطقه  نفعبه 40

 Iranian)استساحلي خود را در منطقه مستقر کرده درصد توان نيروهاي فرا 60حاضر حال

Institute for Studies in Europe and America,2016:15). 

 هاي تحقيقيافته -4

 جنوب غرب آسيا -1-4

 جايگاه آن در قاره اساس موقعيت منطقه بر کنندهکه مشخص آسيا باختري جنوب محدوده

 هانمي هايسرزمينقرار دارد. اين گستره آفريقا  ياروپا و شمال خاور يجنوب خاور در استآسي

 مثلث يک درون تقريباً آن را توانمي، روازاين. دهدميپوشا درياي مديترانه و خليج فارس را 

 در خاور پامير هايکوه تا ترکيه در داردانل و تنگه بُسفر از مثلث اين اضالع که ياگونهبه گنجاند

هاي فرهنگي گوناگوني گروهمحدوده اين  .گيردمي در بر را المندب باب و عدن خليج تا آنجا از و

هاي عربي، ترکي، . زباناستداده را در خود جاي  و... عربي، ترکي، ايراني هايفرهنگ مانند
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اسالم در قالب مذاهب  .روندميشمار به زبان اصلي اين منطقه از عبري و کردي اردو، فارسي،

وستگاه اين محدوده پي .استتسنن)حنفي، شافعي و حنبلي( و تشيع دين قالب کشورهاي منطفه 

اين بخا از آسيا گهواره تمدن، زادگاه سه دين توحيدي بزرگ،  .استسه قاره اروپا، آسيا و آفريق

گاه استدرصد نفت جهان، خ 60هاي پهناور، منبع ، پايگاه امپراطوريو تجارتتقاطع حرکت 

پايدار پس از  هايکشمکاآميزترين سياسي و ايدئولوژيک و محل انفجارجوش و خروش 

مدت در مقياس جهاني تصور  ( و طي اينHeld, 1989: 3)استجنگ جهاني دوم بوده 

رمزآلود، دچار آشوب و جنگ، کانون  ايمنطقه صورتبهه از اين منطقه استژئوپليتيک برخ

 Milton) استخودکامه نمود يافته  هايحکومتمذهبي و  گراييافراطپراکنا تروريسم، 

edwards,2003,1 ي خاورميانه واقعيت جايبه(. بر اين پايه، کاربرد واژه منطقه جنوب غرب آسيا

در ادبيات سياسي و روابط  تريگسترده. هر چند هنوز واژه خاورميانه کاربرد استجغرافي

جنوب غرب آسيا  -1 :اندبرشمرده هاييشناسهدارد. به هر روي براي محدوده ياد شده  المللبين

يک مجموعه  سانبهجهاني  هاياستسيدر  -2. استيکپارچه  يو اعتقادجغرافيايي  ايمنطقه

بزرگ مانند اسالم، مسيحيت،  هايو تمدناين قلمرو محل ظهور اديان  -3د. شوميامنيتي تعريف 

گوناگوني مانند عرب،  هايقوميتو  هافرهنگمحل تجميع  -4و  است يهوديت، ايران و مصر...

( Salami,1994:14که اين موزاييک بندي قومي) است فارس، ترک، ترکمن، کرد، آشوري و...

. به هر روي منطقه جنوب غرب استبسياري شده  زايتناهويتي  هايگسلو فرهنگي زمينه 

 متفاوت اثرگذاريديرپا و نوپا، با عمق و ميزان  هايچالااز  ايمجموعهآسيا در حال حاضر با 

 هااچال. ازجمله نمايدميروياروست که شناخت آنها در فهم روند و مسير آينده آنها گريزناپذير 

از ه تاسفلسطيني و کشمکا برخ هايسرزمينو مسائل مطرح در خاورميانه عبارتند از: اشغال 

، قاچاق افراطي، ترريسم هايگروه يابيقدرتي در عراق، افغانستان و سوريه، تحرک و ثباتبي، آن

مواد مخدر و تسليحات، هماوردي تسليحاتي؛ چالا خاي اجتماعي همچون فقر، بيکاري، 

قومي و مذهبي و اختالف ميان شيعه و سني، امنيت  هايشکاف، تبعيض، تشديد سواديبي

عوامل ياد شده منطقه (. Benshael,2004:1-11)ناکارآمد و اقتدارگرا  هايحکومتانرژي، و 

 .استجنوب غرب آسيا را در زمره مناطق شکننده جهان قرار داده 
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Source: Salami, 2009: 15 

 آمريكاخارجي اياالت متحده  استآسيا در سي جايگاه جنوب غرب -2-4

درپي آن بودند تا امنيت خود  اعالم دکترين نظم نوين جهاني، با هاييآمريکا قرن بيستم، انيدر پا

 سازي درپروسه دموکراسي در چارچوب داريسرمايهنظام  هايارزشرا از طريق ترويج 

 راز نظر هنري کسينج نمايند. تأمين آزاد، بازار مبتني بر استسي و گسترشکشورهاي هدف 

 داخلي هايارزش کاربرد درصدد ترويج با اعالم قصدش جهت ايجاد نظم نوين جهاني، آمريکا»

 در محورهاي امنيتراتژيستاست (.Kaligeli, 2010: 82)« خود نسبت به تمامي جهان بود

 وقبال کشورهاي جهان بايد چند بعدي  اياالت متحده در استکه سي اين باورند بر آمريکا

 ،اهگيو جاموقعيت  را از لحاظ اهميت، بايد کشورها آمريکابه اين معني که  گزينشي باشد؛

موضوعات امنيتي را  جايي ديگر در و جايي دموکراسي را دنبال کند در نمايد؛ بندياولويت

آنکه  جز اي نداردچاره آمريکاکه  استخاورميانه جايي  زعم اين گروه،به روازاين پيگيري نمايد.

خاورميانه  در از ديدگاه افرادي همچون فرانسيس فوکوياما، فقدان دموکراسي باشد. گرنظاره

دموکراسي تقدم  ترويج بر ضرورتاً تضمين دسترسي به نفت، منظوربهنگراني براي ثبات و امنيت 

هريک از  گزينشي و صورتبه بايد آمريکااين اساس شکل گرفته که  گرايي امنيتي برواقع دارد.
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هاي منطقه هدف دنبال ها وظرفيتتوجه به قابليت ايدئولوژيک خود را با راتژيک واستمنافع 

همواره ايجاد يک حکومت  اولويت براي واشينگتن روازاين (.Dehoshiyar, 2008: 56نمايد)

 کند،مي ايدئولوژيک ارجحيت پيدا هايارزشراتژيک براستدموکراتيک نيست وگاهي منافع 

 هايارزش اين باورند که حتي اهداف و بر ،المللبينپردازان روابط اگرچه بسياري از نظريه

 راتژيک بودستااين منافع  بنابراين، .شوندميايدئولوژيک نيز بدون توجه به منافع ملي پيگيري ن

هاي اقتدارگراي عربي در کنار رژيم را در آمريکاهاي طوالني اياالت متحده که براي سال

 خارجي را با نوعي دوگانگي کنشي در استسي اين مسئله، داد. شمال آفريقا قرار خاورميانه و

 امالًک چنين فضايي، پيچيدگي معادالت قدرت و امنيت در روبه رو ساخت. المللبينحوزه نظام 

مديريت و  چگونگي تعامل، در وانتميواقع معضل اساسي اياالت متحده را به .است تأملقابل 

 ه دردر خاورميان آمريکا استسي برشمرد. ايمنطقه البته انتقال آن در فضاي جديد موازنه قوا و

محافظت از خاورميانه  که عبارتنداز: استطول چندين دهه چهار هدف اساسي را دنبال کرده 

شد رقيب که بيشتر در دوره جنگ سرد و رقابت با شوروي سابق دنبال مي هايقدرت در برابر

هاي دوجانبه آن پيشگيري از نفوذ شوروي در خاورميانه از طريق منعقد ساختن پيمان هدف از و

امن آن  و تضمين جريان مداوم منابع انرژي منطقه و اشراف مستقيم وتسلط بر چندجانبه بود؛ و

نگتن در منطقه هاي اساسي واشاسرائيل که همواره از اهداف و اولويتتضمين امنيت  به غرب؛

اقتصادي آن -مين تفوق نظاميتأ درصدد هاي مختلف،از طريق ارائه کمک ااستاين ر در بوده و

زيادي  فشار هاييآمريکاا استجنگ عليه تروريسم که در اين ر و ؛استمنطقه خاورميانه برآمده  در

نگتن همکاري با واش هاي مختلف اين هدف،تحقق جنبه تا در آوردند اردکشورهاي منطقه و را بر

که در دوره  زندخاورميانه دست مي اي به اتخاذ رويکردهاي نوين درباراک اوباما در دوره کنند.

شت م استسي جورج بوش با اتخاذ تخريب شده بود. شدتبهمنطقه  در آمريکاچهره  پيشين،

در محاق قرارگرفتن حل وفصل مناقشه  آهنين واشغال افغانستان وعراق و عدم اعطاي اولويت و

نه خاورميا در ويژهبه مسلمانان و نزد را در آمريکاچهره  اسرائيل، از جانبداري آشکار خاورميانه و

ز ا شت.رويکردهاي نويني همت گما به اتخاذ آمريکاهره چ اوباما با هدف تغيير تخريب کرد.

هاي مسالمتنخست ارائه ديدگاه اشاره کرد: به سه مورد توانميهاي رويکرد نوين اوباما شاخصه
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وي برخالف جورج  .استو حقوق بشر  ترويج دموکراسي خواهي،بحث دموکراسي در آميز

دومين نکته مورد توجه دولت اوباما  کند.مي کاربرد زور را براي تحقق چنين اهدافي رد بوش،

 گرفت ومسلمانان صورت مي نزد آمريکااين امر درجهت بهبود وجهه  بحث اعتمادسازي بود.

سومين  تري را اتخاذ نمود.قاهره شاهد بوديم که گفتمان متعادل در در سخنراني اوباما اوج آن را

اي اورميانهخ استاسرائيل در سي مسئله نيز اهميت بيشتر قائل شدن به کشمکا فلسطين و

هاي اصلي خويا در يکي از اولويت عنوانبهسازي مذاکرات صلح را وي فعال .است آمريکا

 روند عمالً گراي نتانياهو،استافراطي دولت ر هاياستسيدليل اگرچه به خاورميانه دنبال نمود.

 امااز جمله داليل توجه گسترده اوب به حالت تعليق باقي ماند. صلح در دوران نخست باراک اوباما

 يکاآمرچارچوب نزديکي سنتي روابط حزب دموکرات  در توانميبه فرايند صلح خاورميانه را 

 ها همواره توجه وتا دموکرات اين موضوع سبب شده هاي صهيونيستي توضيح داد.با البي

حوالت در عمده ت يم صهيونيستي در منطقه داشته باشند.ژحساسيت بيشتري در قبال امنيت ر

اسرائيل و توافق  -صلح اردن اسرائيل،-صلح مصر ها رخ داد.دوره دموکراتدر  فرايند صلح،

يک دموکرات  عنوانبهاوباما  اند.دموکرات پيا رفته ساي جمهورؤجملگي در دوره ر اسلو،

مشکالت  از ها،ميراث دموکرات که اين امرافزون بر استيک دستاورد بزرگ در اين زمينه  نيازمند

 (. Moavenat Pazhohesh Foreign Policy, 2012; 3-4)شودميي نيز ناش آمريکاداخلي 

 زبسيار حائ امنيت آن کشور براي اقتصاد و ،آمريکا اش ازوي منطقه خاورميانه را علي رغم فاصله

 يکاآمرسطحي منافع  دنبال کردن صرف و استمعتقد  اوباما عين حال، در کند.اهميت ارزيابي مي

هاي مردمي شرايط داخلي کشورهاي اين منطقه باعث بروز نارضايتيعدم توجه به  گذشته و در

د مدت نبالقوه تهديداتي را براي اهداف بل طوربهد توانمي که اين امر ؛استاين کشورها شده  در

 امالًکاوباما با نگاهي  ،آمريکادر تبيين اهميت خاورميانه براي  جاد نمايد.اي منطقه در آمريکا

مالحظات مردم خاورميانه در مورد قضيه فلسطين را به موضوع صلح اعراب واسرائيل  ابزاري،

 هاي اقتدارگراي عربي،از دولت آمريکاهاي گسترده بدون توجه به حمايت و دهدميتقليل 

منطقه را حفظ امنيت اسرائيل معرفي مي هاي محوري خود درهمانند هميشه يکي از اولويت

 ابهمثبهمطالبات مردمي در منطقه  پذيرش قدرت و با تناقض آشکار در به واقع اين امر کند.
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شوروي  و آمريکاپس از اتمام رقابت ديرينه  (.Monfared, 2012: 6) بازيگران اصلي قراردارد

راتژيک اياالت متحده جايگزين بلوک شرق استآوردگاه  عنوانبهخاورميانه  جريان جنگ سرد، در

 امبرپس از يازده سپت خصوصبه آمريکاخارجي  استسي بندياولويتدر  اين تغيير .استشده 

 ن موارداي قهمنطدر  آمريکا در نتيجه غيرقابل تغيير اهداف راهبردي و برجستگي بيشتري يافت.

 :گيردمي بر را در

 سمت غرب؛الف(تضمين جريان انرژي منطقه به

 فرايند به اصطالح صلح خاورميانه؛ ب(پيشبرد

 تضمين منافع اسرائيل؛ و تأمينج(

 تروريسم؛ د(ستيز با اسالم سياسي تحت پوشا مقابله با بنيادگرايي و

 ؛آمريکاکنترل کشورهاي مخالف منافع  کمدستيا  ه(مقابله و

سکوالريسم در  آزاد و بازار يي در قالب اشاعه دموکراسي،آمريکاخ(گسترش فرهنگ 

 .(Porahmadi, 2010: 56)منطقه

 درازمدت منافع ميان مدت و و چارچوب کالن رفتارها و تعيين کننده راهبردطرح خاورميانه 

و  ازگ در چارچوب منافع ناشي از نفت و يقيناً آمريکامنافع ميان مدت  .استدر منطقه  آمريکا

که به آمريکادرازمدت  اما اهداف راهبردي و .استهاي اقتصادي حضور در خاورميانه فرصت

سياسي و امنيتي طرح خاورميانه  و هم از طريق اصالحات اقتصادي، وسيله حضور سخت افزاري

در نهايت ادغام خاورميانه  و شودميخاورميانه دنبال  گاز مندي از منابع نفت وبهره با بزرگ و

بر روند تحوالت نوين  گذارتأثير از مهمترين عناصر کند،سياسي جهاني را دنبال مي اقتصاد در

درجهان  ايمنطقههاي پوياترين حوزه خاورميانه از (.Porahmadi, 2010: 63)استخاورميانه 

درک  المللبينهاي نظام پويا در ارتباط با تحوالت و بايدمياين پويايي الجرم  بخشي از .است

نقشي  واجد المللبينترين بازيگران نظام يکي از مهم عنوانبهاياالت متحده نيز  رواين از و شوند

اهميت خاورميانه براي اياالت متحده در طول زمان  .استناشدني در فرايندهاي خاورميانه  انکار

اکميت ح در دوران انزواگرايي و آمريکااز سنت سياسي  قطع نظر .استاز چند جنبه قابل بررسي 

بعي تا آمريکاخارجي  استسي طول جنگ سرد در خارجي اين کشور؛ استسي بر ديدگاه مونرو
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 استيس در قبال رقيب ايدئولوژيک يعني اتحاد جاهير شوروي بود. کلي اين کشور گيريجهت از

 ساير نقاط جهان و آسيا راتژي کالن مهار کمونيسم دراستدر اين برهه زماني تابعي از  آمريکا

 شدندمنطقه خاورميانه که مرزهاي جنوبي اتحاد جماهير شوروي مماس برآن مي رواين از بود.

به کشورهاي  آمريکا کلي رويکردطوربه يي بود.آمريکاهاي راتژيستاستهموار ه مورد توجه 

اکم بر فضاي اقتداري ح اين مبنا بر تهديد کمونيسم ماهيتي امنيتي داشت.تأثير منطقه تحت 

تلويحي  يي از حمايت علني وآمريکا آميزصلح هايارزشجوامع خاورميانه در عين تعارض با 

يعني کمونيسم دليلي براي تن دادن به خطرات  طبق معمول خطر بزرگتر خوردار شد وبر آمريکا

 در بطن (.Soleymani, 2011: 81) اقتدارگرايانه خاورميانه شد هايحکومتيعني  کوچکتر

ن امر اي اصالح شده و بايدميکه تمام نقاط کور خاورميانه  حذف کمونيسم بود و مهار ،استسي

يطي در ماحصل چنين شرا ايجاد يک جامعه بسته سياسي ممکن بود. ثبات و استنيز تنها با سي

 رهنگي شد.ف فقر فترت فکري و نشو يک جامعه بسته واجد انسداد سياسي، و سطح داخلي بسط

 ي اقتدارگرانظام سياس حاکم که معطوف به حفظ ثبات سياسي هيئت حاکمه بود، استبرمبناي سي

 لسل،حاصل اين تس نيز معضل ناامني شد. توليد معضل امنيت و باز و خود منبعي براي توليد

در ارتباط  که نوعاً بومي بود هايارزش ها وتمايالت راديکال نسبت به سنت رشد گرايشات و

ميانه خاور در آمريکاراتژيک است استگفت که سي توانمي بنابراين، شدند.با اسالم تعريف مي

 أمينت سپهر سياسي کشورهاي منطقه بازگشود؛ قضي را درافق امنيتي متنا طي دروان جنگ سرد

جوامع  ي اجتماعيثباتبيهمين سياق  بر فرهنگي و امنيت رژيم سياسي در ازاي ناامني فکري و

راتژي است ،المللبيندنبال تحوالت ساختاري در نظام به و اماپس ازجنگ سرد خاورميانه.

 مريکاآخارجي  استراتژيک در سياستاکنون نگاه  نيز دستخوش تحول شد. آمريکااي خاورميانه

يعني اتحاد جماهير  ،آمريکاراتژيک است که رقيب امنيتي و چرا رسيد،نظر نميچندان مفيد به

اجتماعي که در دوران جنگ سرد  حفظ ثبات سياسي و اين مبنا بر شوروي حذف شده بود.

به اعمال  جاي خود را در قبال خاورميانه بود، آمريکا ايمنطقه هاياستسيمحور اصلي 

پس  استاين سي طبيعتاً. (Dehoshyar,2006:86) اجتماعي داد -اصالحات ساختاري سياسي

تضرور و هاپرداختن به آن از جمله اولويت و وارد فاز جديدي گرديد از وقايع يازدهم سپتامبر
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داليلي چند در دروه زماني مورد بحث در صدر خاورميانه به شد. آمريکامردان هاي اساسي دولت

 خارجي رهبران اياالت متحده قرارداشت: استسي

از مسير تجاري خاورميانه صورت اي اي حمل ونقل قارهبخا عمده راتژيک:استموقعيت ژئو -

 پذيرد.مي

 .استکل جهان  برآورد منابع سوخت فسيلي خاورميانه معادل نيمي از ذخاير منابع انرژي: -

 ژيک وراتاستتضمين پايداري اين دسترسي به منابع انرژي از موضوعات مهم  سي ودستر

 .استجزء الينفک منافع اياالت متحده 

 ،آمريکاي خارج استاتحاد با رژيم صهيونيستي نقا مهمي در سي امنيت رژيم صهيونيستي: -

 اسرائيل دارد. مناقشه اعراب و نقا آن در نفوذ اين کشوردر خاورميانه و

اين گروه ،است تأملقابل  گراافراط هايگروهدر بوجود آمدن  آمريکاهرچند نقا  تروريسم: -

از  بسياري .شوندميبه تصوير کشيده  آمريکاها در خاورميانه تهديدي جدي براي امنيت 

تحت پيگرد  آمريکاهاي تروريستي منتشره از جانب هايي که در فهرست سازمانسازمان

 عربستان از اتباع مصر، هااين سازمان رهبران بسياري از اند وهاستمنطقه برخاز اين  هستند،

 ديگر کشورهاي منطقه هستند. و

تاکنون هدف  1979 ايران که از ايهستهبه سامان رسيدن برنامه  :ايهستهاشاعه تسليحات  -

را دستخوش  انداز امنيتي منطقهمستقيم چشم طوربه احتماالً ،استآمريکتخاصم اياالت متحده 

اتژيک آن راستمنافع  بالقوه چالشي براي اياالت متحده و طوربه بنابراين، تغيير خواهد کرد.

 .شودميمحسوب 

ه نتيج ،آمريکامنفي مردم کشورهاي اسالمي از منطقه از  تصور يي:آمريکاگرايشات ضد -

افزايا  .استراتژيک با رژيم صهيونيستي استاتحاد  خاورميانه و در اين کشور هاياستسي

فاسد حاکم  و هاي مستبدو روابط بسيار نزديک رژيم يي در عين اتحادآمريکااحساسات ضد

ن آ فاده ازاست و گراييافراطهاي پشتيبان انگاره رشد باعث نضج و ،آمريکابا  در خاورميانه

يي در جوامع خاورميانه در آمريکاميزان باالي احساسات ضد .شودميمنافع آن  و آمريکاعليه 

اولويت مستقيم اياالت متحده  مثابهبهکنار عواملي که ذکرشد باعث شده تا اين منطقه 
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بنابراين خاورميانه در کانون توجه دستگاه ديپلماسي  (.Sasnal,2005:371درآيد)

 .استآمريک

 آمريكامنافع جنوب غرب آسيايي  -3-4

ترين چالا امروزه مهم استآمريکعالئق هاي هحوزجنوب غرب آسيا در عين اينکه يکي از 

طي دو دهه اخير راهبرد اياالت متحده در  کمدست. رودميشمار به ژئوپليتيک اين کشور نيز

جنوب غرب ( پيشبرد فرايند صلح 2 ،خليج فارس ويژهبه ( تضمين جريان انرژي منطقه1قالب 

مبارزه با تروريسم  در قالب ستيز با اسالم سياسي( 4 ،اسرائيل امنيتمين أتپشتيباني و ( 3 ،آسيا

کوشا براي ( 6، تحدهمياالت مخالف منافع او بازيگران  ( رويارويي با کشورها5 ،و بنيادگرايي

 :Pourahmadi)اقتصاد بازار آزاد و سکوالريزم در منطقه در پوشا ايجاد دموکراسي  گسترش

اند. در اين ميان، دگرگونييا نمود داشتهدهي به تحوالت جنوب غرب آسدر جهت (.57 :2009

اي تشديد برنو فرصتي  در قالب بيداري اسالمي يا بهار عربي ويژهبهجنوب غرب آسيا اخير هاي 

در اين منطقه افزون بر وجود  .استفراهم کرده  اسالميگوناگون هاي ميان ديدگاه وردياهم

چهار  ،خواهيهاي داخلي، دموکراسيجنگاقتصاد، ناسيوناليسم، هاي مسائلي بنيادي در حوزه

، اخوان(سلفي درباري و جهادي) گرايي، سلفي تکفيرينوعثماني در قالب گراييالگوي اسالم

گاه قلمرو استخ .(Hatami bogeri,2013:129) المسلمين مصر و جمهوري اسالمي ايران

چند الت تحودر  الميفضايي منطقه و بازيگران نوپديدي با نمادي اس-گستري واحدهاي سياسي

درهم تنيدگي امور اقتصادي، سياسي و امنيتي جهان، . استسال اخير جنوب غرب آسيا شده 

ا ت استده ناررا به سمتي  جنوب غرب آسيادر اياالت متحده خارجي  استهاي سيگيريسو

 Markaze Tahgegat)اي را به جلب همکاري و تقويت همگرايي اختصاص دهدجايگاه ويژه

Sterategec: 2008 .) 

 در خاورميانه آمريكا ايمنطقهراهبردهاي نوين  -4-4

اي جديد اياالت متحده در راتژي منطقهاستاينک » نويسد:گزارشي مي راتفور دراستانديشکده 
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امي نيروي نظ عنوانبهيعني ايفاي نقا -گذشته خود  است. واشنگتن دارد از سياستحال اجر

جنگ را بر  گيرد. با اين کار، اياالت متحده بارِ عمدهفاصله مي -ايهاي منطقهاصلي در درگيري

گيرد. از ديد اياالت خود نقشي ثانويه بر عهده مي کهدرحاليگذارد، اي ميهاي منطقهدوش قدرت

، اکنون قادر هستند تا هاي پيشرفتهافزارها و سالحها خريداري جنگمتحده، اعراب پس از سال

. (Feridman, 2016د)به انجام برسانن -حداقل در يمن -يک سري نبردهاي نسبتاً پيچيده را 

شمار به ترين تهديداصلي عنوانبهچنان ايران ، همآمريکااي در راهبرد جديد خاورميانه واقع در

يران اي با ااي خود اطمينان دهد که انعقاد توافق هستهبايد به شرکاي منطقه آمريکاو لذا  رودمي

از منطقه خاورميانه و قطع ارتباط با اين منطقه خواهد شد و نه به  آمريکانشيني نه باعث عقب

 مريکاآخللي وارد خواهد کرد. اما با اين حال حضور نظامي  آمريکااي منافع امنيتي شرکاي منطقه

 رشدي که از سوي ايرانقرار تجهيزات گسترده نظامي با تهديد نامتقارن روبهاسته و در منطق

تناسب چنداني ندارند. لذا پيشنهاد اصلي براي راهبرد دفاعي  استمتوجه منافع جمعي منطقه 

هاي امنيتي با شرکاي عربي حاشيه در منطقه خليج فارس؛ تقويت و افزايا همکاري آمريکا

هاي دفاعي خود را بهبود بخشند و سهم بيشتري از بار مسئوليت قابليت تا استفارس خليج

اين  دنبالبهبر همين اساس اياالت متحده  (.Saab, 2015 Pavel andمنطقه را بر عهده بگيرند )

 جايبهاي را محدود سازد و هاي منطقهتا شرکت و درگيري مستقيم خود در درگيري است

راي اي بهاي منطقهاي، از آن دسته از قدرتهاي منطقهشرکت و درگيري مستقيم در اين درگيري

رو ندارند جز اين که واردِ اين درگيري شوند. در تبيين اي پيااين کار بهره برد که هيچ گزينه

مند از يک موقعيت قدرت آمريکا»نويسد: مي 2015در  آمريکاراتژي امنيت ملي استاين رويکرد 

يم يا بايد مسير تمام رخدادهاي سراسر جهان توانميکند. اما به اين معني نيست که ما رهبري مي

ها در خاورميانه حد و حصر نيست... درگيريها و تنارا ديکته کنيم. منابع و دايره نفوذ ما بي

وانايي ين ما اين تند از خودشان دفاع کنند، خود اقدام کنند. بنابراتوانميشرکايي که  کندميملزم 

 کهدرحاليکنيم. را به اسرائيل، اردن و شرکاي خليج فارس براي جلوگيري از تجاوز اعطا مي

 National« )کنيمتعهد تزلزل ناپذيرمان به امنيت اسرائيل، از جمله لبه کيفي نظامي، را حفظ مي

Security Strategy, 2015).  که باراک اوباما در  استاين عبارات درست همان چيزي
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من معتقدم که ما بايد راهبرد : »کندمي تأکيدسخنراني مشهور دانشکده نظامي وست پوينت بر آن 

هاي راهبرد خود در عراق نگاهي ياستها و کضد تروريستي خود را تغيير دهيم و به موفقيت

اشيم همکاري داشته بتر با کشورهايي شراکت و کارآمد صورتبهآموز داشته باشيم و بايد عبرت

دليل هب که اياالت متحده استبنابراين واضح  «هاي تروريستي در آنها حضور دارند.که شبکه

هاي سنگين جنگ در عراق و افغانستان ديگر توانايي حضور نظامي در مناقشات را نخواهد هزينه

اخير مانند حمله به ليبي، داعا و يمن نقا پشتيباني کننده هاي داشت. همچنان که در بحران

را بازيگر نقا اول حمله به  آمريکامورد سوريه که جبهه غربي و عربي و در  گيردميبر عهده 

 .کندميکردند، از زير بار اين تهاجم شانه خالي سوريه قلمداد مي

 منزلت ژئوپليتيک چين -5-4

که حکومت اقتدارگراي چين موفق از نظر اقتصادي،  دهندميموجود نشان  هاييافتهو ها داده

هاي پيا از جنگ جهاني دوم )ژاپن وآلمان( به چالشي براي هاي مشابه در سالپس از تجربه

با خوانده که  1. براي نمونه روزنامه پراودا آن را هيوالي آسيايياستنظم آتالنتيکي تبديل شده 

چين هم در پاسخ  .(Nirkonnen, 2008: 89) استمخالف  آمريکاي قطبي به رهبرنظم تک

 1993. از سال استزيادي دست زده هاي ن تالشامنيت آ تأمينبه نيازهاي انرژي خود، براي 

دومين واردکننده  آمريکادرصد افزايا يافت و چين پس از  30واردات نفت چين  2003تا سال 

ن آاز انرژي مورد ني تأميننفت جهان شد. سپس تالش چين نيز براي تنوع بخشيدن به منابع 

 أمينتشد. طي دو ده گذشته چين امنيت انرژي خود را از آفريقا، درياي سرخ و خليج گينه  بيشتر

نظر بهو  کندمي تأمينرا از آفريقا  م تا يک چهارم انرژي مورد نيازخودسويکچين  .استکرده 

روابط چين با  (Rogers, 2007: 52) استدرصد مصرف خود  40رسد درپي افزايا آن تامي

جاري روابط ت .استشوراي امنيت گسترش يافته هاي با وجود قطعنامه انرژي، تأمينايران براي 

شده  آمريکا هاي جدي درنظامي دو کشور سبب ايجاد نگرانيهاي همکاري ويژهبهايران و چين 

يليارد دالري را به م 2، چين با ايران درحوزه يادآوران، قرارداد آمريکابا وجود مخالفت  .است

                                                           

1. The Asian Monster 
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يليون تن م 10تا  20 ميليون دالري با ايران100هم قرارداد  2004امضاء رسانيد چين در مارس 

گفتگوهاي  2005از ژوئيه  .(Gordesman, 2006: 60) ل دريافت کندسا 25مايع تا  گاز

 اآمريکوزارت انرژي  و چين آغاز شد. آمريکاهاي براي حل اختالف« پاسيفيک -همکاري آسيا»

هاي و تفاوت و ديدگاهها و برنامهها هاي چين براي حل اختالفو کمسيون اصالحات و توسعه

انرژي را در بازارهاي تقاضاي فزاينده چين مساله امنيت  .(Ibid: 136متنوعي را سازمان دادند)

 سبب نگراني بازار انرژي جهان . رشد سريع تقاضاي چين دراستتر ساخته جهاني را برجسته

درصد انرژي خود را از خاورميانه  60چين  .استاقتصادي جهان بوده  هايقدرتروزافزون 

، راليا، قزاقستان، آذربايجاناستتنوع بخشيدن به منابع انرژي خود از اکوادور تا  و کندميوارد 

دو ديدگاه  آمريکامورد همکاري چين و  . در(Avery, 2005: 9)استعمان، الجزاير دنبال کرده 

سياسي آن هاي تالشدنبال افزايا چين و به رشد اقتصاديبرخي  مخالف و موافق وجود دارد.

ن دعوت چي دارند. تأکيدکشور  درحالي که گروهي ديگر برمنافع مشترک دو دانند،مي را تهديد

ه ازجمل ،استپاريس مستقر  صنعتي که در کشور 26مرکب از  IEAي ي انرژالمللبينبه سازمان 

اروپا  و اآمريکي سازگار با المللبينمناسبات  که براي درگيري کردن چين در استپيشنهادهاي 

 اعراب آغاز شد چين درتحريم نفتي  و 70همکاري نفتي چين با ژاپن از دهه  .استمطرح شده 

 ,Henderson) هم دسترسي به تکنولوژي ژاپن را هدف قرارداده بود اين همکاري هم درآمد و

اوم صدد تد کشور در اين دو .استپاسيفيک درحال رشد –( رقابت چين وهند در آسيا 9 :2008

ساير کشورها  نيز اتحاد با هاي متقابل وغلبه بر يکديگر از طريق ايجاد محدوديت حفظ قدرت و

 (.Hafeznia, 2012: 20هستند)

 منافع اياالت متحده در پاسيفيک -6-4

 راتژي مهاراست ه در منطقه آسيا پاسيفيک،ژوياياالت متحده براي حفظ برتري خود در جهان به

کننده انرژي  تأمينکه بخا مهمي از خطوط  استآن  . اهميت اين منطقه درکندميچين را دنبال 

پاسيفيک، -از طرفي منطقه آسيا گذرند.هاي دريايي آن مياياالت متحده و اروپا از راهاقتصاد  و

 واقع درکه  استافکني اياالت متحده به مناطق ديگر مهم و جانشيني براي قدرت کريدور بسيار
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و بدون آن هرگونه  کندميتسهيل  انتقال قدرت اياالت متحده از سرزمين خود به مناطق ديگر را

 Mottagiي قدرت اياالت متحده در سطح جهان بسيار پرهزينه و ناممکن خواهد بود)جايبهجا

and Najafi Sayar, 2010: 231-232).  در آسيا آمريکااحياي رهبري و برتري نظامي- 

 راتژيک واست اول، ابتکارات سياسي، (:Capila, 2012) پاسيفيک دو ستون اساسي دارد

در ارتباط  آمريکاامنيت  تأمين منظوربهاي گسترده شبکه خود درديپلماتيک براي ترزيق قدرت 

شورهاي کردن ک پاسيفيک و جدا-آسيا در راتژيک با برخي از کشورهااستبا شرق آسيا، همکاري 

پاسيفيک -در آسيا آمريکاراتژيکي چين. دوم: تقويت حضور نيروهاي نظامي استدر آغوش  گرفتار

تقويت قدرت نظامي در پاسيفيک براي مقابله با هرگونه  و نيروهاي نظامي قرار مجدداستبا 

امي منطقه. در بعد نظ گسترش تهديد چين نسبت به اياالت متحده، متحدين آن و دوستانا در

راتژي جديد خود سه اهرم اساسي را در نظر استبراي مقابله با تهديد نظامي چين در  آمريکانيز 

سيا آ پاسيفيک؛ گسترش توانايي طراحي قدرت در-: حضورگسترده نظامي در آسيااستگرفته 

 تأثير توانيم. براين اساس در مقياس کالن آمريکاپاسيفيک؛ تقويت بيشتر وضعيت بازدارندگي 

روي چين را به شرح زير خالصه کرد: تفاوت نظامي چين  آمريکاراتژي جديد دفاعي استنظامي 

و نظامي چين عليه همسايگانا خنثي ميتر خواهد شد؛ تهديد سياسي با اياالت متحده عريض

اقدامات بلندمدت چين براي  راتژي توان واست لحاظ نظامي چين محدودتر خواهد شد،. بهدشو

 از ابزارهاي دسترس آن کشور و ثرؤفاده ماستممانعت از  به منطقه و آمريکاجلوگيري از ورود 

ميان مدت براي محدود نمودن آزادي عمل  اقدامات کوتاه مدت و راتژي توان واستهمچنين 

به  و با کمک ديگر کشورها و آمريکاچين توسط  ؛کندميتوسط چين را رقيق  آمريکا ايمنطقه

اياالت متحده با تمرکز  ؛شودميدر درياي چين جنوبي محاصره  جهاني، هايارزشنام دفاع از 

 چين خواهد پرداخت. نظامي دربه تعضيف قدرت  دريايي خود، روي قدرت نظامي هوايي و

با  تالش خواهد کرد آمريکا بعد سياسي، در -الف :پاسيفيکدر منطقه  آمريکاالگوي رفتاري 

کمک متحدان خود موازنه جديد در برابر چين برقرار کند تا بتواند اين قدرت نوظهور را مهار و 

 ن شريک تجاري آن کشور وبا هند که اکنون به سومي آمريکاراتژيک استمتوازن نمايد. روابط 

گسترده با هند منعقد کرده  ايهستهدومين سرمايه گذار در آن تبديل شده و قراردادهاي نظامي و 
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راتژي جديد در افغانستان و امضاي استدر شبه جزيره کره،  آمريکا، افزايا حضور نظامي است

. دهندميل با چين را تشکي آمريکاآن کشور، همگي ابعاد سياسي تقابل سرد  راتژيک بااستپيمان 

تا قدرت چين را تضعيف  دهدمي آمريکاآفرين در درياي چين جنوبي اين امکان را به نقاط تنا

کند. در اين دريا اختالفاتي بر سر برخي از جزاير ميان چين و بعضي از کشورهاي آ.سه.آن وجود 

کره  ايهستهدو جانبه حل و فصل کنند. بحث  صورتبهها مايلند اين اختالفات را دارد و چيني

ه نسبت که شا کشور منطق« پاراسل»و « اسپراتلي»مسئله تايوان و اختالف بر سر جزاير  شمالي،

، زمينه مداخالت استضمن آنکه بر هم زننده ثبات در منطقه  به آنها ادعاي مالکيت دارند،

خود نفع بهرود به اين معضالت، آنان را کوشند تا با وها ميييآمريکا .باشندميخارجي نيز 

 طي سخناني در کنفرانس امنيتي آمريکاا، لئون پانه تا، وزير دفاع استدر اين ر مديريت کنند.

سنگاپور، خبر از انتقال بخا قابل توجهي از ناوگان جنگي دريايي اين کشور به منطقه اقيانوس 

به دو شکل مساوي در دو  آمريکاداد. درحال حاضر ناوگان نيروي دريايي  2020آرام تا سال

اين نيرو  قراراستبر مبناي  راتژي جديد اين کشوراستولي  اندشدهآرام مستقر  اقيانوس اطلس و

با رد اين  آمريکاوزير دفاع  .استدرصد براي اقيانوس اطلس  40درصد در اقيانوس آرام و  60تا

، استمسئله که افزايا حضور اين کشور در منطقه اقيانوس آرام، عامل ايجاد چالا با چين 

توسعه چين سازگاري  با رشد و کامالًمدعي شد که تالش ما براي افزايا حضورمان در آسيا 

تا ضمن هشدار به مدرنيزه شدن ارتا چين، افزود که بايد هوشيار، قوي و آماده دارد اما پانه

ناو جنگي در اختيار دارد  285در حال حاضر آمريکامقابله با هر چالشي باشيم. نيروي دريايي 

کي يد در درياي چين جنوبي توانمي رواين از .استکه نيمي از آن در اقيانوس آرام مستقر شده 

کشور عضوآسه آن  10ن باشد. اوباما در نشست رهبرا آمريکاهاي اصلي تنا چين و از حوزه

عد در ب -ب «.استآسي کشورش خواهان ايفاي نقا رهبري در»سپتامبر، اظهار داشت که  24در 

تحده به اين هاي دو کشور نفع متقابل را در پي دارد اما اياالت ماقتصادي اگرچه همکاري

 حجم مبادالت نگاهي سياسي با هدف تغيير دراز مدت در ساختار سياسي چين دارد.ها همکاري

به چين  آمريکاميليارد دالر رسيد که سهم صادرات  2/503به  2011و چين در سال آمريکا

، 2011. اقتصاد چين در سال استميليارد دالر بوده  3/399 آمريکاو صادرات چين به 9/103
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. به تاساتحاديه اروپا در رده سوم جهان  و آمريکااز  که بعد استريليون دالرتوليد کرده ت 9/10

 2/3. چين است آمريکاديگر سخن، اقتصاد چين متکي به صادرات و صاردات چين متکي به 

ريليون دالر ت 32/1، 2011تا نوامبر  آمريکاهاي آن در ريليون دالر ذخيره ارزي دارد که سپردهت

بال چين در ق آمريکاو اين بزرگترين اهرم  است آمريکاود. بر اين پايه، اقتصاد چين متکي به ب

اقتصادي و تجاري آن کشور  هاياستسياما  است. اگرچه در چين حزب کمونيست حاکم است

 ري وتجاهاي وجود دارد که گسترش همکاري آمريکااين اعتقاد در  .استبر مبناي اقتصاد بازار 

 تدريج اين طبقه مستقل از دولت،و به شودمياقتصادي با چين باعث قدرت يافتن طبقه متوسط 

اقتصاد جهاني  رشد خواهد کرد و نظام کمونيستي در چين تضعيف خواهد شد. ادغام چين در

نگ فره» باعث اين تلقي شده که بخا ماهر اقتصادي فراملي و فرهنگ مختص به آن يعني

د در زندگي توانمياينکه تا چه حد فرهنگ داووس  .استپذيري حال شکلدر چين در « داووس

د جزيي نتوانميو ستد  ها نقا بيافريند و يا اينکه تا چه زمان نخبگان دنياي داداجتماعي چيني

هاي نتس و کنندمياز قشر سرمايه در فراملي با وجود تضاد منافع ميان شرکتي که براي آن کار 

 Zhyangحال حاضر پاسخي ندارد) که در استهايي جمله پرسا از ند،ملي باش فرهنگي و

Zhyan, 2005: 31-32.) 3-  ،نهايتاً در بعد علمي و فرهنگي، نياز چين به علم و فناوري غرب

ود ور .استساختن جامعه چيني  متأثربراي  آمريکافرهنگ مصرف و حقوق بشر از ابزارهاي 

يمهاي پژوهشي غربي به چين، قدرت و حقانيت حزب کمونيست را تضعيف و شيوهها نظريه

مالي پروژه تأمينهاي مارکيسستي و جديد در چين و متفاوت با گفتمانهاي . ورود گفتمانکند

هاي تحصيلي، از جمله ابزارهاي هاي تحقيقاتي روشنفکران چيني و همچنين اعطاي بورس

 . فرهنگ مصرف، بيگ مکاستساختن جامعه دانشگاهي و روشنفکري چين  متأثربراي  آمريکا

براي تغيير ذائقه مردم چين و  آمريکارهاي هاليوودي از ديگر ابزارهاي فرهنگي استو بلوک ب

ان حال حاضر، مصرف يکي از ارک . دراستکنفوسيوسي  تضعيف فرهنگ کمونيستي و چه بسا

از  .دهدمينگ نيز به مصرف به مقياس انبوه را ترويج و اين فره استايدئولوژيک فرهنگ عامه 

يک ايدئولوژي فرهنگي در جامعه چين رشد کرد و به آرامي  صورتبهمصرف  ،1990اوايل دهه

رفاً . اين مصرف صاست سنتي چين شده هايارزشچنين جانشين ايدئولوژي مارکسيستي و هم
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تفريحي و  هاي در حال تبلورفعاليتت بلکه تمرکز بر هاي روزمره زندگي نيسمتوجه نياز

رند. اين فرهنگ به وضوح در خوشگذراني دارد که بسياري از آنها در بطن فرهنگ عامه جاي دا

ه ک شوندميعمومي ديده هاي هاي تلويزيوني، موسيقي پاپ، فيلم و ديگر اشکال رسانهسريال

 (.Zhyang Zhyan, 2005: 40) کنندميجملگي مردم را به مصرف بيشتر دعوت 

 در قبال چين  آمريكاراهبرد آسيايي  -7-4

اي از ميرشايمر از به جمله استدر قبال چين در منطقه بهتر  آمريکاراتژي استبراي تشريح 

 طورهبيک چين رشد يافته » :استانديشمندان رئاليست نئوکالسيک اشاره کرد. او بر اين باور 

ميدر آسيا را تهديد  آمريکاو منافع  است ايمنطقهدنبال کسب هژموني ناپذير بهاجتناب

در منطقه  گذارتأثيردو قدرت  عنوانبه آمريکا(. چين و Mearsheimer, 2010: 24)«کند

اي دارند. در بعد اقتصادي پس از برقراري روابط دو کشوردر دهه اي دوسويه و دوگانهرابطه

روز وابستگي متقابل آنها افزايا يافت.  همکاري اقتصادي دو دولت ادامه يافت و روز به1970

و دشمني به اما در بعد نظامي روابط دو کشور گاه حالت شراکت و همکاري وگاه حالت رقابت

مستقيمي بر رويکردهاي امنيتي کشورهاي منطقه و ثبات  تأثيرکه نوع رابطه اين دو  گيردميخود 

 آمريکاگران، وابستگي متقابل اقتصادي چين و . هر چند از منظر تحليلگذاردميآن بر جاي 

پذيري متقابل اقتصادي به اندازه آسيبدر اينجا، آسيب .استهعاملي بازدارنده در افزايا تنا

تعادل  کهدرحالي .آيدميشمار راتژيک نيروي متوازن کننده قدرتمندي بهاستپذيري متقابل 

شد اما موازنه متقابل ناشي مي ايهستهو شوروي از بازدارندگي  آمريکاراتژيک ايجاد شده است

 :Kohen, 2008) شودميو چين بيشتر از وابستگي فزاينده در مسائل اقتصادي منتج  آمريکاميان 

وضعيت کنوني شرق آسيا حکايت ازآن دارد که اکثر کشورهاي منطقه توسعه را  (.541-542

 استکه ثبات نسبي در اين منطقه حکم فرم استهمين دليل دانند. بهباالترين اولويت خود مي

تار طبيعي تمرکز بر اقتصاد، رف طوربهزيرا در حال اقتصاد در کانون توجه اين کشورها قرار دارد. 

باره اي ندارد اما درو آشکارا تعامل با تنا ميانه کندميخارجي حاکم  استتعاملي را بر سي

ر کره شمالي، مسئله تايوان و اختالف ب ايهستهبحث  ي وجود دارد.پايداري اين ثبات نيز ابهامات



 55   ... محور اياالت متحده برفيکيرويکرد پاستأثير     __________________________________

نشده  خراجاستاين جزاير از ذخاير  شودميکه گفته اين ويژهبهسر جزاير اسپراتلي و پارسل 

. لذا تاسهنگفتي از نفت وگاز طبيعي برخوردار هستند، باعث ترديد در ادامه اين ثبات شده 

ي ويژگي غالب ژئوپليتيک ي. از سوآيدميشمار نطقه کار آساني بهبرقراري نظم پايدار در اين من

و هم براي کشورهاي منطقه حائز اهميت  آمريکاکه هم براي  استپاسيفيک بُعد دريايي آن -آسيا

اده از فاستد هيچ محدوديتي در توانمينظامي چين نهاي براي نظارت بر فعاليت آمريکا. است

همچنين  در مقابل تايوان و آمريکاي بپذيرد، زيرا بدون چنين نظارتي، سپردفاعي المللبينآبهاي 

دليل برتري مسيرهاي دريايي بر از سوي ديگر به کره جنوبي و ژاپن تضعيف خواهد شد.

مسيرهاي زميني باري انتقال کاال، کشورهاي منطقه از موقعيت خوبي براي حضور در تجارت 

راتژيک اين وابستگي به تجارت براي عبور و مرور استاما مشکل  ي برخوردار هستندالمللبين

هاي جهان و بالعکس براي اين کشورها، امنيت خطوط دريايي در منطقه و از آنجا به ديگر بخا

تيراني خطوط کش تأمينبراي  آمريکا. لذا کشورهاي منطقه به قدرت دريايي و هوايي استدريايي 

گر بپردازد. هدف از به ايفاي نقا موازنه استدر تالش  آمريکادليل همين به وابستگي دارند.

ير اخهاي . خطري که در سالاست ايمنطقهايفاي اين نقا جلوگيري از تبديل چين به هژمون 

براي  آمريکا. اما از کشورهايي که استتر شده و با توسعه قدرت روزافزون چين محسوس

 حضور استدر حال حاضر بر آن  آمريکا. استژاپن  برقراي توازن در منطقه مدنظر دارد هند و

پاسيفيک افزايا دهد. زيرا اين مسئله را عاملي -هاي اقتصادي خود را در آسيانظامي و فعاليت

، ثباتي که براي تداوم رشد اقتصادي اين کشور اولويت و اهميت داندميمهم در ثبات منطقه 

اليا در راستبا  آمريکانشست ساالنه مشترک  در آمريکارابرت گيتس وزير دفاع  اساسي دارد.

هاي ممکن براي تقويت حضور و در صورت دنبال راهما به» در همين باره گفت: 2010نوامبر

اما افزايا همکاري دفاعي با کشورهاي منطقه از « امکان گسترش اقتدار خود در آسيا هستيم

 اآمريکر براي حضور بيشتر نقا نظامي تراليا تقويت کننده تالشي گستردهاستجمله ژاپن، هند و 

راي در آسيا حکايت از حرکت اين کشور ب آمريکا. نگاهي به رفتار استپاسيفيک -در منطقه آسيا

 آمريکاراتژيک اين حوزه براي استرشد عمده کشورهاي منطقه اهميت  حفظ وضع موجود دارد.

اوم راتژيک، تداستيک رقيب  عنوانبهاما عواملي چون نگاه به چين  استافزايا داده  شدتبه



56  1396 اول، بهار  دهم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال سيز   _________________________

و تقويت بيشتر ائتالف با ژاپن و قائل شدن به ايفاي نقا بيشتر اين کشور در منطقه براي مهار 

در آسياي شرقي و کنترل خطوط دريايي باعث تغيير جهت  آمريکاچين، پيشبرد منافع اقتصادي 

بر اين پايه،  .(Blumenthal, 2010:46 ) قبال شرق آسيا شد در آمريکاخارجي  استنگاه سي

جلوگيري  -1کلي شامل موارد زير دانست:  طوربهدر قبال چين را  آمريکا استشايد بتوان سي

حفظ تشکيالت نظامي برتر و  -2متخاصم بر آسيا،  هايقدرتاز سلطه يک قدرت ائتالفي از 

 مريکاآخارجي سازگار با منافع ملي کشورهايي از منطقه که اهدافشان با  استپيروي از يک سي

و  ايمنطقه هايچالاظهور  چين براي جلوگيري از گسترش همکاري با -3همسويي دارد، 

کنترل چين يک اصل اساسي براي جلوگيري از تحقق اهداف  -4محدود ساختن آنان، 

کارگيري ابزارهايي نظير تحريم براي جلوگيري از همکاري به -5مدرنيزاسيون نظامي اين کشور، 

حفظ  منطقه و متحدان در ادامه حمايت از دوستان و -6، هاييآمريکاچين با ديگر کشورهايي که 

ارتقاء روابط با ژاپن  -7 ،کندمياصالحات ليبرال کمک  به رشد ثبات محيط امنيتي، امنيت ايشان؛

اين  تاسپاسيفيک مانند سي-در آسيا آمريکا است، سيدر واقعو هند براي توازن قواي منطقه. 

. ستاکشور در دوران جنگ سرد نيست که برخي معتقدند چين جايگزين شوروي سابق شده 

ا داشته ر آمريکاد در آينده قابليت به چالا کشاندن توانمياز طرف ديگر، تنها چين نيست که 

د امنيت قص آمريکاباشد. هند و روسيه نيز کمابيا از امکاناتي مانند چين برخوردار هستند. آيا 

چنين حرکتي  اي در جهان تعيين کند؟خود را بر پايه ممانعت از ظهور احتمالي هر قدرت عمده

آن قرار  تدريج کشورها ي بيشتري در مقابلرا به پليس جهان مبدل خواهد ساخت و به آمريکا

خارجي  استبه ويژگي تبيين کننده سيها جويانه و جنگخواهد داد. چنانچه اقدامات مداخله

-Kesenjer, 2002: 80به تحليل خواهد رفت ) آمريکامبدل شود منابع و تعادل رواني  آمريکا

پاسيفيک و برقراري روابط مبتني بر همکاري -بر اين پايه، حفظ موازنه قدرت در آسيا .(237

 آمريکانفع اي هم به. چنين رابطهآيدميشمار در منطقه به آمريکاراتژي استتوأم با هماوردي پايه 

 لالملبينتا چين را به سهامداري مسئول در نظام  استبر آن  آمريکا. استنفع چين و هم به

 تبديل کند.
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 تجزيه و تحليل -5

 اياالت متحده و ايران منافع متقابل -1-5

هاي سازي بدون مداخله قدرتامنيت مبتني بر خارجي جمهوري اسالمي ايران همواره استسي

 عنوانبهو حضور اياالت متحده در منطقه جنوب غرب آسيارا بوده  آمريکاخارجي از جمله 

حذف  استاي سياستنيز در رآمريکا و  استتهديدي براي منافع ملي خود در منطقه تلقي کرده 

کند و مير روند کنوني ايران را منبع ناامني براي کشورهاي منطقه معرفي د ،ايمنطقهمخالفان 

ضمن جلوگيري از بهبود روابط ايران با کشورهاي عربي که براي توسعه اقتصادي ايران حياتي 

اعتمادي بين اين کشورها زمينه را براي تداوم حضور نظامي خود در با گسترش جو بي ،است

کنترل انحصاري منطقه  دنبالبههمکاري بلکه  دنبالبهزمينه آمريکا نه  در اين .کندميحفظ منطقه 

تواند حضور در منطقه راحتي ميآلود با ايران بهدر همين ارتباط آمريکا با ادامه روابط تنا .است

براي نزديک ساختن کشورهاي ميانه آمريکاتالش هاي همسايه ايران توجيه کند. را براي دولت

راي ب آمريکاراتژي استدشمنان ديرينه همديگر، محوري ديگر از  عنوانبهرو عربي به اسرائيل 

ان لبنان و اسرائيل در تابست اهللحزباز زمان جنگ  استاين سي .استمهار ايران در شرايط جديد 

و در  اهللحزبرو عربي از قدرت هاي ميانهاسرائيل و دولت زمانهمو احساس نگرانيهاي  2006

، دولت رواين از .(Asadi,2008:203فاده مقامات واشنگتن از اين فضا آغاز شد)استنتيجه 

که اسرائيل و کشورهاي عربي در  استدر حال حاضر در پي گسترش و تقويت اين ايده  آمريکا

آن داراي منافع مشترک  ايمنطقهجهت مهار ايران و جلوگيري از توسعه نقا و نفوذ 

بيانگر نوعي نگرش توسعه جنوب غرب آسيادر آمريکا استسي(. Samiey,2011:104)هستند

 دوران نيکسون که از آمريکادولت  .شودميکه ازطرف سردمداران کاخ سفيد اعمال  استطلبانه 

 هارم موازنه قوا و ستوني، دو–راتژيهاي استتاکنون  ،استدرمنطقه بوده آمريکا سرآغاز حضور 

 راتژي حضوراستدر حال حاضر  و رابراي حفظ منافع خود سرلوحه کارقرار داده –جانبه  دو

در  کهي ايران خارجي ضد اسرائيل استسي .استهاي پيشين کرده راتژياستجايگزين  مستقيم را

ايران دن منجر تبديل ش آمريکاتقابل ايدئولوژيکي با  تعارض و و است آمريکاتعارض با منافع 
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جاد آن اياالت متحده با اي تبعبهو  استبه تهديدي عليه منافع ملي ايالت متحده در منطقه شده 

از جمله چالشهايي  باشد.تضعيف و کاها قدرت آن در منطقه مي دنبالبهچالشهايي براي ايران 

 امهبرن"موضوع  استکه فشار بسيار از طريق آن در سالهاي اخير بر دولت ايران وارد شده 

ايران تهديدي جدي براي صلح و امنيت  ايهسته، برنامه آمريکا. از ديدگاه است "ايران ايهسته

ي و چه از طريق المللبينو لذا تمامي تالش خود را چه از طريق فشارهاي  استي المللبين

خود منصرف  ايهستهآميز تا ايران را از پيگيري برنامه صلح دهدميتهديدات نظامي انجام 

و متحدانا بر اين نظرند که دستيابي ايران به توان  آمريکا. (Barzegar, 2006: 154)کند

ه در خاورميان ايهستهچندين چالا جدي را در پي دارد: اول آنکه باعث گسترش توان  ايهسته

بهير او کشورهاي همسايه ايران نظير عراق، عربستان، مصر، سوريه، ترکيه، اسرائيل و حتي الجز

ايران  يامنطقهترميم موقعيت دفاعي و امنيتي خود خواهد بود. دوم آنکه افزايا موقعيت  دنبال

وابستگي داخلي به انرژي در خاورميانه، باعث افزايا چشمگير قيمت نفت خواهد شد. کاها 

 ايمنطقههاي زنيدر چانه ايهستهفاده از موقعيت استو  ايهستهواسطه بومي کردن توان فسيلي به

يکي از مهمترين کشورهاي دارنده نفت و گاز جهان در کنار وابستگي رو  عنوانبهوسيله ايران هب

و اروپا و آسياي دور به نفت خاورميانه و خليج فارس براي اقتصاد جهاني  آمريکابه افزايا 

به توان  ابيايدئولوژيک ايران، دستي هاياستسينگران کننده خواهد بود. سوم آنکه با توجه به 

در آن  آمريکاپروري در خاورميانه و کاها آزادي عمل به ابزاري براي افزايا هراس ايهسته

 ايهستهو در نهايت اينکه ايران  (.Sokolski and Clawson, 2005: 1-2تبديل خواهد شد)

به رواين از .زندو تعادل قدرت را در منطقه بر هم مي آيدميحساب تهديدي براي اسرائيل به

ايران، اقدام به ايجاد چالشهايي  ايهستهبراي برخورد با مسئله تهديد  آمريکارسد دولت نظر مي

 ,Samieyي داخلي، تهديد نظامي و ... نمايد. )ثباتبي وسيله دامن زدن بههبراي ايران ب

رقبا در منطقه بسياري از  د مدخل ورودتوانمي آمريکاديد  ايران از سوي ديگر از. (2011:105

هريک  ه داشته ودوستان روابط نسبتاً آمريکارقباي درحال پيدايا  بخصوص ايران با بيشتر باشد.

خليج فعاليت روسها در اند.کرده منطقه پيدا سمبليک در طريق ايران حضور اين کشورها از از

 مريکاآآلمان نگراني  و رابطه ايران با ژاپن چين و روابط دوستانه ايران و )نيروگاه بوشهر( فارس
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 زا شرايط فوق ايران را تغييراتي در روابط خارجي ايجاد شده( )هرچند اخيراً دهد.را افزايا مي

راه چيرگي کامل  مانع اصلي اياالت متحده در عنوانبه و کندميساير کشورهاي منطقه متمايز 

  (.Pollack and Takeyeh, 2005, 24-25)است فارس()خليج ويژهبهجنوب غرب آسيا بر

  آمريكامحور پاسيفيک استتغيير وضعيت ايران در پرتو سي -2-5

 اي ايرانانداز جايگاه منطقهاي و چشمديرلماسي هسته -1-2-5

تالش دارند  عموماًاياالت متحده کشورهاي جهان غرب و همچنين برخي از واحدهاي سياسي 

درت ق جايگاه و مشروعيت ساختاري آنان باشد.فاده نمايند که مبتني بر استتا از الگوهايي 

هاي کنا کارگزارن در محيط لفهؤساختاري همواره از ميزان اثربخشي بيشتري در مقايسه با م

ي دارد. جهان غرب از ابزار و قابليت ساختاري خود براي مقابله با جمهوري المللبينو  ايمنطقه

 تأثيرانداز چشم در اين بخا .(Mosallanazad, 2014: 22)گيردمياسالمي ايران بهره 

گيرد. با اي ايران مورد سنجا قرار ميجايگاه منطقه نقا و بر 5+1اي ايران و ديپلماسي هسته

جمهوري ايران زمينه تقويت و تعامل سازنده و  استتوجه به اينکه انتخاب حسن روحاني به ري

؛ با مروري روشمند و با استاي ايران فراهم شده هسته آميز پروندهمکان حل فصل مسالمتا

مهوري ج استاي ايران پس از انتخاب ريمشخص کردن مواضع کشورهاي مرتبط با پرونده هسته

هاي جديد پيا روي جمهوري اسالمي ايران در تعامل با کشورهاي تحليل و تبيين افق دنبالبه

با انتخاب روحاني برخورد کشورهاي  تيم.هساي ايران منظقه و نقا آن در افزايا قدرت منطقه

گرايي ميان اي ايران، هم رويکرد هر کشور و هم ميزان واگرايي و هممرتبط با برنامه هسته

 ،آمريکا مواضع ايران، در جمهوري استري انتخابات ن کشورها تغيير کرد. قبل ازاي مجموعه

 آشکار تأکيد ضمن کشورها اين و بود يکسان تقريباً تفاوت اندکي با اسرائيل و اروپا اتحاديه

تحريم  و فشار عملياتي کردن براي را خود تالش تمام پنهاني و آشکار نظامي، تهديد و اقدام بر

اعمال  در مذکور يکشورها با يهمراه عين در چين و روسيه مقابل، در کار بستندبه ايران عليه

کردند. در حقيقت، شکاف قابل توجه نميفشار و تحريم، از اقدام و حتي تهديد نظامي طرفداري 

در بين اين مجموعه فقط بر سر اقدام و تهديد نظامي بود و رد عمل، با کمي شدت و ضعف، 
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دگرگون  جمهوري استهمه بر فشار و تحريم اتفاق نظر داشتند. اين وضعيت پس از انتخابات ري

ا با ورهسو مواضع اين کشاز يکو اتحاديه اروپا در قبال ايران،  آمريکاشد و با تغيير موضع 

تا حدودي به مواضع روسيه و چين  اي پيدا کرد و از سوي ديگرهاسرائيل تفاوت قابل مالحظ

گرا در جمهور عمليسرئجمهوري و به قدرت رسيدن  است، انتخابات ريواقع درنزديک شد. 

ن ي ايران را نيز دگرگواراتژيک ميان کشورهاي مرتبط با برنامه هستهاستايران، در عمل موازنه 

واسطه تغيير در فضاي داخلي در نتيجه انتخابات موفق ين بهبنابرا .(Khalily, 2014: 25)کرد 

روزافزون در حال احياي قدرت و  صورتبهي بزرگ شده، هاقدرتهاي تعامل با به ايجاد زمينه

يي، زداتنااي در اين دوره در پي . ديپلماسي فعال هستهاستالمللي خود اي و بينعظمت منطقه

 .استلي الملهاي بيناعتمادسازي، بهبود چهره و پرستيژ ايران و روابط با ساير کشورها و سازمان

قا تواند ناي ميشود که چگونه اين ديپلماسي هستههاي نشان داده ميدر اينجا با ارائه شاخص

 اي ايران را افزايا دهد.منطقه

 منطقه  آن بر تأثير و محور امنيتي شدن در منطقه و انتخاب ترامپخروج از  -2-2-5

 جمعيتي، پديده يک عنوانبه آنکه از بيا کشور يک آن طي که است فرايندي شدن امنيتي

 .گردديم معرفي امنيتي پديده يک عنوانبه عمدتاً شود، شناخته اقتصادي و فرهنگي سياسي،

 تالش کشورها ساير و شودمي تهديد معرفي يک عنوانبه الملليينب عرصه در کشوري چنين

 عنوانبه عمدتاً که کشوري اساس اين بر باشند. داشته را تعامل و رابطه حداقل آن با کنندمي

 با اقتصادي و سياسي خصوصبه هاينهزم تمامي در شود،يم معرفي زايدتهد و امنيتي ايهپديد

مي افزايا شدتبه آن سياسي و اقتصادي هايهزينه و شودمواجه مي مشکل

 (. Pourahmadi and Mohseni, 2012: 143-158)يابد

ن را اند تا ايراتالش داشته آمريکاطي چند سال گذشته کشورهاي غربي به رهبري  رواين از

ي تالش اهاي ايران در عرصه هستهيک پديده امنيتي معرفي کنند. آنها به بهانه موفقيت عنوانبه

اي هسته بنابراين ديپلماسي؛ اي معرفي کنندتهديدي عليه امنيت منطقه عنوانبهکنند تا ايران را مي

ب اعتبار از طريق کس خصوصبهو تصوير ايران،  تواند به بهبود چهرهمي آمريکاو بهبود روابط با 
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ود و طلب و فرهنگي معرفي شکشوري صلح عنوانبهزا و امنيتي، بلکه کشوري تهديد عنوانبهنه 

ر در گذاري اين کشوتأثيرشود و زمينه اين امر باعث افزايا اعتبار و حيثيت ايران در منطقه 

 اي را فراهم آورد.معادالت منطقه

و هم  استصورت کلي هم تابع ساختارهبه جنوب غرب آسيادر  آمريکاخارجي  استسي

توان يعني مي ؛استنقا افراد به نسبت ساختار کمتر  اآمريکتابع افراد؛ اما در کل در نظام سياسي 

بت به نس آمريکامتحده خارجي اياالت استنتيجه گرفت که ما شاهد يک تحول بنيادين در سي

مايت باره از حبه يک آمريکاکه  استنخواهيم بود. تغيير بنيادين بدين معن جنوب غرب آسيا

سمت ايران و سوريه متحدان محافظه کار عرب خود به اضافه رژيم اسرائيل دست بردارد و به

 مريکاآشود محافل سياسي با خاورميانه مشاهده نمي آمريکاکند. چنين چيزي در روابط  سوق پيدا

جمهوري و اگر رئيس تاسحاکم  آمريکادهند. چون ساختار نظارت و موازنه در اين اجازه را نمي

هم بخواهد يک تغيير بنيادين ايجاد کند، کنگره به عالوه نهادهاي ديگري وجود دارند که جلوي 

غرب  جنوب را نسبت به آمريکاخارجي  استصورت سنتي وقتي سياو را خواهند گرفت. اما به

. در استل يخارجي تابع نفت و امنيت اسرائ استشود که اين سيتحليل کنيم، گفته مي آسيا

اي ايران شاهد تحوالت له هستهأتحوالت جهان عرب و مس تبعبه آمريکا استهاي اخير سيسال

رائيل امنيت اس تأمينتوان با رويکرد سنتي يعني رسد که ديگر نمينظر ميو به استمهمي بوده 

منيتي هاي اتعريف کرد زيرا پويا جنوب غرب آسيارا در  آمريکاخارجي  استو امنيت نفت، سي

عنوان مثال وقتي به ظهور داعا نگاه بيندازيم، . بهاستتر شده امروز پيچيده جنوب غرب آسيادر 

ينيم گنجد، بنابراين غيراز تحليل سنتي بايد ببکه اصال در اين قالب نمي استاي اين مساله پديده

عالوه بر امنيت  .تغيرهايي خواهد بودتابع چه م آمريکاخارجي  استکه در شرايط جديد سي

حاضر متغيرهاي جديدي مانند راديکاليزم موجود در منطقه،  اسرائيل و امنيت نفت، در حال

اند، وجود آمدهله سوريه بهأيزي، قدرتمندتر شدن ايران و مشکالت عربستان با يمن و مساستآمريک

جنوب غرب در  با يک شطرنج پيچيده قاعدتاًشود بنابراين ترامپ وقتي در کاخ سفيد مستقر مي

 اشجمهورياستهايي که در زمان تبليغات انتخاباتي ريمواجه خواهد شد و آن صحبت آسيا

را شامل خواهد شد.  جنوب غرب آسيادر  آمريکاخارجي  استدرصد سي 20تا  10گفته تنها 
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له اختصاص خواهد داد أاين مساولويت را به  کرده، قاعدتاً تأکيدالبته چون ايشان روي داعا 

برخي کشورها و به ضرر برخي ديگر خواهد بود. اما اين نگاه که دست ترامپ باز  نفعبهکه اين 

رسد. زيرا مساله نظر ميانجام دهد، بعيد به جنوب غرب آسياخواهد در باشد و هر کاري که مي

، تاساي گره خورده هاي منطقهداعا با مسائل منطقه چون سوريه، عربستان، ترکيه و رقابت

ين ، ااستکارش راحت  استاي بنابراين اگر در ابتدا تصور شود چون ترامپ، فرد اهل معامله

وز شده پير خواهان بنابه داليليکه کانديداي جمهوري استتحليل صحيح نيست. اين صحيح 

 .خصوص در خاورميانه براي او آسان و هموار نخواهد بوداما ادامه اين راه به است

 در روابط با ايران، آمريکاجمهوري عنوان رئيسانتخاب دونالد ترامپ به تأثير در خصوص

 اآمريکخواهان در وقتي جمهوري استچند ديدگاه وجود دارد؛ نخست، ديدگاه سنتي که معتقد 

عامله تاجر و اهل مبا ايران دارند. ترامپ نيز شخصي آيند تمايل به معامله بيشتري روي کار مي

 استسمت معامله با ايران حرکت خواهد کرد. همچنين چون تخصصي در سيبه و قاعدتاً است

 جنوب غرب آسياخواه خواهد سپرد و آنها نيز در افراد جمهوري دستبهخارجي ندارد امور را 

 أکيدتاي انجام خواهند داد. کساني که حامي اين ديدگاه هستند بر اين نکاتي که اشاره شد، معامله

ه نسبت ب نوعيبهنفع ايران باشد، زيرا دونالد ترامپ تواند بهدارند و معتقدند که آمدن ترامپ مي

که روابط  استمندي نشان داده و اين در حالي جمهوري روسيه عالقهوالديمير پوتين، رئيس

. با اين ديدگاه روي کار آمدن ترامپ را براي ايران استحاضر مطلوب  روسيه با ايران در حال

ناپذيري بينيبراساس اين ديدگاه، پيا کهدانند. اما ديدگاه مخالفي نيز وجود دارد مثبت مي

 ستاپ در سيترامپ، کار را براي ايران بسيار دشوار خواهد کرد. به عقيده اين گروه، چون ترام

دالل تاسبيني نشده بزند. سري اقدامات پيادست به يک استخارجي تخصصي ندارد ممکن 

خواهي سنتي که جمهوري استدانند اين ديگر کساني که آمدن ترامپ را براي ايران خوب نمي

 ؛ يعني از زمانياستنيز دچار تحول شده  جنوب غرب آسياخواهان درسنتي جمهوري استيا سي

خواه مواجه هستيم ولي کار جمهوريجرج بوش روي کار آمد، ما با يک طيف نومحافظهکه 

اند. بايد توجه داشت که ترامپ خيلي خواهان ظهور کردهاکنون يک طيف پوپوليست از جمهوري

بنابراين اين موج پوپوليستي جديد آنچنان که  ،خواهان نداردتعلقات حزبي آنچناني به جمهوري
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گرا نيست؛ يعني اتفاقا اقدامات ايران را يکي از داليل تضعيف د خيلي هم محافظهرسنظر ميبه

ممکن  دانند. بنابراينمي آمريکادر خاورميانه يا به قول خودشان تضعيف بزرگي  آمريکاموقعيت 

اين طيف به اين نتيجه برسند که ايران يک مانع بزرگ در برابر افزايا قدرت و اعتبار  است

، بنابراين بايد در برابر ايران بايستند. کما اينکه در مساله برجام، ترامپ استنطقه در م آمريکا

اين تفکر را ارائه و از آن حمايت کرده بود. با اين تفاسير اين ديدگاه مخالفان نيز قابل  تقريباً

د نفع ايران خواهبينانه نبايد به اين سمت حرکت کرد که آمدن ترامپ بهو خيلي خوش است تأمل

 .(Gahramanparvar, 2016: 15)بود

جنوب غرب آسيا)عمان  فراهم شدن زمينه گسترش روابط ايران با کشورهاي منطقه -3-2-5

 و سوريه(

ن جنگ پس از پايا ويژهبهامنيتي خود با کشورهاي منطقه و  -ايران در مناسبات و روابط سياسي

نظر مساعد و اعتماد و اطمينان خاطر آنان را نسبت به  استايران و عراق، همواره تالش کرده 

هاي در طرح آمريکاجلب نمايد و در کنار آن همواره نسبت به همکاري و مشارکت با  خود

با  .استو منافع ايران، هشدارهاي جدي داده  امنيتي و مانورهاي نظامي مشترک خالف مصالح

هاي گسترده قصد پاشيمجموعه ادعاها و سماي ايران، غرب با مطرح شدن برنامه انرژي هسته

 اي ايران در نهايتگونه به افکار عمومي مردم خاورميانه و جهان القا کند که برنامه هستهدارد اين

ي رسمي و آشکار غرب در اظهارنظرهاشود. به توليد بمب اتمي و سالح کشتار جمعي ختم مي

ي دارد ايران خطري جدي براي کشورها تأکيدنان اي ايران، همچهسته هاي تسليحاتيتبيين برنامه

. از طرف ديگر، از طرفدار ديگر، غرب استو بايد به مقابله با آن برخ استجنوب غرب آسيا 

با توسل به انواع تمهيدات ديپلماتيک و تبليغات سياسي از مشارکت فعال و مستقيم ايران در 

با . (Asadi, 2007: 21) استيري کرده خليج فارس جلوگ ويژهبههرگونه نظام امنيتي منطقه 

جلب اعتماد و اطمينان کشورهاي  منظوربهوجود تمام روندهاي نظري و عملي مثبت ايران 

عليه ايران و نيز تبليغات منفي و کارشکني آمريکامنطقه، شاهد اعالم تهديدهاي سياسي و نظامي 

هاي آن کشور و انگليس براي جلوگيري از نزديک شدن و توسعه دوستي و تفاهم بيشتر ايران 
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اعضاي شوراي همکاري خليج فارس  ويژهبهو کشورهاي منطقه هستيم و کشورهاي منطقه، 

در منطقه به شکل مشترک در پي متوقف نمودن برنامه  آمريکااي هاي هستهاستسي تأثيرتحت 

ان تواند نتايج مثبتي در ارتباط ايران با همسايگتوافق جامع ميند. از اين حيث، اي ايران هستهسته

از  دتواناي ميالمللي ايران پس از توافق هستههاي بينهمراه داشته باشد. گسترش همکاريبه

از کشورهاي منطقه عليه ايران را کاها دهد؛ از طرف  آمريکايک طرف مخالفت و حمايت 

ور بر تواند نفوذ اين کشاقتصاد ايران را تقويت کند و تقويت اقتصاد ايران مي تواندديگر، مي

تواند حمايت ها ميرا افزايا بدهد. ايران پس از رفع تحريم جنوب غرب آسياساير کشورهاي 

قبل . ببخشد ءاهلل لبنان، دولت بشار اسد در سوريه و دولت شيعي در عراق را ارتقاخود از حزب

 هاميو مسئله تحر آمريکاسياسي  يفشارها تأثيرها در منطقه تحت عموم دولت از توافق ژنو

مالي و رفع احت آمريکاانداز بهبود روابط ايران و ؛ اما چشمکردنديروابط خود با ايران را تنظيم م

 . خود اين مسئله نقااستسريع در نوع روابط آنها با ايران شده  يدنظرمنجر به تجد هايمتحر

. مثالً نزديکي مجدد ترکيه به ايران موقعيت و استايران را افزايا داده  ياموقعيت منطقهو 

. توافق ژنو باعث شده که به هر حال بخشي از استنقا ايران در بحران سوريه را افزايا داده 

 ,Barzegar) اقتصادي از بين برود و ترکيه به سرعت بخواهد جاي خالي را پر کند هاييمتحر

اي بازگرداندن ثبات به خاورميانه و هاي ضروري منطقهاين توافق زمينهاز سوي ديگر . (2013

هاي برخي کشورهاي عربي تواند تالشصورت ميسازد؛ در غير اينجهان اسالم را فراهم مي

اي، قبل از تجديدنظر درباره چگونه همزيستي با هاي هستهفارس براي نيل به بازدارندهخليج

ها اي، فرصتي براي همه طرفروي، توافق هسته هر داشته باشد. به دنبالبهجمهوري اسالمي را 

 گرايي، اعم از سني يا شيعه و فرصتيافراط براي کشف منافع مشترک در مبارزه و جلوگيري از

ميز، ايجاد آخالق، براي جايگزيني مشاجره نظامي با همزيستي و رقابت مسالمت براي ديپلماسي

 .(Freeman, 2014کند )مي

 مخالفت کشورهاي منطقه در تعامل دو کشور -4-2-5

اي شناساند که بايد در يک قدرت منطقه عنوانبهپس از پيروزي انقالب اسالمي، ايران خود را 
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نظم و ترتيبات امنيتي منطقه شرکت داشته باشد و خود را الگوي اسالم واقعي عنوان نمود که 

هاي منبعث شده از آن را به فراسوي مرزها انتقال دهد. اين مسئله بايست اين الگو و ارزشمي

 دار حرمين شريفيني که خود را داعيهعربستان سعود ويژهبهدر مقابل ادعاي کشورهاي منطقه 

دانست، قرار گرفت و اين مسئله موجبات روابط خصمانه و وارث واقعي تمدن اسالمي مي

 عربستان سعودي عليه ايران را فراهم نمود. در اين ميان اين کشورها، ويژهبهکشورهاي منطقه 

اسالمي ايران برآمد و  خارجي درصدد تقابل با جمهوري استعربستان با اين رويکرد در سي

نمود اصلي اين تقابل را از حمايت آشکار از رژيم بعثي عراق عليه ايران به معرض نمايا قرار 

ب که از ابتداي انقال استهاي گذشته گوياي آن داد. بررسي روابط ميان ايران و عربستان در دهه

نگرند، رقابت دو کشور اسالمي ايران، همواره هر دو کشور يکديگر را به چشم يک رقيب مي

المللي در خليج فارس، جنوب غرب آسيا ، جهان عرب و جهان اسالم و حتي در صحنه بين

آن  گوياي توانايي اندک آنها براي همکاري جز در اهداف عامي که تمامي کشورهاي جهان در

دو کشور ايران و عربستان، امروزه دو نوع . (Agay, 2010: 19باشد )اشتراک نظر دارند، مي

ولوژي راهنما يا اتصال هويت ملي متفاوت به ئولوژيکي در قالب تحميل يک ايدئرقابت ايد

و رسيدن  ايديگري و رهبري جهان اسالم و رقابت موقعيتي )تالش براي ايفاي نقا برتر منطقه

 ستااند. با توجه به اين مسئله، سياي( را به نمايا گذاشتهقعيت و جايگاه برتر منطقهبه مو

خارجي عربستان سعودي در قبال ايران در يک دهه گذشته، در صحنه عراق، لبنان، فلسطين و 

يان ايران ايدولوژيک م -راتژيکاستتخته شطرنج رقابت  مثابهبهسپس يمن و اين اواخر بحرين 

 ويژهبه 2003. در اين ميان اين رقابت ميان دو کشور بعد از سال استتبديل شده و عربستان 

بسيار زيادتر شده و بين دو کشور در عراق از همان ابتدا رقابت  آمريکاپس از اشغال عراق توسط 

طوري که مقامات عربستاني سني در گرفت، به -شديدي در قالب مباحث ايدولوژيکي شيعه

در روي کار آمدن دولت شيعي در عراق ابراز نارضايتي نموده  آمريکااالت متحده بارها از اقدام اي

اي ايران انجاميده و عمالً موازنه قدرت را بهو اعالم داشتند که اين امر به افزايا قدرت منطقه

اين رويکردهاي متعارض عربستان سعودي در . (Gause, III, 2007. )استهم زده نفع ايران به

مقابل ايران پس از حوادث عراق، امروزه بارها و بارها در صحنه تحوالت بحرين ميان دو کشور 
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طوري که حتي به مجادالت لفظي و کالمي و ابالغ پيام تهديدآميز ، بهاستتر شده بسيار نمايان

اي انبههاي دوجنين موجب صدور بيانيه. اين جنگ لفظي همچاستبين دو طرف نيز کشيده شده 

چنين شوراي همکاري خليج فارس در قبال ايران شد و اعضاي هم از طرف هر دو کشور و

ار اعمال دخالت نظامي ناتو در قبال تهران شدند. در ادامه استشوراي همکاري خليج فارس خو

عارف براي کوتاه شدن مسير مت جايبههاي هوايي اين کشور فاده از گذرگاهاسترياض براي 

هاي اسرائيلي براي بمباران ايران، مذاکرات مقامات سعودي با چين براي جبران فاصله جنگنده

مسئله انرژي و مواد خام اين کشور در صورت حمله به ايران و پيشنهاد عربستان به هند براي 

توان از جمله اقدامات وارد کردن نفت از ايران را مي جايبهفروش نفت مازاد خود به اين کشور 

اي ايران و هراس از سقوط تقابلي اين کشور براي مهار ايران و ترس از افزايا قدرت منطقه

. (Roheidanbe, 2011:100)دولت سني مذهب بحرين و افتادن آن به دامان ايران ارزيابي نمود 

 هاياي، رقابتقهتوان اختالف عربستان با ايران را در زمينه مسائل امنيت منطدر مجموع مي

هاي نفتي و در آمدهاي آن و مسئله ابقاي نقا رهبري در منطقه و جهان استايدولوژيک، سي

 .(Asadi, 2002: 407اسالم دانست )

 گيرينتيجه -6

هاي بزرگ مصرف انرژي و توليد کاال رهاي انتقال انرژي و کانونمسي کنترل مراکز توليد انرژي،

 برپايه چنين اقدامي به مهار رقبا در مقياس جهاني و و استبوده  آمريکابخشي از راهبرد کالن 

پايان عصر تعارضات ايدئولوژيک در مقياس  با فروپاشي شوروي و .استپرداخته  ايمنطقه

خارجي اياالت متحده نقا  استدهي به سيژئواکونوميک در جهت مباحث اقتصادي و جهاني،

امنيت نقا  که دو مقوله انرژي و استجنوب غرب آسيا از جمله مناطقي  .استکانون يافته 

موجود  هايداده استاي اياالت متحده طي چند دهه اخير داشته مرکزي در رويکرد خاورميانه

هاي هنگفت نظامي براي اين کشور در پي موجود هزينه هاياستسيکه تداوم  استگوياي آن 

رقيب بيشتر در عرصه اقتصاد پايه پا به عرصه ظهور  در عين حال کشورهاي و استداشته 

که از آن  کندميجايگاه محوري اياالت متحده در نظام سلسله مراتب قدرت را تهديد  گذاشته و
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 .استه يافت آمريکاخارجي و رويکرد ژئواکونوميک  استميان چين اولويت خاصي در سي

اي به تحوالت طي يک دهه اخير توجه فزاينده کمدست آمريکاموجود نشان دادند که  هاييافته

يه که اين رو استجنوب شرق آسيا داشته  اقتصادي حوزه اقيانوس آرام و امنيتي و سياسي،

ليجخ جنوب غرب آسيا و ويژهبهمستلزم تغييراتي در برخي از قلمروهاي پيشين اياالت متحده 

اما در اين ميان . استهاي پيشين اين کشور که اين فرايند مستلزم تغييراتي در رويه است فارس

 آمريکا ستاخارجي اش وزن ژئوپليتيکي بخشيده  استمنزلت ژئوپليتيک اين کشور به سي ايران،

با اين حال موقعيت جديد ايران با مسائلي همانند  ايمنطقهاز پذيرش واقعيت ايران در مناسبات 

لذا اين حضور بر  ناتي همراه خواهد بود.با نوسا خارجي ايران به اسرائيل و استرويکرد سي

نسبت به خاورميانه درچند  آمريکاورويکرد  ساز.تا امنيت استامنيت ايران بيشتر تهديدکننده 

روي کار آمدن  که از استمنطقه خاورميانه  ايران در ايمنطقهقدرت اول خاطر به سال اخير

 ايهستهنسب انرژي  و استها شده تحريم سري ازدولت يازدهم به اين طرف باعث کاها يک

 تأثيرخاورميانه که  در آمريکاکه نقا  شودمياين باعث  روندميهاي اوليه هم به طرف توافق

امنيت ملي  ودشميشد که اين نيز باعث انه با رويکرد تروريستي داشته بااساسي بر امنيت خاورمي

سال گذشته کاها تنا با جمهوري اسالمي ايران داشته  طي دو گرچه درا و ايران تهديد بشود

 .است

 قدرداني -7

هاي واسطه حمايتدانند از معاونت پژوهشي دانشگاه خوارمي بهنگارندگان مقاله برخود الزم مي

 .تشکر و قدرداني نمايند ،استاي اين پژوها صورت گرفته استمعنوي که در ر
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