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 چكيده
 يتيو امن ينظام يهاکرده و ائتالف يداپ يادر غرب آس يادينفوذ ز ياکنشگر فرامنطقه ينتربه عنوان مهم يکاآمر

و  ينروز افزون قدرت چ ياافزا يرنظ ينوظهور يمنعقد ساخته است. روندها يامنطقهدرون يهابا دولت يمتعدد

روند  يدکشور و متعاقباً تشد ينا يبرا ياغرب آس يتفرض کاها اهم يدمنتج به تول يکادر آمر يلنفت ش ييشکوفا

 يدر سپهر اهداف و راهبردها يااز غرب آس يکاپنداره خروج آمر يپژوها واکاو يخروج شده است. مسئله اصل

قصد  ي،امنطقه يراهبرد ياستدر پرتو س يکاآمر ياسوال است که آ ينبه ا ييپاسخگو ياست. هدف محور يامنطقه

 يرويپ يياز قاعده پابرجا يادر غرب آس يکااست که اهداف آمر ينپژوها ا يهرا دارد؟ فرض سياخروج  از غرب آ

 يادز ينهبودن، هز يشيفرسا يلبه دل يمنظام و دخالت مستق يادهاست، اما راهبرد جنگ پ يافتهن يمحسوس ييرکرده و تغ

 يامنطقه يگرنساختن باز يرو درگ يممستقيرمداخله غ ي،انقطه ياتو فرجام نامشخص، به سمت راهبرد هوابرد و عمل

و  يمتکنترل ق يل،اسرائ يتاز جمله امن يکاکه اهداف آمر دهديپژوها نشان م يجکرده است. نتا يداسوق پ

از  ييو جستارگشا يرانو سد نفوذ ا يحاتتجارت جنگ و تسل يه،و روس ينسد نفوذ چ ي،انرژ يدورهايکر

 ي،پهپاد ياتمعرکه، عمل ياريبآتا ي،گذارطعمه يگاهي،پا يسازشبکه اي،انهفراکر يسازموازنه يرنظ ييراهبردها

از تالش جهت حضور  يبلکه حاک يست،نه تنها نشانگر قصد خروج ن يرو تسخ يهو تجز يعرب يناتو يلتشک
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 .بهره برده شده است ياسناد يلتحل يکردبوده و از رو يفيبلندمدت است. روش پژوها ک
 

 .يتهاجم ييگراسدنفوذ، واقع يت،احاله مسئول يا،غرب آس يکا،آمر کليدي: هايهواژ
 

 مقدمه .1

هاي هاي امنيتي و سياسي غرب آسيا بدون شناخت دقيق سياست خارجي قدرتبررسي پويا

بزرگ نظير آمريکا اگر چه ممکن است اما دقيق و کامل نيست. غالب رويدادها و روندهاي گذشته 

هاي بزرگ قرار دارد. غرب و جاري در گستره غرب آسيا تحت تأثير اهداف و عملکرد قدرت

آيد، نظير در کره خاکي به حساب مياي کمبه لحاظ ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي منطقهآسيا 

موقعيت جغرافيايي و ثروث طبيعي که در اين گستره وجود دارد به ميزان قابل توجهي اين 

تري قرار داده است. عدم همساني مناطق زيرسيستم را نسبت به ساير مناطق در جايگاه پراهميت

ي به لحاظ دارا بودن منابع طبيعي منجر به اين شده که کنشگران واقع در يک بخا چندگانه جهان

ترين داشت پيدا کنند. آمريکا فعالکم بهره از دنيا، نسبت به مناطق غني همچون غرب آسيا چشم

گر در غرب آسيا است که تقريباً در هزاره سوم ميالدي هيچ روندي ايِ مداخلهمنطقهپيشران برون

توان سنجا کرد؛ بسياري از رخدادهاي غرب آفريني آن نمين بررسي نوع و ميزان نقارا بدو

اي اين کشور است. غرب آسيا تا قبل ها، جنگ و تنا متأثر از حضور منطقهآسيا از جمله بحران

از خيزش اقتصادي چين در شرق آسيا، برترين و پايدارترين عنصر در سياست خارجي آمريکا 

هايي اقتصادي چين از يک سو و همچنين انقالب نفت شيل منجر به توليد فرضيهبود، اما خيزش 

 که است اين پژوها اصلي دانند. سوالشده که ديگر منطقه غرب آسيا را حائز اهميت سابق نمي

رمزگشايي از  دارد؟ را آسيا غرب از  خروج قصد اي،منطقه راهبردي سياست پرتو در آمريکا آيا

پنهان سياست خارجي آمريکا در غرب آسيا با کنکاش اهداف و نگاه ژرف به  هاي پيدا واليه

راهبردهاي اين کشور ميسر است. روش پژوها کيفي است و از رويکرد تحليل اسنادي بهره برده 

برداري استخراج شده است. اي و استفاده از ابزار فياها با مراجعه به منابع کتابخانهشده است، داده

شود، سپس ذيل فراز دوم قاله به اين صورت است که ابتدا مباني نظري بررسي ميسازماندهي م

هاي سوم و چهارم اهداف و گردد، در بخاروند حضور آمريکا در غرب آسيا تشريح مي
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اي آمريکا مورد مداقه و امعان نظر قرار گرفته و در نهايت تجزيه و تحليل نهايي راهبردهاي منطقه

 شود.ارائه مي

 ش تحقيق.رو2

اند. ها با استفاده از رويکرد تحليل اسنادي مورد بررسي قرار گرفتهروش پژوها کيفي است و داده

هاي ها، مقاالت، اسناد و گزارشاي از جمله کتابها به منابع کتابخانهبه منظور گردآوري داده

  باشد.برداري ميها نيز فياراهبردي مراجعه شده است. ابزار گردآوري داده

 يمباحث نظر .3

 رئاليسم تهاجمي .3-1

الملل است که شارحان آن ابتدا هاي برجسته در حوزه روابط بينگرايي تهاجمي از زمره نظريهواقع

الملل نيز هاي آنها به منظور تبيين سياست بينپنج مفروض را مطرح کرده و شاکله اصلي استدالل

هاي الملل آنارشيک است، قدرتاينکه ساختار نظام بينگردد. از جمله مبتني بر اين چند اصل بنا مي

توانند ها هيچ وقت نميهاي تهاجمي را دارند، دولتبزرگ همواره ميزاني از تمايالت و توانمندي

هاي ديگر کنشگران اطمينان کامل داشته باشند و بنابراين عنصر اساسي حاکم درباره نيات و هدف

هاست و نهايتاً اينکه ي است، بقا محوري هدف محوري دولتاعتمادبر الگوي رفتاري آنها بي

-Mearsheimer,2001:30) ها حاکم استعقالنيت مبتني بر محاسبه سود و زياد بر رفتار دولت

 ماهيت نه قدرت است و توزيع و آنارشيک الملليبين اين سيستم تهاجمي، گرايانواقع به باور (.31

 الملليساختار بين دهد.مي شکل را بزرگ هايقدرت رفتار تمام نامرئي که به مثابه دست انساني

 آوردن دست به براي هاييفرصت دنبال به تا کندمي ايجاد کشورها براي را قدرتمندي هايانگيزه

 هايقدرت ساختار به شدت آنارشيک، الزامات .باشند بر کشورهاي رقيب تأثيرگذاري و قدرت

طلبانه و همچنين توسعه خارجي سياست از استفاده با را خود امنيت تا کندمي وادار را بزرگ

 حداکثر بالقوه، به رقباي تضعيف و بيشتر قدرت آوردن دست به براي هافرصت گيري ازبهره

به اين  .دارد بيشتري امنيت کمتر، قدرت با هايدولت از بيشتر ميزان قدرت با کشورهاي .برسانند

گردد و حداکثر امنيت نيز  باعث قدرت منجر به حداکثر امنيت ميتوان گفت که حداکثر صورت مي

 (. Mearsheimer,2013:75)شودحداکثر بقاي کنشگران مي
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رحم، خطرناک هاي بزرگ را در وضعيتي قرار داده که همواره سودايي بيچنين ساختاري قدرت

ورها را به وقفه جهت کسب قدرت داشته باشند،کسب قدرت نيز غالباً کشو به صورت بي

 افزايا با» کند که:مي استدالل در همين رابطه1گيلپين دهد. رابرتمرزي سوق ميهاي برونسياست

 را الملليبين اقتصاد بر تسلط يا و سياسي نفوذ سرزميني، کنترل کندمي تالش يک کشور، قدرت

 از خارج در را خود سياسي در اين ميان تنها کنشگراني منافع (.Lobell,2019:4)«دهد گسترش

. (Zakaria,1998:19)دهند که به سطح مناسبي از قدرت نسبي رسيده باشندمي گسترش کشور

 گويد:کند که ميه مياشار 3مليان در کتاب گفتگوي 2توسيديدشارحان اين نظريه غالباً به استدالل 

کنند، مي تحمل بايد که را چيزي همان ضعيف افراد و دهندمي انجام توانندمي آنچه قوي افراد»

ها از ديگران سعي در از اين منظرگاه به دليل هراس دولت (.Lobell,2019:3)«شوندمي متحمل

گردد، امنيت کشورهاي مياتخاذ خودياري و خوداتکايي دارند. خودياري اساساً منجر به بقا و 

 اولين قدم جهت خودياري نيز کسب حداکثري قدرت است. 

سازي دهند. يکم؛ بيشينههاي بزرگ سه هدف ديگر را نيز مدنظر قرار ميعالوه بر موراد فوق قدرت

اف محوري کشورها است؛ زيرا ثروت و کسب بيشترين ميزان از ثروت جهان جزء اهد

ي قدرت اقتصادي ، پايهاعتقاد هستند که کسب حداکثر ثروت بر اينمداران اين کشورها سياست

ي قدرت نظامي به شمار پايه (,2005:384Toft)4است، و قدرت اقتصادي به عنوان قدرت پنهان

شدن است. بدون قدرت زميني يک کشور برتري زميني يک اصل اساسي در هژموندوم؛  رود.مي

قادر نخواهد بود که سهم خود از منافع جهاني را به حداکثر برساند و به عالوه بر رقباي در حال 

اي در عرصه جهاني نيز يک اهرم بازدارنده برتري هسته سوم؛ظهور يا دشمنان سابق فائق آيد. 

دي اين حوزه تمرکز هاي بزرگ پيوسته بايد بر پويايي و کارآماست و قدرت

گرايي تهاجمي هاي نظري فوق از منظر واقععالوه بر بنيان (.Mearsheimer,2001:114)کنند

                                                           

1.Robert Gilpin 

2.Thucydides 

3.The Melian Dialogue 

4.Latent Power 

https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-304#acrefore-9780190846626-e-304-bibItem-138
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مجموعه راهبردهاي ذيل را به منظور افزايا قدرت خود و هاي بزرگ به طور کلي قدرت

 گيرند:سازي تهديد ديگر کشورها انتخاب و به کار ميخنثي

گيرد که اگر يک کشور بخواهد به ت ميأاين سياست از آنجا نشاي: سازي فراکرانه.موازنه1

صورت مستقيم در تمامي مناطق مورد هدف مداخله نمايد، از توانايي الزم برخوردار نيست، تنها 

اي و هاي منطقهروي اين کشور براي پرهيز از مداخله مستقيم و همزمان در بحرانحل پياراه

هاي واقع در ماوراي درياها يا احاله اي در سرزمينموازنه منطقهجهاني، رجوع به سياست حفظ 

 و آسيا شرقي شمال اروپا، اين است که در قاره هدف اصلي (.Pullack,2018)مسئوليت است

 دفاعي خط اولين عنوان به بايد باشد.قدرت هژمون نداشته وجود احتمالي هژمون هيچ فارسخليج

 حفظ خود همسايگي در را قدرت تعادل دهد اجازه آنها به و شود متوسل ايمنطقه نيروهاي به

اي است. در احاله مسئوليت به مفهوم واگذاري بخشي از مأموريت عملياتي به متحدان منطقه .کنند

ها، کند از مسئوليت فرار کند سعي دارد که کنشگر ديگري ـ دولتواقع کشوري که سعي مي

هاي ايجاد موازنه و يا تروريستي ـ را وادار کند که هزينههاي هاي غيردولتي و حتي سازمانگروه

شوند، هايي که مستقيماً توسط مهاجم تهديد ميجنگ محتمل با يک مهاجم را بر عهده گيرد. دولت

کنند براي حل اين مشکل دولت در معرض تهديد ديگري را پيدا کنند تا او را جلو تالش مي

توانند پذير مشغول دفاع از موازنه قوا است، آنها ميت مسئوليتبيندازند. بدين سان تا وقتي که دول

احاله مسئوليت غالباً به همين خاطر است که بدون تحمل صدمه و آسيب به بقاي خود ادامه دهند.

 خيال با کننده مسئوليتاحاله است شروع شود،ممکن درگيري اگر است؛زيرا جذاب يک راهبرد

 دهد. تغيير خود نفع به را قدرت موازنه يرد و بدون درگيريقرار بگ درخارج از منازعه راحت

سازند. قدرتي دهندگان مسئوليت امکان افزايا قدرت پذيرنده مسئوليت مورد نظر را ميسر مياحاله

ها را بر عهده گرفته شانس بيشتري براي مهار دولت مهاجم خواهد داشت که اين مسئله که هزينه

پوشاند. درگيري جامه عمل مي يمسئوليت را براي باقي ماندن در حاشيهدهنده انتظارات احاله

اند، احتماالً هاي مورد تهديد که به وسيله يک حايل همچون دريا از منابع تهديد جدا شدهدولت

پذيري کمتري در برابر تهديد خارجي دارند و در نتيجه مايلند مسئوليت مقابله با احساس آسيب

کننده به تهديدشده ديگر که با دولت تهديدتهديدآفرين را به يک دولت  کنشگران به اصطالح
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لحاظ جغرافيايي يا هم مرز است يا به لحاظ مسافت فاصله دريايي و زميني زيادي ميان آنها نيست، 

هاي در معرض تهديد معموالً آنهايي که در همسايگي واگذار نمايند. بر اين اساس از ميان دولت

گيرند، در حالي که آن دسته که برند مسئوليت مقابله با آن را بر عهده ميسر ميدولت متجاوز به 

 (.Mearsheimer,2011:295-297)کنندفاصله بيشتري با متجاوز دارند، معموالً از مسئوليت فرار مي

دهد مي تعهد و کندمي کمک متحدين بايد به اين نکته نيز توجه داشت که قدرت هژمون اگرچه به

 تعداد استقرار زنمايد هنگامي که ضرورت وجود نداشته باشد اسعي مي نمايد اما پشتيباني آنها از تا

ر در مواقع ضرورت و به منظو است ممکن. کند اجتناب کشور از خارج در نيروها از زيادي

 رهايتجهيزات و ابزا کوچک، نظامي هايکشور، يگان از خارج در منافع خود محافظت از برخي

را در مناطق هدف مستقر سازد. در چنين صورتي بايد گفت که  اطالعات آوريجمعرصد و 

انگيزه  نهاآ کند؛ زيرامستقر مي مئناي مطابرقدرت عمدتاً تجهيزات را در سرزمين متحدان منطقه

 Mearsheimer and)از تسلط دولت ديگر شوند مانع که دارند بيشتري مراتب به و تالش

Walt,2016:73).  

 نگه سعي در خونين هايطعمه و خونريزي راهبردهاي از استفاده با :کشورها1گذاريطعمه.2

مانند خود در حاشيه باقي مي را دارند،در صورتي که طوالني هايدرگيري در رقبا فريب يا داشتن

گذاران ديگر کشورها به غالباً با رويکرد تحريک سياست گذاريطعمه مابقي در حال جنگ هستند.

ثباتي در منطقه مورد کند. به عنوان نمونه يک ابرقدرت که در سپهر بيدرگيري کاربست پيدا مي

سازد،کشورهاي واقع در يک منطقه تري منافع خود را بر آورده ميهزينهتر و کمنظر به نحو مناسب

د را تهييج جغرافيايي که برخي اختالفات نژادي، قومي، ژئوپليتيکي و ايدئولوژيکي با همديگر دارن

 کند.به نبرد مي

کارگيري حربه نظامي جهت : اين استراتژي به معناي تهديد به استفاده از زور و به2گيريباج.3

وجه از حربه فيزيکي بهره هيچ مجاب نمودن رقبا به امتيازدهي است. کنشگر مجري اين سياست به

کند. تهديدات قهرآميز و ارعاب استفاده ميگيرد، بلکه صرفاً جهت هراس دشمنان از اين اهرم نمي

                                                           

1.Bait and Bleed 

2.Blackmail 
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 گرفتن براي رقيب تهديد از طريق گيريباج کند.بدون استفاده از زور، نتايج موردنظر را حاصل مي

در دستورکار قرارگرفته  نسبي سودهاي هاي بوده که از ديرباز جهت کسبيکي از گزينه امتياز،

هستند،  آنها برابر در مقاومت به قادر بزرگ هايدولت اينکه به توجه با حال، اين با  است.

 است. مؤثر کوچک کشورهاي برابر در فقط خواهيباج

وکارهايي جهت امتداد آن براي ايجاد درگيري و به کار بردن ساز به معناي :1بيار معرکهآتش.4

بين در اين استراتژي هدف اطمينان يافتن از آن است که هر گونه جنگ  هاي مديدي استمدت

تضعيف  رقبا تبديل به يک منازعه طوالني و پرهزينه شود تا قدرت و توان ايشان را تضعيف کند.

هاي درگير مشغول نظيري براي قدرت بيرون از درگيري است. در کارزاري که قدرترقبا فرصت بي

خارج از جنگ هاي نظامي و مالي در ميدان منازعه هستند، قدرت تضعيف همديگر و هدر دادن توانمندي

 پردازد.هاي خود ميبه توسعه توانمندي

ن رويکرد اي (.Walt,1987:17)است خطر منبع به معناي اتحاد و پيوست روي بهدنبالهروي:.دنباله5

د، با تر پيوند دهشود که يک دولت نيروهاي خود را با يک رقيب بسيار قويزماني انتخاب مي

ديگر به جديدش به سهمي نامتناسب از غنايمي که همراه با يکپذيرش اين امر که شريک توانمند 

ا هزينه بروي ناظر بر نيل به منافع آورند،دست خواهد يافت.در واقع استراتژي دنبالهدست مي

روي بيشتر در خصوص راهبرد دنباله (.Gunasekara,2015:212)قدرت بزرگ ديگر است

از جمله جمعيت، مساحت، قدرت نظامي  کند که فاقد منابع قدرتکشورهاي کوچک صدق مي

ه اينگونه مطلوب و کيفي هستند. به همين خاطر قدرت مواجهه با منبع تهديد را ندارند. به عالو

ا  بپذيري روي و در پيا گرفتن راهبرد تطابق و تعاملکشورها درصدد هستند که با دنباله

 گر ياريدر چنين مواقعي رويکرد دي ها نائل آيند. اين کشورهاهاي بزرگ به برخي پيشرفتقدرت

استقالل  هايي ازدانند. روي هم رفته پيوستگي با منبع خطر موازن با واگذاري بخارا مفيد مي

 اينگونه کنشگران است.

سازي يک دولت مورد تهديد امتيازاتي نسبي را به رقيبا در استراتژي ساکت سازي:.ساکت6

دهد. کشوري که اين استراتژي را در پيا دريافت کننده تغيير ميدهد که موازنه قوا را به نفع مي

                                                           

1.Bloodletting 
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گيرد موافق است که تمام يا بخشي از سرزمين يک دولت ثالث را به دشمن قدرتمندش تسليم مي

تر کند که هدف از دادن چنين امتيازي تعديل رفتار است تا مهاجم را به رفتاري صلح جويانه

مرشايمر  را به يک قدرت خواهان وضع موجود تبديل کند. رهنمون گردد و در صورت امکان آن

اين رويکرد تنها منجر به اين » گويد:قلمداد کردن اين استراتژي مي 1ضمن خطرناک و خيالي

شود که اشتها و آرزوي يک کشور براي پيروزي و فتح را برانگيزاند نه آنکه آن را کاها مي

هاي بزرگي که به دنبال بر اين باور است که قدرتمرشايمر  (.Mearshymer,2001:159-164)«دهد

 .رو دشمنانشان باشندسازي کنند و نه دنبالهبقاي خودشان هستند بايستي نه ساکت

 يادر منطقه غرب آس يكاروند حضور آمر .4 

 طرز به سوئز شرق از انگليس خروج پي در و 1970 دهه اوايل از منطقه در آمريکا دخالت

 در وجه هيچ به واشنگتن مختلف داليل به زمان آن در وجود، اين با. يافت گسترش چشمگيري

 نظامي هايدرگيري از مردمي و کنگره ويتنام، حمايت جنگ. از طرفي نگرفت قرار آلايده موقعيت

چالا 1973 سال نفتي آنکه شوک دوم. بود کرده با مشکل مواجه شدت به کشور را از خارج در

 ظهور پديدار ساخته بود. غرب صنعتي کشورهاي بقيه و متحده اياالت اقتصاد احياي ديگري را در

در اين  .شد آغاز 1973 اکتبر در کيپور يوم جنگ از پس خاورميانه در آمريکا آفرينيروند نقا

اي را اي و احاله مسئوليت به متحدان منطقهسازي فراکرانهموازنه بزرگ آمريکا استراتژيدوره 

آمريکا از طريق  (.Prifti,2017:59)شوروي و کنشگران ناهمسو در خاورميانه برگزيدجهت کنترل 

کرد. پيرو اين  مديريت ايمالحظه قابل نظامي حضور بدون خاورميانه در را منافع خود اين راهبرد

شوروي  سلطه ضد بر محلي، کشورهاي بودجه تأمين و هاي آمريکايي با همکاريسياست تئوريسن

 آن طبق نيکسون بود که دو ستوني رويکرد مبتني بر آمريکا استراتژيک اندازچشم عمل کرد.

پيشرفته، از عربستان و ايران حمايت  هايمقادير عظيم سالح فروش طريق از واشنگتن خصوصاً

عمل  آمريکا منافع براي مطلوب ايِمنطقه قدرت تعادل ضامن عنوان اين دو کشور به. کندمي

 عنوان به ها جريان داشت اين بود که هنري کيسينجرديگري که طي اين سالمسئله کردند. مي

تالش زيادي  عرب همسايگان و اسرائيل آشتي نيکسون، جهت امورخارجه دولت ريچارد وزير
                                                           

1.Fanciful and Dangerous 
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 از ها کشور مصردر نتيجه اين تالش شد. منطقه در آمريکا نفوذ رشد ها منجر بههمين تالش کرد.

 هايتالش طريق از آمريکا نفوذ شد. پس از آن شوروي جدا جماهيراتحاد  صف همگرايي با

 Center Of Military)يافت افزايا و مصر اسرائيل صلح با انعقاد معاهده کارتر جيمي

History,2010:24). از بين  ايران انقالب توسط 1979 سال واحاله مسئوليت در دو ستوني رويکرد

 تلقي فارسخليج در آمريکا شريک اعتمادترين قابل و قدرتمندترين عنوان به زماني که ايران رفت.

  (.Takeyh,2006:85)پيدا کرد آمريکا بدبيني شديدي نسبت به شد،مي

آن چيزي که آمريکا را بيا از پيا در امور منطقه غرب آسيا درگير کرد حمله عراق به کويت و 

يک  با کلينتون سازمان ناتو به عراق بود. بيلمتعاقب آن تهاجم آمريکا و متحدان اين کشور در 

 مورد در شد. اما سفيد کاخ وارد خود پيشينيان از متفاوت و هااولويت از ايمجموعه و بينيجهان

طرح  وي با (.Pagliarulo,2016:14)سياست پيشينيان خود را تداوم بخشيد جديد خاورميانه دولت

جريان آزاد نفت  ثبات تهديد از جلوگيري جهتداشت سازوکاري قهري  رويکردي جديد قصد

نشيني عراق از به همين خاطر پس از عقبکند.  فراهم ايران و عراق و مقابله با فارساز خليج

 با هدف حضور بزرگ از ارتا آمريکا گروه يککويت همزمان به منظور کنترل ايران و عراق  

 مهار بر مبني کلينتون دولت جديد استراتژي از بخشي عنوان به و شدند مستقر منطقه در دائم

 متحده اياالت ،2003 تا 1991 هايسال بين .(Wechsler,2019:27)ايفاي نقا پرداختند دوگانه به

 دريايي نيروي پرسنل 10000 از بيا و هوايي نيروي 50000 از بيا زميني، نيروي 5000 حدود

 کرد. حفظ را منطقه در

ساز، دگرديسي تمام عياري نسبت در سياست عنوان يک شگفتيحمالت يازده سپتامبر به 

جاي  گرايي و تروريسم بهجايگزيني افراطاين رخداد منجر به اي آمريکا پديدآورد. خاورميانه

آمريکا طي ساليان جنگ سرد شد. غرب آسيا با روي کارآمدن بوش پسر کمونيسم به عنوان دشمن 

 راهبرد يک بوش گرفت. متعاقب اين حادثه دولت بيا از هر منطقه در کانون توجه قرار

در پيا گرفت.در اين دوره آمريکا به افغانستان حمله کرد  خاورميانه سياست در گرايانه رامداخله

 جرج بوش پسر بر اين  اعتقاد بود که صدام افغانستان به حمله از و  اين کشور را اشغال نمود. پس

در دهه  گذشته  سياست مهار که است خطرناک کافي اندازه به اسرائيل و آمريکا منافع براي حسين
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در سخنراني ساليانه  2002ژانويه  29به همين خاطر در  (.Hudson,2013:334)نبوده است کافي

خود در کنگره آمريکا ايران، عراق و کره شمالي را محور شرارت ناميد و با ناميدن اين کشورها به 

و طرح شعار نابودي  (Hara and Hall,2018:13)منافع آمريکاعنوان بزرگترين تهديد براي 

اشغال  2003عراق را در سال  ،(,2018:132Ashford)1دستور کار آزادي هاي کشتار جمعي وسالح

اشاره داشته  2006چيزي که در استراتژي دوم امنيت ملي آمريکا در سال  در واقع خالف آنکرد. 

وضعيت هاي مستقل هستيم که با يکديگر در از دولت اي متشکلهما به دنبال خاورميان»بود که: 

 National Security«)مشارکت بپردازند آزاد به و در يک بازار جهاني صلح قرار داشته

Strategy,2006:14)،  .غرب آسيا را در آشوب کامل قرار داد 

 در وارده خسارات ترميمخاورميانه خود را مبتني بر رويکرد  استراتژي اوباما پس از آن باراک

 ارتا که داشت آمريکا نياز به زعم وي .کرد تدوين بوش دبليو جورج جمهوري رياست دوران

 سطح و ميزان عمليات او منظور، اين قرار دهد. براي استراحت و خسته خود را در حالت فرسوده

 بود و  جنگ 2جنگ انتخابي 2003 سال در اشغال عراق وي نظر داد، از کاها عراق در را سربازان

 در نظامي جديد مداخالت از به همين خاطر اوباما(. ,2010:338Hass)رفتبه شمار نمي 3ضروري

 عهده به ايمنطقه امنيت براي را بيشتري مسئوليت خواست متحدين از کرد، اجتناب بزرگ مقياس

هاي بخشي از مأموريت اي بدون پذيرشاز منظر وي متحدان منطقه(. Thompson,2018:1)بگيرند

گيرند. به همين خاطر در استراتژي امنيت راهبردي آمريکا در واقع از اين کشور سواري مجاني مي

 ايجاد ها در غرب آسيا وحل درگيري در» اينگونه اشاره شده است که: 2015ملي آمريکا در سال 

 شرکايي به است و نياز آمريکايي نظامي نيروهاي حضور و استفاده از بيا منطقه در درازمدت ثبات

 اوباما دولت .(National Security Strategy,2015:26)«دفاع کنند خود از بتوانند که داريم نياز

 مسائل و اصلي آمريکا باور داشت بر اين اعتقاد بود که بايستي بين مناطق هژمونيک نقا به گرچه

از منظر وي تهديد اصلي آمريکا  (.Rudolf,2016:6)است شده لقائ پيراموني تمايز مناطق فرعي و

                                                           

1.Freedom Agenda 

2.War of Choice 

3.War of Necessity 
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در شرق آسيا قرار دارد و خيزش و رشد سريع اقتصادي چين تهديد اصلي آمريکا در آينده خواهد 

روي هم رفته . بود، لذا عمده تمرکز اين کشور بايستي بر سدنفوذ پيشرفت چين قرار داده شود

جمله هدايت  از اصطالحاتي با غرب آسيا اغلبدر خصوص  اوباما باراک خارجي سياست دکترين

 قابل توصيف 2چندجانبه نشينيعقب استراتژيک يا صبر و ، محدوديت1رهبري از پشتدر سايه يا 

 سازش ليبي، ، عدم مداخله بيشتر در بحران2011 سال در عراق از نشينياست. مواردي نظير عقب

جملگي ناظر  سوريه، داخلي جنگ مورد در انفعال همه از بيشتر و ايهسته برنامه مورد در ايران با

 (. Varga,2016:1)بر مصاديق فوق است

با روي کارمدن دونالد ترامپ و با توجه پيشينه کاري وي به لحاظ اينکه در عرصه تجارت فعاليت 

کرد، استنباط غالب اين بود که در عرصه سياست خارجي رويکردهاي جديدي را در پيا مي

اظهارات اوليه ترامپ نشانگر عالقه به رويکردي در سياست خارجي بود که خواهد گرفت. 

 3هاي اقتصادي و مالي زيادي را متوجه اقتصاد آمريکا نکند. لذا از مسائلي همچون اول آمريکاهزينه

صحبت به ميان آورد و کارآفريني و رفاه براي مردم آمريکا به عنوان اولويت اصلي قرار گرفت. 

الملل به منظور تحقق معامالت بهتر با رقبا و همچنين متحدان تا از سياست بين وي آرزو داشت

استفاده کند. به همين خاطر بر اين اعتقاد بود که متحدان آسيايي بايد براي امنيت خود هزينه 

اياالت متحده منابع خود را به  به باور وي (.Overhaus and Brozus,2016:2)بيشتري بپردازند

وي ديدگاه منفي نسبت به سياست خارجي اي به خطر انداخته است. متحدان منطقه خاطر منافع

دار در غرب آسيا کرده هاي ادامهرؤساي جمهور پيا از خود داشت که آمريکا را درگير جنگ

 تقريباً دالور ما سربازان»گفت:  2019 فوريه در خود سخنراني در در همين رابطه ترامپبودند. 

 آمريکايي قهرمان 7000 به نزديک عراق، و افغانستان در .جنگندمي خاورميانه در که است سال 19

 7 از بيا ما. اندشده زخمي شدت به آمريکايي 52000 از بيا. اندداده دست از را خود جان

 را ايتازه رويکرد وعده جمهوري، رياست عنوان به من. ايمکرده هزينه خاورميانه در دالر تريليون

                                                           

1.Leading from Behind 

2.Multilateral Retrenchment 

3.America First 
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ادعاهاي ترامپ با  .(,2020Parsi)«شوند 1پايانبي هايجنگ گرفتار نبايد بزرگ هايملت. دادم

 سپتامبر 11 از پسواقعيات سياست خارجي آمريکا در غرب آسيا تطابق دارد. اين کشور دست کم 

 کرده هزينه دالر در خاورميانه ميليارد 400 و تريليون 6 ميالدي 2020 مالي سال تا 2001

 و سوريه پاکستان، افغانستان، به مربوط هاينشانگر هزينه (1شکل) .(Crawford,2019:3)است

 .است ساالنه صورتبه  را عراق
 2001ـ 2020هاي بين سالهاي منطقه هاي نظامي آمريكا در جنگهزينه(: نمودار 1شكل)

 
)Source: https://www.pogo.org/analysis/2019/12/adding-up-the-cost-of-our-never-ending-wars( 

سواري مجاني  ترامپ بر اين اعتقاد بود که متحدان غرب آسيا به ويژه عربستان و امارات از آمريکا

گيرد، ت ميآفريني صورکشند لذا بايستي اين کشورها در اقدامات راهبردي که در راستاي امنيتمي

پيدا  تر حضور فيزيکيدر تأمين مالي مشارکت جدي و مستمر داشته و همچنين در سطح پيشرفته

بود بايد گفت که يک خط راهبرديِ يکپارچه بر سياست خارجي ترامپ حاکم ندر مجموع  کنند.

ابين مگرايي کامل قرار نداشت و في مداخله يا نشينيعقب در سمت وجه هيچ به رويکرد وي و

 .گرفتدو نگرش قرار مي اين

 

 

                                                           

1.Endless Wars 
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 يقتحق هاييافته.5

 .اهداف آمريكا در منطقه غرب آسيا5ـ1

 اعالم غرب آسيارا در منطقه راهبردي حياتي  و مهم منافع از اهداف و طيفي متحده اياالت رهبران

 از:دهند که عبارتنداين کشور را شکل مي 1ژئوپوليتيکي هاياولويتاهداف واقعي  .اندکرده
 اي ايران. مهار و سد نفوذ منطقه5ـ1ـ1

فزايا نقا اايران و آمريکا به عنوان دو رقيب راهبردي در منطقه که در انزواي راهبرد ديگري و 

يکرد اند. روکنند،همواره نسبت به تحوالت منطقه واکنا نشان دادهخويا در منطقه تالش مي

جديد مديريت، سد نفوذ و انزواي اين کشور تبرجسته آمريکا در منطقه غرب آسيا بر محوريت 

ز رونـد جلـوگيري ا ايران،محيط ژئوپليتيکي  امنيتـي کـردن ،1منظور از سد نفـوذنظرطلب است.

از  آفرينـي آن درتحوالت محيط امنيتي وبيروني خود، با استفادهعـادي بـازيگري و نقـا

هاي الفدهي به ائتايجاد يا شکل ن آن،نظامي همسايگا سازوکارهايي مثل محاصره نظامي تقويـت

ا به منظور دولت مردان آمريکا در کابينه ترامپ به شدت سياست بوش ر .اي و مانند آنهاستمنطقه

را نقد  راناي در برابر کشور از خارج ساز دراز بين بردن صدام حسين به عنوان يک کنشگر متعادل

 راناي هايطلبيجاه مهار براي گزينه مناسبي کنند که دولت صداماند و استدالل ميکرده

به نادرست، شيوه عمل غلط و در که طبق يک تصميم اشتباه، محاس (Toft,2005:440-441)بود

قدرت و  برهه زماني نامناسب از بين برده شد. بنا به همين مهم آمريکا اکنون درصدد بازچينا

ريکا يک سو ضديتي با اسرائيل و آم گيري افرادي در عراق هستند، که ازفضاسازي جهت قدرت

اشد. نداشته باشد و از جانب ديگر رويکرد ضدايراني مبناي عمل داخلي و سياست خارجي وي ب

زد مقامات اين ايده ن چرا که از اين منظر درصدد مقابله با نفوذ ايران از پايگاه عراق هستند؛

 کجا هيچ دهند، اکاه منطقه در را راناي نفوذ خواهندساز آمريکايي وجود دارد که اگر ميتصميم

ا ايران آمريکا به منظور مقابله ب .(Hanlon and Allawi,2020)همسايه نخواهد بود کشور از بهتر

 هاي ذيل را مطرح ساخته است:طيفي از گزينه

 

                                                           

1.Geopolitical Priorities 
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 اي ايرانهاي آمريكا به منظور مهار و سد نفوذ منطقهگزينه(: نمودار 2شكل)

 

 اقدامات انجام به آمريکا ايمنطقه شرکاي تشويق معناي به حداقلي مهار رويکرد :1حداقلي مهار

 آنها است.در اقدامات تحمل عواقب به تمايل و ايران با خودشان مشکالت فصل و حل براي تربيا

 مبني فارسخليج حوزه در آمريکا عربي شرکاي به اوباما مشهور توصيه رويکرد، اين اتخاذ صورت

 اصالحات انجام ايران، کنندهثباتبي اقدامات با مقابله براي بلندمدت و مؤثر حلراه کهاين بر

 مهار خالصه، طور به. ماند خواهد باقي پابرجا چنانعربي است،هم کشورهاي در جدي داخلي

 را منطقه ها و نفوذ ايران درکشورهايمتوقف کردن فعاليت مسئوليت بار ترينبيا عمالً حداقلي

 جانب از تهديد بيشترين کنندمي احساس که گذاردمي منطقه در کشورهايي از دسته آن دوش بر

 (.Pollack and Saab,2017:13)هاستآن متوجه ايران

 حداقلي مهار از ترقوي رويکردي به معناي اتخاذ شدهراهبرد مهار تقويت :2شدهمهارتقويت

 تالش آمريکا گزينه اين قالب در که است اين در قبلي گزينه با استراتژي اين است.تفاوت

 تربيا فروش با تنها نه کرد، خواهد ايران با شانمقابله در خود شرکاي به کمک براي را تريجدي

 تاکتيکي، سطح در مشورتي سازوکارهاي و امنيتي روابط گيرچشم افزايا با چنينهم سالح بلکه

 گيرد.آل استراتژيک قرار ميايده حالت در و عملياتي

 طريق از کوچک ابعاد در ايران هرچند با مقابله تقويت براي سازيراهبرد هزينه :3سازيهزينه

 نبردهاي با تهران انداختن دردسر به و بزرگ هايپيروزي به کشور اين يابيدست از جلوگيري

 اراده، تدريجي محوري اين گزينه تضعيف هدف است. شده طراحي منطقه سراسر در فرسايشي

با استفاده از  ايران به هزينه در واقع هدف تحميل .است ايران سياسي کنترل و اقتصادي قدرت
                                                           

1.Minimalist Containment 

2.Enhanced Containment 

3.Sandbagging 
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 عدم علت به شوروي جماهير اتحاد تهران مانند نهايتاً که است انگيزه اين با ممکن هايتمام روش

 دهد کاها را تعهدات اين شود مجبور خارجي، تعهدات به عمل براي کافي منابع از برخورداري

 با خالقانه و امانبي کمپين يک اجراي استراتژي، اين تقويت براي راه بهترين .کند رها حتي يا

 تهران است. به تربيا نظامي و سياسي،اقتصادي هايهزينه تحميل براي جديد هايراه يافتن هدف

 نيازمندايران از غرب آسيا را  راندنفرض راهبرد پس راندن اين است که عقبپيا :1راندنپس

 ايرانيان، عليه منطقه منابع همه بسيج شامل داند کهمي شديدتر و ترجنگجويانه مراتب به سياستي

 حکومت قدرت تضعيف پيگيري همچنين و ايران قدرت تضعيف براي هاچالا همه بکارگيري

 اياستراتژي نسخه اين (.Council on Foreign Relations,2018)کشور است داخل در ايران

 صورت در و ايران ايمنطقه نفوذ گيرچشم تضعيف دنبال به سازي وهزينه استراتژي از ترقوي

 عميقاً معناي به راندنپس استراتژي اتخاذ.است منطقه کشورهاي برخي در نفوذ اين حذف امکان،

 گسترش هاآن در را خود نفوذ کندمي تالش تهران که است هاييحوزه در ايران کشيدن چالا به

 ترينتهاجمي عنوان اين گزينه به .است خطر معرض در هاآن در آمريکا منافع و نمايد تعميق يا دهد

 امر اين. ساخت خواهد دور اردن و اسرائيل ترکيه، مرزهاي از را حکومت ايران مورد، نيروهاي

 پشتيباني تحت نيابتي نيروهاي توسط سوريه در ايران حضور عليه مجدد فشارها اِعمال مستلزم

 همچنين نشينيعقب. است لزوم صورت در واشينگتن توسط نظامي مستقيم اقدام چنينهم و آمريکا

 از حمايت طريق از عراق در ايران نظامي قدرت کردن متوقف براي هماهنگ فشار اِعمال شامل

  (.Edelman,2018:5)است ضدايراني شيعه بازيگران و عراق هايسني کردستان، اقليم حکومت

 ايران عليه گذشته، دهه چهار حدود بازدارندگي طي نه و مهار نه کهاين با پذيرفتن :2تغيير رژيم 

 روش مؤثرترين و ترينمطمئن که برسد نتيجه اين به است ممکن است، واشينگتن نبوده کارساز

 کمک و آن اسالمي حکومت سرنگوني ايران، خطرناک ايمنطقه هايسياست به دادن پايان براي

 دارطرف نيروهاي از حمايت مختلف انواع ارائه با کشور اين در جديد حکومتي تشکيل به

 کارانه و جنگخراب هايعمليات انجام و ناراضي هاياقليت به دادن بالوپر داخل، در دموکراسي

                                                           

1.Pushback 

2.Regime Change 
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 به تصميم اگر حتي آمريکا دولت. است ايران در دولتي تأسيسات و هازيرساخت عليه سايبري

 عنوان به را گزينه اين از هاييبخا احتماالً اما نگيرد، نيز حکومت تغيير استراتژي کامل اتخاذ

 (.Pollack and Saab,2017:18)در نظر دارد قبلي هايگزينه از يکي مکمل
 . امنيت رژيم صهيونيستي5ـ1ـ2

ناپذير در سياست  تغييرثابت و  متغير از امنيت اسرائيل از زمان پايان جنگ جهاني دوم يک حمايت

 قطعيتامنيت اسرائيل پايدارترين هدفي است که دچار عدم است. بوده  اياالت متحدهاي خاورميانه

و نگاه فراجناحي به  داننددر منطقه ميراهبردي خود اسرائيل را شريک  آمريکاييمقامات . نيست

 گردد.حاصل نمي اهميت آنبا آمد و شد رؤساي جمهوري تغيير ماهيتي در  يعني اينکه آن دارند.

 مقامات (Cropsey and Harry,2019)غرب آسيا است اسرائيل خط مقدم نظامي آمريکا درزيرا 

 خاورميانه استبدادي درياي در1دموکراسي يک جزيره اسرائيل که مدعي اند متحده اياالت

مسائل  خصوص مقامات اسرائيلي از نزديک با همتايان اياالت متحده در (.Gallup,2015)است

تعهد و التزام عملي نسبت به لزوم حفظ و پشتيباني از امنيت  کنند.مشورت مي کليدي منطقه

اهميت غرب آسيا را براي آمريکا بيا از بيا افزايا است که  ايترين مسئلهاسرائيل مهم

به طرق  هامادامي که رژيم صهيونيستي در غرب آسيا باشد آمريکايي (.Guirguis,2011:54)دهدمي

 مشترک هايارزش امنيتي، پايه منافع سه بر اتحادي چنينبخشند.مختلف حضور خود را تداوم مي

 مشترک دشمنان با هاست کهبنا شده است.اين دو رژيم مدت اسرائيل داخلي آمريکا از پشتيباني و

 جماهير هاي طرفدار اتحادخاورميانه مواجه هستند. تهديدات مشترک اين دو از سوي رژيم در

بوده  کشور ايران متغير تا صدام، و عراق و ناصر مصر دوره مانند (آمريکا کمتر طرفدار يا)شوروي

 ترينبزرگ هاي نزديک به شوروي، آنها ايران را به عنوانبا کمرنگ شدن تهديد رژيم امروز است.

ولي به رغم است تر هاي گذشته مرفهاسرائيل نسبت به دهه اکنونشناسند. مي اسرائيل دشمن

هاي جهاني، قدرت نظامي و صادرکننده برتر سالح ،پردرآمد کنشگربه عنوان يک  برجستهجايگاه 

به  هواپيماهاي جنگيپدافند هوايي و هاي براي تأمين امنيت و همچنين تهيه برخي از سيستم

                                                           

1.Island of Democracy 
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 توسعه را 2پيکان و1آهنين گنبد هايسيستم متحده، اياالت با همکاري با اسرائيلوابسته است. آمريکا

 2016در سال . است بخشيده اهلل بهبودهاي حزبموشک برابر در را سامانه دفاعس خود و داده

 نظامي آمريکا به اسرائيل منعقد شد که هايساله جهت ارائه کمک 10 نامه تفاهم يادداشت يک

 اسرائيل به را خارجي نظامي بودجه دالر ميليارد 3.3 شود ساليانهمي متعهد متحده اياالت مطابق آن

 دفاع هايبرنامه براي دالر ميليون 500 همچنين توافق شده است که ساالنه و دهد اختصاص

 آمريکاهاي دهنده ميزان کمکنشان (1)جدول (.Honigman,2019:63)کند تأمين مشترک موشکي

 است. 2019تا 1946به اسرائيل از سال 
 2019تا  1946هاي آمريكا از کمک(: 1)جدول

 
)Source: us.overseas loans grants(greenbook),the u.s. state department,and the missils defense agency( 

ترين موارد پشتيباني از رژيم پروژه معامله قرن که اساساً طراح آن آمريکا است از جمله برجسته

هاي اشغالي از رهگذر ايجاد صهيونيستي است. اين معامله مدعي ايجاد وضعيت صلح در سرزمين

پروژه  پشتيباني ويژه ازدو دولت است. مجري اصلي اين طرح آمريکا بوده و درحقيقت نوعي 

 نيست، خاورميانه براي صهيونيستي پروژه نيز تنها يک بزرگ اسرائيل است. طرح بزرگ اسرائيل

هژموني  گسترش يکاستراتژ هدف با متحده اياالت خارجي سياست از ناپذيرجدايي بخشي بلکه

ها بايد در مطابق اين طرح فلسطيني .(Shahak and Chossudovsky,2020)خود در خاورميانه است

 هايخواسته تمام از المقدس،بيت و پناهندگان سرزمين، امنيت، جمله ازمورد همه مسائل مهم 

 توسط اسرائيل فلسطين جديد که پيشنهاد شده عمالً حتي قلمرو کنند. نشينيعقب خود ديرينه

                                                           

1.Iron Dome 

2.Arrow  
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 که اورشليم، دورافتاده حومه در سفارت پناهندگان، پذيرش بازگشت نمادين. شودمي محاصره

جدا نشده از هم کنترل کند از ديگر موارد مندرج در  شهر يک عنوان به را آن توانستمي اسرائيل

اين  سالح حماس از ديگر موارد ضروري است. به منظور اجراي طرح معامله قرن است. خلع

مورد شناسايي قرار داد و به منظور متقاعد  اسرائيل عنوان پايتخت به را طرح دولت آمريکا قدس

نگاهي به نقشه  (.Gordon,2020)را کاها داد خود بشردوستانه هايکمک ساختن فلسطيني ها

نفع جغرافيايي ارائه شده نشانگر اين است که طرح معامله قرن تقريباً يک مسئله يک جانبه و بر 

 تا اينکه است اسرائيل رمزگشايي از مواضع بيشتر اسرائيل است. از اين منظرگاه طرح معامله قرن

اين پيشنهاد » گويد:در اين خصوص مي 1صلح و مذاکره باشد. برني سندرز براي جدي پيشنهاد يک

وجود کند.در اين طرح سيستم کامالً نابرابري ها را براي تعيين سرنوشت نقص ميحق فلسطيني

هاي اسرائيل بايد به اشغال سرزمين کامالً در قلمرو اسرائيل واقع شده است. دارد که جزاير فلسطيين

  (.Lindsay,2020)«را پايان بدهد 1967تسخير شده از سال 
 ايهاي فرامنطقه. سد نفوذ قدرت5ـ1ـ3

پذيرفته است. در شرايطي تأثير  بزرگ قدرت رقابت غرب آسيا از ديرباز از محيط ژئواستراتژيک

که قدرت اصلي کشورها مبتني بر توسعه اقتصادي است نفوذ رو به رشد چين و تسلط بر بسياري 

تسلط  رود.از بازارهاي جهاني يکي از تهديات جهاني آمريکا از جمله در غرب آسيا به شمار مي

ندمدت نفوذ و حضور چين بر بازارهاي مصرفي اين منطقه به عنوان يک مقوله زيربنايي در بل

گرايان معتقدند که رشد شتابان اقتصادي در شرايطي که واقع آمريکا را به چالا خواهد کشيد.

 دنبال به چين ادامه پيدا خواهد کرد همين مسئله منجر به نگراني شديد آمريکا گشته است. چين

امنيتي در  فضاي د بهو به دنبال ورو منطقه غرب آسيا است سراسر در خود جاده و کمربند ابتکار

بدون ترديد چين روي مسئله ارزآوري خارجي و جست  (.Catalanoewers,2019)است اين گستره

وجو به منظور يافتن بازارهاي جديد و حفظ بازارهاي مصرفي قديمي بر روي منطقه غرب آسيا 

تر و به سهولت در بازارهاي به ويژه اينکه کاالهاي چيني با صرفه اقتصادي پايين تمرکز زيادي دارد؛

غرب آسيا در دسترس است؛ چرا که اين منطقه بازار مصرف خوبي براي کاالهاي چيني است؛ لذا 

                                                           

1.Bernie Sanders 



192 1401تابستان دوم،م، شماره هجدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

هاي عمده آمريکا در غرب آسيا مسئله حضور و نفوذ روزافزون چين بدون ترديد يکي از نگراني

ه بحث ائتالف پکن با تري که نگراني آمريکا را مضاعف ساختي مهمدر غرب آسيا است. مسئله

هاي ناهمسو با آمريکايي نظير ايران است. امروزه پکن به عنوان قدرت بزرگ اقتصادي، دولت

بديل اصلي جايگزيني آمريکا در نظم اقتصادي و سياسي جهان است.آنچيزي که آمريکا را بيشتر 

را محدود و نگران ساخته روند نائل آمدن چين به وضعيت برتر اقتصادي است که اين کشور 

کند، بلکه پس از کسب جايگاه اول دنيا سعي در فعاليت منحصر به فعاليت در جغرافياي خود نمي

 آيندهبراي  واقعي چالاکند.جانبه در ديگر مناطق جغرافيايي و به ويژه بازارهاي مصرفي ميهمه

است که نائل آمدن آنچيزي که آمريکا را بيشتر نگران ساخته اين .است اقتصاد چين متحده اياالت

چين به وضعيت برتري اقتصادي اين کشور را محدود و منحصر به فعاليت در جغرافياي خود 

ها غالباً سعي در فعاليت در مناطق جغرافيايي مهم و بازارهاي مصرفي در کند بلکه ابرقدرتنمي

. روسيه با توجه اي آمريکا در غرب آسيا استديگر رقيب فرامنطقهکند. روسيه ها ميديگر گستره

تر تهديد به مراتب کمتري نسبت به چين دارد. با اين وجود مداخله پايدار به قدرت اقتصادي پايين

روسيه در بحران سوريه نشان داد که کرملين نيز يکي از مخالفان جدي نظم آمريکايي است و به 

آمريکا . (Fathi and Mossanejad,2020:98)اندهمراه ايران و چين در مقابل آمريکا قرار گرفته

هاي درصدد پيگيري نوعي از سياست در غرب آسيا است که از تقسيم کشورهاي منطقه ميان قدرت

هاي منطقه غالباً همسو با اين کشور بوده يا بزرگ جلوگيري کنند و فضايي شکل بگيرد که دولت

 اي نظير روسيه و چين قرار نداشته باشند.در اتحاد با رقباي فرامنطقه
 سازي با کشورهاي عربي بر محوريت عراق و عربستان.ائتالف5ـ1ـ4

 حضور طوالني در پذيرش سنت يک بريتانيا امپراطوري از حمايت با فارسهاي خليجپادشاهي

اکنون نيز اين رويه را در پيا گرفته و از حضور  هم .دارند را خارجي نظاميان کشورهاي

 به نياز آنها، جمعيت از ايمالحظه قابل بخا و نخبگان اند.هاي خارجي استقبال کردهقدرت

اين کشورها غالباً قادر به خودياري  .دهندمي تشخيص مسئله مهم يک در را خارجي حمايت

اي را راهبرد مطلوبي به منظور مقابله هاي فرامنطقهياري و کمک گرفتن از قدرت نيستند لذا ديگر

اين کشورها بيا از اينکه سعي در تقويت قدرت درونزا و صنعت  پندارند.با تهديدات بيروني مي
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را  «بازدارندگي وارداتي» و «خريد امنيت» خريد صنعت مونتاژ خارجي و بومي داشته باشند،

همپوشاني قابل توجهي با منافع  عرب اکنون منافع حکام کنند.تري تلقي ميرويکرد مناسب

اسرائيل با هيچ يک از کنشگران منطقه غرب آسيا پيمان  کشور آمريکا بجز اي آمريکا دارد.منطقه

طبيعي مبتني بر اشتراکات فرهنگي و اجتماعي ندارد،لذا همواره سعي بر اين دارد با مطرح ساختن 

در همين رابطه در سند  گيري اتحادها ميسر سازد.بستر مناسبي را براي شکل يک عنصر تهديدزا،

 را منطقه در آمريکا الزم نظامي حضور ما» اشاره شده است که: راهبرد امنيت ملي آمريکا اينگونه

قدرت  مطلوب تعادل حفظ و تروريستي حمالت مقابل در متحدانمان و متحده اياالت حفظ براي

 جمله از آنها هايتوانايي و نهادها تقويت در ايمنطقه شرکاي به ما .کرد اي حفظ خواهيممنطقه

 به ما .دهند انجام را شورش ضد و تروريستي ضد اقدامات تا کرد خواهيم کمک قانون اجراي در

 مقابل در تا کرد خواهيم کمک هاقابليت ساير متقابلو موشکي دفاع تهيه وتدارک در خود شرکاي

 منطقه در ايران 1بدخيم هايفعاليت کردن خنثي براي ما .کنند دفاع بهتر فعال موشکي تهديدهاي

حمايت آمريکا از  (.National Security Strategy,2017:50)«کرد خواهيم همکاري شرکاي با

ها در اسناد امنيت ملي نبوده ها و درج برخي سياستگيريکشورهاي عربي صرفاً محدود به موضع

هاي ها و مراکز توليد نفت در مقابل موشکاست بلکه اين کشور به منظور محافظت از اين دولت

اي را در اختيار آنها قرار داده است. کشورهاي پدافند ضدهوايي پيشرفتههاي بالستيک ايران سامانه

ها از آمريکا از طريق خريداري اين سامانه بالستيک موثر موشکي دفاع هايقابليت عربي نيز توسعه

هر  تاکنون 1990 دهه دانند. ازيک راهبرد مناسب به منظور مصون ماندن از حمالت موشکي مي

هاي يکي از سياست را موشکي دفاع قابليت عمان، استثناي به فارس،جخلي کشور کدام از

 امارات و قطر کويت، بحرين، سعودي، عربستان مثال عنوان کنند. بهناپذير خود قلمداد ميتخطي

به عالوه اينکه  هستند. 2(3 و 2 پاترويت)پک  موشکي دفاع مجهر به سيستم همگي عربي متحده

ساخته شده را  4مارتين الکهيد شرکت را که توسط 3عربي تاد متحده امارات و سعودي عربستان

                                                           

1.Malign Activities 

2.Patriot Pac 2 and 3 

3.Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) 

4.Lockheed Martin 
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 در موشکي دفاع هايقابليت ترينپيشرفته اند. کشورهاي عربي اکنون داراياز آمريکا دريافت کرده

 .هستند جهان

امروزه ميان عربستان و آمريکا همسويي راهبردي چشمگيري در خصوص بسياري از عربستان:

ها اين است ويژه ضرورت کنترل ايران شکل گرفته است. استنباط سعودياسالم بهروندهاي جهان 

سازي کنترل و مهار نشود، نظم غرب که اگر نقا و نفوذ رو به افزايا ايران در چارچوب موازنه

 .(Salmani Jelodar and others,2020:189)آسيا در آينده با محوريت ايران شکل خواهد گرفت

شد اما اکنون مقامات سعودي نسبت به روابط گذشته به صورت پنهان اعالم مياين مسئله در 

 خارجه امور الجبير وزيرآل احمد بن کنند.در همين رابطه عادلراهبردي با آمريکا صراحتاً اذعان مي

 رئيس»:کند کهاذعان مي 2017 فوريه 19 در مونيخ امنيتي کنفرانس در خود سخنان در

 ما است؛ ايران مهار به معتقد او. طور همين هم ما. دارد اعتقاد داعا نابودي به جمهور)ترامپ(

 کابينه ترکيب به وقتي و. طور همين هم ما. دارد اعتقاد سنتي متحدين با کار به او. طور همين هم

 داخلي، امنيت وزير خارجه، امور وزير دفاع، منصوب کابينه ترامپ از جمله وزير هاييشخصيت و

 و ماهر باتجربه، بسيار افراد شود که اينکنيم، مشاهده ميداري نگام ميخزانه وزير بازرگاني، وزير

 King Salman Humanitarian Aid and«)کنندرا اجرا مي بينيآن جهان که هستند توانايي با

Rilife Center,2019:15.)  سعودي آمريکا بر اين اعتقاد است که به وسليه تسليح کردن عربستان

هم قادر خواهد بود حجم عظيمي از درآمدهاي خارجي داشته باشند و از سوي ديگر يک اهرم 

 و تأکيد بر گرايانهواقع روشي با آمريکا و عربستانامروزه  بازدارنده در برابر ايران داشته باشد.

اتحادي نانوشته برقرار  من است، دوست من ـ در مورد ايران ـ دشمن دشمن المثلضرب

ر در (,2018:7Finabel)انداختهس وزير امور خارجه سابق عربستان  1همين رابطه عادل الجبي

است عربستان گاه از سوي يک ديد ما اکنون در خاورميانه با دو ديدگاه درگير هستيم.» گويد:مي

به دنبال گسترش  است و 2ايرانيتاريک انداز چشمنيز  ديگر که مبتني بر نور است و ديدگاه

                                                           

1.Adel Al-Jubeir 

2.Vision of Darkness 
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 پيروز تاريکي در برابر هميشه نور که گويدمي ما به . تاريخگرايي در سراسر منطقه استفرقه

 (. Aljazeera,2018)«دهيم شکست را آنها چگونه که است اين سؤال.شودمي

کشور عراق هرچند سهم اندکي از تقسيمات سواحل دريايي را به خود اختصاص داده است  عراق:

 اي از جمله ايران،جغرافيايي ويژه و همسايگي با بسياري از کشورهاي منطقه اما به دليل موقعيت

ترکيه و اردن و همچنين تسلط بر منابع عظيم انرژي به شدت مد نظر  سوريه، عربستان، کويت،

اي آمريکا حضور منطقه به دليل پيوستار سرزميني و قوميتي با ديگر همسايگان، آمريکا قرار دارد.

عراق سازد در امور ديگر کشورها نيز مداخله و نفوذ کند.اق، اين کشور را قادر ميدر سرزمين عر

گرايي و همچنين اطمينان از گردش فارس،کنترل ايران، مبارزه با افراطبراي تأمين امنيت خليج

استراتژيک  پايدار صادرات نفت جهاني براي تأمين نيازهاي رو به رشد اقتصاد جهاني، از اولويت

مند و متحد نه تنها بهترين دفاع عملي به زعم مقامات آمريکايي يک عراق قدرت ردار است.برخو

هاي شود که از تهديداي است،بلکه تبديل به يک منطقه حائل مناسب ميگرايي منطقهدر برابر افراط

اهند شرکاي عرب آنها در شبه جزيره عربستان و اسرائيل نسبتاً امن خو کند.ايران جلوگيري مي

 شرکاي حاضر حال در که فارسخليج حوزه ديگر کشورهاي در گذاريسرمايه از ميزان بود. هيچ

 در دفاع و جلوگيري زمينه در عراق در گذاريسرمايه اندازه به تواندهستند نمي آمريکا استراتژيک

 کارساز( جهان روزانه منابع از 20٪)فارسخليج نفت امنيت صادرات وتضمين ايران برابر

 فارسخليج امنيتي جنبه تريننامشخص و ترينحياتي تنها نه عراق .(,2020:6Cordesman)باشد

 .دارد زيادي بسيار نفتي ثروت عراق رود.به شمار مي نفت جريان اين از مهمي بخا بلکه است،

 جهان عرضه از ٪9 در حدود نفت شده اثبات ذخاير بشکه ميليارد 147 از بيا داراي کشور اين

 کشور اين.است روز در بشکه ميليون 6/4واقعي در حدود  توليد ذخاير از زيادي بسيار نسبت و

 تأمين را آن صنعتي توسعه تواندمي که است گاز ذخاير مکعب فوت تريليون6/125 داراي همچنين

  (.,2019:30BP-32)دهد کاها را آن نفت توليد هايهزينه و کرده
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 انرژي.جريان آزاد 5ـ1ـ5

 رهبران دوم جهاني جنگ پايان اما با شروع به کار کرد، متحده اياالت در مدرن نفت با اينکه صنعت

 بخا انرژي افزون روز تقاضاي تأمين به قادر ديگر نفت داخلي توليد که شدند آگاه اين کشور

 خاورميانه نفت هاي اروپاي غربي،بود. متعاقب آن، جهت احياي اقتصادي آمريکا و دولت نخواهد

 هايدولت ويژه به خاورميانه، تبديل شد. کشورهاي مهم و ستون اساسي امنيت انرژي منبع به

 صادر کنند،مي مصرف آنچه از بيشتر مراتب به و هستند نفت کليدي هايتوليدکننده فارس،خليج

 درصد سي تقريبا فارسخليج حاشيه در شرايط کنوني کشورهاي هاي فسيلي هستند.کننده سوخت

 خود واردات درصد 21 تقريباً متحده اياالت که طوري به کنند،مي توليد را جهان نفت توليد کل از

نيازي اخيراً ادبيات قابل توجهي در خصوص خودکفايي و بيبا اين وجود  .کندوارد مي منطقه از را

 اطالعاتي سسهمو مديرعامل جرج فريدمن آمريکا از منابع انرژي غرب آسيا توليد و ارائه شده است.

در بيشتر سناريوها به طرز  وضعيت انرژي اياالت متحده» گويد:استراتفور در همين رابطه مي

رود طي چند سال بتواند اکثر نيازهاي انرژي خود را از منابع و انتظار مي يابدچشمگيري بهبود مي

از نيمکره شرقي، نياز اياالت کاها وابستگي به منابع انرژي حاصل . نيمکره غربي تأمين کند

فارس را کاها دهد و به خصوص نياز خود به خليجمتحده به مداخله در آنجا را کاها مي

نيازي آمريکا به غرب آسيا طرفداران فرض استقالل انرژي و بي (.Friedman,2012)«دهدمي

هاي اياالت متحده اولويتترين يکي از مهمهاي اخير کنند که تا پيا از سالاينگونه مطرح مي

در اين روند ايجاد شده  اساسيتغييرات  بود، اما اخيراً انرژيتضمين دسترسي به منابع  بر تمرکز

حضور و نفوذ آمريکا در غرب آسيا ماهيت است، اين موضوع بدون ترديد تغييرات مهمي در 

  کند.ايجاد مي

اياالت  آمريکا شده است. هنگامي که رژيان منابع مورد نياز جايگزينمنجر به  شيل نفتانقالب 

 به خارج راانرژي خود  به منابع وابستگيشود، متحده به عنوان يک توليد کننده بزرگ تبديل 

 يک و يابدمي افزايا نيز عرضه که دهدمي نشان متحده اياالت در شيل انقالب. خواهد دادکاها 

اين مسائل باعث شده  (.Kumar,2018)کندمي ايجاد آمريکا انرژي صنعت براي آلايده وضعيت

 فسيلي هايبزرگ سوخت کننده صادر و کننده يکي توليد به نزديک آينده در است که آمريکا
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اينگونه اشاره شده  2017در همين رابطه در سند راهبرد امنيت ملي ترامپ در سال  تبديل شود.

نقا محوري آمريکا  خواهد بود. انرژيحوزه  براي اولين بار در تاريخ، کشور برتر در آمريکا» که:

دسترسي به  تبديل خواهد شد، کننده و نوآورمصرف در نظام جهاني انرژي به عنوان توليدکننده،

، قدرتمند مرفهبراي آمريکاي  مبناي اعتمادپاک، مقرون به صرفه و قابل داخلي  منابع داخلي انرژي

 طبيعي، گاز سنگ، زغال از جمله فراوان انرژي منابع اين براي آينده خواهد بود.رهاسازيو ايمن 

 ايجاد را آينده رشد اساس و پايه و کندمي تحريک را اقتصاد ايهسته و صنعت تجديدپذير نفت،

 و کند.تجارت استفاده 1انرژي وريبهره و داخلي منابع در ما ثروت از بايد ما ملت. کندمي

 نفتي منابع ما.است مهم بسيار انرژي بازار برابر در مقاوم اقتصاد يک براي انرژي گذاريسرمايه

 توسعه را خودشان تا کنندمي ترغيب را کشورها ساير و کرد خواهيم نوسازي را خود استراتژيک

نشانگر سناريوهاي آينده صنعت نفت  (3شکل) .(National Security Strategy,2017:22)«دهند

 تخمين زده شد. 2020شيل است که تا سال 

 2020ـ  2005هاي تخمين توليد نفت شيل آمريكا بين سال نمودار(: 3شكل)

 

 (Source:Hpdi,Eia,Team Analysis For Nic,2019) 

با واقعيت همراه گرديد.  2020انجام شد با اندک تفاوتي در سال  2005بيني که در سال اين پيا

ميليون بشکه رسيد  19به نحوي که توليد نفت آمريکا در اين سال تقريباً به ميانگين توليد روزانه 

                                                           

1.Energy Efficiency 



198 1401تابستان دوم،م، شماره هجدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

هنوز به رغم چنين استقاللي  کننده نفت در جهان تبديل کرد.الً آمريکا را به بزرگترين توليدکه عم

 فارسخليج و است انرژي منبع ترينمهم همچنان نفتدر اين خصوص شبهاتي زيادي وجود دارد؛ 

 توليد منطقه تريناستراتژيک و بزرگترين کم، بسيار استخراج هايهزينه و گسترده ذخاير وجود با

 دليل همينبه . ماند خواهد باقي مدتي تا و ترين بازار انرژي براي آمريکا استنفت است و مهم

 آن متحدين نزديکترين و متحده اياالت امنيت براي همچنان افتد،مي اتفاق منطقه در که آنچه

آمريکا به منظور حفظ تعادل قيمت نفت به همکاري با عربستان سعودي نيازمند  دارد. اهميت

با  نزديک از آنها .است جهان در نفت توليدکننده کشور بزرگترين هستند. از منظر آمريکا عربستان

 سطوح در نفت قيمت حفظ بر مبني کاخ سفيد هايدرخواست مورد در و اندکرده آمريکا همکاري

 رخدادهاي زيادي نظير جنگ اعراب و اسرائيل، 2020تا  1950از سال  هستند. پاسخگو معقول

فعاليت حمله آمريکا به عراق،  جنگ عراق با ايران،حمله عراق به کويت، انقالب اسالمي ايران،

تنا انرژي ميان روسيه و عربستان و کرونا اتفاق افتاده  گروه تروريستي داعا در عراق و سوريه،

نشانگر اين مهم  (4شکل)است که به شدت افت و خيز قيمت نفت را تحت تأثير قرار داده است. 

 است.
 1950ـ  2020امنيتي سير تطور تأثيرپذيري قيمت نفت از رخدادهاي بزرگ سياسي ـ (: نمودار4شكل)

 
 (2020West Texas Intermediate,Source: ) 

مسئله راهبردي ديگر اين است که در صورتي که آمريکا به لحاظ انرژي به مرحله خودکفايي برسد 

 به خود به واسطه اينکه تمامي کشورهاي توسعه يافته اقتصادي جهت تداوم توسعه اقتصاد اما
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اختالل در چنين  امنيت در تنگه هرمز به شدت وابسته هستند لذافارس و خليج نفتي واردات

در  به همين خاطر سعي در کنترل اين کريدورها دارد. گردد.نگراني شديد آنها مي باعث کريدوري

شرايطي که آمريکا تا حد قابل توجهي از ميزان وابستگي خود به انرژي غرب آسيا کاها دهد، 

کننده انرژي هاي حياتي کشورهاي مصرفتسلط بر شريان دارد. سعي در کنترل کريدورهاي انرژي

کننده انرژي محسوب پذيري جدي براي کشورهاي وارديک نقطه عطف براي اين کشور و آسيب

شود.کريدورهاي صادرات دريايي انرژي در واقع همان مسيرهايي است که تجارت دريايي نيز مي

 هوشمندانه سياست تجارت دريايي يک مسيرهاي گيرد. طرح تسلط براز اين معابر صورت مي

المندب را در اختيار غرب آسيا دو کريدور راهبردي تنگه هرمز و باب (.Finabel,2018:2)است

تنگه هرمز  هاي جهاني به شمار آورد.ها براي قدرتترين گذرگاهتوان آنها را پراهميتدارد که مي

ميليون بشکه نفت را از خود  8/4المندب روزانه ميليون بشکه و تنگه باب 19به صورت روزنه 

 تسلط بر ديگري قدرت هر کنترل شودمي باعث فارسخليج در آمريکا نظامي حضوردهند.عبور مي

  .باشد کمتر بسيار منطقه هاي صادرات انرژيشريان بر
 . تجارت جنگ و فروش تسليحات  5ـ1ـ6

 هاي توسعه اقتصاي خود را بر بستر بازاريابي،اقتصادي آمريکا يکي از اهرم نخبگان سياسي و 

اند؛ سياست راهبردي صادرکنندگان افزار و تسليحاتي متعارف قرار دادهتوليد و فروش  جنگ

خيزي را در کانون توجه اسلحه به صورتي است که به منظور بازارسازي غالباً مناطق مستعد بحران

هاي جهان است و هم زمان که ترين گستردهناآرامترين و غرب آسيا يکي از پرتنا دهد.قرار مي

به انبار انرژي دنيا مشهور گشته، به کانون تنا و متعاقباً انبار تسليحات مبدل شده است. معماي 

اعتمادي کنشگران محلي نسبت به يکديگر بر رشد فزاينده روندِ خريد تسليحاتي در امنيتي و بي

راني عمده کشورهاي عربي از بقا و امنيت آنها را به سمت نگ منطقه تأثيرات بنيادي گذاشته است.

ترين صادر کننده در اين ميان آمريکا بزرگ خريدهاي تسليحاتي هنگفت از غرب سوق داده است.

ميليارد  13تسليحات دنيا است و از بين ده کشور اول خريدار تسليحات چهار کشور عربستان با 

ميليارد و عراق  454ميليارد و  2ميليون دالر و قطر با  373د و ميليار 3ميليون دالر، امارت با  5و 

 عربستان توسط اسلحه آسيا قرار دارند. وارداتميليون دالر در منطقه غرب 233ميليارد و 2با 
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تسليحات  واردکننده بزرگترين به مسئله عربستان را اين و است يافته افزايا درصد 192 سعودي

 بخا .(Wezeman and Others,2019:11)است کرده تبديل 2019تا  2007 هايسال بين جهان

 هنگامي افتاد، اتفاق اوباما هاي رياست جمهوريسال در رياض با آمريکا تسليحات معامالت عمده

 ميليارد 60 بال  بر توجهي قابل بخا داد. به کنگره پيشنهاد دالر ميليارد 117 دولت وي مبل  که

 يمن زرهي بود که در جنگ جنگنده و خودروهاي هواپيماها، هليکوپترهاي پيشنهاد دالر شامل

 اياالت در و تجارت تسليحات فروش عمده روند .(Hartung,2019)اندقرار گرفته استفاده مورد

اشتغال دارد. به همين خاطر است که دولت ترامپ که با شعار افزايا رفاه  تأثير زيادي بر متحده

 اصلي را به عنوان محور تسليحات فروش توسعه اشتغال روي کار آمد افزاياکاها بيکاري و  و

مدارن وي در نخستين اقدام خود انتصاب سياست خود قرار داده است. دولت خارجي سياست

 2018 آوريل در را اسلحه فروش سياست دستور طلب را در دستور کار قرار داد. دولت ويجنگ

 کنندگان اسلحه،آمريکا با ديگر توليد رقابت افزايا بر صريح تأکيدشد که دال مرکزي آن  منتشر

اسلحه در کشور است. از منظر نخبگان سياسي  کنندگان از توليد حمايت نيز و مشاغل ترويج

ميليون نفر در آن مشغول به کار هستند در تأمين  1.7سازي که بيا از آمريکا صنعت پوياي اسلحه

 آمريکا حتي به منظور امنيت (.Whitehouse,2018)بديلي داردثيرات بيمنافع اقتصادي اين کشور تأ

از قاعده  چنين صنعتي براي تجاري هايهاي سازنده اسلحه و ايجاد فرصتاقتصادي شرکت

 هاينگراني و بشر بحث حقوق اهميت نظارتي بهره گرفته است که شامل کاها محيط سازيساده

هاي بررسي روند به بخشيدن سرعت جهت تالش. است اقتصادي مالحظات نفع به استراتژيک

گرم با  سالح صادرات کردن روند آسانتر و همچنين عمده تسليحات فروش به منظور نظارتي

بازرگاني، يعني  وزارت نظر زير آنها دادن قرار و خارجه امور وزارت حذف صالحيت بررسي

کارهايي صورت گرفته در دوره دونالد گيرد، از زمره ديگر کمتري صورت مي نظارت که جايي

 ميليارد 110 انگيزقرارداد حيرت 2018 سال بهار دردولت آمريکا  (.Hartung,2019)ترامپ است

آمريکا را منعقد  تاريخ در معامله ترينبزرگ سعودي به عنوان عربستان به دالري فروش تسليحات

سازي تصور سعي کرده تا با برجستهآمريکا طي اين دوره  (.Boduszyński,2019:13-14)ساخت

هاي آمريکايي را افزايا بدهد و پايداري هاي عربي ميزان فروش سالحتهديد از ايران نزد دولت
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ميزان رشد اقتصادي آمريکا را حفظ کند. اين مسئله به ميزان قابل توجهي درصد بيکاري در آمريکا 

 40000 ايجاد باعث تسليحات اعتقادند که فروشمقامات آمريکايي بر اين  را کاها داده است.

 و( F-16کاروليناي شمالي)توليدکننده هواپيماهاي  جمله از کليدي اياالت از تعدادي شغل در

 هاي دفاع موشکي پيشرفته(هاي پيشرفته(وماساچوست)توليدکننده سيستماوهايو)توليدکننده تانک

ک سال پس از انعقاد قرارداد کالن تسليحاتي و ي 2018در همين رابطه ترامپ در سال  است. شده

 کرد موافقت پادشاهي سنگين من با عربستان در سال گذشته اين از مذاکره پس» با عربستان گفت:

 امر اين .است پول يک رکورد مقدار اين. کند گذاريسرمايه متحده اياالت در دالر ميليارد 450 که

 خواهد ايجاد متحده اياالت براي را اضافي ثروت و شگرف اقتصادي توسعه شغل، هزار صدها

 بوئينگ، هايشرکت از نظامي تجهيزات خريد براي دالر ميليارد 110 دالر ميليارد 450 از. کرد

 با اگر .شد خواهد هزينه آمريکا دفاعي بزرگ پيمانکاران از ديگر بسياري و رايتون مارتين، الکهيد

بسيار  بود. خواهند بزرگي سودجويان چين و روسيه کنيم، فسخ را قراردادهايي چنين احمقي

تجارت  اقتصاد و (.Whitehouse,2018)«ايمآورده دست به را نوپا تجارت اين همه خوشحاليم که

جنگ يکي از رويکردهاي مهم آمريکا به منظور افزايا فروش تسليحات در غرب آسيا است. 

هاي نمايد. شرکتنصيب اقتصاد آمريکا مي بدون ترديد جنگ و تنا در اين منطقه سود زيادي را

ها به عنوان اهرم اصلي تجارت ثباتيها، تورم تهديد و تطويل بيسازي اکنون به بحراناسلحه

تفاهم سياسي،  اي غيرنظامي،منطقه در واقع چارچوب کنند.نگاه مي (,1999:156Danchev)1جنگ

سازي هاي اسلحهراستاي منافع و ترجيحات کمپانيو پديداري امنيتي فراگيرتر در  پايدارتر ثبات

ثباتي در غرب آسيا و آمريکا نيست بلکه جهت سودآوري و پايداري صنعت تسليحاتي نيازمند بي

 ديگر مناطق هستند.

 غرب آسيا منطقه . راهبردهاي آمريكا در5ـ2

يرند و سعي گبهره مي هاي ذيل جهت نيل به اهداف خودها غالباً از ترکيبي از استراتژيآمريکايي

 ا بهترينهگرايي تهاجمي و متناسب با موقعيت مکاني و زمان پديدهکنند که با رويکرد واقعمي

 استراتژي را در پيا بگيرد:

                                                           

1.The Business of War 
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 . موازنه فراساحلي5ـ2ـ1

ي مستقيم آمريکا در غرب آسيا بر اين اعتقادند که ضرورت مداخله مستقيم يک مخالفان مداخله

آور نيست بلکه غيرعقالني است. طرفداران ساز است و نه تنها منفعتو هزينهرويکرد خطرناک 

سپاري مسئوليت پيگيري اهداف ايده عدم مداخله در منطقه يک راهبرد تحت عنوان احاله و برون

 چنانچه آمريکا سازند.اي به کشورهاي مستعد و تقريبا قدرتمند را مطرح ميو منافع منطقه

 خود نيروهاي از زيادي تعداد آنکه بدون کند غرب آسيا را تأمين در خود ياصل منافع خواهدمي

 (،Hanlon and Allawi,2020)توانمند شرکاي به کند، بيا از هر چيزي گسيل منطقه به را

قبل از پرداختن به  تر از همه بدبين نسبت به همسايگان قدرتمند نياز دارد.پذير و مهممسئوليت

اي در سياست سازي فرامنطقهموازنه يا مستقيم مداخله داشت که تصميم به اين راهبرد بايد توجه

خارجي آمريکا به نوع و ماهيت تهديد و درجه خطر پديدار شده براي منافع حياتي بستگي دارد. 

اي و برخورد با رخدادهاي متعدد به طرق مختلف رفتار کرده آمريکا طي چند دهه حضور منطقه

گرايي، مداخله گزينشي وع راهبرد انتخابي آمريکا از مداخله مستقيم، انزوانشانگر ن (5شکل)است. 

 هاي مختلف است.اي در بحرانسازي فراکرانهآفريني مستقيم و موازنهتا نقا

 نمودارالگوهاي مداخله آمريكا در منطقه غرب آسيا(: 5شكل)

 

 (Source: Quero and Dessi,2019:8( 
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طرفداران چنين رويکرد استراتژيکي ضمن مخالفت با ايفاي نقا آمريکا به عنوان پليس جهاني  

 عنوان و نادرستي تحت هاي بلندپروازانهو لشکرکشي به ساير مناطق بر اين اعتقاد هستند استراتژي

رويه عراق شده است.  و افغانستان زايي درهزينه هايناکامي اي در دوره بوش باعثمنطقه تحول

سياست خارجي دونالد ترامپ به اين صورت بوده که نشان دهد آمريکا ديگر تمايلي به ايفاي 

اي نقا پليس جهاني نداشته و همانند گذشته حاضر نيست براي تأمين امنيت متحدان منطقه

 هايمستقيماً هزينه نمايد، بلکه بر اين عقيده است که متحدان بايد خودشان قادر به تأمين هزينه

امنيتي بوده و اياالت متحده تنها در مواقعي به طور مستقيم وارد خواهد شد که کشور هدف 

همين  .(Mousavi Shafaee and Monfared,2019:170)هاي مداخله را آمريکا بپردازدهزينه

 در را استراتژيک اهداف به دستيابي جديد هايکرد تا روش وادار را متحده اياالت مسائل

 دهندگان،مسئوليت و فشار بر ماليات و بار کنند جستجو کشور از خارج هايدرگيري

مداخله مستقيم  (.Krieg,2016:112)رسانندمي حداقل به نيز را آمريکا ارتا و گذارانسياست

با توجه به اين  (.Quero and Dessì,2019:8)است هاي زياد و نتايج محدودي به دنبال داشتههزينه

 اي راپيشرو منطقه کشورهاي ، ساير1فراساحلي توازن استراتژي کردن دنبال با مسائل واشنگتن

کنند. اين مسئله بار مسئوليت  مبارزه خود خلوت حياط در تهديدآميز حريفان با کند تامجبور مي

دار عهده امنيت و صلح کند به خاطر دهد و متحدان عربي را مجبور ميرا کاها مي متحده اياالت

 (.,308:2016Goldberg)بپردازد 2و در مواقع لزوم صرفاً به رهبري از پشت صحنه مسئوليت شوند

 تعهدات کاها جهت هوشمندانه برخي از نخبگان سياسي آمريکا راهبرد احاله مسئوليت را روشي

کنند. اي قلمداد ميبيشتر با کشورهاي منطقه هايهمکاري تقويت ضمن در و پرهزينه نظامي

به رويکرد برخي کشورها که درصد کسب امنيت خود با هزينه انساني و مالي همچنين آنها نسبت 

 گويد:مي آمريکا دفاع سابق گيتس وزير کنند. در همين رابطه بابآمريکا هستند انتقاد مي

 (.Parsi,2020)«بجنگند ايرانيان آمريکايي با سربازان خون قطره تا آخرين خواهندمي هاعربستاني»

 به بايد نظامي نيروي از استفاده در»سند امنيت ملي آمريکا چنين اشاره شده که: در همين رابطه 

                                                           

1.Offshore Balancing 

2.Leading from Behind 
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 نظامي اقدام باشد. آستانه ما انتخاب اولين نبايد نيرو از استفاده. کرد انتخابي رفتار و اصولي صورت

 خواهيم تالش در ما مواردي چنين در. نشود تهديد مستقيم طور به ما منافع که است بيشتر هنگامي

 National )«کنيم را تقسيم پايدار دستاوردها و نتايج خود، شرکاي و متحدان بسيج با تا بود

Security Strategy,2015:8.)  در اين راهبرد آمريکا به حضور ديپلماتيک خود در منطقه ادامه

استفاده دار خود در خاورميانه دهد و از نيروي هوايي و دريايي جهت نمايا تعهدات دنبالهمي

هاي فوري به تهديدهاي غيرمنتظره را به رخ هاي ارتا آمريکا را در واکناکرد تا ظرفيتمي

يکم؛ آمريکا  به طور کلي موازنه فراساحلي سه مزيت ويژه براي آمريکا در پي دارد.. ديگران بکشد

جهي را ذخيره منابع قابل تو دفاع از آنها بود به متعهد آمريکا ارتا که مناطقي کردن محدود با

 هدر از از اين منظر موازنه فراساحلي کند.در داخل کشور مي گذاريکرده و آن را صرف سرمايه

 تا دهدمي اجازه دولت به کندمي پرهزينه جلوگيري هاي فرسايشي وجنگ در منابع دادن

شديد  از بدبيني دوم اينکه؛ .توسعه صرف کند و تحقيق را در بخا آموزش، بيشتري هايسرمايه

 کند.گرايان ساير کشورها نسبت به مداخالت نظامي آمريکا در کشور خود جلوگيري ميملي

گرايان را به سمت مقامات آمريکايي بر اين باورند که اشغال کشورهاي خارجي بسياري از ملي

لذا جهت جلوگيري از اين مسئله بايستي تا حد امکان پيگيري  دهد،اقدامات تروريستي سوق مي

 سوم اينکه سربازان اي آمريکا را احاله کرد و به مداخله نظامي آخرين گزينه باشد.منافع منطقه

 يک در شرايط حياتي و اينکه يک کشور تحت خطر شديد و قريب توسط فقط متحده اياالت

 بالقوه صورت قرباني اين در. شد خواهند مستقر کشور خارجي خاک باشد، در احتمالي هژمون

 Mearsheimer and)خواهند ديد اشغالگر يک نه و ناجي يک عنوان به را دهمتح اياالت

Walt,2016:75.) 

 .آتش بياري معرکه5ـ2ـ2

نقا اصلي را در است که بحراني رخ داده و آمريکا راهبرد آتا بياري معرکه ناظر بر وضعيتي  

تحريک طرفين ساز و کارهاي همچون ت بحران اين کشور سپس ؤيآغاز بحران ندارد، پس از ر

آمريکا سابقه ديرپايي در کاربست اين راهبرد  گيرد.ها در پيا ميثباتيرا جهت فرسايشي نمودن بي
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ي آلمان نازي هنگام حمله1941اين استراتژي را زماني که سناتور بود در ژوئن  1هري ترومن دارد.

ي است بايستي به روسيه اگر ما ببينيم که آلمان در حال پيروز» به شوروي پيشنهاد داد و گفت:

کمک کنيم و اگر روسيه در حال پيروزي باشد ما بايد به آلمان کمک کنيم و به اين وسيله اجازه 

در  (.Mearsheimer,2001:262)«ها به کشتار يکديگر بپردازنددهيم که تا آنجا که ممکن است آن

داري اجازه دادند که آلمان هدفآمريکا به طرز  انگلستان و» گويد:مي 2همين رابطه ژوزف استالين

اي بتوانند بر گران فراقارهو شوروي به کشت و کشتار عليه يکديگر بپردازند تا آنکه آن موازنه

 رئيس ترامپ دونالد با اينکه (.Mearsheimer,2001:263)«بعد جنگ سرد مسلط شوند اروپاي ما

 هايکند، غالباً وعدهمي صحبت خاورميانه در مواضع خود در خصوص منطقه آمريکا جمهور

سعودي و مقابله با تهديدهاي  عربستان و اسرائيل مانند متحده، اياالت ايمنطقه شرکاي از پشتيباني

است. شواهد و  کننده گمراه مداخله نظامي در منطقه بحث سازد اماايران را مطرح مي تهديدهاي

مداخله نظامي در منطقه در واقع  خواستار  قرائن نشانگر اين است که دولت ترامپ

تر و بياري معرکه به نحو مناسباز اين رو راهبرد آتا ٬(Benaim and Hanna,2019:24)نيست

ها هنگام مشاهده طبق اين رويکرد آمريکايي کند.تري منافع اين کشور را تأمين ميکم هزينه

آميز و تهاجمي در شرايط هاي تحريک ها سعي بر اين دارند که معرکه بحران را با سياستبحران

بياري معرکه خواستار صلح و ثبات در غرب اين کشور از طريق راهبرد آتا زا قرار دهند.تنا

گرايانه هاي مداخلهآسيا نيست. اکنون بحران سوريه، يمن، بحران کنوني عراق به وسيله سياست

 آمريکا حالت فرسايشي به خود گرفته است.
 خونريزيگذاري و طعمه.5ـ2ـ3

گذاري و به دنبال آن خونريزي ناظر بر اين مسئله است که آمريکا نسبت به وجود هايطعمه راهبرد

سازي ي غرب آسيا آگاهي دارد، تحت چنين شرايطي مقدمهبستر تفرقه و خطوط گسل درون منطقه

از گيري اي يک ضرورت است.آمريکا درصدد است که با بهرههاي درون منطقهوقوع درگيري

اين مسئله از  منطقه را درگير ناآرامي کند. 3آفريني و با درست کردن يک قوس بحرانراهبرد تنا
                                                           

1.Harry Truman 

2.Joseph Stalin 

3.Arc of Crisis 
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کند و در واقع منطقه هاي آمريکا در منطقه ممانعت ميهاي ناسيوناليستي با سياستمقابله جريان

هاي بحراناز اين رو به وجود آوردن  (.Marshall,2008:1)شودهاي درون دولتي ميدرگير جنگ

مصنوعي درکشورهاي منطقه و به دنباله آنها کشاندن کشورهاي موجود در جهان اسالم به گرداب 

گذاري را از طريق آمريکا راهبرد کالن طعمه گذاري است.هاي فرسايشي يک نوع طعمهبحران

نيز تهديد و طعمه در غرب آسيا  کند.ترس،سازي ميفرهنگ ترس در منطقه پياده ترفند ايجاد

چيزي که فرهنگ ترس در غرب آسيا را نهادينه ساخته بدبيني غيرواقعي  آن همزاد همديگر هستند.

شده که آمريکا بر روي اين ترس همين مسئله باعث کشورهاي عربي نسبت به ايران است.

محوري آمريکا درمنطقه به منظور  سياست هاي مختلفي را در ميان کشورهاي عربي بگذارد.طعمه

تصويرسازي مصنوعي و ديگرستيز از بازيگران در قبال همديگر  ،1ستر ينه ساختن فرهنگنهاد

 2هراسيهراسي مشاهده کرد. ايرانتوان در ترفند ايرانترين مصداق اين مسئله را ميبرجسته است.

در تالش  کند. واشنگتننزد حکمرانان عربي برجسته مي را تهديد دائمي هراس و احساس فرهنگ

همچنان تهديد کشورهاي  بينيپيا قابل آينده براي جلوه داده که« شر بزرگ»که ايران را هستند 

عربي خواهد بود، از همين رو سعي بر اين دارند که امنيت را به عنوان يک کاالي با ارزش به 

 کشورهاي عربي صادر کنند. 

اريوي مطلوب خود مبناي ايجاد فرهنگ ترس در ترفند توليد تهديد نهفته است.آمريکا در سن

در صورت درگيري  همواره سعي در قرار دادن ايران و عربستان در وضعيت جنگ با همديگر دارد.

هاي فراواني خواهند ديد. بدون ترديد چنين جنگي فراگير خواهد بود و دو کشور قطعاً آسيب

زرگ جهان هاي اقتصادي و فرهنگي اين دو کشور بدامنه آن منطقه را در برگرفته و زيرساخت

سنجي وقوع درگيري ميان ايران و عربستان سعودي آمريکا از امکان غفار کند.اسالم را تضعيف مي

 آمريکابه عنوان نمونه  گيرد.گذاري را در ميان ديگر کشورهاي اسالمي به کار ميرويکرد طعمه

 کامل محاصره اين کشور اجازه .کرده است واگذار عربستان در قالب يک طعمه به را يمن مسئله

وقوع چنين  اجازه حالي در بايد توجه داشت که آمريکا يمن داده است. دريايي و زميني هوايي،

                                                           

1.Culture of Fear 

2.Exporting Iranophobia 
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 و خواهندمي يمني مردم که نيستند چيزهايي هااين دانستاقدامي توسط عربستان را داده که مي

  (.Atlanticcouncil,2020)شود طي بايد که جهت صلح در يمن نيست مسيري اين
 سازي پايگاهي.راهبرد شبكه5ـ2ـ4

سازي پايگاهي از زمره راهبردهاي اصلي آمريکا به منظور محافظت از منافع خود در غرب شبکه

ها و اهداف خود اجتناب آسيا است. آمريکا حضور نظامي در غرب آسيا را به منظور نيل به انگيزه

 نتايج کسب منطقه، بر به منظور تسلطداند. در واقع اين کشور هنوز در تالش است که ناپذير مي

اي را دائر کند. اين هاي نظامي گستردهترجيحات خود، پايگاه مطابق آن سازماندهي مطلوب و

استراتژي ناظر بر ايجاد سلسله مراکز نظامي و امنيتي درهم تنيده و مرتبط با هم در غرب آسيا 

اي مشترک در راستاي پيگيري اهداف منطقهويژه متفاوت، از يک دستور کار  رغم کاراست که به

کننده کافي به منابع تهديد اندازه به بايد متحده سازي پايگاهي اياالتکنند. طبق ايده شبکهپيروي مي

آمريکا اکنون تقريباً در تمامي کشورهاي منطقه  کنند. آنها جلوگيري نظامي حمله از تا باشد نزديک

هاي عراق و افغانستان به تدريج بر ميزان رده است. پس از جنگهايي را احداث کبجز ايران پايگاه

آمريکا  نيروهاي .(Lostumbo and Others,2013:3)هاي اين کشور در منطقه افزوده استپايگاه

 تهديد فوري جهت مقابله با نقاط هدفي را دارند که آمريکا آن را هايحاضر در اين مراکز توانايي

دريايي و  هاي هوايي،ها ذيل ماموريتاين پايگاه است. داده تشخيص خود منافع براي اساسي

 کنند.اي حمايت ميهاي همديگر به صورت شبکهکنند و به عالوه از ماموريتزميني ايفاي نقا مي

نکته مهم  شود.ها بالفاصله توسط ساير پايگاه حمايت ميهر گونه حمله به هر يک از اين پايگاه

ها است.اين مراکز غالباً در اطراف ايران، ذخاير انرژي نفت و گاز همچون پايگاهپراکندگي اين 

 را هامأموريت از وسيعي طيف هاپايگاه اين در آمريکايي اند.عراق، قطر و عربستان دائر گرديده

نظاميان کشورها متفق  آموزش تا گرفته تجاري تجاري مسيرهاي در زنيگشت از دهند،مي انجام

تروريستي و حمله به مواضع کشورهاي ناهمسو و حمايت  ضد عمليات در شرکت تا کشوربا اين 

  (.Ashford,2018:131-132)دهنداز کشورهاي همسو را انجام مي

ها شکل داده و هماهنگي اين پايگاه توسط عربي کشورهاي با متحده اياالت امنيتي هايمشارکت

 جهت را با کشورهاي ميزبان شرايطي منافع همپوشاني .(Boduszyński,2019:13-14)شودمي
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نيست،  يکسان منافع معناي وجود به متحده فراهم ساخته است. همپوشاني منافع اياالت حضور

يک پايگاه   C در کشورB کشور بر نظارت جهت  Aهمپوشاني منافع منجر به اين شده که کشور

کند و را در راستاي منافع خود تصور مي  A نيز به واسطه اينکه سياست  کشور Cکشور دائر کند.

  Aآورد با آن موافقت کند. نکته ديگر اينکه کشوررا نيز يک تهديد عليه خود به شمار مي Bکشور 

سازد بلکه امکانات تسليحات راهبردي خود را هميشه در يک منطقه نزديک به تهديد مستقر نمي

سازد، به عنوان نمونه ممکن است ر مستقر ميلجستيکي را در کيلومترها دورتر در خاک کشور ديگ

در عراق مستقر نباشد،  اطالعات آمريکا تحليل و تجزيه عمليات و ايماهواره زميني هايايستگاه

 و هوايي هايپايگاه لجستيکي جهاني شبکه يک به کنندمي فعاليت عراق در که يا اينکه نيروهايي

 2003ها پس از جنگ عراق در سال اينکه آمريکايي به رغم .هستند در درياي عمان متکي دريايي

کردند و چنين اظهار  بسياري از کشورهاي منطقه  در دائمي نظامي هاياقدام به تأسيس پايگاه

 نفت جريان از اطمينان و خاورميانه در صلح دفاعي جهت ايجاد داشتند که اين تصميم اقدامي

 حمله جهت تسريع در آمريکايي نيروهاي راهبرد برايها يک است اما بايد توجه داشت اين پايگاه

.مقامات آمريکايي بر اين اعتقادند کنندمي انتخاب آنها ي غرب آسيا است کهمنطقه در ملتي هر به

حمايت  فرماندهي مراکز و هاپايگاه از ايپيچيده شبکه توسعه از همچنان اين کشور بايدکه 

و اهرمي  استراتژيک عليه منبع تهديد محاصره منطقه يک در دريايي پايگاه نگهداري و حفظکنند.

اين مسئله يک اهرم مناسب براي سرکوب نيروهاي  .است آينده احتمالي هايدرگيري مؤثر در

 در مستقر نيروهاي آمريکايي پراکنده آنها عليه همواره احتمال حمالت طرفدار ايران است که

در شرايط کنوني به وسيله مهمات مخصوص  از خاک آمريکا وجود دارد.چنين مراکزي خارج

 ماه از آمريکا ارتا به عالوه (.Jones and Others,2019:10-11)اندهاي ارتا اشباع شدهعمليات

است.اين کشور هم اکنون  کرده اعزام خاورميانه به اضافي نيروي هزار 14 کنون تا 2019 سال مي

قطر، اردن،ترکيه، افغانستان، عمان، امارات، بحرين هاي نظامي در عراق، سوريه، عربستان، پايگاه

هاي نظامي آمريکا در منطقه و شبکه ارتباطي است نشانگر پايگاه (6شکل) (.Berger,2020)دارد

 باشد.که ميان آنها برقرار مي
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 سازي پايگاهي آمريكا در غرب آسياراهبرد شبكه نقشه(: 6شكل)

 
 . طرح ناتوي عربي 5ـ2ـ5

کشورهاي عربي را به تشکيل يک واحد نظامي متشکل و فرادولتي مشابه با سازمان پيمان آمريکا 

 استراتژيک راهکار آمريکا ابتکار اتحاد امنيتي و سياسي آتالنتيک شمالي تشويق کرده است.

طرح ناتوي عربي به اين صورت است که مشارکت  کلي نماي است. 1موسوم به مسا خاورميانه

هستند. مقامات آمريکا اينگونه تصور  فارسعضو خليج همان کشورهاي ژهکنندگان اصلي پرو

 همسايه ايران کشورهاي بالستيک هايموشک رشد به رو هايکنند که تواناييتهديد را برجسته مي

 خواهد کارآمد و موثر حلراه يک مطمئناً فارسخليج مشترک دفاعي لذا سيستم کند،مي نگران را

ز اين رو همزمان با مطرح ساختن تهديد ايران تشکيل واحدهاي واکنا ا (.Finabel,2018:5)بود

کارآزموده و فرادولتي  متخصص، هزار نفر و متشکل از نيروهاي منظم، 40000سريع که با ظرفيت 

محل استقرار اين نيروها با  کنند.را يک اهرم ضروري جهت مقابله با تهديد ايران قلمداد مي

نيروها توسط يک ژنرال  .فارس استخليج ر يا يکي ديگر کشورهايفرماندهي دائمي در مص

مختلفي  جنگي هايبخا ناتوي عربي شامل فرماندهي ساختار شد. عربستاني فرماندهي خواهند

نفر  1000 تا 500در همين رابطه شود.ويژه مي نيروهاي و زميني دريايي، هواي، از حمله نيروهاي

 را دريايي نيروي فرماندهي سرويس 5000 حدود.بود خواهند نيروي هوايي فرماندهي عضو

                                                           

1.Mesa 
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 هزينه مربوطه کشورهاي .بود خواهند زميني نيروهاي عضو بخشي 35000 تقريباً .دهندمي تشکيل

مطابق نظر مقامات آمريکاي اين ائتالف نوظهور سني نه تنها به  .کنندمي پرداخت را افسران اين

شده به وسيله لحاظ آموزش سايبري، نيروهاي ويژه و مسلح لحاظ اطالعاتي و تدارکات بلکه از

 (.Stavridis,2015)شونداين کشور برخوردار ميپهپادهاي بدون سرنشين از حمايت 

تأمين  اي به نيروهاي عربي و تفويضطرح ناتوي عربي در واقع از ايده احاله مسئوليت منطقه

رويژه ناتوي عربي چهار کافارس و غرب آسيا به يک سازمان امنيتي ـ نظامي است. امنيت خليج

هاي ظاميامروزه به يک پايگاه براي مقابله با ن کشورهاي عربي مهم براي آمريکا در پي دارد.

اتوي عربي ناست، از اين منظرگاه   سوريه و لبنان عراق، در هاي آمريکاسياسي ناهمسو با سياست

بي از سوي ديگر تهديد ايران و نگراني کشورهاي عر.است ايران با هت رويارويييک جبهه ج

يخي ناشي سازد و همين مسئله ذهنيت تارزمينه همکاري ميان ناتوي عربي و اسرائيل را ميسر مي

 بايد توجه داشت .(Ahmadi,2018)را از ذهنيت اعراب خواهد زدود 1973و  1967هاي ازجنگ

نيز  ائيلاسر و متحده اياالت دخالت بر داللت شود اتحاد ايجاد باعث که نظامي معاهده که چنين

دو به  اي آنها هرطرح ناتوي عربي با اهداف منطقه اهداف و به واسطه هماهنگي ساختار دارد،

مند زمان عربي بهرهاطالعاتي از آن مي پردازند و در مقابل از مزاياي اين سا و امنيتي ارائه پشتيباني

ر داي روسيه و چين در وهله سوم منجر به کاها نفوذ و مقابله با حضور منطقه شوند.مي

يکا هاي آمرگردد، کار ويژه چهارم سازمان ناتوي عربي کاها هزينه مأموريتفارس ميخليج

 الي فشردههاي مهزينه دهدمي اجازه متحده اياالت به عربي امنيتي ـ نظامي است.در واقع پيمان

 دهد. کاها منطقه در را خود
 .راهبرد پهپادي 5ـ2ـ6

هاي گسترده نظامي را و عمليات 1فرشي يا بمباران اشباع آمريکا در گذشته عمدتاً رويکرد بمباران

 ايجاد منظور به بمب زيادي تعداد کرد. مطابق با رويکرد بمباران اشباع اقدام به پرتاباتخاذ مي

به طوري که در  (.Kasavchenko,2018:9)محوريت داشتي انتخابي، در منطقه يکنواخت ويراني

گردد. اما در راهبرد جديد آمريکا پهنه انتخابي مورد حمله تمامي استحکامات دشمن نابود مي

                                                           

1.Carpet Bombing or Saturation Bombing 
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روي اين اصل است که کميت حضور در غرب آسيا بايد جاي خود را به کيفيت بدهد و  تمرکز

مواردي از جمله رشد سريع صنعت هاي فرشي و حضور گسترده اجتناب شود.از بمباران

محوريت اين راهبرد را  از راه دور پذير دقيقهاي هدايتبا سيستم سرنشين هواپيماهاي بدون

آمريکا در دوره دونالد ترامپ به اين نتيجه رسيده بود که ضرورتي جهت حضور  دهند.تشکيل مي

اين رويکرد  .(Davtalab and Others,2020:220)گسترده و پرهزينه نظامي در غرب آسيا نيست

 از در همين رابطه پس در دوره رياست جمهوري جو بايدن نيز مورد دقت و توجه زيادي است.

: کرد اعالم خواند آمريکا مردم براي که ايبيانيه در بايدن افغانستان، از آمريکايي نيروهاي خروج

 شوندمي پهپادها شامل که داريم شودمي گفته 1افق از فراتر هايتوانايي بدان آنچه[ اکنون هم]ما »

 روي آمريکايي سربازان بدون خود اهداف و هاتروريست به توانيممي که است اين آن معناي که

  (. www.whitehouse.gov,2021)«کنيم حمله زمين

درصدد است تا نيروهاي نظامي خود در غرب  سازي پنتاگون اين کشورمطابق با راهبرد کوچک

گيري اي، سعي در بهرهتر با متحدان منطقهآسيا را کاها دهد و به موازات همکاري پايگاهي نزديک

اين کشور به سمت ايجاد ارتا . از تکنولوژي هواگردهاي بدون سرنشين و کنترل از راه دور دارد

و  شوندمي پنهان هاساختمان و هاتپه پشت در که سوق پيدا خواهد کرد ماهر و چابک کوچک،

طرح ارتا آمريکا اين است که  آيند.سپس هنگام روئيت دشمن به سمت هدف به پرواز در مي

 زمينيِ به اصطالح بان و بازدارنده مسلح و تهاجمي را جايگزين نيروهايدر آينده پهپادهاي ديده

ن سرنشين در راهبرد آمريکايي غالباً در هاي بدوکند. صنعت پرنده 2«زمين روي هايچکمه»

نظام عمليات ويژه خطرناک بوده، مناسب زدن به اهداف مهم، استفاده از پيادهجاهايي که براي ضربه

 هايهاي کمتر و موفقيت بيشتر در ميدانجلوگيري از خونريزي افسران آمريکايي و هزينهاست.

در همين  اي آمريکايي کسب کند.سياست خاورميانهتا پهپادها اهميت زيادي در  شده باعث نبرد

آمريکايي به منظور انجام  نيروهاي» گويد:دفاع سابق آمريکا مي وزير معاون ،3ولفوويتز پل رابطه

                                                           

1.Ver-the-Horizon Capabilities 

2.Boots on the Ground 

3.Paul Wolfowitz 

http://www.whitehouse.gov,2021/
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 براي انگيزه ايجاد اين مسئله منجر هستند. وابسته خارجي پذيرآسيب هايپايگاه ها بهعمليات

همسايگان آنها  از ما داشتندسترسي به منظور دور نگه ضد هايقابليت توسعه جهت مخالفان

 دوربرد وبدون هواپيماهاي شامل هاييفناوري از تعدادي از برداريبهره با بايد ما بنابراين شود.مي

بيني ها و دستور عملياتي قابل پيامخفي، وابستگي خود به پايگاه سکوهاي و سرنشين)يا پهپادها(،

پهپادها در آمريکا به انواع  (.Krepinevich and Others,2003:6)«کاها بدهيمپذير آنها را و آسيب

در آمريکا صنعت پهپادي  هاي بدون سرنشين مسلح نيستند.شوند و همه پرندهمتعددي تقسيم مي

پيشرفت قابل توجهي پيدا کرده است و از پهپادهايي که به وسيله دست به سمت هوا پرتاب 

تا پهپادهاي قدرتمند و فوق  اينچ طول داشتند، 30پ و ريون که حدود يعني مدل واس شدند،مي

فوت طول دارد ـ و گلوبال هاوک ـ که طول آن  27پيشرفته شکارچي يا پريديتور ـ که بيا از 

الزم به ذکر است دو نوع از  (.Blanchard,2011:1)شودباشد ـ را شامل ميحدود چهل فوت مي

مدل شکارچي  اند.پهپادهاي آمريکا مخصوصاٌ براي مناطق عملياتي نظير غرب آسيا طراحي شده

با مصافت طوالني داشته  هاي زيادي در عملياتيا پريديتور و ديگري دروگر يا ريپر که قابليت

 رود. ترين آنها به شمار ميپذيري بااليي با شرايط آب و هوايي مختلف دارند، برجستهوتطابق

 .راهبرد دفاع در عمق 5ـ2ـ7

 شود يککشسان نيز شناخته مي يا پذيرانعطاف يا عميق دفاع عنوان به عمق که همچنين در دفاع

 آن، انداختن تأخير به در سعي مهاجم، پيشروي اوليه از ممانعت جاي به که است نظامي استراتژي

 در دفاع اتکاي به راهبرد. دارد مهاجم کردن تسليم با هدف اضافي تلفات تحميل و زمان خريدن

طبق اين  آن است. وادار کردن تسليم با يا زمان طول در دشمن سرعت دادن کاها جهت عمق

 شود.ابتدايي محکم اجتناب مي دفاعي خط يک با دشمن دادنِ شکست راهبرد از تمرکز روي ايده

ها را به گستري فعاليتکند و امکان دامنصورت دفاعي عمل ميآمريکا در اين راهبرد در ابتدا به 

دهد و اجازه ميدهد قرار مي شده حفاظت مناطق عمليات دشمن را به صورت کم دهد،دشمن مي

آمريکا همزمان با اين اقدام برخي مراکز  شوند. هدف پراکنده قلمروِ سرتاسرِ تا نيروهاي دشمن در

شود اين مسئله باعث مي دهد،مرکزي نيروهاي دشمن را هدف قرار ميراهبردي و نقاط فرماندهي 

 نيروهايا پراکنا دهد و عمالً دست از را خود مهاجم ابتدايي به دليل ضعف مالي تحرک که
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به واقع آمريکا ابتدا در مقابل  گردد.گيري ميمنجر به تعدد مراکز در دسترس براي هدف

گيرد و عمالً راهبرد درهاي باز در ميان نبرد را اتحاذ نمي طلبانه مهاجم قرارهاي توسعهسياست

 ضعف نقاط عليه آساييکند، پس از پراکندگي نسبي نيروهايي مقابل، آنگاه ضدحمالت برقمي

هنگام  دهد.مي انجام سابقا مواضع به او راندنعقب يا وي توان فرسودن هدف با دشمن

پذير از راه دور و هليکوپترهاي فوق پيشرفته هدايتپراکني نيروهاي دشمن از پهپادهاي دامن

 (. Freedber,2018)گيرندآپاچي بهره مي

 .راهبرد تجزيه و تسخير5ـ2ـ8

اي و ايجاد فضاي صلح هاي منطقهاي که آمريکا به منظور خاتمه بحراناز زمره راهبردهاي برجسته

دارند آنها همواره اذعان مي است.سازند تجزيه واحدهاي سياسي غرب آسيا در غرب آسيا مطرح مي

آميز خاتمه هايي موفقيتآموزي از نمونهحل ايجاد ثبات در غرب آسيا مراجعه و عبرتکه راه

هاي موجود و ممکن جهت خاتمه حلتواند به عنوان راهبحران در مناطق ديگر است که مي

گر غالباً گيرد. کشورهاي سلطهغرب آسيا مورد استفاده قرار در  (Banchev,2012:44)هادرگيري

 شدهتقسيم ضعيف، حريف کنترل .کنندمي بنا و تقويت ديگر ملل هايويرانه بر را هاي خودپتانسيل

اي ناهمسو و با سرزمين بزرگ مديريت کنشگران منطقه تر ازهزينهو کم آسانتر مراتب به ناپايدار و

 تقسيم و منظور،راهبرد اينآمريکا نيز جهت نائل آمدن به  .و يکپارچه است

واشنگتن اين هدف را از طريق رويکرد هرج و  را مطرح ساخته است. (,2018Eminic)1تسخير

آنها به واسطه اينکه موفق نشدند طرح خاورميانه بزرگ خود را از کند. مرج سازنده عملياتي مي

را 2پروژه خاورميانه جديدعملياتي کنند در تالش هستند که  2003رهگذر حمله به عراق در سال 

ريزي بود، شامل ايجاد هالل ناپايداري، آغاز کنند. اين پروژه که چندين سال در مرحله برنامه

فارس و ايران است. گام ابتدايي اين آشوب و خشونت از لبنان، فلسطين و سوريه تا عراق، خليج

 منطقه بود تا آمريکا، ، خشونت و جنگ در سرتاسر3طرح تالش جهت ايجاد هرج و مرج سازنده

                                                           

1.Divide and Conquer 

2.New Middle East 

3.Constructive Chaos 
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انگليس واسرائيل بتوانند نقشه خاورميانه را متناسب با نيازها و اهداف ژئو استراتژيک بازترسيم 

تر در راستاي ترسيم به منظور عملياتي ساختن ايده بازآفريني خاورميانه يک جنگ گسترده کنند.

ترين مواردِ وعراق برجستهکشور سوريه  .(Sanchez,2016)ناپذير استمجدد مرزها اجتناب

کاربست اين راهبرد هستند که همسويي با جبهه مقاومت اسالمي انگيزه آمريکا و رژيم صهيونيستي 

يينون  اودِد جهت تجزيه آن به واحدهاي کوچکتر را مضاعف ساخته است.دو طرح برنارد لوئيس و

 سه دولت به عراقلوئيس بر طبق طرح  مبناي تئوريک تجزيه اين دو کشور به چند اقليم است.

شمال تقسيم  در کرد کشور يک و مرکز در سني دولت جنوب، در شيعه

 .نشان دهنده طرح برنارد لوئيس است (7شکل) (.Nicolas,2016:23-24)گرددمي
 نقشه طرح تجزيه برنارد لوئيس(: 7شكل)

 
 (Source:www.Yeniakit.Com) 

هنگام مرگ  بنيامين نتانياهو طرح لوئيس خدمت زيادي به اسرائيل کرده است. به همين خاطر

وي  سپاسگزار هميشه براي» گويد:در خصوص وي اينگونه مي 2018 سال مه ماه برنارد لوئيس در

 و سفيد کاخ ريزانبرنامه از وي .اسرائيل داشت پايدار و مستحکمي از لوئيس دفاع بود؛ خواهيم

 .(Makinde,2018)«عراق بود پنتاگون جهت حمله به

هم چنين آمريکا و رژيم صهيونيستي درصدد تجزيه کشور سوريه به چند اقليم سني، علوي،  

تجزيه » گويد:مدير کل وزارت اطالعات اسرائيل در اين خصوص مي رام بن باراک دروزي هستند.

http://www.yeniakit.com/
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طرح يينون نيز ايجاد نوعي شبهات  .(Quartz,2016)«و تقسيم سوريه تنها راه حل ممکن است

فرض بپذيرند که بسترهاي درگيري در نظري در ذهن متفکران بود که اين مسئله را به عنوان پيا

گيري آن ها امکان سربرآوردن دارند بلکه بايد به شکلجهان عرب وجود دارد، نه تنها اين بحران

بندي تنها گزينه محتمل يعني طرح تقسيم تر از همه در صورت وقوع بحران بايستيدامن زد. مهم

سوريه  به کشور خود هايخواسته ليستيينون ابتدا در مجدد واحدهاي سياسي را مطرح ساخت.

 مناطقي در بعداً عراق و سوريه و فروپاشي1کند. وي بر اين باور بود که تجزيهاشاره مي و عراق

مبناي فکري اين طرح دو  .است اسرائيلمدت طوالني و اصلي هدف لبنان مانند فرد به منحصر

 با و دوماً شود تبديل امپراتوري اي ومنطقه قدرت يک هدف محوري است که اوالً اسرائيل به

تبديل  کوچک کشورهاي به منطقه موجود،کل عربي کشورهاي تمام انحالل

 .(Chossudovsky,2015)شود

 يلتحل و يهتجز. 6

تحليلي تبديل  و دانشگاهي مجامع در متداول ديدگاه به يکاز منطقه  هاخروج آمريکايي مسئله

 گويد:المللي در همين رابطه ميگران برجسته بينبه عنوان يکي از تحليل 2کمپ شده است. جفري

شده  ضعيف به اين ميزان خاورميانه در آمريکا نفوذ به ياد بياوردم که زماني را توانمنمي من»

جمال از زمره متخصصان  اماني و لينچ يا اينکه مارک (.Polaschik and Others,2019:5)«باشد

 کند که عقبحکم مي متعارف خرد» آمريکاي بر اين عقيده هستندکه: کارشناسان سياست خارجي

با اين حال بايد گفت که  (Lynch and Jamal,2019)«متحده شروع شده است اياالت نشيني

 در آمريکا نفوذ اما آميز استيک واقعيت اغراق خاورميانه از متحده اياالت خروج از برداشت

به همان صورت که شرق اروپا براي فدراسيون روسيه، شرق  است. کاها حال در قطعاً منطقه

آسيا براي چين به لحاظ سياسي، امنيتي و اقتصادي مهم است، غرب آسيا نيز يکي از مناطق 

اين حال يک دوگانگي پيرامون سياست خارجي آمريکا با رود. استراتژيک براي آمريکا به شمار مي

 تهديدها که معتقدند در غرب آسيا مبني بر تداوم حضور يا خروج از اين منطقه وجود دارد. برخي

                                                           

1.Dissolution 

2.Geoffrey Kemp 
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افزايا  مستلزم اين مسئله و است ترقوي ديگري زمان هر از امروز متحده اياالت منافع عليه

 در آمريکا حد از بيا گذاريسرمايه معتقدند ديگر برخي که حالي حضور اين کشور است،در

است، بنابراين ابتدا الزم است که سطح حضور کاها داده شود و با  داشته مخربي عواقب منطقه

و بيشتر توجه خود  توجه به استقالل اين کشور از انرژي منطقه بايستي در بلند مدت خروج کرد

 را بر کنترل چين متمرکز نمايد.

ها روي اين موضوع اشراف دارند که چين از طريق رويکرد هوشمند خود در يبه واقع آمريکاي 

اي حال اتحادسازي با کشورهاي منطقه و نفوذ از دريچه مسائل اقتصادي و رويکردهاي توسعه

گيري خالء استراتژيک يک فرصت ژئوپليتيکي براي است. کاها حضور آمريکا در منطقه و شکل

 و کمربند چالشي بنيادين در عملياتي ساختن و رونق ابتکار يک چين است؛ حضور آمريکا عمالً

اي کردن تجارت خارجي با محوريت هژموني جاده است که چين از طريق آن قصد شبکه يک

اقتصاد چيني را دارد.خروج آمريکا يک پيشران جدي براي چين خواهد بود تا انديشه رهبران آن 

ادر، جزاير و بازارهاي تجاري در خارج از مرزها و گستري و تسلط بر بنمبني بر ضرورت دامن

 نگاه مرزي عينيت پيدا کند. بنابراين به صرف ابتناء به ايده کالن شيفتمتعاقب ارزآوري برون

توان نتيجه گرفت که اين کشور در منطقه خالء قدرتي ايجاد آسيا نمي شرق به آسيا غرب از آمريکا

خواهد کرد که رقباي اصلي آن را پوشا دهند. بنابراين آمريکا ميزان قدرت خود را در گستره 

 غرب آسيا کاها نخواهد داد که بر سطح قدرت در جبهه شرق آسيا در برابر چين بيافزايد. 

سازد که حضور دهند، بلکه آشکار ميمنطقه را نشان نميواقعيات ميداني سرآغاز خروج آمريکا از 

اما آنچه که مشخص است اينکه نوع حضور و سازوکار کند. اين کشور در غرب آسيا تداوم پيدا مي

هرچند آمريکا ممکن است هنگام ثبات نسبي کميت  (.Haass,2019)کندعملياتي تغيير پيدا مي

يابد. به آفريني افزايا ميحضور و به تبع آن نقا يتحضور خود در منطقه را کاها دهد،اما کيف

واقع اين کشور هر چند حضور يگان پياده نظام خود در منطقه را کاها داد، اما با نيروهاي 

ترحضور خود را تداوم بخشيده است. اين تر و با استفاده دقيقهاي پيشرفتهکارآزموده و سالح

هم اينکه وجه اين کشور نزد افکار عمومي تخريب دهد مسئله هم تلفات انساني را کاها مي

دهد، هاي خود را به صورت پهپادهاي بدون سرنشين انجام ميشود. امروزه اين کشور عملياتنمي
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نمونه واضح اين مسئله کشتن ابوبکر البغدادي و ترور سياسي قاسم سليماني و ابومهدي مهندس 

 اساسي حقيقت هيچ وج کامل از منطقه است امااست. برخالف اين پنداره که آمريکا در حال خر

 است، داشته تسلط آن بر قرن نيم تقريباً که ايمنطقه در را خود نقا و حضور که ندارد وجود

 هزينه و ريسک بدون يا آسان خاورميانه نشيني از مطلع است که عقب آمريکا دولت دهد. کاها

 آمريکايي شرکاي و اسرائيل امنيت ارتقاء و نفت آزاد جريان از آنها هنوز منافعي در حمايت. نيست

 هاعرب،مقابله با جبهه مقاوت و سد نفوذ چين و روسيه دارند. با توجه به اين واقعيت جهان در

 نبايد و به اذعان مقامات اين کشور بکشد بيرون منطقه از را خود کامالً تواندنمي متحده اياالت

 مستقر مؤثرتر روشي هوشمندانه تر و به را خود تواندمي حال، کند. با اين کار اين انجام در سعي

 برنامه نوعي انتظار در اضطراب با که آمريکا لذا هر چند مردم (.Catalano Ewers,2019)کند

برنامه خروجي در منظومه سياسي ـ امنيتي آمريکا  هيچ که ديد خواهند هنگام هستند،دير خروج

 (. Riverspitt,2011:3)وجود ندارد

در خصوص مقوله انرژي هم بايد گفت که هر چند انقالب نفت شيل باعث کاها نياز آمريکا  

ولي رهبران سياسي اين کشور مسئله عدم قطعيت نوسانات احتمالي  به نفت و گاز خاورميانه شده،

توانند کامالً از شوک قيمت نفت مصون منبعث از بازار نفت را کنترل نکرده و به همين خاطر نمي

 پيوسته طوربه اما برسد، نفت صادرات در خالص مازاد به نوعي به آمريکاممکن است که  مانند.ب

 .است بوده وابسته فارسخليج از ويژهبه  نفت مستقيم واردات به جهاني اقتصاد کلي سالمت جهت

 (.,2016:12Pagliarulo)«دارد وجود نفت بازار يک فقط» گويد:در همين رابطه مي 1يرگين دانيل

 که است عرضه و تقاضا پويايي از تابعي نفت قيمت. مقصود وي مسئله تعيين قيمت نفت است

 قيمت منفي بر تأثيرات نفت، جهاني بازار در ثباتيبي آن تبع به کند ومي کار جهاني مقياس در

 گسترده ذخاير وجود با فارسخليج و است انرژي منبع ترينمهم همچنان نفت گذارد.مي سوخت

 باقي مدتي تا و ترين منبع انرژي براي آمريکا استاستراتژيک کم، بسيار استخراج هايهزينه و

 آن متحدين نزديک و متحده اياالت امنيت براي همچنان افتدمي اتفاق منطقه در آنچه .ماند خواهد

 هر است؛ اقتصادي و وعده اشتباه پارادوکس يک انرژي استقالل واقعي، دنياي درلذا  دارد. اهميت
                                                           

1.Daniel Yergin 
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 وابسته فارسخليج از نفت پايدار جريان به بيشتر 2000 سال به نسبت آمريکا در شغلي و کار

نيازي به انرژي غرب ها مبني بر بيبه رغم تمامي پندارهرو از اين .(,2020:6Cordesman)است

را  اي بايد گفت که منطقه غرب آسيا اهميت خودآسيا و همچنين هزينه بر بودن حضور منطقه

 براي آمريکا حفظ خواهد کرد.

ا اين وجود بايستي به اين موضوع نيز اشاره داشت که آمريکا در شرايطي قصد ماندگاري در ب 

ي غرب آسيا را دارد که قدرت اين کشور بيا از پيا با افول مواجه شده است. اين افول نتيجه

گيري بازيگران ديگر از جمله تتصميم آگاهانه سياستمداران اين کشور نيست بلکه ناشي از قدر

کنند. در آغاز هزاره هاي متعدد فروملي و فراملي است که در قالب محور مقاومت فعاليت ميهسته

کرد، اما سوم ميالدي قدرت آمريکا به ميزاني بود که عمالً از پيا خود را برنده نبردها قلمداد مي

کننده فرايند و نتيجه گير و تعيينور تصميماين موضوع قابل تسري به زمان کنوني نيست و اين کش

 گذشته، مانند آمريکا،»گويد: والرشتاين مي نهايي تحوالت ميداني نيست. در همين رابطه ايمانوئل

 يک هيچ امروزه .بود خواهد بازنده زند دست خاورميانه در اقدامي هر به و نيست هاجنگ برنده

محور  .(Wallerstein,2013)«کنندنمي تبعيت آمريکا از خاورميانه در مؤثر قدرتمند نيروهاي از

اي آمريکا عرض اندام کرده است. مقاومت اسالمي به مثابه کنشگر اصلي در مقابل حضور منطقه

رويکرد مطلوب اين محور اخراج نيروهاي آمريکايي در کشورهاي عراق و سوريه است. با اين 

پهپادي قاسم سليماني و ابومهدي مهندس رهبران طي عمليات يگان  2020وجود آمريکا در سال 

ميداني محور مقاومت را ترور کرد. انتخاب کشور عراق به عنوان محل ترور به نحو هدفمند 

صورت گرفت. چنين اقدامي منعکس کننده اين پيام بود که عراق پايگاه اصلي و همواره کننده 

ن کشور حاضر است که به منظور ابقا در اي است. لذا ايمسير دستيابي آمريکا به اهداف منطقه

چارچوب جغرافيايي عراق شديدترين اقدامات نظامي را عليه مخالفان انجام دهد. پس از ترور و 

وقفه نيروهاي خارجي از رغم رأي پارلمان عراق و همچنين تظاهرات مردمي مبني بر خروج بيبه

اجتناب کرد بلکه از طريق يگان پهپادي و خاک عراق، آمريکا نه تنها از فراخواندن نيروهاي خود 

ها نيز افزود. لذا آمريکا حتي پس از ترور رهبران مقاومت تصميم هوافضا بر سطح ايمني پايگاه

جدي به منظور خروج ندارند و همچنين بايد توجه داشت که اگر در آينده خروجي صورت بگيرد 
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عراق اهميت ژئوپليتکي و ژئواکونوميکي خود نمايي خواهد کرد و تا زماني که ابتدا از عراق جلوه

با اين وجود تحت شرايطي به حضور در  را حفظ کند اين کشور تصميمي به منظور خروج ندارد.

آمريکايي نظير هاي ضداي گروهدهد که قدرت و نفوذ چندوجهي و اليه اليهعراق ادامه مي

 افته و نهادينه شده است. يحشدالشعبي پس از ترور رهبران مقاومت بيا از پيا توسعه
 مدل مفهومي پژوهش (:8شكل)
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 گيرينتيجه .7

اي آمريکا به يکي از مسائل مهم و معماهاي غامض در سپهر طي چند دهه اخير حضور منطقه

سياسي ـ امنيتي منطقه غرب آسيا مبدل شده است.اهميت اين حضور به ميزاني است که بسياري 

هاي حضور قدرت آسيا متأثر از نوع کنا و واکنا اين کشور است. از روندها و رويدادهاي غرب

آفرين است، اما مجموعه جهان اسالمي و اي براي برخي کنشگران نظير اسرائيل امنيتفرامنطقه

به واسطه اينکه سياست خارجي بسياري از کشورها به  ايران را با چالا مواجه ساخته است.

اهداف و  اي آمريکا متأثر است، لذا آشنايي با روند،منطقه صورت مستقيم و غيرمستقيم از حضور

اهميتي غرب هايي مبني بر بياخيراً پنداره راهبردهاي آمريکا در غرب آسيا اهميت راهبردي دارد.

هايي مبني بر قصد خروج آمريکا از اين آسيا براي آمريکا مطرح شده است که مطابق آن گمانه

 راهبردي سياست پرتو در آمريکا آيا که بود اين پژوها اصلي السو منطقه ارائه گرديده است.

غرب آسيا به لحاظ موقعيت ژئواستراتژيکي، منابع  دارد؟ را آسيا غرب از خروج قصد اي،منطقه

سير  هاي فسيلي و همچنين بازار مصرفي بزرگ، اهميت شاياني براي آمريکا دارد.عظيم سوخت

آمريکا  گرايانه است.مداخله نشانگر يک روند صعودي و سياست خارجي آمريکا در غرب آسيا

تضمين  اي براي خود در غرب آسيا طرح کرده که سد نفوذ ايران، امنيت اسرائيل،اهداف ويژه

ترين آنها تجارت جنگ و فروش تسليحات و سد نفوذ چين و روسيه جزء مهم جريان آزاد نفت،

به کارگيري راهبردهاي محوري است که بستر کسب طبيعتاً نيل به چنين اهدافي نيازمند  است.

سازي سازي پايگاهي، اتحاد و ائتالفراهبردهايي نظير شبکه نتايج مطلوب و بهينه را ميسر سازد.

 تشکيل ناتوي عربي،راهبرد درهاي باز در جنگ، اي،سازي فرامنطقهبا متحدان عربي، موازنه

ترين مواردي هستند که مدنظر نخبگان ر برجستهتجزيه و تسخي بياري معرکه،آتا گذاري،طعمه

هاي يکي اينکه جنگ سياسي و امنيتي اين کشور است. مبناي تمامي اين راهبردها چند مسئله است؛

زند، در نتيجه کمترين وجاهت پرهزينه که به اقتصاد و وجهه آمريکا نزد افکار عمومي دنيا لطمه مي

گيري از نيروهاي تر خواهد شد و بهرهکشور هوشمندانهاز سوي ديگر حضور اين  را يافته است،

هاي مستقر سيار دريايي و همچنين استفاده از صنعت پهپادي اهميت بيشتري در قياس با پياده نظام

ـ از جمله بي ثباتي احتمالي و چالا در روند صادرات يافته است. تهديدات عليه اقتصاد اين کشور 
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تر و نشده بلکه حضور کيفي جهاي نظامي نظام، باعث خروپايگاهانرژي ـ و همچنين تهدات عليه 

حضور کيفي اين کشور به صورت  تر اين کشور در ساليان کنوني برجسته شده است.کم هزينه

گيرد و حضور کم هزينه نيز به گيري از صنعت پهپادي و نيروهاي واکنا سريع صورت ميبهره

شود.آمريکا متحدان نظير عربستان و امارات اعمال مي صورت امنيت تقسيمي و احاله مسئوليت به

تنها هنگامي که  هاي امنيتي بر دوش متحدين سنتي خود قرار دهد ودرصدد است که بار هزينه

 بايد گفت که سياست خاورميانه منافع حياتي اين کشور تحت خطر بيفتند مداخله مستقيم نمايد.

يسي تمام عيار روبرو نخواهد و مسئله خروج آمريکا آمريکا در سلسه تحوالت آينده با يک دگرد

از غرب آسيا منتفي باشد؛ چرا که اهميت راهبردي غرب آسيا و قرائن ميداني از اين مدعا حمايت 

دفاع از متحدين  دشمنان، امنيت اسرائيل، هايي از جمله رفتارهاي خطرناک رقبا ونکند؛ گزاره

امنيت انرژي و کنترل کريدورهاي  چين و روسيه،هاي بزرگ نظير چالا جدي قدرت عربي،

صادرات انرژي و تجارت دريايي باعث شده که مدعاي خروج آمريکا از غرب آسيا را در شرايط 

 کنوني نتوان با واقعيات ميداني مستند ساخت. 

 . قدرداني8

ر بسترسازي از دانشگاه شاهد به ويژه گروه علوم سياسي و مطالعات سياسي انقالب اسالمي به منظو

 کنيم. جهت نگارش اين مقاله تشکر مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



222 1401تابستان دوم،م، شماره هجدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

     References 

1. Ahmadi, A.R (2018). Here Is Why An Arab Nato Is Unlikely, 

Nationalinterest,Available At: Https://Nationalinterest.Org/Blog/Middle-

East-Watch/Here-Why-Arab-Nato-Unlikely-39217 

2. Danchev, A (1999). Alchemist Of War: The Life Of Basil Liddell Hart, 

London:Phoenix. 

3. Banchev, B (2012). How Balkanization Replaced Lebanization During The 

Break Up Of Yugoslavia,Académie Des Sciences De Bulgarie Institut 

D’études Balkaniques &Centre De Thracologie,Sofia,Xlviii,1. 

4. Boduszyński, M (2019). Us Democracy Promotion In The Arab 

World:Beyond Interests Vs. Ideals, Boulder,Lynne Rienner Publishers. 

5. Catalanoewers, E (2019). Assessing U.S. Policy Priorities In The Middle East, 

Center For A New American Security,Policy Paper. 

6. Cordesman, A (2020). American S Failed Strategy In The Middle East: Losing 

Iraq And The Gulf,Csis, Center For  Strategic A International Studies,Burke 

Chair In Strategy. 

7. Cordesman, A (2020).The Gulf And Iran S Capability For Asymmetric 

Warfare,Csis,Center For Strategic A International Studies,Burke Chair In 

Strategy. 

8. Council On Foreign Relations (2018). The Iran Fault Line, Available At: 

Https://Www.Cfr.Org/Event/Iran-Fault-Line. 

9. Crawford, N (2019). United States Budgetary Costs and Obligations of Post-

9/11 Wars through FY2020: $6.4 Trillion, boston university, the Frederick 

s.pardee center for the study of the longer-range future. 

10. Davtalab, M.R; And Others(2020). Donald Trump Foreign Policy In Syrian 

Crisis And Its Threats And Opportunities For The Islamic Republic Of Iran, 

Geopolitics Quarterly, Volume 16, Issue 57,Pp 208-245. 

11. Fathi, M.J;  Mossanejad, M.j (2020). A Comparative Study Of The Russian 

Federation's Perception And Model Of Crisis Management In Syria And 

Ukraine Based On The Cuban Crisis Model, Geopolitics Quarterly, Volume 

16, Issue 59, Pp 83-118. Https://Orcid.Org/0000-0002-8879-0910 

12. Finabel (2018).Towards An Arab Nato?,An Expertise Forum Contributing To 

European Armies Interoperability Since 1953,Food For Thought 

Paper,Finabel. 

13. G.Jones, S (2019).War By Proxy Iran’s Growing Footprint In The Middle 

East, Csis Briefs,Center For Strategic & International Studies, 

14. Guirguis, D (2011). Egypt After The Revolution:An Early Assessment, 

Washington,Institute For Near East Policy. 

15. Gunasekara,S.N (2015). Bandwagoning, Balancing,And Small States:A Case 

Of Sri Lanka,Asian Social Science;Vol.11, No. 28. Doi: 10.5539/Ass 

.V11n28p21. 

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/here-why-arab-nato-unlikely-39217
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/here-why-arab-nato-unlikely-39217
https://www.cfr.org/event/iran-fault-line
https://orcid.org/0000-0002-8879-0910


 223..............در پرتو   يااز غرب آس يكاآمرانداز خروج چشم  ______________________________

 

16. Hartung,W (2019). Trump Policy And Trends In U.S. Arms Sales, World 

Peace Foundation At 

17. Hass, R (2010).War Of Necessity,War Of Choice:A Memoir Of Two Iraq 

Wars,New York:Simon & Schuster. 

18. Honigman, J (2019). Israel:America’s Ally By The Numbers,Jewish Policy 

Center. 

19. J.Mearsheimer, J; M.Walt, S (2016).The Case For Offshore Balancing A 

Superior U.S.Grand Strategy,Foreign Affairs. 

20. Kasavchenko, K (2018). Advanced Ddos – The Enemy Within, Cisco, 

Brkpar-2555. 

21. Krepinevich, A; and Others (2003). Meeting The Anti-Access And  Area-

Denial Challenge,Center For Strategic And Budgetary Assessments, 

Washington, Dc 

22. Krieg, A (2016). Externalizing The Burden Of War:The Obama Doctrine And 

Us Foreign Policy In The Middle East,International Affairs92: ,Pp97–113 

23. Lostumbo, M;  and Others (2013).Overseas Basing Of U.S.Military Forces An 

Assessment Of Relative Costs And Strategic Benefits,Rand 

Corporation,National Defense Research Institute. 

24. M.Pollack, K; Y.Saab, B (2017). Us Strategy Options For Iran’s Regional 

Challenge,Atlantic Council,Berent Scowcroft Center On International 

Security,Policy Paper. 

25. Marshall, A.G (2008). Creating An Arc Of Crisis: The Destabilization Of The 

Middle East And Central Asia The Mumbai Attacks And The Strategy Of 

Tension, Global Research, Mundo Árabe Conjuntura Atual E Análise De 

Cenários. 

26. Mearsheimer, J (2013). Structural Realism. In T.Dunne, M.Kurki, & S. 

Smith,International Relations Theories.3rd Edition (Pp.: 77-93)Oxford: 

Oxford University Press. 

27. Mearsheimer, J (2001).The Tragedy Of Great Power Politics ,New York, Ny: 

Norton. 

28. Mousavi Shafaee, M; Monfared, Gh (2019). Neo-Jacksonian Foreign Policy 

Of Donald Trump,  Geopolitics Quarterly, Volume 15, Issue 53, Pp146-179. 

29. Overhaus, M; Brozus, L (2016). Us Foreign Policy After The 2016 Elections 

Presidential Contenders’ Opposing Concepts And Domestic Political 

Dynamics,German Institute For International And Security Affairs, Swp 

Comments 33. 

30. Pagliarulo, D (2016). Smart Geopolitics,Dangerous Ideas: Energy Security, 

Ideology, And The Challenges Of American Policy In The Persian Gulf, 

European Journal Of American Studies,Vol 11, No 2. 



224 1401تابستان دوم،م، شماره هجدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

31. Parsi, T (2020).Trump Has Two Options:Leave The Middle East Or War With 

Iran, Nationalinterest,Available At:Https://Nationalinterest.Org/Blog/Buzz/ 

Trump-Has-Two-Options-Leave-Middle-East-Or-War-Iran-149871. 

32. Polaschik, J; And Others (2019).The Future Of Us Engagement In The Middle 

East,Middle East Policy,Vol.26,No.2. Https://Doi.Org/10.1111/Mepo.12418. 

33. Prifti, B (2017). Us Foreign Policy In The Middle East, Publisher 

Namepalgrave Macmillan,Cham.  

34. Rudolf, P (2016). Liberal Hegemony And Us Foreign Policy Under Barack 

Obama, German Institute For International And Security Affairs, Swp 

Comments 40. 

35. Salmani Jelodar, Y; And Others (2020). Jcpoa And Its Impact On Iran’s 

Regional Policies And Strategies:Continuity Or Changev,Geopolitics 

Quarterly,Volume 16, Issue 59, Pp 83-118. 

36. Thompson, J (2018).Trump´S Middle East Policy, Global Security At The 

Center For Security Studies(Css)At Eth Zurich,No.230. 

37. Wallerstein, I (2013). Consequences of U.S. Decline ,Available At: 
https://iwallerstein.com/consequences-decline/. 

38. Wezeman, P; And Others (2019). Trends In International Arms 

Transfers2018,Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) 

Factsheet. 

39. Zakaria, F (1998). From Wealth To Power.The Unusual Origins Of America’s 

World Role. Princeton:Princeton University Press. 

 

 


