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 دهیچک

های مسلمان در کشورهای عربی، آغازگر تغییرات اساسی در برخی از این  کشنورها هندس اسنت بیداری ملت     

ای مهمی بنه دباناخ خواهند داهنتو ت نونت این  منطقنه از مهمانری  مسنا     هک پیامدهای منطقهکه بی

المللی طی چند ساخ گذهاه بودس استو جمهوری اسنممی اینران، بناهلل اب لاننان، گنر س هنای موضوعات بی 

اعضنای م نور   تری  اجااء  عراق، سوریه   ب ری ، از هناخاه هدس  مقا مت در فلسطی ، ابصاراب در یم ، مردم

ت لیلنی بنه رهناه  – اسممی در منطقه هساندو در راساای ابجام ای  پژ هش کنه بنه هنیوس توینی ی  مقا مت

ای ایانت ما دس آمریکنا در غنرهلل های منطقهت ریر در آمدس است    ت ت عنوان تاثیر م ور مقا مت بر سیاست

: م ور مقا مت چگوبه  منافع آمریکا در غنرهلل آسنیا  را ت نت تناثیر م دارد ای  سواخ مطرح هدس است کهآسیا با

: م نور مقا منت منابع ت قنا مننافع   فرضیه عنوان گردیند کنهی  سواخ د  ؟ برای پاسخ دهی به ادهدقرار می

ای باعن  تقوینت های   فرامنطقناهداف آمریکا در غرهلل آسیا هدس است   عملکرد آن بنه عننوان قندرت منطقنه

: هدف آمریکا در منطقه خا رمیابه به تنهنا مانارزس بنا فاه های ت قیا باکی از آن است کهو یام هوم مقا مت هد

تو آمریکا با بمایت از گر س های افراطی در سوریه خواهان ساقط کردن د لت بشار اسد   فشنار بنه تر ریسم بیس

و اقندامات سنهاس قند    همناهنگی م نور همچنی  فر پاهنی م نور مقا منت اسنت جمهوری اسممی ایران  

 ومقا مت در سوریه ساب هکست اهداف امریکا در سوریه   منطقه گردید

 هاکلید واژه

 مقا متو ،ا، سیاست خارجی، تر ریسم، اسمم سیاسی، منازعه، جنگ بیابایغرهلل آسی
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 مقدمه

م ور مقا مت در منطقه غرهلل آسیا ، عم س بر فلسطی ، سوریه، عراق در یم  هم با همکاری   بمایت      

 ایولی   اساسی ایران از م ور مقا مت همابند بگینی در جهان اسمم خوش درخشیدس استو م ور مقا مت

توطئه دهمنان برای تغییر جغرافیا   مرزهای کشورهای اسممی   مساق  منطقه را باکام گذاهاه   همی  

 ها به دبااخ خلع سمح م ور مقا مت باهندوها   آمریکاییمساله باع  هدس است یهیوبیست

ی معنوی تری  عضو م ور است   رهاراید ولوژیک مهم -عنوان الگوی سیاسیجمهوری اسممی به     

اب لانان از ل اظ قدرت بظامی   عملیاتی در خط مقدم م ور مقا مت قرار آن را برعهدس داردو باهلل

های ماارز(   همسایگی دلی  برخورداری از بکومت مساق  )در مقایسه با برخی گر سدارد؛ سوریه بیا به

به جمهوری اسممی در طوخ  با رژیم یهیوبیسای از اهمیت زیادی برخوردار استو  فاداری ای  کشور

ای بود که ساخ گذهاه اهمیت آن را در م ور مقا مت افاایش دادس استو سوریه ا لی  د لت عربی ۴۰

ساخ دفاع مقد  بعد از پیر زی ابقمهلل بظام جمهوری اسممی را به رسمیت هناخت   در طوخ هشت

  با بمایت سوریه از ایران در  ۱۳۵۹اخ ا لیه م ور مقا مت از س تنها ما د ایران بود؛ در  اقع هساه 

های معابد مانی بر بمایت مالی ایران از جنگ ت میلی تشکی  هدو برخمف تالیغات در غی  رسابه

های آزادیاخش، بمایت جمهوری اسممی ایران از م ور مقا مت در قالب الگوسازی، هدایت   جناش

  گیردومی  منافع ملی یورت میمشا رس بودس   مطابا قابون اساسی   در راساای تأ

المللی ایران با امنیت منطقه خلیج فار    غرهلل آسیا گرس خوردس است   هرگوبه امنیت ملی   بی      

باامنی در منطقه مساقیماً امنیت ملی کشورمان را تهدید کردس   برعکس، افاایش ضریب امنیای منطقه 

دو بررسی آثار   پیامدهای، سیاسی، امنیای   اقاصادی کنموجاات تأمی  امنیت ملی ایران را فراهم می

گیری م ور دهدکه هک اب لانان بشان می یژس باهللهای جهادی بهم ور مقا مت   عملکرد گر س

  مقا مت   سیاست ایران در قااخ آن باایج ارزهمندی داهاه است؛

د را بر اسا  بقشه ها   دسیسه آمریکایی ها طی ساخ های گذهاه طرح هک  گیری خا رمیابه جدی     

هایشان بیان کردبد   طاا بربامه ریای ها مساقیما  ارد جنگ در کشورهایی همچون عراق   افغابساان 

هدبدو ایانت ما دس میلیاردها دنر در جنگ افغابساان   عراق هاینه کرد اما باوابست زمینه طرح 

 خا رمیابه جدید را فراهم کندو

ی بیابای با بهرس گیری از تر ریست هایی همچون گر س تک یری داعش از دیگر بقشه ایجاد جنگ ها     

های آمریکایی ها برای رقم زدن ت ونت جدید بود، که با ر یکرد ابقمبی ایران   هک  گیری ابسجام بی  
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کشورهای منطقه، داعش بیا باوابست به طور هایساه برای کاخ س ید بقش ای ا کند از ای  ر  با 

 یساادگی م ور مقا مت مواجه   بابود هدوا

تمش های کشورهای عضو م ور مقا مت   همچنی  اقدامات سهاس قد  در عراق   سوریه باکی از      

 و ی  کشور در منطقه خا رمیابه داردهکست راهاردی امریکا در منطقه   اهداف   اقدامات ا

 

 مبانی نظری

 واقع گرایی

 ارد عریه بی  المل  هد  در دهه  ۱۹۳۰ک ر یکرد بظری از ا اخردهه  اقع گرایی به یورت ی     

به  اسطه مسای  ر ابشناخای از سوی رفاار گرایان به چالش کشیدس هدو اهمیت  اقع گرایی ای   ۱۹6۰

است که برای مدت طونبی ای  رهاه با رفاار گرایی عجی  هدس است   ایوندر هک  دادن به آن بقش 

(  اقع گرایان د لت را بازیگر ایلی ی نه سیاست بی  78: ۱۳88 ،زرگر   قواماه است )بسیار موثری داه

المل  تلقی می کنند   سازمابهای غیر بکومای در چهار چوهلل ر ابط میان د لاها عم  می کنندو د لت 

به   بر خمف سطح داخلی، در سطح خارجی در یک بظام فاقد اقادار مرکای با سایر د لاها در همایسای

 و با یکدیگر به رقابت می پردازبد، ماهیت چنی  رقابای بروو بازار   برای تامی  امنیت   سر می بربد  

اسا  بازی با بای  جمع ی ر تایی  می گرددو  اقع گرایان ضم  تاکید بر منافع ملی برای  اعاقادبد 

ماارزس ای برای قدرت ایون ک  سیاست  که ایون از بی  بردن غریاس قدرت یرفا یک آرمان است 

 و(7۹: ۱۳88 ،زرگر   قوام) تعریف می هود

سیاسی که در سیاساهای داخلی به کار   اقع گرایان اسادنخ می کنند که آن سلسله قواعد اخمقی       

می ر د لا ما قاب  اطمق در عریه بی  المل  بیستو برخی  اقع گرایان معاقدبد دریک بظام خود یاری 

وابند برای بقا خویش به ضمابت د لاهای دیگر ماکی باهندو به  اقع دفاع از خود بارزتری  د لاها بمی ت

ای  خود یاری بایجه اساقمخ سیاسی د لاها استو از منظر  اقع گرایی د لاها به  تجلی خودیاری است،

باهند، پس ب ظ خود  هیچ اقاداری پاسخ گو بیساند بنابرای  باید خود به دبااخ تامی  منافع خویش  

منافع ملی براسا  قدرت تعریف می هودو زیرا اگر د لاها توان کافی بداهاه باهند برای تامی  منافع 

خود با مشک  مواجه خواهند هدو ای  ر یکرد ماانی بر بقش مسلط بظام است که طی آن رفاار د لاها 

ها بایجه منطقی سرهت بظام د لا  باهی از هریط آهوهلل زدگی است  لی برخی بر ای  اعاقادبد که

قدرت طلاابه بشر استو آبها به تعارض در عریه سیاست بی  المل  تاکید داربد   معاقدبد همکاری تا 

زمابی امکان پذیر است که به تامی  منافع ملی کمک کندو یکی از م اهیم مورد توجه  اقع گرایان 
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جود بدارد، آبارهی چها چوهلل آبارهی است یعنی در چهارچوهلل بظام بی  المل  قدرت فا قه ای  

بظام بی  المل  به  قوع می پیوبدد تعریف می کند، آبچه عریه داخلی   را که در آن  سیاسی اجاماعی  

 و(86: ۱۳88 ،زرگر   قوامرا از عریه بی  المل  مامایا می سازد باود اقادار جهابی است )

 

 زمینه تاریخی طرح نظریه واقع گرایی در نیمه قرن بیستم

بودس استو عمدس   غالاا گ اه می هود که  اقع گرایی بوی   اکنش دساه جمعی در مقاب  آرمان گرایی     

که هنوز از یاد آ ری جنگ جهابی   علوم سیاسی با همراهی امریکا   ابگلیس دابشمندان ر ابط بی  المل   

ردبد که جنگ راهم تصادف هم ا خ هوکه می هدبد رهیافای اساسا اخمقی بقوقی )آرمابگرایابه( اتخاذ ک

( ازبی  می برد ، ۱۹2۹-۱۹2۵ر ح همکاری بی  المللی )۱۹2۹گناس می دابساندو اما ب ران اقاصادی 

تمههای آرمان گرایان را به هکست مناهی کردو   سیاساهای توسعه طلاابه آلمان بازی  ژاپ ۱۹۳۰دردهه 

بسیاری بر ای  اعاقادبد که جنگ جهابی  ادو جنگ جهابی د م خار از عقمبیت  بظم پذیری بشر بمی د

د م باهی از بادیدس ابگاها  سیاسی قدرت بودس استو رهیافت ایمح طلاابه )آرمان گرایابه( که  یژگی 

به مکاب    اقع گرایی  بود کنار گذاهاه هد   در امریکای پس از جنگ  مطالعات سالهای بی  د  جنگ

رایی بوی  همراس با ابیا ابگارس های سنای بود و د لاها بازیگران ایلی مسلط فکری تادی  هد و ظهور  اقع گ

ابدو م یط بظام بی  المل  آبارهیک است راس ب  بهایی برای جنگ  جود بدارد  در سیاست بی  المل  

پوچ است، مدیریت بظام ماانی بر منافع د لاها است،   ،توس  به منافع مشارک بشر   بکومت جهابی

ب ظ یلح برقراری موازبه قدرت است وابادا منافع ملی برای ت لی  گرابی جاذبه یافت که توجه بهاری  راس 

ایلی هان معطوف به ارزیابی سیاست های خارجی بود که عمم به جنگ جهان د م منجر هدو  اقع گرایی 

 اقع گرایی دهه  بوی  بر مانای آبچه ) اقع گرایی سنای یادرس از ار پا ( بامیدس می هود  ما ا ت است از

 اقع   که  یژگی کامم ما ا تی از  اقع گرایی سنای دارد به بوعی خود از مناقدان ایلی ۱۹8۰ ۱۹7۰

 و(82: ۱۳7۱ ،مساوری کاهابیاست )  گرایی بعد از جنگ جهابی

 

 بررسی موقعیت ژئوپلتیک ایاالت متحده امریکا 

تا  ۱62۰های گرددو در فوای  ساخدهم بازمیگیری د لت آمریکا که به ا ای  قرن ه تاریخ هک      

یا پیرایشگران مذهای، برای گریا از مجازات اعدام سلسله پادهاهان  ۱فرقه مذهای پیوریانها  ۱6۳8

                                                                 
. Puritains 1 
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 ۱اساوارت، به سواب  قارس آمریکای همالی در اقیابو  اطلس مهاجرت کردبدو کشای مای فم ر 

رد در ای  گر س   سایر مهاجران ابادا پنج مسامر را بنا پیادس ک« آکادی»بخسای  مهاجران را در جنوهلل 

بهادبد که بام ابگلساان جدید را بر آن گذاهاندو در جنوهلل  یرجینیا بیا گر هی از مهاجران ابگلیک    

ها مسامراً ادامه یافت تا ای  که هایی را ماصرف هدبد ور بد مهاجرت ابگلیسیها سرزمی سهس کاتولیک

ها هام  سابلی اقیابو  اطلس مجموعاً دارای سیادس مسامر هد که جمعیت آن ، خط۱7۴۰در ساخ 

ای را با فرابسه ، د لت ابگلساان بارد ه ت ساله۱78۰های یک میلیون ب ر جمعیت فعاخ بودو طی ساخ

تصمیم گرفاند کسری   2پشت سر گذاهت   دچار کسری بودجه هدوجرج سوم    زیرش گربوی  

اایش مالیات از مسامرات تأمی  کنندو در بایجه بوادث تجارت چای   مالیات تمار بودجه را از راس اف

گابه ابگلساان در آمریکا ایجاد کردو آلمان افاایش مالیات تمار زمینه هورش را در مساعمرات سیادس

  به بمایندگان مناطا در فیمدل یا تشکی  جلسه دادبد  ۱76۵ها هدو در اکاار باع  اعاراض سکنه ایالت

افاایش مالیات اعاراض کردبدو اعاراض بمایندس ماساچوست بر ای  اساوار بود که افاایش مالیات در 

ای در مجلس عوام ابگلساان باید به تصویب مجلس عوام برسد  لی سکنه ابگلیسی قارس آمریکا بمایندس

 ۱77۳ساختو در ساخ پذیر بیستو مسا   تجارت چای ب ران را بادتر بداربد   ت می  مالیات امکان

د لت ابگلساان سعی کرد سکنه   آمریکا را به قاوخ مصرف اب صاری چای کمهابی هند هرقی مجاور 

سازدو ای  کمهابی بجم زیادی از چای را به سواب  آمریکا بم  کردس بود که سکنه چون افاایش ای  

ی یک ر ز در بندر بساون گر هی کرد، آن را ت ریم کردبد   باها را دچار رکود میبجم چای بازار آن

پوهان هدبد   ها را به آهلل ابداخاندو گر هی بیا ملاس به لاا  سرخاز اهالی تعدادی از یند ق

های چای را منهدم کردبد   بدی  ترتیب جنگ میان سکنه   قوای ابگلساان آغاز هد یند ق

ها مدد خواساند   بهایااً پنجاس یالتد  ایالت بساون   ماساچوست از سایر او (۱۱۱: ۱۳۹2، کیردربیی)پ

ای، قابون اساسی آمریکا به بقوق ملت را اعمم کردبدو بمایندس در فیمدل یا جمع هدبد   با تشکی  کنگرس

در همی  ا ضاع   ابواخ، ایالت  یرجینیا اعمم اساقمخ کرد   سایر ایالت بیا تاعیت کردس   بهایااً در 

فیمدل یا اعمم اساقمخ عمومی کردو الااه د لت ابگلساان به سرعت تسلیم کنگرس در  ۱776چهار ژ  یه 

طلاان ارتش ابگلساان آغاز هدو در بهایت بشد   جنگ سخای میان قوای به چندان  رزیدس اساقمخ

طلاان به سه علت باوابساند قوای ابگلساان را هکست دهندو ا خ اینکه تدبیر   اباکار رهار اساقمخ

های د لت فرابسه از طلاان، جرج  اهنگا ، در کسب پیر زی بسیار مؤثر بود، د م اینکه بمایتاساقمخ
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هد،   سوم اینکه د ری سرزمی  آمریکا از ابگلساان ها تلقی میطلاان عام  مهمی در پیر زیاساقمخ

ی پس از باع  هدس بود لندن از بمایت   تقویت مسامر قوای خود عاجا باهد و د لامردان آمریکای

ای خود برآمدبدو تصمیمات کنگرس  ی  مشکمتی را برای آمریکا اساقمخ کشور، در یدد ب ظ منافع قارس

فراهم ساختو د لت  قت سعی کرد اساعمار خود را در آمریکای جنوبی مجدداً برقرار سازدو که ای  اقدام 

 زیر خارجه  ۱هتو جرج کابینگ با سیاست تجاری د لت ابگلساان در مناطا آمریکای جنوبی برخورد دا

بریاابیا پیشنهاد کرد با د لت ابگلساان   آمریکا اعممیه مشارکی مناشر کنند   در آن هر گوبه مداخله 

جمهور آمریکا، جمیا ر یس ۱82۳های ار پایی را در آمریکای جنوبی ممنوع سازبد ودر ساخ قدرت

کردو اعممیه موبر و باکی از ای  امر بود که هرگوبه در پیامی دکاری  خود به کنگرس را اعمم  2موبر و

های سابا از بظر ایالت هایی از خاک آمریکا به بالت مهاجربشی اقدام د خ ار پایی برای بازگشت بخش

به موبر و   ۳«جان کوینسی آدام »هودو  زیر خارجه آمریکا خصمابه تلقی می ما دس آمریکا عملی

جاباه   یرفاً از طرف د لت آمریکا اعمم هود   ید ر اعممیه یورت یک پیشنهاد کرد که اعممیه به

مشارک با ابگلساان ضر رتی بداردو عوام  ماعددی در افاایش قدرت د لت آمریکا مؤثر بودس استو 

 بدت ایانت آمریکا، زمینه افاایش قدرت ای  سرزمی  بکر را فراهم ساختو عام  دیگر قدرت آمریکا 

گر تجارت بودو پشاکار مردان تاجر مسلکی اقاصاد ای  سرزمی     جود مردان معجاس عادسالدرآمد فوق

ووو  ۴چون جان دی راک لر بازرگان بارگ مواد غذایی   ارباهلل بعدی میادی  ب ت در آمریکا، آبدریو کاربگی

ه ارمغان آ رد طی بیمه د م قرن بوزدهم   ابادای قرن بیسام، ر با   قدرت اقاصادی را برای آمریکا ب

ای را برای ای  های اقاصادی، زمینه ایجاد سیاست خارجی قارسوقدرت ر زافا ن آمریکا به  یژس در بوزس

د لت به  جود آ ردو د لت آمریکا طی ربع آخر قرن بوزدهم، سیاست پان آمریک    بمایت از هویت 

کردو سیاست ب وذ آمریکا فقط دبااخ میآمریکایی را برای جلوگیری از ب وذ د خ ار پایی در قارس آمریکا 

م د د قارس آمریکا باود، بلکه در بوزس   اقیابو  آرام   بای آنسکا بیا ای  د لت سعی داهت هعاع 

فار  آمریکا با بضور خود جای ب وذ خود را گسارش دهدو   بای بعدها با خر ج ابگلساان از خلیج

فار  به ای ای بقش  گری مقادر در مسا   خا رمیابه   خلیجاساعمار ابگلساان را گرفت   به عنوان بازی

 و(۱۱۱: ۱۳۹2، کیردربیی)پ پرداخت
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 سیاست خارجی آمریکا

که بکومت  تأسیس هدو ایوخ اساسی ۱787کشور آمریکا با ابقمهلل علیه اساعمار ابگلساان در ساخ      

آن تعریف هدس است عاارت از  گرفاه   منافع ملی آمریکا بر اسا در آمریکا بر اسا  آن هک 

ها در طوخ سالیان مامادی پس از داری، لیارالیسم، دمکراسی   تجارت آزاد استو ای  ارزشسرمایه

یافاه   تادی  به ساخاارهای ذهنی مردم آمریکا هدس  قوام ۱787اساقمخ آمریکا، از ابگلیس در ساخ 

نی  برآید که  ی دریدد زیر پا گذاها  ای  است   چنابچه هر رهاری خمف ای  ایوخ عم  کند یا چ

هود   بای ممک  ایوخ است، آن فرد مقامی غیرمسئوخ هناخاه خواهد هد، جایگاهش تضعیف می

است برکنار هودو همچنی  در فضاهای اباخاباتی ای  امر معموخ است که رقاای سیاسی برای اینکه 

اهمیت یا بای یب خود را بسات به ای  ایوخ بیابد رقبریف خود را از میدان خارج کنند، سعی بمودس

 هنا  جلوس دهندمخالف با ای  ایوخ بشان دهند   در مقاب ، خود را در برابر ای  مهم، مسئوخ    ظی ه

 کندو تمش می و(۱2: ۱۳87 ،ههرکیجوان)

 ا باما برای رسیدن به ای  اهداف با د  چالش اساسی ر بر ست:     

ی خا رمیابه   به خصوص در بخسای  ساخ ی عملکرد ا باما در منطقهبارسبخسای  مورد در     

ی های منطقهبضورش در کاخ س ید قاب  مشاهدس استو ا باما در ابادا سعی داهت با درک  اقعیت

های سنای ای  خا رمیابه، به سمت تعام    همکاری با کشورهای ای  منطقه برکت کند   به ارزش

رد؛ چنان که در جریان س رش به خا رمیابه، طی سخنرابی در دابشگاس قاهرس سعی کشورها ابارام بگذا

کار عربی بمود در ای  خصوص به کشورهای منطقه بس  بیت بشان دهدو رهاران کشورهای م افظه

ی ای چون طرح خا رمیابههای بلندپر ازبهمنطقه بیا ای  سخنان را مقاوخ یافاند   گمان کردبد طرح

رج بوش پسر آن را مطرح کردس بود، به فراموهی سهردس هدس استو از ای  ر ، در ای  س ر بارگ که ج

ی لیاراخ آمریکا را برابگیختو  ی از اساقااخ هایابی از  ی هدو اما ای  اقدامات ا باما اباقادات تند جامعه

ااط بادیک ها   رقاای سیاسی خود، همچون جان مک کی ، ماهم هد که برای ارتسوی برخی رسابه

های آمریکایی چون آزادی در معنای لیارالش را بادیدس گرفاه استو داها  با کشورهای خا رمیابه، ارزش

اش هد؛  جمهوری از ای  ر ، ا  باچار به تعدی  رفاار خود در ای  خصوص در د ر د م اباخاباتی   ریاست

ای رفا  ماارک از قدرت، که ما د چنان که در هنگام ابقمهلل مصر   پس از تالاخ بظام بکومای بر

 دیری  آمریکا بود، تردیدی از خود بشان بدادو

تری  ایوخ من عت ایهود؛ کشوری که یکی از پایهی برخورد با چی  مربوط مید می  مورد به ب وس     

کردس رغم اینکه سعی ملی در آمریکا، یعنی لا م  جود تجارت آزاد را به چالش کشیدس استو ا باما علی



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ1400 تابستان، 17، پياپی 2 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسی

 

390 

 

« تغییر»است خود را به ای  سیاست ماعهد بشان دهد، اما برای پیگیری سیاست کلی خود مانی بر 

خواس باچار بودس است تا در برابر ای  کشور برمش بشان دهدو موضوعی که باع  هد هم رقیب جمهوری

بضور مجدد ا  در  کاری در برابر چی  ماهم کند   هم تمای  چی  برای ی در اباخابات ا  را به اهماخ

قدرت را به دبااخ داهاه باهدوسیاست خارجی آمریکا بعد از فر پاهی هور ی بوخ بظرات سه دابشمند 

 و(2۵: ۱۳88 ،اریآمریکایی ژ زف بای، فرابسیس فوکویاما   سامو   هاباینگاون تعریف هدس است )دهش

 

 سیاست نفتی ویژه آمریکا در خاورمیانه

توان یک رهاه رفاارها   سیاساهای ب ای آمریکا مورد بررسی قرار گیرد می در یورتی که مجموعه     

ها   سیاساهای کمن یک کشور را در زمینه مسا   ب ت مورد هناسایی قرار دادو ای  اساراتژی اساراتژی

های هود   هم ابعاد مخالف سیاستخیا یعنی خا رمیابه مرتاط میتری  مناطا ب تهم به مهم

 بندی کردتوان به یورت زیر دساهها را میگیردو ای  اساراتژی دس در زمینه ابرژی را در بر میماایانت

فار  هلل: تامی  امنیت  اردات ب ت از بوزس خلیج فار  الف: ممابعت از سلطه  رقاا بر منابع ب ت خلیج

 ج: ایجاد تنوع در منابع عرضه ب ت د: کنارخ قیمت ب ت خلیج فار  

 فار از سلطه رقاا بر منابع ب ت خلیج الف : ممابعت

اساراتژی جلوگیری از تسلط دهمنان یا رقاا بر منابع ابرژی منطقه با آغاز جنگ سرد در دساور کار      

ما دس بسات به اسامرار بیر های دساگاس سیاست خارجی آمریکا قرار گرفتو بساسیت هدید ایانت

گ جهابی د م در راساای تعیی  همی  اساراتژی بودو در هور ی در هماخ ایران در ماههای پس از جن

های ب ای منطقه ها آمریکا همچنی  طرح سری در خصوص اباقاخ مواد من جر به بوزسای  ساخ

ها به فار  بویژس عربساان به اجرا گذاهت تا در یورت تهاجم بیر های هور ی پس از دسایابی آنخلیج

ای  منابع را از بی  باردو منطقی که پشت سر ای  اساراتژی بود ای  برداری از ب ت منطقه، امکان بهرس

فار  مسلط هود بدی   اسطه بر طاا است که در یورتی که یک بیر ی ماخایم بر منابع ب ت خلیج

های دیدگاس ر الیساها بر قدرت خود به هدت خواهد افا د   در ای  یورت دفع خطر باهی از آن هاینه

 (و۵8: ۱۳۹۴ پناس،)با بر د ش آمریکا خواهد گذاهت به مراتب سنگی  تر

سیاساهای آمریکا در زمینه مهار ایران پس از ابقمهلل،   یا مقابله جدی با تجا ز عراق به کویت در      

را بوعی پیش دسای در  2۰۰۳رسد اهغاخ عراق در ساخ همی  راساا به اجرا درآمدو بای به بظر می

 کنندوفار  ارزیابی مییش از بضور دیگر رقاا همچون چی  در خلیجتقویت بضور خود در منطقه پ

 هلل: تامی  امنیت  اردات ب ت از بوزس خلیج فار  
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ذخایر ب ت جهان را در خود جای دادس منطقه   باخ که بد د د  سوممنطقه خا رمیابه درعی      

جریان ب ت منطقه به سوی ثااتی ممک  است به سرعت ثاات به همار می ر د   گسارش دامنه بیبی

مخاطرات    ۱۹7۹   ۱۹72های ب ای مربوط به سالهای بازارهای مصرف را مخا  سازدو هوک

های مربوط به مخا  هدن جریان ب ت را برای دبیای غرهلل   بویژس آمریکا بشان دادس استو در ای  هاینه

ریان مسامر ب ت از ای  منطقه ها عمدس ب ای  اهنگا  در خا رمیابه ب ظ جهرایط یکی از اساراتژی

تغیر بیافاه است چرا که اساساً   بودس استو ای  اساراتژی با کاهش  ابساگی آمریکا   ار پا به ب ت منطقه

آید   بخریدن ب ت از ای  بازار ب ت جهان در در س کنوبی بازاری به هم پیوساه   یکهارچه به بساهلل می

ابر کاهش عرضه به بازار جهابی ب ت بیست زیرا هر گوبه پذیری در برمنطقه به معنای کاهش آسیب

 ب ران در ای  منطقه به هدت بر بهای ب ت در دیگر بقاط جهان بیا تاثیر خواهد گذاهتو

ما دس به عرضه ب ت ارزان مساله دیگر که باید به آن توجه کرد ای  است که اقاصاد ینعای ایانت     

هود، بیشار ی که امر ز از آن به عنوان اقاصاد جهابی یاد میعادت کردس است از سوی دیگر آن چیا

هام  همگرایی   پیوبد اقاصادهای سه منطقه آمریکای همالی، ار پا،   هرق آسیا به یکدیگر است به 

پذیردو در ای  میان، اقاصادهای درید ماادنت ای  بلوکهای اقاصادی با یکدیگر یورت می 8۰طوری که 

ق آسیا، بیشاری  رهد تقاضا برای مصرف ب ت را در مقایسه با د  بلوک دیگر به در باخ هکوفایی هر

کنندو در چنی  هرایطی فار  را جذهلل میخود اخاصاص دادس   سهم بیشاری از یادرات ب ای خلیج

فار ، هم زمینه کنارخ اساراتژی آمریکا در زمینه تضمی  جریان با ثاات ب ت خا رمیابه بویژس خلیج

ما دس کند   هم ضام  سممت اقاصاد ایانتم ای  کشورها را بر اقاصادهای آسیایی فراهم میغیرمساقی

آمریکا است زیرا در عصر جهابی هدن اقاصاد، هر گوبه ب ران در بلوک هرق آسیا به سرعت اقاصاد 

بیا با ا « اتکای غیر مساقیم اقاصاد غرهلل به ب ت»همچنی  مساله  ۱دهدوآمریکا را ت ت تاثیر قرار می

اقاصادهای آمریکا   ار پا به طور فاایندس، به  اردات کانهای از آسیا   دیگر مناطا جهان  اهمیت استو

های آن با ا اهمیت استو بنابرای  هم ها، مصرف ب ت   فرآ ردسهوبد که برای تولید آن ابساه می

ها به  اردات ب ت از خا رمیابه خود آنآمریکا   هم ار پا به  اردات گساردس از کشورهایی اتکا داربد که 

ماکی هساندوت لی  گران معاقدبد بجم اتکای غیرمساقیم آمریکا به ب ت خا رمیابه به میاان یک 

هودو بنابرای  عم س بر  اردات میلیون بشکه در ر ز استو تقریااً همی  میاان برای ار پا در بظر گرفاه می

ما دس به ب ت ای  منطقه را بیا اید مساله اتکای غیرمساقیم ایانتب ای مساقیم آمریکا از خا رمیابه ب
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مدبظر قراردادو با در بظر گرفا  اتکای غیرمساقیم آمریکا به ب ت خا رمیابه میاان  ابساگی ب ای ای  

 (و6۳: ۱۳۹۰، رهنورد   بیدری) یابددرید افاایش می ۴۰تا  ۳۰کشور به خا رمیابه 

 ار  ج: کنارخ قیمت ب ت خلیج ف

کنندس ب ت   یکی از بارگاری  تولیدکنندگان ای  تری  مصرفما دس به عنوان بارگجایگاس ایانت     

ای به ای  کشور در خصوص تاثیر گذاری بر بهای ب ت خام در بازار بخشیدس مادس در جهان، موفقیت  یژس

ماادنت ب ت   توان بانی  های بارگ ب ای آمریکا در بازار،استو عم س بر ای ، بضور موثر هرکت

ما دس، بقش ای  کشور را در تأثیرگذاری بر بهای ب ت د  چندان ردس استو دیهلماتیک   بظامی ایانت

فار  بیا موفقیت  اهنگا  را در کنارخ بهای بضور تأثیرگذار آمریکا در قلب ب ای جهان یعنی خلیج

ان به همار میر د    اهنگا  که برای خود بقش ب ت در بازار یکی از اباارهای مهم کنارخ اقاصاد جه

 ۱توابد  سوسه اسا ادس از ای  اباار مهم را کنار بگذاردومدیریای در اقاصاد جهان قا   است بمی

ای را با هاست که در چارچوهلل اساراتژی کنارخ بهای ب ت در بازار، ر ابط  یژسما دس مدت)ایانت

ار کردس استو ر ابط آمریکا با هاس ایران بیش از پیر زی ابقمهلل خیا در خا رمیابه برقرکشورهای ب ت

ما دس با کشورهایی همچون عربساان   کویت عمدتاً در همی  چارچوهلل قاب    ر ابط ایانت  اسممی

کنندس، در چارچوهلل سازمان همکاری اقاصادی   توسعه ارزیابی استو همکاری آمریکا با کشورهای مصرف

المللی ابرژی بیا در جهت تمش برای تاثیرگذاری بر بهای ب ت در بازار از بابیه    همچنی  آژابس بی

 (و6۳: ۱۳۹۰، رهنورد   بیدری) پذیردکنندگان یورت میمصرف

 د: ایجاد تنوع در منابع عرضه ب ت

ش ما دس آمریکا بودس برای تأمی  ابرژی، بیبا ی ای  در  مهم برای ایانت 7۰ب ای دهه   هوکهای     

میمدی، به سرعت بر  8۰به یک منطقه تکیه بکندو در بایجه همی  سیاست بود که بویژس در دهه   از بد

تولید ب ت مناطا غیر از خا رمیابه افا دس هد   تولید ب ت در غرهلل آمریکا، ار پا   آمریکای نتی ، 

کرد    اهنگا  در  رار پیداافاایش یافت   یا اساساً آغاز هدو همی  سیاست با فر پاهی هور ی بیا اسام

ای  راساا کمک به افاایش تولید ب ت در ر سیه   منطقه آسیای مرکای   دریای خار را دبااخ کردوبدی  

بخشی فار  همچنان ادامه یافت اما بر اسا  اساراتژی تنوعترتیب اگرچه  ابساگی آمریکا به ب ت خلیج

بساگی خود را به ب ت ای  منطقه کاهش به منابع عرضه ب ت،  اهنگا  تصمیم گرفت تا بد امکان  ا

توجه خود را در سالهای اخیر به منطقه   رسد آمریکا در راساای ای  سیاست، بیشاری دهدو به بظر می

تولید ب ت در جمهوری آذربایجان،   دریای خار   آسیای مرکای معطوف کردس   سیاست تشویا
                                                                 

. www.Area Studies/MiddIe East com)99/6/12)1 



 و همکاران اله صفرپورحجت ؛ ... رواکاوی چگونگی عوامل موث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

393 

 

تا  ۱7ای  منطقه بی    ارش  زارت ابرژی آمریکاقااقساان   ترکمنساان را پیش بردس استو بر اسا  گا

میلیارد بشکه ب ت را درخود جای دادس است   بجم ذخایر ابامالی ب ت ای  منطقه تایید هود  ۳۳

فار  قرار توان گ ت آسیای مرکای   دریای خار را از بظر ذخایر ابرژی در مقام د م پس از خلیجمی

برداری از ب ت ای  منطقه  جود دارد، ای  است که دریای مینه بهرسبا ای  باخ مساله ای که در ز۱داربدو 

های طونبی ایجاد هودو لوله  از خطوط  ایخار به آبهای آزاد راس بدارد   برای اباقاخ ب ت باید هاکه

ما دس تمش کردس است با توس  به اباارهای دیهلماتیک   اقاصادی   در بظر گرفا  بنابرای  ایانت

های اتصاخ ابرژی در منطقه تاثیر سیاسی مربوط به ر سیه   ایران، بر تعیی  مسیر خط لوله ممبظات

ها هاار سرباز، در ای  منطقه بضور بظامی پیدا بگذاردو پس از بممت یازدس سهاامار آمریکا با اعاام دس

ب ظ کندو آمریکا در  ما دس آمریکا قصد دارد بضور دا می خود را در قرقیاساان   ازبکساانکردو ایانت

زمان ریاست جمهوری ا باما بیجریه، کشورهای همجوار خلیج گینه   آبگون بیا سیاست تشویا تولید   

ما دس سیاست افاایش اتکا به  اردات یادرات ب ت را در پیش گرفاه استو در آمریکای نتی  بیا، ایانت

بخشی به عرضه یاست آمریکا در زمینه تنوعباخ سب ت از مکایک    با  م را پیش بردس استودرعی 

ثااتی   باآرامی ای ر بر  استو مناطا آسیای مرکای   خار با مشک  بیب ت با مشکمت   موابع عمدس

خیا آفریقا بیا ثااتی   باآرامی در مناطا ب تمواجهند   از ای  بظر ت ا ت چندابی با خا رمیابه بداربدو بی

 ر بر  استو  ثااتی   ب ران سیاسی داخلیتی  بیا  با  م با مشک  بیهایع استو در آمریکای ن

 

 حفظ امنیت اسرائیل و عادی سازی رابطه با کشورهای اسالمی 

یکی دیگر از ارکان سیاست خا رمیابه ای امریکا ب ظ تامی  امنیت اسرا ی    تمش برای عادی      

قه خا رمیابه است و امنیت ای  کشور در کنار عام  سازی رابطه اسرا ی  با سایر کشورهای اسممی منط

ما دس اهمیت بساایی داهاه باهد   از آبجا که آمریکا دفاع از ب ت باع  میشود تا ای  منطقه برای ایانت

اسرا ی  را رسالت خود میدابد بضور پر ربگ   تاثیرگذار در منطقه بیا جاء سیاساهای  اهنگا  قرار 

ای آمریکا بر ب ظ   تأمی  امنیت اسرا ی  اساوار است به عاارت تژی خا رمیابهمیگیرد مهماری  اسارا

دیگر بمایت از اسرا ی  جا منافع ملی درجه ا خ آمریکا م سوهلل میشودو یکی از ا لویاهای اساسی د لت 

امریکا پیشگیری از  قوع یک چالش منطقهای با  جود ات اد آمریکا   اسرا ی  استو ر ابط آمریکا   

سرا ی  تا آن جا پیش رفاه است که هیچ عاملی بمیاوابد ای  ات اد را از هم بگسلدو از ای  ر  ا
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ما دس برای ر یار یی با تهدیدات اساراتژیک مشارک دارای بانتری  سطح همکاری با اسرا ی  ایانت

آن هم در اخایار استو آمریکا خود را ماعهد ساخاه که اسرا ی  باید باهیه امنیای کی ی داهاه باهد   

داها  ابواع سمبهای کشاار جمعی از جمله سمح هساهای استو به همی  علت آمریکا میکوهید 

عاری از هر گوبه سمبهای کشاار جمعی هودو هم چنی  د لت « به جا اسرا ی »منطقه خا رمیابه

بری اساراتژیک با آمریکا بای با هر بوع تمش کشورهای منطقه از جمله ایران در دست یافا  به برا

 (و2۴۱: ۱۳۹2، آبادیعلی) اسرا ی  هدیداً مخالف بود

 

 مهار انقالب اسالمی ایران 

به بظر می آید پس از ابقمهلل اسممی ایران   داعیه های ضد امهریالیسای به خصوص ضد آمریکایی      

ذهاه، سیاست هساه آن به یکی از ارکان سیاست خا رمیابه ای آمریکا تادی  هدس استو در سالهای گ

 ای جمهوری اسممی ایران به یکی از چالش های آمریکا در خا رمیابه تادی  هدس استو

ما دس آمریکا   جمهوری اسممی ایران بعد از ابقمهلل اسممی ایران، تری  چالش در ر ابط ایانتمهم     

ار د لت بوش، علیه بربامه اتمی با اعماخ فش ۱۳82ای ایران بودس استو در ساخ مسئله دساا ردهای هساه

ایران پر بدهای تشکی    بانخرس پس از د  ساخ ای  پر بدس به هورای امنیت سازمان مل  ارجاع گردید   

کدام ها هیچتاکنون پنج قطعنامه بیا علیه ایران در ای  هورا به تصویب رسیدس است، اما ای  قطعنامه

ای ایران هودو در  اقع سیاست چماق   هویج آمریکا در مقابله ههای هساباوابساه مابع از تدا م فعالیت

ای ایران کاممً باکارآمد بودس استو بطور کلی گرچه طی هشت ساخ گذهاه ایران های هساهبا فعالیت

تری  مسئله تری    پیچیدستنها مسئله سیاست خارجی آمریکا باودس، اما بد ن تردید باید ایران را مشک 

ها، تهدیدها   فشارهای ه به همار آ ردو بکاه مهم در ای  خصوص ای  است که به رغم ت ریمدر ای  عری

زیاد، ایران کنوبی به مراتب قدرتمندتر از آغاز ریاست جمهوری جورج بوش است   جایگاس ای  کشور در 

 و(۱6: ۱۳۹2، آبادیعلیسطح منطقه بد ن هیچ تردیدی مسا کم تر گردیدس است )

که معاقدبد ایران به علت برهم زدن موازبه قوا به زیان  –خواهان ها در مقاب  جمهوریتدموکرا     

ابد اعمم بمودس –ای را بدارد اسرا ی    اید ولوژی ضد غربی یمبیت دسایابی به تکنولوژی هساه

کندو ید میابدازد   با اباار قدرت علمی، اسرا ی  را تهدزیست را به خطر میای هدن ایران م یطهساه

ای را در اساراتژی خود در چارچوهلل همی  ت کر، باهلل دموکرات ممابعت از دسایابی ایران به توان هساه

دابدو های دیگر میهای هدید   همکاری با قدرتقرار دادس   توفیا در ای  راس را منوط به اعماخ ت ریم

برداری   با مردم ایران در بهرسدر طرف دیگر ای  مناقشه، جمهوری اسممی ایران با مسلم دابسا
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های خود تجدید بظر بمایندو ای، اباظار دارد مقامات آمریکایی در سیاستآمیا از ابرژی هساهیلح

های م ام  ا باما در قااخ مسئله ای را گاینههای بیشار   یا پذیرش ایران هساهچنابچه اعماخ ت ریم

جمهور آیندس آمریکا در بر خواهد مشکمت زیادی برای ر یسای ایران بدابیم، باید گ ت هر د  راس هساه

های بوش در قااخ ایران طی هشت ساخ گذهاه برای ا باما که هعار داهتو از یکسو ادامه سیاست

پذیر بیست،   از سوی دیگر امایازدهی به ایران با   مذاکرس با مقامات ایرابی را سر دادس امکان« تغییر»

ها امری بسیار     نبی یهیوبیسم در هیأت باکمه آمریکا   بویژس بی  دموکراتتوجه به ب وذ اسرا ی

 (و۳6: ۱۳86، ه یعی) دهوار است

ای خود، چگوبگی آمیا هساهبا توجه به د ران گذار در خا رمیابه، ایرار ایران بر تدا م بربامه یلح     

سی در کشورهای عرهلل همسایه گیری رژیم یهیوبیسای در قااخ فلسطی    خیاش اسمم سیاموضع

گذاران خارجی د لت آمریکاستو   ا لویاهای کلیدی تری  چالش برای سیاستای  رژیم، خا رمیابه مهم

رفت از مشکمت   چالشهای پیشر ، قطعاً در دساور کار مقامات آمریکایی خواهد بودوا لویاهای برای بر ن

جهت یافا  مطالاات مردمی علیه بضور آمریکا در سیاست کاخ س ید در منطقه ماانی بر پیشگیری از 

های اسممی درگیر در قدرت استو منطقه   برقراری تعاملی ماعارف   بادیک بای با رهاران جناش

خا رمیابه با تولید ر زافا ن مجموعهای از چالشها مواجه است که هر کدام بیازمند  ضع سیاساهایی با 

های مصمم   درخور توجه،  اکنشهای ی  کشور باسیاستچارچوبهای مخالف استو ریس جمهور ا

خایی به هر کدام از موارد بشان میدهدوا لویت دیگر آمریکا در خا رمیابه، کشور ایران است   ب وس 

برخورد   مقابله با ایران برای آمریکا بسیار با ا اهمیت استو امر زس تغییر بکومت در ایران، ا لویت 

خا رمیابه است   موضوعی است که همه ما دان آمریکا در منطقه   خارج از بخست آمریکا، در منطقه 

خواهند بکومت ایران بر دو تغییر در ایران، از توابند در مورد آن توافا داهاه باهندو همه میمنطقه، می

بظر سیاسی، اقاصادی، اجاماعی   بظامی   اساراتژیک باع  تغییر ک  منطقه خواهد هدو ای  تغییر در 

دهدو مشا ر سابا معا ن امنیت ملی اسرا ی    عضو ارهد گیری خا رمیابه جدیدی می اقع خار از هک 

بویسد آمریکا باید به فکر المللی در مرکا بل ر مدرسه هار ارد کندی، در یادداهای میبربامه امنیت بی 

 تغییر بکومت در ایران باهدو

 

 طرح  دموکراتیزه کردن خاورمیانه 

یکا اعمم کردس بربامه آن گسارش دموکراسی در منطقه استو آمریکا با بمله به عراق   سربگوبی آمر     

داری در کردن رژیم یدام بسی  در بظر داهت عراق را به عنوان یک بموبه موفا دموکراسی   سرمایه
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اجرا درآ ردو بو  منطقه تادی  کند تا در سایه آن باوابد ر بد دموکراسی را در منطقه آغاز   آن را مورد

کاران آمریکا در یدد بودبد تئوری د مینو را در منطقه خا رمیابه اجرا کنندو براسا  ای  تئوری م افظه

های مسااد منطقه، یکی پس از دیگری ریاش خواهد در یورت برقراری دموکراسی در عراق بکومت

ورت باقص، امواجی ایجاد خواهد کرد کردو پ   ل و   یاا می گوید: ایجاد دموکراسی در عراق، بای به ی

که تمام منطقه را تکان خواهد دادو در ای  میان کشورهایی مابند سوریه، عربساان سعودی   مصر در 

هرط قرار خواهند گرفت الگوی عملیاتی -کابون توجه خواهند بود   برای ابجام ایمبات دموکراتیک 

ر اسا  ای  طرح، آلمان مدلی برای ار پا   ژاپ  طرح، آلمان   ژاپ  پس از جنگ جهابی د م استو ب

 ۱۹۹۱فار  در ساخ مدلی برای آسیا   اکنون عراق مدلی برای خا رمیابه است و پس از جنگ د م خلیج

 زیر اسرا ی  طربی ت ت عنوان خا رمیابه جدید ارا ه کردو در ای  طرح گ اه هدس هیمون پرز، بخست

ای  الگو تکرار هدو در طرح آمریکا تغییرات در  2۰۰۴است   در ساخ  رپذیبود یلح از طریا توسعه امکان

توجهی   بگریسا  به دیگری در بالی به گویند ر زگار بیباپذیر استو دیگ چنی میخا رمیابه اجاناهلل

کند، ثر ت ملت های اساادادی خا رمیابه آزادی   بقوق بشر را پایماخ میسر آمدس است که بکومت

د   سهس با خورابدن دا می ب رت ضد غربی )ضد آمریکایی( به مردم در یدد هساند دزخود را می

 و(8۵: ۱۳8۹ ی،زبد اقیهایشان را توجیه کنند )غراباکامی

های داخلی در پذیر بیست   مخال تبرخی معاقدبد برقراری دموکراسی در خا رمیابه به رابای امکان     

گوید در مورد اساقرار دموکراسی در خا رمیابه استو برژینسکی می کنندس ای  مسئلهعراق با آمریکا بیان

ها باید با ابایاط پیش رفتو زیرا ممک  است عواقب باخواساه در پی داهاه باهدو اگر فلسطینی

 و(27: ۱۳۹۴ ،ایبتوابساند در اباخاباتی  اقعاً آزاد رهاری برای خود برگاینند )ههراممی

 

 سوریه و قدرت یابی داعش

سوریه برای چند دهه به خصوص در د رس رقابت هدید اید ولوژیکی، راهار سیاست اعراهلل بودس استو      

ای  کشور در سراسر قرن بیسام برای قدرت ها   گرایش های مخالف جایاس ای بهایی بودوهر گرایش 

راهلل سلطه سیاسی یا اید ولوژیک که در سوریه به پیر زی می رسید، به طور قطع بر ی نه سیاسی اع

، سوریه 2۰۱۱می یافتوای   یژگی ممااز سوریه موجب هد به دبااخ ت ونت   ابقمهلل های عربی ساخ 

مورد توجه جدی بازیگران مخالف منطقه ای   بی  المللی قرار گیردو ای  هرایط فشار به د لت سوریه را 

طا از جمله درعا   سرکوهلل برای کنارس گیری از قدرت تشدید کرد   اعاراضات مردمی در برخی از منا

اعاراضات توسط د لت ، بهابه را برای  ر د بازیگران خارجی از جمله گر س های افراطی اسممی مابند 
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داعش   جاهه النصرس   وووبه درگیری ها   بهایاا جنگ داخلی سوریه فراهم کرد، بطوری که در مدت سه 

، درآمد   موجب آ ارگی میلیون ها اعشژس دساخ بد د د  سوم خاک سوریه ت ت اهغاخ معارضه به  ی

، یسوری، کشاه هدن بیش از د یست هاار ب ر   تخریب ههرها   زیرساخت های ای  کشور هد )قاسم

 (و8۵: ۱۳8۹

 

 حضور سردار سلیمانی در عراق، سوریه و مبارزه با داعش

از یادگاران د ران  سردار ههید باج قاسم سلیمابی هخصیای بسیار برجساه در جاهه مقا مت       

های اعمم هد هاید بسیاری از مردم هنوز با رهان دفاع مقد  بودو هنگامی که خار ههادت ا  در رسابه

هد که چنی  ات اقی رخ دادس است، ا  چهرس درخشان   برجساه م ور مقا مت به  یژس در د ران بمی

وابست جاهه مقا مت را در سراسر جهان ماارزس با هجرس خایثه ملعوبه داعش بودو ای  ههید بارگوار ت

ها   همه ک ار مخالف سردار سلیمابی هساندو تشکی  دهد   به همی  دلی  هم آمریکا   یهیوبیست

ر زس لانان    ۳۳دهندس بیر های باهلل اب در جنگ ثاراب در دفاع مقد ، سازمان ۴۱فرمابدس لشکر 

هان امر ز هدف اقدام النصرس   دار   دساهش   جاههفرمابدس بیر ی قد  سهاس پاسداران   کابو  داع

ها به ههادت سرلشکر سلیمابی که برای بسیاری تر ریسای د لت آمریکا قرار گرفاه استو  اکنش

سالگی   پس از بادیک به چهار دهه ماارزس بی  6۳های جنگ بود در ساخ« باج قاسم»همچنان همان 

میمدی  2۰۱۱بظامی داهتو هنگامی که داعش در ساخ  ق ه بشان از م اوبیت کمیاهلل یک چهرس 

های خود را در مناطا عراق   سوریه آغاز کرد؛ ای  سردار سلیمابی بود که با بضور خود در ای  پیشر ی

مناطا   با تشکی  جاهه مقا مت هکست سخای بر آبان  ارد کرد و د لت اسممی عراق در آن زمان 

، ابوبکر «ابوعمر الاغدادی»ریای کرد؛ بعد از دساگیری ر عراق پایههای تر ریسای زیادی را دعملیات

میمدی به عنوان سرکردس ای  گر س تر ریسای تعیی  هد؛ همامان با آغاز  2۰۱۰الاغدادی در ساخ 

های خود در سوریه را آغاز کردبد   ب ران در سوریه، عنایر گر س تر ریسای د لت اسممی عراق فعالیت

 2۰۱۳تشکی  هد   در بهایت در ساخ « جاهه النصرس نه  الشام»ک در عراق با بام هاخه ای  گر ه

را اعمم کرد تا « د لت اسممی در عراق»  « جاهه النصرس»ابوبکر الاغدادی در پیامی یوتی ادغام 

های تر ریست خیلی ز د   گر هک تر ریسای داعش د لت اسممی در عراق   هام تشکی  هودو داعشی

ربمابه مردم  ارد ههر فلوجه در اساان های تر ریسای   کشاار بیبا ابجام عملیات 2۰۱۴ی  ساخ در ا ا

 های مخالف ای  کشور ت رکاتی را ابجام دادبدو انباار عراق هدبد   پس از آن بیا در ههر
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 علل شکست آمریکا در منطقه خاورمیانه

تعیی  هدس، ممکی برای ارزیابی موفقیت   یا دست یافا    یا عدم دسایابی به اهداف از پیش      

هکست است با توجه به ای  امر می توان گ ت که آمریکایی ها به علت عدم دسایابی به اهداف از پیش 

تعیی  هدس در خا رمیابه تاکنون با هکست مواجه هدس ابدو آمریکایی ها می خواساند بر منابع ب ای 

ام جمهوری اسممی به کمربند طمیی سوریه، عراق، ایران   منطقه تسلط کام  یافاه   ضم  بذف بظ

افغابساان دست یابندو اسمم گرایی را در منطقه سرکوهلل   اسرا ی  را م ور سازمابدهی مجدد بظام مورد 

 بظر در خا رمیابه قرار دهندو 

های زیادی ر بر  المللی کنوبی را با پیچیدگیپدیدس داعش از موضوعات بوظهوری است که ر ابط بی      

مراتب دادس است، سرزمینی بهکردس استو یک گر س تر ریسای که جمعیت زیادی را در خود جای

ها را در اخایار گرفاه است   در سر ر یای ایجاد یک تر از سرزمی  ت ت باکمیت برخی از د لتگساردس

را دربرمی گیردو از افراد م لی  ایهای گساردسپر رابدو ترکیب جمعیای ای  گر س طیفامهراتوری را می

گیردو آبچه در های آموزهی   ت صیمتی را در برمیگرفاه تا کسابی که از کشورهای گوباگون   با زمینه

 ای  گر س مشارک است ت سیر   برداهای افراطی از ابکام دینی، قشری گری   خشوبت استو

 

 نتیجه گیری

را تجربه می کند که ای   قایع هم می توابد در قالب تدا م   فرآیندی جدید 2۰۱۱خا رمیابه از ساخ      

مورد بررسی   ارزیابی قرار گیرد   هم می توابد به یورت مجاا   به عنوان  2۰۰۱سهاامار  ۱۱ت ونت

مربله ای تاریخی   د رابی جدید در ای  منطقه مورد مطالعه قرار گیردواما موضوعی که به عنوان بقطه 

س باید به آن اهارس کرد، افاایش خشوبت   درگیری های طای ی   مذهای در مشارک هر د  د ر

خا رمیابه استو ای  امر که با افاایش فعالیت جریان های سل ی   بو سل ی در خا رمیابه همراس هد، در 

ت ونت اخیر سوریه   عراق جلوس عینی گساردس ای به خود گرفت و ت ونت بیداری اسممی در منطقه 

رسیدن به دموکراسی آغاز هد، اما آبچه در پی ای  ت ونت بر ز   ظهور یافت به دموکراسی بلکه  با هدف

در باخ باضر منطقه جنوهلل غرهلل آسیا )خا رمیابه( در کابوبی از   قدرت گیری جریان های تک یری بود،

یلح   امنیت ت ونت سیاسی   ژ وپلایک قرار گرفاه است که م یط امنیای، امنیت منطقه ای، ابرژی، 

جابی را ت ت تأثیر قرار دادس استو با ای  باخ در خصوص منشأ   هک  گیری ای  ت ونت در درجه ا خ 

باید به تقاب  د  جاهه مقا مت با م وریت جمهوری اسممی ایران   جاهه مثل  امریکا، یهیوبیسم   

توان   بااید از تأثیرگذاری عمیا  کشورهای مرتجع منطقه اهارس کردو اما در ای  بی  از بعد تاریخی بمی
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ابقمهلل اسممی   آرمان های بلند آن بر تقویت ر بیه ماارزس با خودکامگی غ لت کردو همان طور که 

تمامی ابدیشمندان غربی   اسممی بیا اذعان می کنند هعاع تأثیرات ابقمهلل اسممی فراتر از منطقه رفت 

ود ساختو در خصوص ت ونت جدید خا رمیابه د  مقطع را   ک  دبیا را ماأثر از جهان بینی جدید خ

باید در بظر گرفتو با ای  باخ   با  جود تمش های مخرهلل ای  کشورها سیر ت ونت در منطقه طوری 

پیش رفت که آمریکایی ها   هرکای منطقه ای هان در بصوخ اهداف خود باکام مابدبدو در ای  باکامی 

ری اسممی ایران که همامان هم سردمدار ماارزس با تر ریسم   هم قربابی بقش ایران بی بدی  بودو جمهو

آن است، به کمک گر س های مقا مت، مابع تمش های معابدابه مثل ، اساکااری، عاری   عربساان هدو 

جالب بودن مسأله در اینجاست که آمریکا گر س های بامی ثاات   ضد تر ریسم را در ردیف گر س های 

ی بشابدو ای  در بالی است که عربساان با اعماخ جنایت های ابسابی در یم ، مورد بمایت تر ریسای م

های ماعدد سیاسی، بظامی   لجسایکی  اقع می هودو ای  د گابگی در رفاار، ماهیت   ابگیاس ایلی 

گابگی آمریکا   عربساان را در منطقه برمم می سازدو بی گمان در بایجه ای  گوبه باهماهنگی ها   د 

رفاارها بود که بیداری اسممی در منطقه به جای هدف قرار دادن اسرا ی    خودکامگان عربی، گرفاار در 

 جنگ های خوبی  تر ریسای تک یری هدو

داعش به عنوان یک بوع بیماری مام ، در بی   ذاتی در جهان اسمم م سوهلل می هود لذا بمی      

  غرهلل یا دیگر کشورها دابست، هرچند که آبها بیا در پیدایش    توان آن را یرفاً دست پر ردس آمریکا

منطقه گسارش آن بقش داهاند بلکه ای  معض  می توابد به عنوان اباار مورد سوء اسا ادس قدرت های 

و بگاهی به اید ولوژی ای  گر س بشان می دهد، اقدامات داعش برای جوابان ای   بی  المللی قرار گیرد

م سواد، سرخوردس در کشورهای خا رمیابه جذاهلل می باهد، لذا عضوگیری توسط ای  گر س فقیر، بیکار، ک

در میان جوابان سرخوردس در کشورهای غربی بیا به رابای ابجام هود و داعش به دبااخ برپایی خمفت   

جوع ابیای تمدن هکوفای اسممی د ران بنی عاا ، اجرای فرامی  اسمم، سادس سازی فهم اسممی با ر

مساقیم   بد ن  اسطه به بص، تخلیه هور   هیجابات جوابابی با بهرس گیری از اقدامات بظامی   مسل ابه 

  کسب درآمد از طریا غنا م به هیوس سنی )قا  فرد تک یر هدس  اجب، خون ا  مااح مهد ر الدم، ماخ 

س توابست با بهرس گیری از ضعف ا  غنیمت، زن   فرزبد بیا به عنوان کنیا   غممووو( می باهدوای  پدید

بظام های فاسد در برخی کشورهای عربی   تشدید خشوبت های فرقه ای   مذهای، رهد چشم گیری 

داهاه باهد   بوعی خوابش رادیکاخ   بنیادگرابه از اسمم سیاسی را ارا ه دهد که مورد سوءاسا ادس 

 و ه عربساان قرار گرفاه استاز جمل آمریکا، اسرا ی ، غرهلل   بای برخی کشورهای منطقه
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هر ع   پس از مدت کوتاهی به جنگی  ۱۳8۹چند کشور در ب ران سوریه که در اس ند ماس ساخ      

المللی تادی  هد، بقش اساسی داربد که در ای  میان آمریکا بقش فرمابدهی، ابگلیس طراح جنگ، بی 

ی   ترکیه بیا مسئولیت لجسایک   پشایاابی عربساان   قطر )به دساور آمریکا( تامی  کنندس منابع مال

 ای  جنگ خابمابسوز را به عهدس داربد، موجب  یرابی کشور سوریه هدس ابد و 

هدف ایلی جنگ سوریه تامی  امنیت رژیم یهیوبیسای   بابودی جاهه مقا مت اسممی ضد ای       

 باهد، بودس استورژیم که سوریه بیا جا  آن می

که به عنوان باز ی  ۱۳۹6در سوریه در آذر ماس ساخ « داعش»کست گر س تر ریسای تا پیش از ه     

هیچ بیر ی در سوریه بداهت   « سیا»کرد،  اهنگا  به غیر از جاسوسان آمریکا در ای  کشور عم  می

های آمریکا در کنار رژیم یهیوبیسای با بمااران مواضع ارتش سوریه   جاهه مقا مت اسممی، کمک

 کردوهای تر ریسای به  یژس داعش میی به گر سفرا اب

های تر ریسای دیگر که به آمریکا ، گر س۱۳۹6با هکست گر س تر ریسای داعش در آذرماس ساخ      

 ابساه بودبد، مساقیما جایگای  عنایر ای  گر هک در سوریه هدبد   دقیقا از همان زمان بیا به جای 

سرقت ب ت سوریه   ادامه کشاار مردم ای  کشور کردبد و طی یک  داعش اقدام به باامنی   اساخراج  

ساخ گذهاه آمریکا با اعاام بیر    تجهیاات بیشار بضور خود را در مناطا ب ت خیا سوریه بیشار کردس، 

 بضوری که تنها منجر به سرقت بیشار معادن مردم ای  کشور   باامنی در آبجاها هدس استو

در باخ تص یه   پاکسازی آخری  بقایای تر ریست های مورد بمایت   ت کههاسد لت سوریه مدت     

غرهلل   اعراهلل   ترکیه   اسرایی  است   بد ن تردید، ای  مهم را مرهون بمایت ما دان ماعهدش مابند 

ر سیه، ایران، باهلل اب لانان   دیگر گر س های م ور مقا مت اسممی است و اکنون که ر سیه   ایران   

ن هان در کنار ارتش   د لت سوریه، در باخ سهری کردن آخری  مراب  پیر زی کام  در بارگ ما دا

تری  بارد ضد تر ریسای جهان هساند واگر بخواهیم یک جمع بندی دقیا   منطاا بر  اقعیات از 

امی بظریه های گوباگوبی که در ای  بوزس مناشر هدس ابجام دهیم، باید بگوییم به طور دقیا مداخله بظ

آمریکا در خا رمیابه به بهابه ی ماارزس با تر ریسم، اید ولوژی مذهای ماانی بر برداهت های بای یح از 

ملت مدرن   بقش بازیگران منطقه ای از جمله قطر   ترکیه    -اسمم، فقدان هک  گیری د لت

را به گوبه فاایندس به  فرامنطقه ای از جمله آمریکا چهار عام  ایلی   عمدس ای بودس است که خا رمیابه

مکابی مناسب   مساعد برای هک  گیری   فعالیت گر س های تر ریسای بظیر داعش در ابعاد ماعدد 
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 ، تهران: اباشارات مؤسسه کیهانو های بحران خاورمیانهریشه(و ۱۳۹۴ابمدی، بمید )

  ر ابط  یهلماسیدر د یمابیقاسم سل دیگ امان مقا مت هه»(و ۱۳۹8) جواد ،یابیک   سر ش ،یریام

 و۳۰-۹ یص ،(2)۵ ،مطالعات دفاع مقدسفصلنامه  ،«المل  یب

 بشر جا یدانو  :، ترجمه فربگیس اردنن، تهرانخاورمیانه در قرن بیستم (و۱۳۹2یردربیک، مران )پی

سهاامار   دنی  باکامی  ۱۱غابساان پس از مشارکت بریاابیا   ایانت ما دس در اف» و(۱۳۹۴پناس، جع ر )با

 ، همارس د م، ساخ هابادهم، تابساانو 6۰، همارس مسلس فصلنامه مطالعات راهبردی، «آن

، «سازى ملت-بیگابه   چالش د لت هاىافغابساان، بیر » و(۱۳۹۰بمید )، رهنورد   بیدری، م مدعلی

 ، زمساانو ، ساخ د م، همارس چهارمفصلنامه ره نامه سیاستگذاری

  عربساان  رانیراهارد ا یاسهیمقا یبررس»(و ۱۳۹8) دا  د ،با بد دا یهرم   رضایعل ،یازغند ؛میل ،یخدابخش

 و ۴7-2۱ یص ،(۳)۵ ،فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«ییگرابو اقع یۀبر بظر هیبا تک هیدر ب ران سور

  عربساان  رانیراهارد ا یاسهیمقا یبررس»(و ۱۳۹8) دا  د ،با بد دا یهرم   رضایعل ،یازغند ؛میل ،یخدابخش

 و ۴7-2۱ ،(۳)۵ ،فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«ییگرابو اقع یۀبر بظر هیبا تک هیدر ب ران سور

 و 27۰، همارس اقتصادی -مجله سیاسی، «های آمریکا در افغابساانباکامی» و(۱۳88دهشیار، بسی  )

( )ویژه افغانستان پس از 3های اساسی دولت کرزای: کتاب آسیا )چالش و(۱۳86ه یعی، بوذر )

 انوالمللی ابرار معایر تهرمؤسسه فرهنگی مطالعات   ت قیقات بی  :، تهرانطالبان(

 بگاس معایرو  :، تهرانجهانی شدن و دموکراسی در ایران معاصر و(۱۳۹۴) بیا، امیرمسعودههرام

 ری  تأث  یدر ب ر یراهارد عربساان سعود»(و ۱۳۹8) سارا ،زارع   قدرت ،انیابمد ؛ یالدهمس دیس ،ییادق

 .۴۵-2۹ یص ،(۴)۵ ،فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«مقا مت ۀآن بر جاه

 و زارت امورخارجه، موسسه چاپ   اباشارات :، تهران(6افغانستان )مباحث کشورها و (۱۳۹2) آبادی، علیرضاعلی

در عراق: تجارهلل تاریخی    سازی   بازسازی هویت ملیفرآیند ملت د لت» و(۱۳8۹غرایاق زبدی، دا د )

 و ۴7، ساخ سیادهم، همارس ا خ، بهار، همارس مسلس  فصلنامه مطالعات راهبردی، «د ربمای آیندس

 ،فصلنامه مطالعات راهبردی، «بازیگران مؤثر بر عراق آیندس: منافع   سناریوها» و(۱۳8۹قاسمی، م مدعلی )

 ، بهارو ۴7همارس 

   فرهنگیو  اباشارات علمی :، ترجمه مرتضی اسعدی، تهرانسرزمین و مردم افغانستان و(۱۳۹۱کلی ورد، مری لو یس )

 واباشارات ایران ههر :، تهرانافغانستان دیپلماسی دو چهره و(۱۳7۱مساوری کاهابی، بایر )


