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 چكيده

رغـم    و منطقه بـه   است معادالت امنيتي منطقه با حمله آمريكا به عراق و سرنگوني صدام به هم خورده
اياالت متحـده پـس از جنـگ        .  گذشت بيش از هشت سال از سرنگوني صدام در دوره گذار قرار دارد

ها و تهديدهاي امنيتي منطقه نائل آمده و بـه دنبـال          ها و تصورات جديدي از فرصت عراق به برداشت
تأليف آنها در چارچوب يك سيستم جديد قدرتي است كه بتواند درراستاي مبـارزه بـا تروريـسم و               

هاي كشتار جمعي، شرايط منطقه را براي دستيابي به هدف ديرينـه خـود      جلوگيري از گسترش سالح
آورد   آمريكا تالش به عمـل مـي      .  مهيا سازد   »دسترسي به جريان و انتقال نفت به بهاي معقول«يعني 

سيستمي براساس احياي موازنه قدرت با مشاركت شش كـشور شـوراي همكـاري خليـج فـارس و            
ايران نيز به موازات آن ديپلماسـي خـود را          .  اضافه عراق در برابر جمهوري اسالمي ايران شكل دهد به

هـا    يافتـه .  ها به گسترش نفوذ خود در منطقه بـپردازد          تشديد كرده تا ضمن كاستن از آسيب پذيري  
هاي منطقـه     حاكي ازعدم توافق نسبي برسر تأسيس سيستم امنيتي با توجه به ناديده گرفتن واقعيت   

از سوي آمريكا و تالش آن براي بيرون گذاري ايران از سيستم جديد قـدرت و عـدم تمايـل جـدي             
 .باشد اي آمريكا براي دستوركارهاي امنيتي آمريكا مي متحدين منطقه

 هاي كشتار جمعي، ايران آمريكا، يازده سپتامبر، جنگ عراق، تروريسم، انرژي، سالح: ها كليد واژه
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 مقدمه
آخرين نيروهاي خود را از شرق سـوئز و از جملـه منطقـه          1971 از زماني كه بريتانيا در سال 

خليج فارس خارج ساخت، اياالت متحده آمريكا با توجه به وضعيت جنگ سرد و لزوم پـر كـردن        
ريچـارد    »دو سـتوني  «راهـبرد     1970 در دهـه    .  خالء انگليس امنيت منطقه را به عهـده گرفـت     

بـا اجـراي دو رهنامـه كـارتر و ريگـان و در                 »موازنـه قـدرت   «راهـبرد     1980 نيكسون، در دهه  
. هاي آمريكا بـراي تـأمين امنيـت در منطقـه بودنـد           از راهبرد »مهار دوجانبه«راهبرد  1990   دهه

ترين چالش آمريكا در اجراي امنيت براي دستيابي به منافع امنيتي خود در منطقه در دهـه    بزرگ
رقم خورد كه آمريكا براي مهار عراق و در درجه كمتري ايران، به حـضور نظـامي و انعقـاد         1990 
 5 هاي رسـمي بـا        نامه  موافقت(هاي رسمي با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس       نامه موافقت

منظـور    بـه )  كشور كوچك شوراي همكاري خليج فارس و حضور غيررسمي در عربستان سـعودي  
 . روي آورد »مهاردوجانبه«اجراي راهبرد 

؛ يعني پس از جنگ دوم خليج فـارس،    1990 حضور مستقيم نظامي آمريكا در منطقه در دهه
ها و تهديدات امنيتي از سوي بازيگران داخلي منطقه و رشد بنيادگرايي اسالمي بـود     موجد چالش

يازده سپتامبر موجد تغيير در راهبرد آمريكا و تحول     .  باشد كه حادثه يازده سپتامبر از نتايج آن مي
در ذهنيت مقامات سياسي آمريكا نسبت به تصورات از تهديدات امنيـتي در منطقـه بـه رهـبري            

منافع جديد آمريكا در كنار منافع دايمي خود كه همان دسترسي به نفت بـه     .  كاران شد نومحافظه
اي   ها قبل بوده است، با توجه به احتمال خطرات منطقـه     قيمت قابل قبول و جريان مستمر از دهه

هم از سوي بازيگران رسمي همچون عراق و هـم از سـوي بـازيگران داخلـي يعـني بنيادگرايـي                     
 .تر شد اسالمي در كل حوزه جغرافيايي خاورميانه برجسته

زمـان    آمار و ارقام حكايت از آن دارد كه توليد روزانه داخلي آمريكا بـه تـدريج كـاهش و هـم            
مصرف داخلي آن افزايش خواهد يافت و اين در شرايطي است كه توليد بسياري از منـاطق ديگـر      

طور كامل متوقف خواهد شد و همچنيـن وابـستگي       جهاني يا با افت شديد در آينده مواجه و يا به
هاي ديگر به انرژي منطقه و يا اينكه عاليق امنيتي آنها؛ همچون اتحاديه اروپا و يـا چيـن و          قدرت

گذشـته    در چنين شرايطي، اهميت انـرژي خليـج فـارس نـسبت بـه          .  هند، افزايش خواهد داشت
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افزايش بيشتري خواهد يافت و منطقه همچنان مركز ثقل سياست جهـاني و رقابـت و همكـاري             
اين نكته اهميت تشكيل سيستم جديد قدرت به محوريت       . هاي بزرگ و نوظهور خواهد بود قدرت

 . دهد آمريكا را نشان مي
همچنين، اياالت متحده پس از يازده سپتامبر خود را متعهد دانـسته اسـت كـه از دسـتيابي              

از نظـر مقامـات     .  هاي كشتار جمعي به هر شكل ممكن جلوگيري كند    كشورهاي منطقه به سالح
هاي كشتار جمعي و بنيادگرايي اسالمي و تروريـسم يـك رابطـه         آمريكايي بين دستيابي به سالح

هاي داخلي بنيادگرا قادر باشند به انبـار      احتمالي وجود دارد؛ يعني از نظر آنها در شرايطي كه گروه
تسليحات كشتار جمعي دست پيدا كنند و يا اينكه برعكس برخي بازيگران رسـمي تنـدرو خـود            

تنهـا    ها بـا آمريكـا نـه        ها قرار دهند، با توجه به ضديت اين گروه     بخواهند آن را در اختيار اين گروه
ممكن است امنيت سرزميني آمريكا بار ديگر مورد مخاطره قرار گيرد، بلكه منـافع امنيـتي آن در        

 . كل منطقه با تهديد اساسي مواجه خواهد شد
در اين راستا آمريكا چه در زمان جرج بوش پسر پس از جنگ عـراق و چـه در زمـان اوبامـا،                

رغـم اينكـه تـاكنون مـداركي دال           اي آمريكا قرار داده و به     ايران را در مركز توجه جهاني و منطقه
يافت نـشده اسـت و      )  تي.پي.مطابق با تعهدات در ان    (اي    آميز هسته  انحراف ايران از برنامه صلح بر

در مقابل اينكه اسراييل بنا به آمارهاي غير رسمي داراي چندصد كالهك اتمي است، تحت فـشار      
دهي به سيستم قـدرتي اسـت كـه بـا             در اين راستا اياالت متحده به دنبال شكل      .قرار گرفته است

عمـل    ابتدا در اين راسـتا تـالش بـه     .  همچون سابق برقرار شود »همه بدون حضور ايران«مشاركت 
هراسـي در كـشورهاي ديگـر منطقـه           آورد براي احياي موازنه قدرت، عراق تقويت شود و ايـران   مي

در مقابل، ايران نيز به موازات آن ديپلماسـي و ابتكـارات خـود را در حـوزه جغرافيايـي                 .  ترويج يابد
ويژه در خليج فارس شدت بخشيده تا ضمن اسـتمرار سياسـت اعتمادسـازي كـه از            خاورميانه و به

هـا    ها وتنـش    اي ايران قرارگرفته، بتواند به مديريت بحران   در دستور كار سياست منطقه 1990  دهه
اي آن را بـه       بپردازد و به شكل بازدارنده از احتمال حمله نظامي آمريكا بكاهـد و متحـدان منطقـه             

نتيجه اين بوده كه كماكان به موازات فشارهاي آمريكا   .  دوري از آمريكا و استقالل امنيتي جلب كند
پذيري و درجه حساسيت ايران، نفوذ و قدرت نرم ايـران در معـادالت       رغم افزايش آسيب به ايران، به
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در .  گـيرد   اي ناديـده    تواند آن را در تحـوالت منطقـه         اي نيز افزايش يافته است و آمريكا نمي      منطقه
بخواهد در ترتيبات امنيتي پس از صدام عمل          »بيرون گذار«شرايطي كه آمريكا همچنان به شكل 

هاي طبيعي و جغرافيايي منطقه را ناديده گيرد، سيستم امنيتي بـار ديگـر همچـون            كند و واقعيت
در واقع مشاركت همه كـشورهاي منطقـه در         .  هاي گذشته با شكنندگي مواجه خواهد شد   سيستم

  1 .دهنده به سيستم امنيتي خواهد بود تامين امنيت ضروري بوده و آن مشروعيت
پـردازد كـه بـا توجـه بـه            نوشتار حاضر به اين سوال اساسي مـي       ،الذكر بر اساس خطوط فوق

 2003 تحوالت اخير منطقه خليج فارس؛ يعني حمله آمريكا و نيروهاي ائتالف به عراق در مـارس       
و سرنگوني رژيم صدام، و نيز با توجه به راهبردهايي كه آمريكـا در خليـج فـارس و نـيز در كـل                     

مبـارزه بـا تروريـسم، حـضور نظـامي در منطقـه، مبـارزه بـا                 (منطقه خاورميانه درصدد اجراست  
ها بر سيستم جديـد امنيتـي     هاي كشتار جمعي، دگرگوني در خاورميانه و برآيند اين راهبرد سالح

،چه سيستمي از روابط قدرت ممكـن اسـت شـكل بگـيرد؟ در واقـع منظـور از                    )در خليج فارس  
سيستم قدرت چگونگي توزيع قدرت، نحوه عمل بازيگران و چگونگـي حفـظ موازنـه، و بـاالخره                   

 . باشد ساختار امنيتي منطقه مي
كننـده    تاثيري تعيين )  نفت و گاز  (همچنان عامل انرژي .  1 :مفروضات نوشتار به اين شرح است

و تالش آن براي شكل دادن بـه سيـستم جديـد قـدرت كـه              )  آمريكا( در حضور ابرقدرت بيروني
سپتامبر اهميت ژئوپولتيكي خليج فـارس بـراي          11 پس از حوادث    .  2 مطلوب آمريكا باشد، دارد؛  

سپتامبر آمريكا درصدد دگرگوني و اصـالحات       11 پس از .  3 ابرقدرت آمريكا افزايش يافته است؛ و 
 . باشد افزاري و نرم مي درخليج فارس از طريق تلفيق اقدامات سخت

هر گونه سيستمي از روابط قدرت كه آمريكا در پي برقراري و تأسيس         : فرضيه مقاله اين است
سـازي    دنبـال مـنزوي     رو آمريكا بـه  اين ترين چالشگر آن بوده و از آن در منطقه برآيد، ايران بزرگ

ريـزي سيـستمي بـا مـشاركت          دنبال طـرح   در واقع، آمريكا به.  خواهد بود»مهار«ايران با سياست 
 .شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس به عالوه عراق و بيرون گذاشتن ايران هست

هاي قبلي روابط قدرت از زمان خروج نيروهاي         ، ابتدا سيستم براساس مفروضات و فرضيه فوق
شـود و سـپس بـه عاليـق           طور اختـصار بررسـي مـي        و ورود آمريكا به   )  1971 (بريتانيا از منطقه  
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 2003 هاي جديد امنيتي آمريكا پس از جنگ عراق و فروپاشي سيـستم قـدرت كـه تـا             نگراني و
در قسمت سوم به امنيت خليـج فـارس پـس از جنـگ              .  برمنطقه حاكم بود، پرداخته خواهد شد

انـداز    عراق و نقش آمريكا در احياء موازنـه قـدرت پـس از صـدام و سـپس بـه رونـدها و چـشم                       
 .گيري سيستم جديد روابط قدرت به محوريت آمريكا پرداخته خواهد شد شكل

 )1971 -2003 (هاي گذشته قدرت در منطقه خليج فارس  سيستم
و   1971 با آخرين مرحله خروج بريتانيا از كرانه شرقي سوئز و از جمله خليج فـارس در سـال           

خليج فارس نظم جديد متفاوت با نظم سنتي به خود گرفت كـه از        ، »صلح آمريكايي«جايگزيني 
تـوان مـشخص نمـود       آن زمان تاكنون در چارچوب آن نظم سه نوع سيستم روابـط قـدرت مـي           

 1971 طور خالصه ويژگي اساسي سيستم اول قدرت كه از سـال         به).  3 و  2 ، 1  نمودارهاي شماره(
بر منطقه حاكم بود، قرار گرفتن هفت كشور منطقه خليج فـارس بـه همـراه آمريكـا در          1979 تا 

آمريكا، ايران، عربـستان سـعودي،      :  كشورهاي مزبور عبارت بودند از    .  يك محور در مقابل عراق بود 
اي با    البته عراق نيز در مقابل، پيوندهاي گسترده  .  كويت، عمان، قطر، بحرين و امارات متحده عربي

 2 .اتحاد جماهير شوروي برقرار كرده بود
ايران، به فروپاشي سيستم اول روابط قـدرت      -پيروزي انقالب اسالمي ايران و آغاز جنگ عراق

. بر منطقه حاكم بـود      1991 تا    1979 منجر شد؛ سيستمي كه از سال    »سيستم دوم«و برقراري 
ارتباط گسترده آمريكا با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، همكاري نسبي شـوروي و     
آمريكا با عراق، تالش براي مهار ايران و مهار اتحـاد جمـاهير شـوروي كـه بـا اشـغال افغانـستان                 

 . شد هاي اساسي اين سيستم محسوب مي هاي جدي براي غرب ايجاد كرده بود، از ويژگي نگراني
. در سيستم مزبور، بر عكس سيستم اول، اين نه عراق بلكه ايران بود كه تنها و مجزا باقي مانده بود        

ـا حملـه عـراق بـه كويـت،              از پايان جنگ سرد به بعد با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و به        ويـژه ب
در اين سيـستم    .  حاكم شد » سيستم مهار دوجانبه«سيستم بازدارندگي قبلي فرو پاشيده و بالعكس 

بار هر    ترين رقيب غرب ديگر وجود نداشت و اين   عنوان بزرگ اتحاد جماهير شوروي به)  سيستم سوم(
ـار دوجانبـه   « دو كشور ايران و عراق در رديف مجزا قرار گرفته بودند و سياست آمريكا مبتني بر   »مه
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بـيرون از سيـستم     )  كمـتر (و ايـران    )  بيـشتر (بوده است؛ درواقع در اين سيستم هر دو كشور عـراق       
وجـود    تعديلي مختصر در اين سيستم به      1990 البته الزم به ذكر است كه از اواخر دهه 3 .گرفتند قرار

ترين عضو آن يعني عربـستان       ويژه با بزرگ آمده بود و آن اينكه ايران روابط خود را با جهان عرب و به
ـادي    هايي را براي فـرو ريختـن ديـوار بـي            سعودي گسترش داده بود و از طرفي آمريكا هم گام    اعتم

 .برداشت كه البته به نتيجه مطلوب منجر نشد
فـرو پاشـيد و در حـال          2003 سيستم سوم روابط قدرت با حمله آمريكا به عراق در مـارس             

عراق فروپاشيده و در حـال بازسـازي در شـرايط           .  حاضر منطقه در حال گذار سيستمي قرار دارد     
. اي را بر منطقه و فراتر از خود وارد سـاخته اسـت     هاي ويژه سازي بوده و چالش سازي و ملت دولت
رغـم ترميـم      اعتمادي قـرار گرفتـه و بـه         ترين متحد آمريكا يعني عربستان سعودي مورد بي بزرگ

رسـد كـه در      كند و ايران نيز به نظر مي روابط حداقل ديگر آن نقش سنتي را براي آمريكا ايفا نمي
رسد روندها حاكي از آن است كه        به نظر مي.  آمريكا قرار گرفته است »مهار«هاي  معرض سياست

 .شود بيرون از سيستم قرار گيرد در سيستم چهارم قدرت اين ايران است كه تالش مي
را پيـش     »اي  دولبـه «ويژه بـا روي كـار آمـدن اوبامـا سياسـت               البته بايد گفت كه آمريكا به     

دنبال اين است كه از طريـق      آمريكا به.  باشد مي »چماق و هويج«زمان تاكيد بر  است كه هم گرفته
وگو با ايران را پيش برده و ايران را در سيستم قدرت منطقـه          رويكرد نرم و تدريجي سياست گفت

هـاي ضـعيف از       اي ايـران و نـشانه       منتهاي مراتب، اختالفات بر سر پرونده هـسته       .  مشاركت دهد
فصل مساله و توافق طرفين، زمينه را براي گرايش آمريكا و غرب جهت تشديد سياست مهار         و حل

ايران فراهم كرده است؛ هرچند برقراري سيستم پايدار قدرت در منطقه بدون حضور و مـشاركت             
سيستم چهارم  .  ايران كاري دشوار بوده و از مشروعيت چنداني براي پايداري برخوردار نخواهد بود       

هـاي    رغـم سياسـت     متاسـفانه بـه   . احتمال زياد مجددا بدون مشاركت ايران شكل خواهد گرفت به
مبني بر گسترش اعتمادسازي با اعـراب منطقـه، كـشورهاي منطقـه بـا            1990 ايران در طي دهه

رسـد كـه      اغواي آمريكا حاضر به مشاركت دادن ايران در سيستم منطقـه نبـوده و بـه نظـر مـي                 
البتـه سياسـت    .  پذيرند  كننده در برابر ايران مي  ترين قدرت موازنه عنوان بزرگ همچنان آمريكا را به

 .دارد هراسي در اين مورد نقش مهمي اعتمادي و ترويج ايران آمريكا در راستاي گسترش فضاي بي
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 عاليق و منافع جديد آمريكا در دو حوزه انرژي و امنيت
شـد، بـا      مشخص مي » مهار دوجانبه«كه با ويژگي برجسته  1990 سيستم روابط قدرت دهه 

سپتامبر دچار چالش شده و با حملـه آمريكـا و نيروهـاي ائتـالف ديگـر بـه عـراق در                       11 حادثه  
بر منطقه حاكم شد كه هنوز ماهيت قطعي و          در نتيجه، وضعيت خاصي .  فرو پاشيد 2003  مارس

 .كند خود را طي مي» دوران گذار«نهايي خود را نيافته است؛ به عبارتي منطقه 
با تغيير اساسي در رويكرد خـود در   ) ها نئوكان(گذاران حاكم بر آمريكا  گيران و سياست تصميم

و تغيـير راهـبرد خـود در مبـارزه بـا تروريـسم پـس از                 )  و كـل خاورميانـه بـزرگ     (فارس  خليج
ترين مناطـق    هاي سابق خود را در يكي از كليدي سپتامبر، بر اين اعتقاد شدند كه بايد سياست11 

آنها عوامـل و مـسببين اصـلي حادثـه          .  مورد تجديد نظر قرار دهند      - فارس يعني خليج   - جهان
دانسته و آن را مركز بنيادگرايـي        -فارس ويژه خليج و به -سپتامبر را داراي ريشه در خاورميانه 11 

از طـرف   .  هاي آن برآمـد     پندارند كه بايد در جهت قطع ريشه هاي تروريستي مي اسالمي و فعاليت
هـاي    فارس موفقيت   ديگر، اين اعتقاد رواج يافت كه سياست مهار دوجانبه پس از جنگ دوم خليج

گـري و تـالش دو        هاي نظـامي    طلبي  كمتري داشته و از نظر آنها اين سياست نتوانسته جلوي جاه
رغـم اثبـات نـشدن برنامـه          بـه (هاي كشتار جمعـي    قدرت ايران و عراق را براي دستيابي به سالح

رو مبارزه با     اين از.  و تهديد اساسي منافع آمريكا بگيرد  )  اي ايران آوري هسته نظامي بودن برنامه فن
هـاي داخلـي در       ثبـاتي   هاي كشتار جمعي، تروريسم و ايجاد دموكراسي براي مقابله بـا بـي           سالح

هاي اساسـي آمريكـا بـراي حفـظ           منطقه، با يكديگر مرتبط شده است و از جمله اهداف و چالش    
 2003 با همين هدف بود كه آمريكا و نيروهاي ائتالف در مارس     .  منافع اين كشور در منطقه است

مقامات آمريكـا همچنيـن ايجـاد هرگونـه         .  عراق را اشغال كرده و رژيم صدام را سرنگون ساختند      
فارس را محفوظ دارد، منوط به تعهد قـوي       سيستم روابط قدرتي كه بتواند منافع آمريكا در خليج

اي براي    هرچند ايران بارها ادعا نموده كه برنامه     (يران ااي  آوري هسته خود براي مبارزه با برنامه فن
آمـيز و بـراي رسـيدن بـه سـوخت             هاي كشتارجمعي در دسـت نـدارد و برنامـه آن صـلح          سالح

) و كل خاورميانـه  (فارس  ، ايجاد تغيير در فضاي داخلي كشورهاي حوزه خليج)باشد مي نيروگاهي
 .دانند ويژه عربستان سعودي و نيز بازسازي دموكراتيك عراق مي و به
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ريـزي هرگونـه      گذارانشان، طـرح    از اين رو به اعتقاد بسياري از تحليلگران آمريكايي و سياست     
عـالوه بـر اينهـا      .  هـاي ذكـر شـده باشـد         سيستم جديد قدرت پس از صدام بايد مرتبط به مؤلفه     

هـاي اساسـي اسـت كـه پـس از             ترين هدف و منفعت نيز از مؤلفـه      عنوان اصلي به» انرژي«عامل
سپتامبر اهميت آن براي آمريكا، به جهت برقراري هژموني در جهـان و كنـترل سـاير رقبـا و                  11 

هـا اهميـت منطقـه        ايـن مؤلفـه   .  تضمين صدور و انتقال جريان با ثبات، نفت بيشتر شـده اسـت           
فارس و اهميت ايجاد سيستمي از روابط قدرت كه بتوانـد در درازمـدت بـا حـداقل حـضور             خليج

 .دهد آمريكا منافع اين كشور را پاس بدارد، نشان مي
فارس همانند گذشته     سازد كه دفاع از خليج   آمريكا روشن مي» 2001 بررسي دفاعي «گزارش

فـارس را در     ايـن گـزارش منطقـه خليـج       .  شـود   يك اولويت راهبردي براي آمريكا محسوب مـي      
دهد كه به مـوازات توسـعه و تـشديد فراينـد          اندازي جهاني مورد توجه قرار داده و نشان مي چشم

تروريسم  رو جنگ ضد    از اين .  جهاني شدن، اهميت ژئوپوليتيكي اين منطقه نيز افزايش يافته است
گـيري قوسـي راهـبردي از پيدايـش           ويژه آنكه شـكل     به.  دهد  يك اولويت بسيار مهم را شكل مي    

ن ثباتي در جنوب، از خاورميانه گرفتـه تـا كرانـه آسـيايي كـه برژينـسكي از آن تحـت عنـوا                         بي
بخش كليدي قوس جنوبـي در ايـن        .  برد، را نزد آمريكا مطرح كرده است   نام مي »جهاني بالكان«

فارس است كه راهبرد جديد دفاعي آمريكا آن را در يك گـستره جهـاني و          گزارش، منطقه خليج
در ذيـل بـه بررسـي عاليـق           2 .اي از مناطق متمايز و جداگانه مدنظر قرارمي دهـد        نه در مجموعه

 .پردازيم جديد آمريكا در دو حوزه انرژي و امنيت مي

 انرژي
كـشورهاي شـوراي    (هاي خليج فـارس       دولت)  2008 (بر اساس آخرين گزارش انرژي جهاني  
درصـد  11 درصد كل توليد جهاني نفـت و     27 حدود )  همكاري خليج فارس به عالوه ايران و يمن

درصـد و     50 همچنين كل ذخاير نفت خليج فارس به ميزان        . كنند گاز طبيعي جهان را توليد مي
سـال    75 شود كه اين ميزان توليد بـراي          تخمين زده مي.  درصد صادرات نفت از منطقه است 40 

جـدول شـماره يـك        5 .سال ديگر جوابگوي بازارهاي جهـاني باشـد       100 ديگر و گاز طبيعي براي 
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 .دهد را نشان مي) منهاي عراق(ذخاير ثابت شده و ميزان توليد نفت منطقه خليج فارس 
فارس در تضمين جريان آزاد و باثبات نفـت از ايـن منطقـه بـه                  منافع اصلي آمريكا در خليج  

متحده در استمرار صدور نفت، اين اسـت   دليل اصلي منافع حياتي و اساسي اياالت. باشد جهان مي
فارس متكـي بـوده اسـت و         سال گذشته به نفت سرشار و ارزان خليج    50 كه اقتصاد جهاني طي 

 . اگر اين منبع از دست برود، اقتصاد جهاني دچار فروپاشي خواهد شد
فارس بيشتر از دو سوم ذخاير ثابت شده جهاني را دارد و بهاي يك بشكه از نفت       منطقه خليج

تنهـا    عربستان سعودي نـه  . باشد تر از بقيه مناطق جهان مي آن از نظر اقتصادي براي توليد با صرفه
ترين ذخاير نفتي است، بلكه بيـشترين ظرفيـت           ترين توليدكننده نفت جهان و داراي بزرگ  بزرگ

توليد را نيز دارد كه اين امر براي تضمين ثبات و كنترل قيمت نفت از طريق افـزايش يـا كاهـش         
به خاطر اهميت توليد و ظرفيـت نفـتي منطقـه،           .  اهميت اساسي دارد   -در مواقع ضروري  -توليد 

تواند شبكه اقتصاد جهاني را به شدت به مخاطره        فقدان يك شبكه نفتي كارآمد در اين منطقه مي
بنابرايـن  .  گـردد -1930 حداقل به عظمت ركود بزرگ دهه         -انداخته و احتماالً باعث ركود بزرگي  

طـور مثـال اگـر توليـد نفـت            به.  متحده اهميت شاياني دارد     فارس براي اياالت   واردات نفت خليج
عربستان سعودي متوقف شود، بهاي نفت به شدت افزايش يافته و اقتصاد آمريكا همراه با اقتـصاد          

 6 .بقيه كشورها به شدت آسيب خواهد ديد

اگرچـه از قبـل از      .  طور مستقيم به امنيـت ملـي آمريكـا گـره خـورده اسـت               امنيت انرژي به
تضمين دسترسي به نفت يك اصل در سياست اعالمـي آمريكـا بـود،        1970 هاي نفتي دهه شوك

آمريكا از مداخله آشكار نظامي بـراي جلوگـيري از سـلطه          1970 ولي براي اولين بار در اواخر دهه
هر قدرت ديگر براي منابع انرژي منطقه خليج فارس سخن به ميان آورد كه آن بر اساس رهنامـه    

در واقـع منظـور اتحـاد جماهيـر         (هرتالشي توسط هر قدرت خـارجي       .  بود 1980 كارتر در ژانويه
براي تسلط بر منابع نفتي منطقه خليج فارس انجام گيرد، بـه منزلـه تهديـد منافـع            )  شوروي بود

  7 .حياتي آمريكاست و آمريكا از هر ابزار ممكن از جمله ابزار نظامي استفاده خواهد كرد
دهي به راهبرد و      دسترسي به منابع انرژي منطقه خليج فارس همچنان تقدم خود را در جهت  

عنوان مثال راهـبرد دفـاع ملـي          به.  سياست دفاعي آمريكا از آن زمان تا به امروز حفظ كرده است      
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دارد كـه امنيـت       منتـشر شـد، اشـعار مـي         2008 آمريكا كه توسط رابرت گيتس در ژوئن سـال        
دسترسي به منابع انرژي يكي از عناصر كليدي راهبرد دفاعي آمريكا بوده و هـدف از آن رسـيدن           

آمريكا نياز بـه آزادي عمـل در      «:  كند اين راهبرد آمريكا بيان مي. به اهداف امنيت ملي آمريكاست
وسيله نيازهاي امنيت ملـي       صحنه جهاني و دسترسي راهبردي به مناطق مهم جهان دارد تا بدين

آمريكـا  .  رشد و رفاه اقتصاد جهاني منوط به دسترسي به منابع انـرژي اسـت    .  خود را برآورده سازد
  8 ».براي دسترسي و انتقال منابع انرژي كه براي اقتصاد جهاني حياتي است، ادامه خواهد داد

سياسـت خارجـي    «:  كند  بيان مي تراژدي ديپلماسي آمريكا    نام   به ويليام اپلمن در كتاب خود 
دنبال گسترش بازارها در خارج و كسب دسترسي به منابع خام و پرهيز از دستوركار قرار       آمريكا به

از ايـن رو    .  دادن موضوعات جدي مربوط به بي عدالتي اجتماعي و اقتصادي در داخل كشور است      
آمريكـا    2003 مطابق با اين نظر، جنـگ سـال      9 ».شود تجاوز و جنگ از عوامل اقتصادي ناشي مي

تـرين مركـز      عنوان بزرگ   عليه عراق نيز براي از ميان بردن تهديد صدام حسين به خليج فارس، به  
دهد كه وابستگي به نفت منطقـه       عمل آمده نشان مي برآوردهاي به.  ذخاير انرژي جهان بوده است

انداز آينده، اهميت كنترل جهـاني نفـت را       اين مساله و چشم.  بيني افزايش يابد تا آينده قابل پيش
 10 .دهد روشني نشان مي طي حداقل دو دهه آينده به

هـاي    ميليارد دالر براي تالش  143 تا  13 دهد كه اياالت متحده بين  برخي مطالعات نشان مي
دهـد كـه جمـع        ها نشان مـي     اين بررسي .  منظور حمايت از نفت هزينه كرده است      نظامي خود به

در منطقـه خليـج فـارس در حـدود يـك تريليـون دالر                 2003 و    1991 هزينه دو جنـگ سـال     
ميليارد دالر براي تـامين منـافع نفـت           75 تا  29 شود كه آمريكا بين  تخمين زده مي  11 .است بوده

 ).دهد ها را بر اساس چند مطالعه نشان مي اين هزينه 3 جدول شماره(نمايد  هزينه مي
عالوه بر اهميت جهاني كنترل منابع نفتي، اهميت نفت خارج براي اقتصاد آمريكـا در نتيجـه         

سـير صـعودي رشـد        4 نمودار شماره (افزايش وابستگي آمريكا به نفت وارداتي افزايش يافته است     
 ).دهد انداز آن را نشان مي جهاني مصرف نفت را از جمله براي آمريكا و چشم

كننده نفـت جهـان بـوده و همچنيـن           ترين مصرف دهد كه آمريكا بزرگ آمار و ارقام نشان مي
در حـال حاضـر آمريكـا در حـدود          .  توليد داخلي آن به مرور زمـان ممكـن اسـت كـاهش يابـد               
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ميليـون بـشكه      19 كند، حال آنكـه مـصرف روزانـه آن            ميليون بشكه در روز نفت توليد مي       5/8 
ميليون بشكه خواهـد شـد، در      25 مصرف روزانه حدود  2020 شود تا سال بيني مي پيش.  باشد مي

ها حـاكي از      بيني  پيش.  ميليون بشكه كاهش خواهد يافت      5/1 حالي كه توليد داخلي روزانه آن تا  
اين است كه در نيمه نخست قرن حاضر به غير از منطقه خليج فارس، توليد منـاطق يـا كاهـش               

رو نقش كـشورهاي منطقـه خليـج          از اين .  طور كامل متوقف خواهد شد     خواهد يافت و يا اينكه به
 12 .فارس در صدور نفت افزايش خواهد يافت

تنها يـك هـدف       طور موثري اين حقيقت را برجسته ساخت كه تامين انرژي نه  سپتامبر به 11 
ترين عامل در اجراي راهبرد جهاني        شود، بلكه پراهميت   براي منافع آمريكا در منطقه محسوب مي

بيـني يـك عامـل حيـاتي در           طور كلي منابع انرژي خليج فارس تا آينده قابل پيش   به.  آمريكاست
اين موضـوع بـه تنهـايي اهميـت         .  سالمت و رشد اقتصادي آمريكا و بقيه جهان باقي خواهد ماند        

دهـد و     نـشان مـي   )  هاي بزرگ و درحال رشـد       و ديگر قدرت  (اساسي خليج فارس را براي آمريكا   
 13 .كند طور مسلم آمريكا به آساني از اين مزيت مهم صرف نظر نمي به

 مبارزه با تروريسم و بنيادگرايي اسالمي
متحـده، افـزوده      فارس، از نظـر ايـاالت      سپتامبر عوامل ديگري نيز بر اهميت خليج      11 پس از 

، ادعـا   2001 سـپتامبر   11 در حادثـه    .  است و آن راهبرد جهاني آمريكا بر مبارزه با تروريسم اسـت 
رغم اينكه آمريكا طالبـان    به.  شود كه براي اولين بار امنيت ملي آمريكا به طور جدي تهديد شد مي

) فـارس   ويژه خليج به(عنوان هدف اول اين حادثه نشانه رفت، اما منطقه خاورميانه  و افغانستان را به
متحـده راهـبرد تغيـير و         رو ايـاالت    از ايـن  .  را محور تروريسم دانست كه بايد بـا آن مبـارزه شـود       

ريـزي    اي بـا ترويـسم طـرح        دگرگوني همراه با دموكراسي به شيوه آمريكايي را براي مبارزه ريشه        
 .كرده است

فارس از شرايط نامطلوب سياسي، اقتصادي و اجتماعـي          ثباتي داخلي در خليج   تروريسم و بي
هـاي آمريكـا بـسياري از         حقيقت آن است كـه سياسـت      .  گيرد  هاي محلي اعراب نشأت مي   دولت

اما ايـن   .  آيد  هاي عمده اعراب به شمار مي     اعراب را خشمگين كرده و مساله فلسطين نيز از نگراني
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تنها عامل نيست، آنچه بيشتر اهميت دارد اين است كه بسياري از اعراب از بيكاري و عدم اشتغال     
بـسياري از آنهـا از حاكمـان        .  برنـد   شـان رنـج مـي       هاي اقتصادي     خاطر ضعف و ناتواني سيستم    به

انـد ناراضـي      ديكتاتور خود كه ضمن جلوگيري از آزادي بيان، كمتر كاري را براي آنها انجـام داده            
اي زندگي    كنند كه در جامعه     هستند؛ آنان احساس فقدان قدرت نموده و بسياري نيز احساس مي  

 .تواند خود را با مدرنيته سازگار نمايد كنند كه نمي مي
انـد، هميـن امـر سـبب شـده كـه              ثباتي داخلي مواجه   فارس با بي هاي خليج بسياري از دولت

اگر اصـالحات   .  را به نمايش گذارند )  هرچند جزيي(بسياري از آنها طي ده سال گذشته اصالحاتي 
متحده ممكن اسـت بـا برخـي          وقوع بپيوندند، اياالت   به موفقيت نرسد و انقالب يا جنگ داخلي به

هـاي اخيـر      عنوان مثال، اعتراض و آشوب كـه در سـال      به.  هاي اساسي امنيتي مواجه گردد چالش
چهره خود را در عربستان سعودي نشان داده، ممكن است صادرات نفـتي عربـستان را همچـون                  

متحده در مبارزه با آنچه كه       بنابراين بهترين شيوه براي اياالت 14 .انقالب اسالمي ايران تهديد نمايد
ثباتي داخلـي در عربـستان سـعودي و ديگـر كـشورهاي عـضو                 شود و نيز بي تروريسم ناميده مي

نـشيني    تواند كاهش حضور نظامي در حداقل ممكن و يـا عقـب    فارس، مي شوراي همكاري خليج
هاي بنيادگرا    كامل نيروهاي آمريكايي بوده باشد؛ چرا كه حضور نظامي آمريكا دامنه تبليغات گروه     

تـرين حـامي و پـشتيبان         متحـده بـزرگ     كنند ايـاالت    كند كه ادعا مي     و ضد آمريكا را تقويت مي   
در واقع به جهت اهميت اين موضـوع        .  است)  و كل عربستان(ديكتاتورهاي محلي در خليج فارس 

نامه امنيتي بغداد، تعهد به       ها پس از به قدرت رسيدن باراك اوباما طبق موافقت    است كه دموكرات
 .نمودند 2011 خروج كليه نيروهاي نظامي آمريكا تا سال

 -متحـده   انداز اياالت   از چشم  -ريزي سيستم جديد از روابط قدرت  از اين نقطه نظر، براي طرح
از يك طرف حـضور آمريكـا بـراي مهـار و بازدارنـدگي جمهـوري                :  پارادوكس اساسي وجود دارد  

اسالمي ايران ضروري است؛ هم از زاويه منافع خود و هم با سقوط صدام كشورهاي اعراب نگـران           
اند كه حـضور نيروهـاي آمريكـا ايـن نگرانـي را كـم                تجديد هژموني جمهوري اسالمي ايران بوده

كنـد    فارس را بيشتر مـي    ثباتي داخلي در كشورهاي خليج از طرف ديگر، حضور آمريكا بي.  كند مي
بر اين اساس برخي معتقدنـد كـه آمريكـا      .  تواند منافع آمريكا را به خطر اندازد كه در بلندمدت مي
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ايـن سياسـت باعـث كاهـش        .  بايستي دموكراسي را در عراق و كـشورهاي منطقـه برقـرار سـازد       
مانـده    اي ضعيف و عقب     هاي موجود به جاي اينكه در منطقه هاي داخلي شده و حكومت نارضايتي

مطابـق  .  شوند  المللي تبديل مي    از نظر سياسي تقويت شوند، به اعضايي موثر و فعال در جامعه بين  
هواداران ايـن نظـر     .  متحده، ايجاد تحول سياسي نبايد تنها به عراق محدود شود    اين نظر در اياالت

در دوره جرج بوش پسر معتقد بودند كه آمريكا بايد همانند بازي دومينـو، از تحـوالت عـراق بـه                 
اما ايـن مـسايل      15 .هاي عرب منطقه استفاده نمايد    منزله اهرمي براي بروز تغييرات در ديگر دولت

وليعهد عربـستان سـعودي در هميـن        .  كند  حاكمان غيردموكراتيك در منطقه را دچار هراس مي      
هايي براي اجراي اصالحات داخلي در كشورهاي عـرب و پيـشنهادهايي بـراي حـل             راستا ديدگاه

تعـداد  .  مطـرح كـرده اسـت       2007 مشكل فلسطين در راستاي طرح تشكيل دو دولـت در سـال         
فارس، به ويژه قطر و بحـرين، نـيز بـه اقـدامات               ديگري از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج    

به اعتقاد هواداران دموكراسي و نظـم دموكراتيـك، اجـراي تغيـيرات              .  اند  طلبانه روي آورده    اصالح
بـر   آميز در آينده است كه نتايجي نـامعلوم در    اساسي در حال حاضر بهتر از بروز تغييرات خشونت

در عين حال گزينه برقراري يكباره و تمام عيـار دموكراسـي در منطقـه، در حـال                   .  خواهد داشت
اي امن در     واسطه آن به سمت ايجاد منطقه      حاضر نه عملي است و نه اقدامي سنجيده كه بتوان به

فارس حركت كرد؛ چرا كه نگراني عمده مقامات آمريكا اين است كـه تنـدروهاي اسـالمي                 خليج
هـاي پادشـاهي موجـود در         جـايگزين نظـام   )  بـا انتخابـات آزاد    (آمادگي دارند در فرصت مناسب     

در صورت حفظ وضـع    : بنابراين، پارادوكس اساسي براي آمريكا اين است 16 .كشورهاي عربي شوند
اي نامعلوم دارد منافع آمريكا را بـه طـور اساسـي بـه           موجود يك انقالب يا جنگ واقعي كه نتيجه

مخاطره خواهد انداخت؛ و در صورت تغيير وضع موجود و برقراري دموكراسي، بـه احتمـال زيـاد               
پس براي مقابله با ايـن وضـعيت آمريكـا احتمـاالً          .  اسالم گرايان قدرت را به دست خواهند گرفت

راهي ميانه را پيش خواهد گرفت؛ يعني يك دموكراسي موردي و جزيي و نه تمام عيار؛ هم بـراي       
. گرايـان از طريـق انتخابـات آزاد         ثباتي در آينده و هم براي جلوگـيري از ورود اسـالم             مقابله با بي 

هاي موجود منطقـه و اعمـال فـشار كمـتر بـر متحديـن               تعديل راهبرد در جهت پذيرش واقعيت
 .ويژه در دوره اوباما، در اين جهت صورت گرفت اي آمريكا در اواخر دوره بوش پسر و به منطقه
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 مبارزه با تكثيرتسليحات كشتار جمعي 
بـه  .  سپتامبر مبارزه با تسليحات كـشتار جمعـي اسـت          11 يكي از اهداف اصلي آمريكا پس از  

ويژه اگر آنها در      وجود دارد؛ به    اي مستقيم   ها و تروريسم رابطه  اعتقاد آنها بين دسترسي به اين سالح
هـا    اي گسترش يابند كه منافع حياتي آمريكا در آن منطقه متمركز بوده و از نظر آمريكـايي             منطقه

با تمسك بر اين نظر بود كه آمريكا و نيروهاي ائتـالف،            17 .است گرايي اسالمي مهد تروريسم و افراط
آمريكا با اين معماي جديد امنيتي در منطقه مواجه است كه عـراق را          .  جنگ بر عراق را آغاز كردند

هاي متعارف عراق جديد را براي حفظ بازدارنـدگي در مقابـل         خلع سالح نمايد، ضمن اينكه توانايي
 .ويژه كويت، نباشد ايران بايد گسترش دهد؛ ولي تا آنجا كه تهديدي براي همسايگان خود، به

هـاي كـشتار      اما نگراني اصلي آنها پس از سقوط صدام، ادعاي آنها مبني بر دسترسي به سالح 
مـدت و يـا       توان حدس زد بيشترين فشار آمريكا در كوتـاه    بنابراين مي.  جمعي از سوي ايران است

هـاي كـشتار جمعـي        مدت بر حذف و نابودي و يافتن تـضميني بـراي عـدم كـسب سـالح           ميان
گير كنوني آمريكا، با توجـه بـه سـقوط صـدام و حـداقل تـا                    به اعتقاد مقامات تصميم   .  باشد بوده

بازسازي كامل عراق و برقراري ثبات، موازنه به نفع ايـران رقـم خـورده و درنتيجـه هيـچ قـدرت                   
بنابراين آنان معتقدنـد كـه دوسـتان و        . ديگري قادر به جلوگيري و پر كردن اين خالء نخواهد بود

ماننـد و     پذير بـاقي مـي      هاي نظامي ايران آسيب  متحدين آمريكا در خليج فارس در مقابل ظرفيت
اما حفظ ايـن    .  اي باثبات را حفظ كند  آمريكا قادر است يك موازنه نظامي منطقه تنها قدرت نظامي

به نفع آمريكا، مستلزم تقويت و ازدياد قدرت اساسي آمريكـا در منطقـه و در نتيجـه          موازنه نظامي
هـاي بلندمـدت موازنـه        پـس پـويش   .  باشد  متحده مي ريزي راهبرد جديد دفاع جهاني اياالت طرح

متحده، همراه با تجهيزات نظـامي و         نيروهاي منطقه بر اهميت ارزيابي مجدد راهبرد دفاعي اياالت 
  18 .گذارد فارس، صحه مي ريزي نيرو براي خليج طرح

ها دو شرط الزم براي توازن قدرتي كـه در گذشـته هرگـز        يي در نهايت اينكه، به اعتقاد آمريكا
هيچ قدرت واحدي نتواند سايه سنگين خود را بـر     .  1 :  فارس وجود نداشته عبارت است از در خليج

اي معتـدل از موازنـه        اي بـه شـيوه      هاي منطقـه   همه قدرت.  2 ها بيندازد؛ و  تركيبي از ديگر قدرت
 19 .قدرت رضايت داشته باشند
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از نظـر   .  ايجاد چنين توازن قدرتي به يـك رشـته اقـدامات ژئوپليتيكـي و نظـامي نيـاز دارد                   
تواند به نارضايتي عراق يا ايران نسبت به وضـع موجـود              ها را كه مي ژئوپليتيكي بايد برخي چالش

ها ممكن است در نهايت بـه بـروز رفتارهـاي تهـاجمي از                منجر شود، رفع كرد؛ زيرا اين نارضايتي
پذيري مسيرهاي صادراتي ايران در خليج فـارس، در واقـع         آسيب.  جانب اين دو قدرت منجر شود

پذيري ايران در ايـن خـصوص     آسيب.  متحده است نشانگر حساسيت آن نسبت به فشارهاي اياالت
 .آشكار شد 1987 -88 هاي  ها در سال در جنگ نفتكش

هاي تـسليحاتي كـشورهايي      از نظر مقامات آمريكايي، قدرت نظامي ايران بايد با تحديد فروش
اي   زمان بايد اجـازه داد ايـران بـه انـدازه            ضمن اينكه هم.  چون روسيه به آن همچنان كنترل شود

ارتـش  .  توانايي داشته باشد كه بتواند از تاسيسات نفتي و گازي خود در خليج فـارس دفـاع كنـد           
. عراق بايد بازسازي و نوسازي شود تا بتواند كنترل خود را بار ديگر بر قلمرو اين كشور اعمال كنـد  

هاي خود را در خصوص عمليـات تهـاجمي دوربـرد كـه بـه                 در عين حال اين ارتش نبايد توانايي 
 20 .معناي تهديد قلمروهاي كويت و ايران است، توسعه دهد

 امنيت خليج فارس پس از جنگ عراق
فـارس پايـان      اگر چه سرنگوني رژيم صدام به سرمنشاء بسياري از تهديدهاي امنيتي در خليج  

فارس را متاثـر      ها امنيت خليج    ويژه در دوره گذار عراق تا سال     هاي حاصل از آن به داد، ولي چالش
 21 .كرده است

هـاي    از بين رفتن نيروهاي نظامي عراق بر موازنه نيروهاي نظامي در دو حوزه سياسي دولـت         
فارس موازنه بين عـراق و ايـران          در خليج.  اسراييل تاثير داشته است  -فارس و منازعه اعراب خليج

ايـران  .  معنا و فاقد اعتبار شده و ايران بدون هيچ رقيب قدرتمندي در منطقه باقي مانـده اسـت    بي
عربـستان  .  فارس قـرار گرفتـه اسـت        هاي عرب خليج    اكنون صرفاً در مقابل نيروهاي نظامي دولت   

انـد امـا      هاي كوچك، همه آنها نيروي هوايي و دريايي پيشرفته كسب كـرده       نشين سعودي و شيخ
نيروهاي زميني آنها كامالً در مقايسه با ايران محدود باقي مانده و آنها از فقدان اطمينان عميق در       

هاي خود براي مقابله با ايران در مقابله با ايراني، كه بدون حمايت خارجي باقي مانده است،        توانايي
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هـاي آينـده در       از طرفي نيروهاي آمريكا به مثابه وزنه متقابلي در برابر ايران تـا سـال   .  برند رنج مي
 22 .باقي خواهند ماند -و در اصل بريتانيا -خليج فارس به همراه متحدين خود 

چنانچه در بلندمدت آمريكا به ايجاد يك رژيم باثبات در عراق موفق شود، ممكن است اجـازه         
ولـي  .  صورت توانمند براي ايجاد موازنه در برابر ايران ساخته شود        دهد كه نيروهاي نظامي عراق به

كـه احيـا و      با اين حال احياي نظامي عراق احتماالً يك فرايند كند و بلندمدت خواهد بـود؛ چـرا         
 .بازسازي نظامي عراق مستلزم استفاده از بخش منابع نفتي كشور است

فارس بايد گفت كه با از بين رفتن تهديـد        انداز كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج از چشم
شـان بـازنگري كـرده و بـر           هاي امنيت خارجي    يت  رو عرب در اولو هاي ميانه عراق، بيشتر حكومت

رو از بيـن      تهديـد صـدام بـر كـشورهاي همـسايه عـرب ميانـه             .  ورزند  اصالحات داخلي تاكيد مي 
رو و شيعه محور يا شـايد ظهـور      انداز داشتن حكومتي ميانه اين كشورها اكنون با چشم.  است رفته

در هـر   .  كننـد   جنگ مدني و سه دولت جديد در صورت تقسيم نهايي عراق دست و پنجه نرم مي    
بيننـد،    هاي جنوب خليج فارس كه ديگر تهديدي از سوي شمال متوجه خـود نمـي      صورت دولت

توانند انرژي بيشتري به خطرات بالقوه ديگرشان در منطقـه اختـصاص دهنـد؛ ايـن خطـرات                مي
هايـشان را دارنـد و دسـت بـه            هاي راديكال كه قـصد سـرنگوني حكومـت      تواند به شكل گروه مي

زنند، بسياري از مشكالت امنيتي فراملي در شكل باليـاي طبيعـي، ركـود              اقدامات تروريستي مي
به احتمال زياد سـاخت    .  اقتصادي و فشارهاي ناشي از افزايش جمعيت و ناآرامي سياسي بروز كند

با عنايت به اين امـر،      .  ها را به خطر اندازد    تواند بقاي رژيم دموكراتيك عراق با اكثريت شيعه آن مي
هاي داخلي مواجه خواهند شد و        ثباتي  ها دست به اصالحاتي جدي نزنند با بي  در صورتي كه رژيم
اي را مقابـل      ثباتي به كل منطقه تسري يافته و ممكن اسـت بـازيگران منطقـه          در اين صورت، بي
تدريج خـود را در منطقـه هرچـه بيـشتر             هاي عراق دموكراتيك آينده به  چالش. يكديگر قرار دهد
 .نشان خواهد داد

 آمريكا و موازنه قدرت پس از صدام
راهبرد امنيتي آمريكا پس از سرنگوني صدام در جهت احياي موازنه قدرت از دسـت رفتـه در       



25 

 

 

طبق برداشت آمريكا سرنگوني صدام اگرچـه توانـست خطـرات تهديـد رژيـم                .  منطقه بوده است  
ناپذير را عليه منافع آمريكا و همسايگان برطرف نمايد، ولي در عين حـال آن موازنـه را                 بيني پيش

اي آمريكـا تغييـر       مدت بر ضد منافع امنيتي و نيز متحـدان منطقـه            مدت تا ميان حداقل در كوتاه
به اين سـو      1990 گذاري آمريكا از اواسط دهه   ايران كه از نظر محافل فكري و سياست.  است داده

گر   شد، حاال بدون نيروي موازنه      يك خطر بلندمدت و پيچيده براي منافع آمريكا در نظر گرفته مي
 .باقي مانده است

هراسي بـا تهديـدآميز جلـوه         در اين راستا سياست امنيتي بوش در منطقه ترويج انديشه ايران
در تعقيـب ايـن سياسـت،       .  اي ايران و فشار براي مهار ايران بوده است       آوري هسته دادن برنامه فن

اي خـود     اي از سالح به كشورهاي متحد منطقه   دولت جرج بوش پسر عالوه بر فروش حجم عمده
، با تشديد ديپلماسي و تحركات خود در منطقـه سـعي در القـاي          2007 ويژه در سال و اسراييل به

عنـوان نمونـه،      به.  اين امر به اعراب داشته كه تهديد اصلي براي منطقه نه اسراييل بلكه ايران است    
برگزار شد، رابـرت      2007 طي همايشي در خصوص امنيت منطقه كه در منامه بحرين در دسامبر 

به هر كجا كه نگـاه كنيـد سياسـت ايـران دامـن زدن بـه                  «:  گيتس وزير دفاع آمريكا اعالم نمود  
كنندگان عربـي كنفـرانس ترديـد         در برابر اين اظهارات شركت 23 ».نظمي بوده است ثباتي و بي بي

مـا   «:وزير قطر، پاسخ داد     ثاني نخست  جاسم آل ويژه شيخ حامد بن داشته و واكنش نشان دادند، به
ايران همسايه ماست و ما نبايد بـه آن بـه چـشم        . توانيم واقعا ايران را با اسراييل مقايسه كنيم نمي

شناسـيم    ما دوست و دشمن خود را مي      «:  وزير خارجه كويت نيز بيان كرد 24 .»دشمن نگاه كنيم
: همچنين سعود الفيصل، وزير خارجه عربستان سعودي، اظهـار داشـت        25 ».و ايران دوست ماست

 26 .»ما همسايه ايران و عالقمند به صلح و هماهنگي در كشورهاي منطقه هستيم«

دهد كه پس از جنگ عراق به مـوازات تـشديد ديپلماسـي آمريكـا در                  اين اظهارات نشان مي
آمـيز ايـران، جمهـوري        اي صـلح    جهت تقويت ايران هراسي و تهديدآميز نشان دادن برنامه هسته    

ها سـعي در تـسلط بـر          رغم برخي تنش    اسالمي نيز ابتكارات ديپلماتيك خود را تشديد كرده و به
ها در كنـار اسـتفاده از ديپلماسـي           ويژه از طريق سياست اعتمادسازي و مديريت بحران  شرايط، به

دست گرفـت   قدرت را به »تغيير«با شعار  2009 اگرچه باراك اوباما در ژانويه .  عمومي داشته است
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و يكي از نمودهاي آن در خروج نيروهاي آمريكا از مراكز اصلي عراق و تعهد بـه خـروج كامـل تـا        
تر كردن تهديد به حمله نظامي به ايـران    شرط و كمرنگ و نيز طرح مذاكره بدون پيش 2011 سال

برخالف سلف خود بوده است، اما تحوالت رخ داده پس از يك سال از انتخاب اوباما نشانگر تغييـر        
ايران نبوده است؛ نه از طرف آمريكـا اقـدامات ايـران دال بـر تغييـر                    -آميز آمريكا  روابط خصومت

گير ايران اقدامات اوباما دال بر تغيـير عملـي نبـوده              رهيافت بوده و نه در برداشت مقامات تصميم  
تدريج رويكرد اوباما در منطقه در جهت استمرار اقدامات جرج بوش پـسر، يعنـي           بنابراين به.  است

در واقع با توجه به ناكارامـدي      .  هراسي و سياست مهار ايران، پيش رفته است در جهت ترويج ايران
ابزارهاي نظامي در دوره بوش، اوباما با سياست نرم با تغيير تاكتيكي پيگير همان اهـداف و منافـع      

اي و در پي آن واكنش رياست جمهـوري ايـران             با شكست مذاكرات هسته  27 .باشد سلف خود مي
اي ديگر و     سايت هسته 10 اي مبني بر احداث المللي انرژي هسته نسبت به گزارش اخير آژانس بين

درصـد، ديپلماسـي آمريكـا در منطقـه           20 سازي اورانيوم در حـد        نيز اعالم رسيدن ايران به غني 
 28 .سمت تهديد نظامي و ترغيب متحدان منطقه به دوري از ايران سوق يافته است هرچه بيشتر به

 روندها و چشم اندازهاي تاسيس سيستم جديد قدرت به محوريت آمريكا
هاي امنيـتي آمريكـا       الذكر كه اهداف و منافع و نيز چالش ها و متغيرهاي فوق با توجه به مولفه

ريزي   متحده چه سناريوهاي احتمالي براي طرح       پس از سرنگوني صدام را مجسم مي سازد، اياالت 
 سيستم جديد امنيتي در اختيار خواهد داشت؟

طور كه گفته شد، سيستم قدرت قبلي كه تا قبل از حمله آمريكا و نيروهاي ائتـالف بـه         همان
غـير از دو حكومـت        بـه (فارس با آمريكا   عراق كه بر اتحاد شش كشور عضو شوراي همكاري خليج

. مبتني بود، از هم فرو پاشيد و در حال حاضر سيستم جديدي شكل نگرفتـه اسـت     )  يراناعراق و 
 :باشد هاي وضعيت فعلي منطقه به شرح ذيل مي ويژگي
سازي و برقـراري     فارس براي بازسازي و فرايند دولت حضور نظامي گسترده آمريكا در خليج.  1 

 ثبات در عراق ادامه دارد؛
فارس بر كنار بودند و آمريكا       از دو قدرتي كه در سيستم قبلي قدرت از تهديد امنيتي خليج.  2 
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انداز روشـني     فروپاشيده و چشم    -يعني عراق   -در پي مهار هر دو قدرت بوده است، يكي از آن دو    
 از ثبات و امنيت، حداقل در كوتاه مدت وجود ندارد؛

در وضعيت فعلي از نظر آمريكا چالش اصلي منافع و سيـستم روابـط قـدرت احتمـالي در             .  3 
شكـست  .  هاي مهار همچنـان بـر ضـد آن ادامـه دارد               منطقه پس از صدام، ايران است و سياست  

در .  اي بين ايران و غرب سياست مهار آمريكا را وارد مرحله جديـدي كـرده اسـت         مذاكرات هسته
. اي خود به ميان آمده اسـت    اي آمريكا برفراز متحدان منطقه اين راستا حتي صحبت از چتر هسته

ترين چالش منافع امنيتي و سيستم جديد قـدرتي كـه آمريكـا در         به اعتقاد مقامات آمريكا، بزرگ
اعتقـاد آنهـا در راسـتاي ترويـج         .  باشـد   ريزي آن اسـت، جمهـوري اسـالمي ايـران مـي             پي طرح 

گيري عراق    نمايي تهديد ايران، اين است كه با سقوط صدام حسين و تا شكل      هراسي و بزرگ ايران
ترين بازيگر در كل خاورميانـه تبـديل شـده        جديد موازنه به نفع ايران رقم خورده و ايران به بزرگ

رو، آمريكا احتماالً دو گزينه براي نوع برخورد و نحوه مقابله بـا ايـن چـالش دارد كـه                   از اين.  است
از راه تـشديد سياسـت مهـار تـا حـذف آن و              .  1 :  اي پيداسـت    اكنون تا اندازه    هاي آن از هم  نشانه

از راه كشاندن جمهوري اسالمي ايران براي شركت در ايـن          .  2 برقراري يك رژيم همسو با خود؛ و 
ريـزي آن     بنابراين در سيستم جديد روابط قدرت كه آمريكا درصدد طـرح         .  سيستم جديد امنيتي

مـدت پابرجاسـت؛ اگرچـه ايـن          است، فرض اين است كه همچنان حضور آمريكا حداقل تا ميـان       
 .حضور رو به كاهش بايد باشد و در زمان صلح به حداقل سطح خود برسد

هـاي   ثباتي فرض ديگر اينكه آمريكا احتماالً مدل دموكراسي ناقص و جزيي را براي مقابله با بي
هاي   براساس اين مفروضات، گزاره   .  فارس انتخاب خواهد كرد     داخلي در كل كشورهاي حوزه خليج

حـضور نظـامي آمريكـا را در زمـان صـلح بـه              .  1 :  احتمالي سيستم مطلوب براي آمريكا اين است
هـاي داخلـي احتمـالي در         ثبـاتي   با بي .  2 حداقل رساند، يعني تا اندازه زيادي خودنگهدار باشد؛ و       

طور اساسي بـه خطـر انـدازد، مقابلـه            تواند منافع آمريكا را به   كشورهاي حوزه خليج فارس كه مي
جلوي تجاوز خارجي در منطقه را بگيرد، يعني به نوعي حالـت موازنـه قـدرت هـم در                   .  3 كند؛ و 

 .منطقه حفظ شود
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 گيري نتيجه
پاشـيده و    فرو  2003 سيستم قدرت مبتني بر مهار دوجانبه با حمله آمريكا به عراق در مارس   

اياالت متحده به دنبال تاسيس سيستمي از روابـط قـدرت اسـت كـه            .  منطقه در حال گذار است
زمان ضمن حفظ حضور خود در منطقه و بيرون گذاشتن دشـمنان بتوانـد ثبـات را در                 بتواند هم

اصوال حفظ ثبات براي تامين منافع نفتي آمريكا با توجه به رونـد صـعودي          .  بلندمدت حفظ نمايد
. هاي بزرگ در حال ظهور اهميـت فراوانـي دارد           انداز وابستگي قدرت   رشد مصرف و افزايش چشم

اياالت متحده براي حفظ ثبات نيازمند اعمال فشار بر متحدين در راستاي تغييرات داخلـي و نيـز       
 .باشد برضد قدرت چالشگر موجود يعني جمهوري اسالمي ايران مي» مهار«نيازمند سياست 

شواهد حاكي از اين است كه آمريكا در حال حاضر به دنبال خروج نظامي از منطقه و كاهـش    
اياالت .  باشد  تدريج در حداقل ممكن ضمن حفظ حضور سياسي و اقتصادي خود مي     اين حضور به

بخش بودن فشار بر متحدين از جمله عربستان سعودي در راسـتاي اصـالحات     متحده براي نتيجه
مـشكالت    1990 چيزي كه در واقع در دهـه      .  باشد  داخلي مجبور به پوشش دادن حضور خود مي    

ويـژه بـه محوريـت        بسيار جدي براي امريكا ايجاد كرد و آن نضج گرفتن راديكاليسم اسـالمي بـه       
ترين چالش آمريكـا      بزرگ. هاي موجود بود عربستان سعودي در كل خاورميانه و چالش آن با رژيم
زمان بـا روي كـار آمـدن          باشد كه آمريكا هم   در سيستم جديد قدرت، جمهوري اسالمي ايران مي

رويكـرد امنيـتي آمريكـا در مقابـل         .  اي خـود قـرار داده اسـت         هاي منطقه   اوباما در صدر سياست 
تالش براي جـذب آن در    :  اي است جمهوري اسالمي ايران در دوره باراك اوباما يك سياست دولبه

شرط؛ و در صـورت شكـست     وگو و مذاكره بدون پيش سيستم جديد قدرت ازطريق سياست گفت
رسد كـه     به نظر مي  .  ها و انزواسازي ايران  اين سياست، تالش براي مهار آن از طريق تشديد تحريم

اي موجود، لبه دوم سياست امنيتي آمريكا آشكارتر شـده و بـه تدريـج             با شكست مذاكرات هسته
توانـد    تشديد فشار بر ايـران دوبـاره مـي      . يابد رويكرد اوباما به سمت تشديد فشار بر ايران سوق مي

هاي جدي مواجه ساخته و دوبـاره منطقـه در يـك           گيري منطقه را باچالش سيستم درحال شكل
 . فضاي امنيتي قرار گيرد
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