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Abstract 
The Middle East has always been one of the most important strategic regions in 
world politics in the twentieth century due to its geopolitical position and geo-
economics characteristics. In fact, the Middle East after more than six centuries, 
in the twentieth century, again become heartland of international relations. This 
article seeks to examine the factors influencing the importance of the Middle East 
in the grand strategy of the United States, to address the main question: what are 
the most important factors affecting change and continuity of US political-
security strategy in the Middle East after 9/11? The hypothesis of this descriptive-
analytical study is based on the extent of US dependence on regional energy, the 
arms trade, the role of lobbies, the policy of producing security and insecurity in 
the Middle East as a trans-regional hegemony, and the emergence of new 
governmental and non-governmental actors that challenge US hegemony, and in 
particular its efforts to contain China and pivot to Asia policy are the most 
important factors affecting change and continuity in US political-security 
strategy in the Middle East over the past two decades. 
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 چکیده
 ژئواکونومیک   هایویژگی   و  ژئوپلتیک  موقعیت  دلیل  به   میالدی  بیستم   قرن   در  خاورمیانه  یمنطقه

  درواقع،.  است  آمده   حساب  به  جهانی  سیاست  در  استراتژیک  مناطق  ترینمهم  از  یکی  همواره  آن
  هایی دوره  در اسالمی، تمدن قالب  در  سپس  و  بشری تمدن مهد عنوان به ابتدا در خاورمیانه اگرچه

 از  بیش  گذشت  از  پس  منطقه  این  عمل،  در  اما  بوده،  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  جهان  تاریخ  از
ً   بیستم  قرن  در  سده،  شش   تا   دارد  تالش  مقاله  این.  بازگشت  المللبین  سیاست  هارتلند  به  مجددا

  سؤال   این  به  آمریکا،  متحده  ایاالت  کالن  استراتژی  در  خاورمیانه  اهمیت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  با
 خاورمیانه   در  آمریکا  امنیتی  -سیاسی  راهبرد  استمرار  و  تغییر  هایزمینه  ترینمهم  که  بپردازد  اصلی
  صورت   تحلیلی  -توصیفی  روش  به  که  پژوهش  این  یفرضیه  کدامند؟  کنون  تا  سپتامبر  ۱۱  از  پس

  تسلیحاتی،   تجارت  منطقه،  انرژی   به  آمریکا  وابستگی  میزان  که  است  استوار  اساس  این  بر  گرفته
 ای، فرامنطقه  هژمون  عنوان  به  خاورمیانه  در  ناامنی  و  امنیت  تولید   گذاریِ سیاست  ها،البی  نقش
  مهار   برای  کشور  این  تالش  ویژهبه  و  آمریکا  هژمونی  چالشگر  غیردولتیِ   و  دولتی  جدید  بازیگران  ظهور
- سياسي  راهبرد  در  استمرار  و  تغییر  هایزمینه  ترینمهم  آسیا،  به  چرخش  سیاست  پیگیری  و  چین

 . هستند اخير یدهه دو در خاورميانه در آمريکا منيتيا

 کلیدواژه ها: 
  متحده ایاالت خاورمیانه؛ راهبرد؛
 . ملی  امنیت ایران؛ آمریکا؛
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 مقدمه ١
برای  منطقه خاورمیانه  جزء    ۷۰ی  سال، 

ترین مناطق جهان در سیاست خارجی و  استراتژیک
است.   شده  شناخته  متحده  ایاالت  حیاتی  منافع 

این منطقه های فسیلی در  وجود منابع سرشار انرژی 
درصد ذخایر نفت دنیا)، اهمیت راهبردی    ۷۰(حدود  

به آن  ژئواستراتژیک  تنگهو  باب  ویژه  هرمز،  های 
اقتصادی  متحدان  و...،  سوئز  و    -المندب،  سیاسی 

منطقه بهامنیتی  عربستان  ای  و  اسرائیل  ویژه 
های منطقه سعودی، منافع کالن اقتصادی با دولت 

یحات نظامی، بازیگری  ی فروش تسل ویژه در زمینهبه
های مخالف سیاست جهانی  ها و جریان فعال قدرت

منازعات،   آن،  هژمونیک  نقش  و  متحده  ایاالت 
المللی  های متعدد که پیامدهای بین ها و بحران آشوب

گذاشته سایر  برجای  با  ژئوپلیتیک  رقابت  و  اند 
از مهمقدرت ترین دالیل اهمیت  های بزرگ جهانی، 

خ راهبردی  و  جایگاه  خارجی  سیاست  در  اورمیانه 
 امنیتی امریکا در این دوران بوده است.  

این میان، حادثه  ی نقطه  ٢٠٠١ سپتامبر  ١١ی  در 
تمرکز آمریکا بر این منطقه  افزایش  عطف مهمی در  

تحوالت بنیادین   یرا به وجود آورد. این مسأله، زمینه
این   آمریکا خارجی سیاست یعرصه  در و  گردید 

را   راهبردهای  کشور  تغییر  و  بازسازی  استمرار،  به 
قدیمی خود در خاورمیانه سوق داد. این تحوالت در  

بحران  انباشت  که  گرفت  صورت  و  شرایطی  ها 
هاي مختلف در میان کشورهای این منطقه از چالش 

توسعه  عدم  هويت،  جمله  بحران  اقتصادي،  ی 
نامتقارن،  دولت  تهديدات  تشديد  ضعيف،  هاي 
نياتقابل قدرتهاي  رقابت  منطقهبتي،  اي،  هاي 

فزآينده  امنيت،  دخالت  معماي  و  خارجي  ی 
ناکارآمدي نظمنشانه  از  امنيتي،  هاي مشهودي  هاي 

منطقه ژئوپليتيکي  و  بودند.  سياسي  خاورميانه  ی 
در   خاورمیانه،  آشوبناک  ساختاری  نظم  بنابراین، 

ی اخیر تحت تأثیر تحوالتی همچون بهار عربي  دهه 
بحران سو و  و  در حفظ  آمريکا  توان  تضعيف  و  ريه 

تغيير  به  منطقه،  در  خود  نظر  مد  نظم  پيشبرد 

بازتعريف  نقش  و  بازيگران  موقعيت  و  روندها  ها، 
 اي، متمایل شدند.نظم منطقه

ادبیات پژوهش   و  این میان، بررسی پیشینه  در 
رغم اهمیت و ضرورت ارزیابی  دهد که علی نشان می 

آمریکا راهبرد  تحلیل  بر  در    و  آن  تأثیر  و  خاورمیانه 
منطقه اسالمی  امنیت  جمهوری  ملی  امنیت  و  ای 

پژوهش ایران صورت  ،  زمینه  این  در  محدودی  های 
مجموع است.   را  شدهانجام   هایپژوهش   گرفته 

   : نمود بندیتقسیم دسته سه در   توانمی

  با   که  گرفته  بر  در  را  هاییاول، پژوهش   یدسته
راهبردی    نقش  به  خاورمیانه  ژئوپلیتیک  محوریت

آمریکا  بزرگ  هایقدرت جمله    تحوالت   قبال   در  از 
دخیل   از   یکی   عنوان   به  ایمنطقه   اشاره  متغیرهای 

در    تا   است   شده   تالش  منابع،  از  دسته  این  دارد. 
  و   گفتمان  به  خاورمیانه  ژئوپلیتیک  بررسی   ضمن

رقیب    و   ایمنطقه  عوامل   متعارض  و   راهبردهای 
  خاورمیانه  تحوالت  در  آن   پیامدهای  و  ایفرامنطقه

شود افشین.  اشاره    محمدرضا   و  متقی  چنانچه 
  به   نو   نگرش «  عنوان   با  کتابی   ) در ١٣٩٨(  پور عبدهللا 

(بنیان  ژئوپلیتیک   و   ها،نظریه   هاخاورمیانه 
  خاورمیانه   ژئوپلیتیکی   اهمیت   بررسی   به   ،کنشگران)»

اند و در بخشی از  پرداختهاز دو منظر نظری و عملی  
 و نقش ژئوپلیتیکی متعارض هایکتاب نیز گفتمان
را مورد ارزیابی قرار   خاورمیانه در  ایعوامل فرامنطقه

)  ١٣٩٥اند. از سوی دیگر، محمود سریع القلم ( داده 
عنوان «در مقاله  با  ژئوپولتیک  نظام بینای  و  الملل 

یاسی  ساختار قدرت سبه بررسی جدید خاورمیانه»،  
بین  نظام  در  اقتصادی  سپس  و  و  جدید  الملل 

زئوپلتیکی  پی  تحوالت  بر  ساختار  این  آمدهای 
ظهور  رسد که  پردازد و به این نتیجه می می   خاورمیانه

ائتالف  با  خاورمیانه  در  دوقطبی  سیستم  های  یک 
بینمنطقه و  تضعیف ای  و  تقابل  پی  در  المللی 

دوقطبی تابع  تداوم این سیستم  که    یکدیگر هستند
ای از یک طرف و نتایج  امکانات مالی بازیگران منطقه

مذاکرات آمریکا و روسیه پیرامون اختالفات دو جانبه  
 . و اروپایی یکدیگر خواهد بود
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پژوهش   یدسته مورد  های صورتدوم  در  گرفته 
تمرکز پژوهش خود را بر ارزیابی    موضوع این مقاله،

خاورمیانه  در  آمریکا  راهبرد داده   قبال  از  قرار  اند؛ 
  ) در ١٣٩٦(  ضیاء   محمدی   جمله محمد ستوده و علی 

ای  منطقه  نظم  و   آمریکا  راهبرد«  عنوان  با  ایمقاله
مالیم»    هژمونی   تا   کالسیک  هژمونی   از:  خاورمیانه

 ژئوپلیتیک  موقعیت  دلیل  خاورمیانه به   معتقدند که
  عظیم  منابع  از   برخورداری   و   خود  ژئواستراتژیک  و

همواره  طول   در   انرژی   توجهات   کانون  تاریخ 
  باعث   عوامل  این.  است  بوده  ایفرامنطقه  هایقدرت
  قدرت  تنها  عنوان  به  متحده آمریکا  ایاالت  که  شده
  داشته  منطقه  این  به  خاصی   توجه  جهانی  بزرگ
راهبرد   ابعاد   در   و  باشد   در   را  خود   نوین   مختلف، 

  روش   اساس  بر   پژوهش   این .  کند  پیگیری  منطقه
امنیت  به   استناد   با  و   اسنادی   ایاالت   ملی   اسناد 
  به   ایمنطقه  هاینظم  نظری   چارچوب  در   متحده،

  از   متحده   راهبرد ایاالت  که  است   رسیده  نتیجه  این
  نظم   ایجاد  در  مالیم،  هژمونی  به  کالسیک   هژمونی
از سوی دیگر،    .کرده است  تغییر  خاورمیانه  ایمنطقه
  با   ایمقاله   ) در١٣٩٦ناقوسی (  سنا  و  طاهری  ابراهیم
در    آمریکا  خارجی   سیاست  بر  مروری«  عنوان

 پرداختند مسأله  این   به  آینده»،  به   نگاه   با   خاورمیانه
تأمین    آمریکا،  اصلی  هدف  دو   تاکنون   ١٩٧١  از   که

  خاورمیانه   در   انرژی   امنیت   تأمین  و   اسرائیل  امنیت
جنگ    از   اهداف، آمریکا   این   به  یابیدست   برای   و   بوده 

  نقاط   تا  است   کرده  تالش   تاکنون  دوم  جهانی
در    فارس  خلیج   جمله  از   خاورمیانه  ژئواکونومیک را 

سیاسی نظر    -کنترل  از  درآورد.  خود  امنیتی 
آمریکا مقاله،  این    کردن   وارد   با   نویسندگان 

به   و   فرانسه  انگلستان،  همچون  کشورهایی   ترکیه 
  امنیتی   نظم  دارد   تالش  منطقه  امنیتی  نظم

 . کند حاکم منطقه  این در  آینده  در  را چندجانبه

پژوهش   یدسته استسوم    به   که  هایی 
قبال   آمریکا  راهبرد   موردی  یمطالعه   تحوالت   در 

  تحوالت   و  سوریه  بحران  عربی،  بهار  مانند  خاورمیانه
و  ایمنطقه  نقش  با  مرتبط   از   دارد.   اشاره  ...ایران 
ی مهدی آهویی با  مقاله  به  توانمی   آثار   این   یجمله

»   در   آمریکا  اتحادهای   راهبرد   بر  تحلیلیعنوان 
اشاره    ایران»  قبال   در   های محتملگزینه  و  خاورمیانه

راهبرد   است  معتقد  مقاله  این  در  نویسنده  کرد. 
استراتژی  میان  خاورمیانه  در  امریکا    اتحادسازی 

  توازن   برای "  مستقیم  یمداخله"  و "  دور  راه  از  "موازنه
  خوانده   منطقه  در "  ایران   جویی سلطه "  چهآن
  حفظ   عین   در   آمریکا  است. لذا  نوسان   در  شود،می

  درگیری  از  فارس  خلیج  در  خود   نظامی   حضور
با   به   عوض  در  و  کرده  خودداری   ایران   مستقیم 

آثار    .پردازدمی  خود  متحدین  توانمندسازی دیگر  از 
  و  بیات  ی حمیدرضامنتشرشده در این زمینه مقاله

عنوان   )١٣٩٩دیگران(   روابط   الگوی   تبیین«  با 
  ، سوریه»  بحران ژئوپلیتیکی   در  ایمنطقه  هایقدرت

  ترکیه،  با   ایران   روابط  تبیین  برای   الگویی   بررسی   به
در   و  عربستان    سوریه   ژئوپلیتیکی   بحران  اسرائیل 

از نظر نویسندگان، مهم   این   در .  است   ترین مقاله، 
  در   مؤثر  و ژئوپلیتیکی  جغرافیایی   هایمؤلفه   و   ابعاد

  با   و   سوریه  بحران   در   ایمنطقه  هایقدرت   این  روابط
  ها مؤلفه  و  ابعاد  این   و ارتباط  اهمیت   گرفتن   نظر  در 
  مورد   ساختاری،   مدل   یک   قالب   در   و   یکدیگر   با

 .است گرفته قرار بررسی 

راهبرد  مقاله بررسی  با  تا  دارد  تالش  حاضر  ی 
ی زمانی  امنیتی آمریکا در خاورمیانه در بازه  -سیاسی

های استمرار و تغییر در راهبرد  به زمینه  ٢٠٢١تا    ٢٠٠١
ای قبال  در  و  منطقه  این  در  بر  آمریکا  بپردازد.  ران 

همين اساس، اين پژوهش مطابق با چارچوب نظري  
در تحلیل ساختار امنیتی خاورميانه  مکتب کپنهاگ  

مهم  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  دنبال  ترین  به 
استمرار زمینه و  تغییر  سیاسی   های  امنیتی    - راهبرد 

از   پس  خاورمیانه  در  کنون    ۱۱آمریکا  تا  سپتامبر 
  - پژوهش که به روش توصیفی  ی این فرضیهکدامند؟  

تحلیلی صورت گرفته بر این اساس استوار است که  
تجارت   منطقه،  انرژی  به  آمریکا  وابستگی  میزان 

البی  نقش  و  اهمیت  تسلیحاتی  بازتولید  در  ها 
این   تالش  آمریکا،  خارجی  سیاست  در  خاورمیانه 
در   ناامنی  و  امنیت  تولید  مدیریت  برای  کشور 

راستای   در  نقش  خاورمیانه  استمرار  و  حفظ 
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بازیگران   در سیاست جهانی، ظهور  هژمونیک خود 
جدید دولتی و غیردولتی چالشگر هژمونی آمریکا و  

سیاست  به پیگیری  و  چین  مهار  برای  تالش  ویژه 
موازنه  و  آسیا  به  مهمچرخش  مجدد،  ترین  سازی 

  ي تيامن-ياس يراهبرد سهای تغییر و استمرار در  زمینه
 هستند. رياخ یدر دو دهه  انهيدر خاورم کايآمر

 مبانی نظري:  ٢
سیاسی  بین   -راهبرد  نظام  در  آمریکا  الملل امنیتی 

بین  اندیشمندان  از  بسیاری  از  توسط  المللی، 
گرفته دیدگاه  قرار  بررسی  مورد  نظری  مختلف  های 

خطوط   اساس  بر  تا  دارد  تالش  مقاله  این  است. 
عنوان چارچوب   به  کپنهاگ  به  اصلي مکتب  نظری 

ارزیابی منطق راهبرد آمریکا در خاورمیانه با تأکید بر  
بپردازد.   امنیتی  ایران  مطالعات  به  کپنهاگ  مکتب 

گسترده   یدوره تحوالت  و  در  پساجنگ سرد  که  ای 
پردازان این  . نظریه پردازدامنیت رخ داده، می   یحوزه

 ٢، الی ویور ١سوئینی مک    بیل   مکتب افرادی همچون 
بوزا باری  از  می   ٣نو  بوزان  باری  البته  باشند. 

مکتب  بنیان به  وابسته  را  خود  مکتب  این  گذاران 
بین  روابط  می انگلیسی  جامعهالملل  بر  که    ی داند 

جامعهبین اهمیت    یالملل،  و  تکثرگرایی  جهانی، 
ایده  کاربرد  و  بین نهادها  فهم سیستم  در  المللی  ها 

دارن کپنهاگ  بوزان معتقد است که مکتب  د.  تأکید 
های رئالیستی از فهم روابط  خود را برخوردار از روش 

الملل دانسته و پیرامون کاربرد تئوری چندبعدی  بین
المللی جهت فهم ساختار معاصر  جامعه بین   یو ایده 
های بزرگ کوشش  المللی و نقش قدرتبین  یجامعه

مکتب،  می این  مهم  مفاهیم  جمله  از  نماید. 
ای است که بوزان آن  نطقهساختن و امنیت مامنیتی

مکتب  این  علمی  ثقل  مرکز  داند  می   را 
)Stritzel,2014: 11( . 

مک   بیل  که  است  اصطالحی  کپنهاگ  مکتب 
سوئینی بر آثار و نقطه نظرات باری بوزان، الی ویور  

 
1 Bill McSweeney  
2 Ole Waver  
3 Barry Buzan  
4 De Wild  

و دیگران به کار برده است. این مکتب با    ٤و دوویلد 
استوار  امنیتی  مطالعات  بر  کامالً  اینکه  به    توجه 

هایی است که در راستای  گشته، جزء اولین رهیافت 
گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی  پایه 
باشد. به عبارتی مکتب مذکور مطالعات امنیتی می

از    ،باشدرا که از ویژگی دوران بعد از جنگ سرد می 
مطالعات راهبردی دوران جنگ سرد تفکیک    یحوزه

بین روابط  ذیل  را  آن  و  مطالعات  کرده  و  الملل 
راهبردی را ذیل مطالعات امنیتی قرار داده است. این  
خارج   به  را  آنان  توجه  همکارانش  و  بوزان  تالش 

تنگ نظامی نشان    ینمودن مسائل امنیتی از دایره
 . )١٣١: ١٣٨٢دهد (عبدهللا خانی،  می

کتاب  نظریه در  بوزان  باری  ویژه  به  آن  پردازان 
دولت  هراسمردم،  و  جامع  ها  عنوان  به  ترین  که 

در  امنیت  مفهوم  مورد  در  نظری  روابط    تحلیل 
شود، به بررسی علمی موضوع  الملل شناخته می بین

کتاب دوم بوزان هم به  . اندامنیت توجه زیادی کرده 
در    العمل نوین امنیتنام هویت، مهاجرت و دستور

انگاری و توجه  با برخورداری از چارچوب سازه   5اروپا 
به مسائل هویتی، فرهنگی و مهاجرت و نقش آنان  
در رابطه با امنیت، تا حد زیادی به تحوالت نوظهور  

اجتماعی پرداخته است. البته    - های امنیتی  و چالش 
های دیگر مانند الی ویور و دوویلد نیز با  شخصیت 

شای کمک  خود  تحول  مقاالت  و  درک  جهت  را  انی 
مبذول   کپنهاگ  مکتب  منظر  از  امنیت  مفهوم 

 .)Baysal, 2020: 4اند (داشته

باری بوزان در خصوص امنیت معتقد است که  
بایستی امنیت را برابر با رهایی از تهدید تعریف نمود  

دیگری به نام    یو از نظر وی امینت در نبود مسأله
می  درک  بارتهدید  تعریف  این  به  شود.  بوزان  ی 

تعریف امنیت در دوران جنگ سرد که مضیق و تک  
بعدی و مورگنتایی بود نزدیک است، ولی خود بوزان  
تهدید   نبود  در  دیگر  سرد،  جنگ  از  پس  را  امنیت 

کند، او می گوید: «امنیت را باید  سنتی تعریف نمی 

5 Identity, Migration and the New Security Agenda 
in Europe 
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مهاجرت،   مانند  ابعادی  که  نگریست  چندبعدی 
وملی، محیط زیست  های جنائی فراملی و فر سازمان

می  شامل  را  اقتصادی  رفاه  بوزان،  و  نظر  از  شود». 
نمی  محسوب  امنیت  مرجع  تنها  دیگر  شود،  دولت 

های غیردولتی فراملی  های فراملی، سازمانافراد، گروه 
ها و تروریسم همگی در وجوه امنیت  و فروملی رسانه

 .مرجع هستند

مکتب کپنهاگ نقطه نظرات کسانی که امنیت را  
فقط در چارچوب عینی و جدا از ذهن و افکار افراد  

کنند، رد کرده و آن را به عنوان موضوعی بین  تلقی می 
می  تعریف  نقطهذهنی  بوزان  مسأله   یکند.   یآغاز 

امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی  
می می بیان  او  «مسألهکند.  که:  در    یدارد  امنیت 

توانند به  یرا بازیگران می شود، ز اجتماع شناخته می 
به عنوان تهدید  آن رجوع کنند و برخی پدیده را  ها 

از وضعیتی   که  نمایند  وادار  را  دیگران  و  کنند  نگاه 
امنیتی شده و الزامات آن پیروی نمایند». بنابراین به  

نمی  ذهن نظر  در  صرفاً  مسائل  این  که  های  رسد 
ی  بسته وجود داشته باشد، بلکه یک ویژگی اجتماع 

 . )١٢٦:  ١٣٨٢است (عبدهللا خانی،  

ساختن  امنیتی  بسیار    ١مفهوم  مباحث  از  یکی 
باشد و تعریف امنیت به  مهم در مکتب کپنهاگ می 

مرکز ثقل این بحث است. ویور    ٢عنوان کنش کالمی 
دارد: «امنیت به عنوان  در همین خصوص اظهار می 

گفتمانی  می  ٣عمل  فهمیده  عنوان  بهتر  به  تا  شود، 
کالمی در نظر گرفته شود». بوزان و دوویلد نیز کنش  

عملی است که سیاست را به    ،تأکید دارند که امنیت
برد و در جای  آن سوی قوانین تثبیت شده بازی می 

می آن اظهار  دیگر  ارجاعی  ها  خود  «کنش،  کنند: 
زیرا این کنش است که یک موضوع را به    ،باشدمی

می  تبدیل  امنیتی  یک  برای    .سازد»موضوع  اینکه 
آمیر، یک کنش کالمی  کنش کالمی امنیتی موفقیت 

در مجموع کنش کالمی موفق  .  کنددیگر را تشریع می 
ترکیبی از زبان و جامعه است، این کنش کالمی مورد  

رسد باشد و به نظر می توجه مکتب تفسیری نیز می 

 
1 Securitization 
2 Speech Act 

ساختن تحت  بوزان و همکارانش در خصوص امنیتی
دارن  قرار  مکتب  این  به تأثیر  ساختن  امنیتی  د. 

شود که منجر به قرار دادن برخی  فرآیندی گفته می 
می  امنیت  چارچوب  در  درحالی موضوعات  که  گردد، 

قبالً در این حوزه، قرار نداشته است (عبدهللا خانی،  
١٤٨:  ١٣٨٢( . 

شاخصه  امنیتی   یدو  با  کنشگر  کارآمد  و  ساز 
ای  کنش کالمی طبق چارچوب مکتب کپنهاگ مسأله

بلکه آن موضوع    ،قابل کشف به طور عینی نیستکه  
رویه  و  روندها  در  می امنیتی  ساخته  اگر  ها  شود. 

ای را امنیتی اعالم  بازیگری، خواه دولت یا فرد، مسأله
ولی این    ، اولین مرحله از آن انجام شده است  ،کنند

سازد و آن  اعالم خود به خود موضوعی را امنیتی نمی 
آستانه  در  اگر  گیرد،  ا  یموضوع  قرار  شدن  منیتی 

رویه  مرز  از  قوانین  بایستی  و  مقررات  قواعد،  ها، 
نماید   عبور  و  تخطی  نظر  مورد  کشور  به  مربوط 

)Buzan & Waver, 1996: 30(  . توان  در مجموع می
چند نتیجه از بحث امنیتی ساختن گرفت. نخست  

گزینه یک  امنیتی ساختن  که  است.    یآن  سیاسی 
 ،باشدای قابل کشف نمی دوم آن که، امنیت پدیده 

شود و سوم آن که امنیتی ساختن  بلکه ساخته می 
جهت  انتخاب  یا  ضرورت  نوعی  از  حل  حاکی  دار 

مسأله است و چهارم آن که امنیتی ساختن با مفهوم  
 امنیت ایجابی، متفاوت است.

چه بیان شد، استمرار و تغییر در  با توجه به آن 
ویژه  ورمیانه بهامنیتی آمریکا در خا  -راهبرد سیاسی 

توان در چارچوب مکتب کپنهاگ  در قبال ایران را می 
پرونده  ساختن  امنیتی  مورد  و  منطقه  در  ایران  ی 

از   پس  آمریکا  چارچوب،  این  در  داد.  قرار  بررسی 
بزرگ  ١١ی  حادثه که  مستقیم  سپتامبر  تهدید  ترین 

امنیت ملی این کشور پس از پرل هاربر به حساب  
تا با گسترش حضور و مداخله در  آمد، تالش کرد می

با   و  سلبی  امنیت  تعریف  قالب  در  ابتدا  منطقه، 
سازی نوین در خاورمیانه  مرجع دولتی امنیت به نظم 

ی بپردازد و سپس با تعمیق بحران در منطقه، زمینه

3 Discursive Act 
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استمرار و تغییر ذهنی و عینی تعریف از امنیت، منبع 
سازی  وجود آمد و با محوریت امنیتی  و مرجع آن به 

ای  ایران، سیاست امریکا در قالب اتحادهای منطقه
در ذهنیت   آن  از  برساخته  تهدیدهای  ایران و  علیه 

منطقهدولت  تالش  های  ادامه  در  شد.  پیگیری  ای 
ی  شود تا ابتدا به ارزیابی راهبرد امریکا در منطقهمی

خاورمیانه اشاره شده و سپس رویکرد و اقدامات این  
 راهبرد در قبال ایران نیز ارائه گردد.    

ها و دالیل اهمیت زمینه ٣
راهبردی خاورمیانه در 
 سیاست خارجی آمریکا

ی خاورمیانه از ابتدای قرن بیستم میالدی و  منطقه
بین  نظام  در  آمریکا  مؤثر  بازیگری  به آغاز  الملل، 

از مناطق کلیدی جهانی در مرکز سیاست  عنوان یکی  
خارجی آمریکا قرار گرفت. این مسأله بیش از همه  

  آن  ،منطقهاین  های سنتی  یکی از ویژگی تحت تأثیر 
اودرات  که  می  ١گونه  ذکر  آن  اهمیت  یعنی  کند،  از 

این    آناستراتژیک   است.  اقلیمی  لحاظ  به 
در قرن  شده است که خاورمیانه    سبب خصوصیت  

ویژه  های بزرگ و به واره مورد توجه قدرتبیستم هم 
ای که حتی پایان جنگ  آمریکا قرار داشته، به گونه

نه  نیز  با  سرد  بلکه  فرونکاست  آن  اهمیت  از  تنها 
در سال  حمله عراق  به  آمریکا  آغاز    ١٩٩١ی  اعالم  و 

نظم نوین جهانی توسط بوش و سپس تحوالت این  
اف   ٢١منطقه در قرن   زود. در  میالدی بر اهمیت آن 
مهم میان،  مؤلفه این  اولویت ترین  به  های  بخشی 

توان در  خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا را می 
 موارد زیر مورد بررسی قرار داد:

 ژئوپلیتیک انرژی   ٣٫١
ویژه  در این منطقه بهوجود منابع عظیم نفت و گاز  

جمله   از  فارس،  خلیج  ع مهمدر  بر  امل  وترین  مؤثر 
به  آید؛  خاورمیانه به حساب می استراتژیک  اهمیت  

نام  گونه را «مخزن نفت جهان»  این منطقه  که  ای 
مرکز  اندنهاده  جهت،  این  از  های  سیاست  ثقل و 

ویژه با  این مسأله به المللی شناخته شده است. بین
های دسترسی به انرژی نفت و گاز  لحاظ محدودیت 

زرگ به این منابع انرژی،  های بدر جهان و نیاز قدرت
اهمیت آن را مضاعف نموده است. در این چارچوب،  
این   در  نفت  کشف  ابتدای  از  نیز  متحده  ایاالت 

زمینه تا  کرده  تالش  شرکت منطقه  حضور  های  ی 
صادرات   و  استخراج  از  ناشی  سرشار  سود  و  نفتی 
این   به  دائمی  و  آسان  دسترسی  همچنین  و  انرژی 

 یار گیرد. منابع انرژی را در اخت

 

 
 )  ۲۰۰۰- ۲۰۲۰ی خاورمیانه در میزان ذخایر اثبات شده نفت در جهان ( جایگاه منطقه   ١  شکل 

 )Statistical Review of World Energy, BP,2021 ( 

 
1 Chantal de jonge oudraat 
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دیگر،   سوی  منحصربه ویژگی از  این  های  نفت  فرد 
تولید پایین، ظرفیت باال،    یمنطقه، از جمله هزینه

کیفیت مطلوب نفت و... روز به روز بر اهمیت آن  
به طور خالصه به لحاظ  است. در این زمینه،  افزوده  

ذخایر نفتی، مزیت خلیج فارس در برابر دیگر نقاط  

راستای  جهان،   در  متحده  ایاالت  شده  سبب 
ت بازار جهانی  یابی به منابع انرژی آن و مدیری دست 

نفت، همواره خلیج فارس را در کانون توجه خود قرار  
 دهد. 

 

 
 منبع: نویسندگان 

 

فروش تسلیحات آمریکا به   ٣٫٢
 کشورهای منطقه 

مهم  از  دیگر  اهمیت  یکی  دالیل  ی  منطقهترین 
بازار   به  آمریکا  خارجی  سیاست  در  خاورمیانه 
تسلیحاتی این منطقه برای صنایع نظامی آمریکا باز  

درواقع،  می به ی  منطقهگردد.  و  ویژه  خاورمیانه 
حوزه  عمده کشورهای  مشتریان  فارس،  خلیج  ی  ی 

حساب   به  جهان  در  آمریکا  نظامی  تسلیحات 
، حدود  سال اخیر  ۲۰ای که تقریباً در  آیند؛ به گونه می
دولت   ۵۰ کالن  تسلیحاتی  خریدهای  از  های  درصد 

 منطقه از ایاالت متحده آمریکا بوده است. 

 

مازاد ذخیره 
 تولید

کیفیت باالی 
 خامنفت 

سهولت 
 استخراج

امکان کشف 
 ذخایر جدید نفتی

ژئوپلیتیک انرژی 
 خلیج فارس

منابع نفتی 
 فراوان

 

توان تولید زیاد 
 های نفتچاه

سهولت حمل 
 و نقل

ی هزینه
 تولید پایین
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 ) ٢٠٠٠- ٢٠١٩جایگاه آمریکا در تأمین تسلیحات کشورهای خاورمیانه (   ١  نمودار 

 )Arms Sales in the Middle East, 2020 ( 
 

در این میان، عربستان سعودی، قطر، عراق، کویت و  
امارات متحده عربی بیشترین خرید تسلیحاتی را در  

اند. این مسأله سبب  ی گذشته از آمریکا داشتهدهه 
فروش   از  ناشی  اقتصادی  منافع  که  است  شده 
از   برخی  میان  در  را  ذهنیت  این  تسلیحات، 

وجود   به  سیاسی  علی کارشناسان  که  رغم آورد 
های  های اعالمی آمریکا در مقابله با چالش سیاست

سالح  تروریسم،  مانند  منطقه  کشتار  امنیتی  های 
دولت  و  برهمجمعی  منطقهزنندههای  نظم  ای، ی 

مدیریت آشوب در خاورمیانه و ایجاد فضای ناامنی،  
یکدیگر،   از  منطقه  کشورهای  هراس  و  تنش 

فع آمریکا در خاورمیانه های تداوم حضور و منازمینه
 کند.را بیشتر تأمین می 

 

 
 ) ۲۰۰۹- ۲۰۲۰ی خاورمیانه از ایاالت متحده آمریکا ( میزان خرید تسلیحاتی کشورهای منطقه   ٢  نمودار 

   )Arms Sales in the Middle East, CRS, 2020: 50 ( 
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ایفای نقش به عنوان هژمون با   ٣٫٣
 ای تولید امنیت و ناامنی منطقه 

با   جهانی  دوم  جنگ  از  پس  آمریکا  متحده  ایاالت 
در   امنیت  هژمون، مسؤولیت  نقش  گرفتن  برعهده 

بین  و  سیاست  آمریکا  منافع  چارچوب  در  الملل 
راهبرد سیاست   از  بخشی  عنوان  به  را  آن  متحدان 

این مسأله سبب  خارجی خود پیگیری کرده است.  
نقش   ایفای  راستای  در  آمریکا  که  است  شده 

الملل، مداخالت خارجی  هژمونیک خود در نظام بین 
ای را در فضای جنگ سرد، عملیاتی نماید. در  گسترده 

میان،   بهی  منطقهاین  تأثیر خاورمیانه  تحت  ویژه 
های  همسایگی آن با اتحاد جماهیر شوروی، سیاست 

اسرائیطلبانهتوسعه از  ی  اعراب  با  آن  منازعات  و  ل 
میالدی، شوک نفتی و اهمیت مضاعف    ۱۹۴۸سال  

دسترسی به منابع انرژی منطقه و پیامدهای ناشی  
از انقالب اسالمی ایران و باالخص تنش در روابط با  
جمهوری اسالمی ایران پس از اشغال سفارت آمریکا 

اولویت  صدر  در  ایران  سیاست  در  راهبردی  های 
آمریک مسأله  خارجی  این  گرفت.  قرار  از  ا  پس 

های  تحت تأثیر تنش شوروی  اتحاد جماهیر  فروپاشی  
های خاورمیانه با  امنیتی میان دولت   - متعدد سیاسی

ت ظهور  راهبرد  از  جلوگیری  و  منطقه  در  قوا  وازن 
این  قدرت   در  یافت.  تداوم  منطقه  این  در  برتر 

به   نسبت  خود  منافع  راستای  در  آمریکا  شرایط، 
ز متحدان خود و تولید امنیت برای آنان از  حمایت ا

پایگاه  ایجاد  علیه  طریق  نظامی  اقدام  نظامی،  های 
کشورهای تجدیدنظرطلب منطقه مانند عراق و لیبی  

های  ی تسلیحات نظامی به دولت و یا فروش گسترده 
سو با آمریکا اقدام کرده و در مواردی نیز نسبت  هم

ای در  کمک  از طریق  ناامنی  تولید  گروه به  های  جاد 
افراطی سلفی مانند القاعده و داعش، تالش کرده تا  

را  دولت  خود  مطلوب  هژمونیک  نظم  مخالف،  های 
 تضعیف نماید. 

از   پس  آمریکا  چارچوب،  این  در    ١١در  سپتامبر 
زمینه تا  برآمد  کنترل جنبش تالش  های هویتی  های 

در خاورمیانه را فراهم کند. این امر از طریق حمایت  
گروه   آمریکا در سرکوب  عربستان  در  از  های شیعی 

کننده در  ثباتهای بی عربستان و بحرین، ایجاد موج 
لیبی، حمایت از نیروهای اجتماعی سوریه و همراهی  

های دموکراتیک در تونس انجام پذیرفت. این  با گروه 
های ژئوپلیتیکی خاورمیانه تأثیر  بندی راهبرد بر شکل 

زمینهبه و  گذاشته  کنتجا  اقتدارگرایی،  ی  رل 
های هویتی به وجود آورده است  رادیکالیسم و گروه 

سیاست خارجی  بنابراین  ).  ١٣٨:  ١٣٩١(مصلی نژاد،  
قدرت،  همواره   آمريکا ترکيب  قدرت،  ساخت  در 
همکاري ائتالف تقابلها،  جابه ها،  و  جايي ها،  ها 

نقش  همکاري  خاورميانه  در  نظامي  هاي 
ژئوپليتيک جديدي را بنيان اي داشته و  کنندهتعيين

گذاشته است. چنانچه اگر آمريکا در برابر بهار عربي  
و   متفاوت  واکنش  سوريه  و  مصر  در 

مي جويانه مداخله نشان  ائتالفي  تري  وارد  و  داد 
شد، شايد  هاي عربي و اسرائيل ميمتشکل از دولت 

تري داشتند.  داعش، عراق و سوريه، وضعيت متفاوت 
آمر مؤثر  حضور  زير  عدم  مناطق  و  سوريه  در  يکا 

افکار  سلطه از  بازتابي  حال،  عين  در  که  داعش  ی 
هاي  گيري ثقلعمومي در آمريکا نيز هست، به شکل 

سياسي  شد.  -جديد  منجر  منطقه  در  نظامي 
هزينه بي  و    ٢/ ٦هاي  ترديد،  عراق  دالري  تريليون 

آمريکا، خود عامل مهم و مستقلي   براي  افغانستان 
تصميم  رئيدر  بود  گيري  آمريکا  جمهور  س 

)Goldberg, 2016: 46-49( . 
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 های استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه پایگاه   ٣  نمودار 

 ) McCarthy,2020منبع: ( 
 

ها در تقویت جایگاه  نقش البی  ٣٫٤
خاورمیانه در سیاست خارجی  

 آمریکا
ویژگی  از  نقش  یکی  آمریکا،  سیاسی  نظام  های 

از جمله   داخلی  غیررسمی  و  متکثر رسمی  نهادهای 
گروه گروه نفوذ،  ذی  البی های  و  فشار  در  های  ها 

گذاری داخلی و خارجی این کشور است. این  سیاست
به رسمیت شناخته   امریکا  داخل  اگرچه در  مسأله 

البی  و  به شده  قدرتمندی  پرنفوذ  در  های  ویژه 
در   مسلماً  اما  دخیلند،  کشور  این  داخلی  سیاست 

گری به عنوان  البی و البی ی سیاست خارجی نیز  حوزه
ویژه در  بخشی از واقعیت سیاست خارجی آمریکا به 

ها  قبال خاورمیانه بوده است. در این چارچوب، البی 
می  مهم را  از  یکی  در  توان  مؤثر  عوامل  ترین 
به  اولویت  خارجی  بخشی  سیاست  در  خاورمیانه 

جهت  همچنین  و  منافع  آمریکا  راستای  در  آن  دهی 
آورد. درواقع، علی های ذی گروه رغم  نفوذ به حساب 

جایگاه    - ی پیشین که اشاره شد  اهمیت سه مؤلفه 
ژئواستراتژیک منابع انرژی خاورمیانه، منافع ناشی از  

 
1 John Mearsheimer  

های منطقه و ایفای  های تسلیحاتی به دولت فروش 
رسد که تمرکز سیاست  به نظر می   –هژمونی    نقش

خارجی آمریکا بر خاورمیانه بیش از همه تحت تأثیر  
گذاری خارجی آمریکاست.  ها در سیاست نقش البی 

ها با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله  درواقع، البی 
رسانه  از  گزارشاستفاده  انتشار  تخصصی  ها،  های 

اتاق  کارشناسان  و  فکرنخبگان  بر  های  تأثیرگذاری   ،
توانسته و...  عمومی  از  افکار  بسیاری  ذهنیت  اند 

مقامات اجرایی دولتی و نمایندگان کنگره و همچنین  
مردم را نسبت به ضرورت توجه بیشتر به خاورمیانه 
آمریکا   خارجی  سیاست  راهبرد  اولویت  عنوان  به 

روزانه  تمرکز  با  مسأله  این  کنند.  البی جلب  ها  ی 
رسانه به و  ویژه  تروریسم  بر  آنان  به  وابسته  های 

های  تهدیدات آن برای امنیت جهانی، گسترش سالح 
کشتار جمعی، بنیادگرایی اسالمی، منازعات اعراب و  

ایران  می اسرائیل،  صورت  و...  این  هراسی  در  گیرد. 
در کتاب گروه    ٢و استفان والت   ١زمینه جان مرشایمر 

نقش این  آمریکا به    خارجی  سیاست  و  اسرائیل  فشار
جهت  در  در  البی  آمریکا  خارجی  سیاست  به  دهی 

قبال خاورمیانه در راستای منافع اسرائیل و نه لزوماً  

2 Stephen Walt  
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- ٥٧٨:  ١٣٩٣کنند (مرشایمر و والت،  آمریکا تأکید می 
١  .( 

بخشی  یازدهم سپتامبر و اولویت  ٣٫٥
به خاورمیانه در دکترین مبارزه با  

 تروریسم  
موجبات دگرگوني  ،   ٢۰۰١سپتامبر در سال    ١١حمالت  
خاورميانه  گسترده  سياسي  و  امنيتي  فضاي  در  اي 

زمینه رویداد،  این  از  پس  گسترده شد.  حضور  ی  ی 
آمریکا در خاورمیانه به منظور استقرار نظم سیاسی  
جدید   کار  دستور  مبنای  کشور،  این  مطلوب 

ای آمریکا قرار گرفت. در این  های خاورمیانه سیاست
تاریخ برهه  مقامی  از  ساز،  استفاده  با  آمریکایی  ات 

توان تبلیغاتی خود، تهدیدات تروریستی را تهدیداتی  
با   نمودند  تالش  و  کردند  معرفی  شمول  جهان 

آنجهت  عمومی،  افکار  به  راستای  دهی  در  را  ها 
اقدامات بعدی خود که عمالً نظامی بود، همراه سازد  

عملیاتی  با  نیز  مدتی  از  بعد  ایده و  خود  نمودن  ی 
اشغال خاک دو کشور افغانستان و عراق    دست به

زدند. بنابراین، اسالم سیاسی و تروریسم، به عنوان  
دو عامل اساسی، آمریکا را بیش از پیش به سمت  
بر مسائل خاورمیانه سوق   تمرکز  به ضرورت  توجه 

این حادثه بیشترین مطلوبیت راهبردی  تردید  بی داد.  
ها تالش  ایی آمریکد.  را برای اهداف آمریکا فراهم آور 

نمودند این واقعه بر گفتارهای امنیتی پیشین خود  
جنگ   راهبرد  شرایطی،  چنین  در  سازند.  منطبق 

یازده  پیش  عملیات  که  وقتی  شد.  ارائه  گیرانه 
آمریکایی  و  گرفت  شکل  حداکثر  سپتامبر  به  ها 

بین  تهدیدات  مطلوبیت  با  مقابله  جهت  المللی، 
ی این روند،  گیرتعریف شده نائل شدند، بستر شکل

خاورمیانه منطقهدر  بود.  بزرگ  دهه ی  از  که  ی  ای 
آفرینی شناخته شده و به همین  ی بحران ، حوزه ١٩١٠

دلیل برژینسکی از آن تحت عنوان قوس بحران یاد  
نمود که به دلیل پویایی و تحرک نیروهای داخلی، از  

بنابراین   سازی برخوردار است.توان الزم برای چالش 

ها در ارتباط با افغانستان آغاز  ه آمریکایی الگویی را ک
گونه به  حوزه نمودند،  سایر  در  تدریجی  های  ای 

خاورمیانه نیز مورد استفاده قرار دادند. از نظر آنان،  
در خاورمیانه، طیف گسترده  را تهدیدات موجود  ای 

شد و هر کشوری که از ابزارهای بالقوه این  شامل می
در فضای مناسب باید    گونه تهدیدات برخوردار بود،

 ).  ٥: ١٣٨٢مورد هجوم قرار می گرفت (متقی،

نو  گروه  رأس  در  که  قرار  محافظهبوش  کاران 
از   استفاده  با  باید  که  بود  باور  این  بر  داشت 

یک ارتش و  موجود  رشد، جانبهساالری  به  رو  گرایی 
کرد.   اداره  را  آمریکا  متحده  ایاالت  سیاست خارجی 

ترین وجه دکترین وی بود،  بعد نظامی بوش که مهم 
با  دولت ایاالت متحده آمریکا را قادر می  ساخت تا 

بر ارتش صنعتی  -های نظامی ساالری و مجتمع تکیه 
ارتش  مقاومت  گونه  سالح هر  به  مجهز  های  های 

متعارف و غیر متعارف را در هم شکند. این مسأله در  
های بعد نیز در سیاست خارجی آمریکا تداوم  دوره

به  با  گونه   یافت  گرچه  اوباما  باراک  دولت  که  ای 
صلح  عمل  ظاهری  در  اما  آمد،  کار  سر  بر  جویانه 

دولت نه تروریستی و ضد بشری  اقدامات  های  تنها 
گذشته را کنار نگذاشت، بلکه در مواردی به تقویت  

فعالیتآن این  کردن  وارد  حتی  و  و  ها  به شکل  ها 
نشده بود.  قالب جدیدی بود که در گذشته مشاهده  

همواره بر میزان حمالت    ٢٠٠٣نتیجه اینکه از سال  
تروریستی افزوده شد و تروریسم امروزه به یکی از  

ترین تهدیدها علیه بشریت تبدیل شده که  خطرناک 
های جدید، به عنوان یک  به سبب پیوند آن با فناوری 

هایی کوچک اما  معضل راهبردی توانسته است گروه 
پیچید ساختارهای  پهنهبا  در  بین ه  تبدیل  ی  المللی 

ی تروریسم،  ها، با گسترش پدیده کند. در این سال 
ای انسانی مورد تهدید قرار گرفته و این پدیده  جامعه

ویژه  جغرافیایی  مرزهای  درون  و  در  ندارد  قرار  ای 
شود (فیرحی و ظهیری،  خطری برای جهان شمرده می 

١٤٨:  ١٣٨٧  .( 
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 رشد حمالت تروریستی پس از دکترین مبارزه با تروریسم   ٤  نمودار 

   )India today, 2019 ( 
 

افول موقعیت خاورمیانه در  ٤
امنیتی آمریکا  -راهبرد سیاسی

 )٢٠٠٨-٢٠١٦ی اوباما (در دوره
آمریکا با  اياالت متحده  سیاست خارجی  راهـبرد کـالن  

اساسی    تـحول   ٢٠٠٨به قدرت رسيدن اوبـاما در سـال  
يک را   دوران  به  غلبهجـانبه نسبت  و    ی گـرايي 

چارچوب  توانمندي  در  نظامي    راهبرد هاي 
بر اساس اين  » نشان داد.  گرايي ليبرال  المللي ين«ب

محور جدیدراهبرد   همچون،  از  «  هايي  دوري 
از    ، دوري پيشگيرانه   ري از جنگگرايي، دوجانبهيک 

چندجانبه  نظامي،  نيروهاي  دخالت  به  گرايي،  اتکا 
ظرفيت  بر  تأکيد  و  اقتصاد  بر  هاي  سازيتأکيد 

در  ).  ٤٧- ٤٨:  ١٣٩٠قريب ،(گرفت  شکل    »ايمنطقه
این چارچوب، دکترین اوباما در گام نخست درصدد  

دادن به سیاست هراس برآمد و سپس فراتر  خاتمه
آن راستای  از  در  دموکراسی  پیشبرد  چارچوب  در   ،

نمود   ایاالت متحده حرکت  و منزلت  ارتقای جایگاه 

) در این چارچوب،  ۱۹۶:  ۱۳۸۹(محمدزاده ابراهیمی،  
های  ی نیابتی از طریق ایجاد و تقویت گروه مداخله

مقابله و  داعش  مانند  دولت بنیادگرا  با  آنان  های  ی 
گ قرار  کار  دستور  در  آمریکا  هم مخالف  زمان رفت. 

قدرت  بر  تمرکز  با  تا  کرد  تالش  و  اوباما  چین  یابی 
در   مستقیم  حضور  از  شرق،  به  چرخش  سیاست 

ی آمریکا در  های مداخلهخاورمیانه کاسته و پرونده 
پرونده  جمله  از  هستهمنطقه  منازعات  ی  ایران،  ای 

برساند.   سرانجام  به  را  و...  اسرائیل  و  اعراب 
عوامل به افول جایگاه خاورمیانه در  ی این  مجموعه 

دوره در  آمریکا  منجر شد  سیاست خارجی  اوباما  ی 
 پردازیم. ها میکه در ادامه به بررسی آن 

کاهش وابستگی به نفت   ٤٫١
 خاورمیانه 

ساير   مثل  خود،  انرژي  استراتژي  در  اوباما  باراك 
كنترل   بر  خاصي  تأكيد  آمريكا  جمهور  رؤساي 

رو، آزادي  كشورهاي ميانه  خاورميانه، روابط نزديك با
گذشته نفتي  استراتژي  در  كه  نفت  آمريكا    یعبور 
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؛  مشترک بود، تأکید داشتبين تمامي رؤساي جمهور  
چه استراتژي اوباما را متفاوت از ساير رؤساي  اما آن

مي  آمريكا  كاهش  جمهور  بر  وي  عملي  تأكيد  سازد، 
نفت   به  آمريكا  ضمن  بودوابستگي  اوباما  باراك   .

د بر اهميت نفت و باور به مسائل و مشكالتي  تأكي
 یكه آمريكا در كاهش ميزان وابستگي به اين ماده 

حياتي دارد، تالش براي كاهش وابستگي به نفت را  
گزينه نمود  یتنها  ارزيابي  آمريكا  اوباما    .مطلوب 

آمريكا در راستاي كاهش وابستگي به  معتقد بود که  
پيگيري سياست دنبال  به  بايد  سازي، متنوع  نفت، 

به   آوردن  روي  داخلي،  استراتژيك  ذخاير  افزايش 
سازي مصرف سوخت باشد  هاي جديد و بهينهانرژي 

تا بدين ترتيب هم از وابستگي به نفت كاسته شود  
بر اين  .  محيطي را پاسخ دهدهاي زيست و هم نگراني 

آن  دكترين اساس  از  را  اوباما  دكترين  قبلي  چه  هاي 

تأكيدساختمتمايز   انرژي   ،  از  استفاده  بر  هاي  وي 
هدف كاهش وابستگي آمريكا به نفت    جايگزين با

مشكالت   و  مسائل  كاهش  همچنين  و  وارداتي 
از  بودمحيطي  زيست  «ما  اوباما:  باراك  تعبير  به   .

ايم، اين  گذشته تاكنون با مشكل جدي مواجه بوده 
مشكل بزرگ وابستگي ما به مصرف نفت هست كه  

منيت ما»، «سالمت جهان» و  تهديدي جدي عليه «ا
دهه« طي  ماست.  ملي»  به  اقتصاد  گذشته  هاي 

منافع   «ترجيح  رهبران»،  خاص  «منافع  خاطر 
هاي  مدت بر بلندمدت» و «نقش بعضي از گروه كوتاه 

م؛ اما  یايم بر اين مشكل فائق آينفع» ما نتوانسته ذي 
اي جز حل كردن اين مشكل نداريم  اكنون ما چاره هم

ی  نتیجه   ستاي حل آن حركت خواهيم كرد»و ما در را
این سیاست، کاهش واردات نفت و میعانات آمریکا  

 ی اوباما بود.در دوره 

 

 
 (میلیون بشکه)   ۲۰۱۹- ۱۹۵۰نفت و میعانات آن در  میزان مصرف، تولید و واردات ایاالت متحده از    ٥  نمودار 

   )The Economist, 2020 ( 

 

این مسأله با افزایش تولید نفت آمریکا و تبدیل آن  
ی نفت سبب شد که یکی  به یک کشور صادرکننده

مهم  سیاست  از  در  خاورمیانه  اهمیت  عوامل  ترین 
خارجی آمریکا تحت تأثیر قرار گیرد. در این چارچوب،  
خلیج   کشورهای  نفت  به  آمریکا  وابستگی  کاهش 

زمینه عمالً  سیاست فارس  برخی  در  تغییر  های  ی 
آمریکا در قبال عربستان، ایران و اسرائیل را به وجود  

زمینه عمالً  لذا  سآورد؛  برخی  پیگیری  های  یاست ی 
مذاکرات   رسیدن  سرانجام  به  جمله  از  آمریکا 

جایگاه  هسته افول  برجام،  توافق  قالب  در  ای 

 تولید نفت

 واردات نفت 

 صادرات نفت 



 

44 

 .۵۰تا  ۳۱ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۱۰ شماره .۵ دوره

 

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 

- ۲۰۲۱امنیتی آمریکا در خاورمیانه ( - استمرار در راهبرد سیاسیهای تغییر و  ارزیابی زمینه . محسن سعیدی، مهدی جاودانی مقدم، ماشاله حیدرپور
۲۰۰۱( 

ویژه پس از  عربستان در سیاست خارجی آمریکا به 
قانون جاستا و تنش در روابط با اسرائیل به وجود  

نتیجه  که  جایگاه  آمد  اهمیت  کاهش  موارد،  این  ی 

خارجی   سیاست  راهبرد  در  در  خاورمیانه  آمریکا 
 ی اوباما بود.  دوره

 

 
 ) ١٩٦٠- ٢٠١٩کاهش واردات نفت ایاالت متحده از کشورهای خلیج فارس و اوپک (   ٦  نمودار 

 ) US Energy Information Administration, 2019منبع: ( 
 

های افغانستان و  های جنگ هزینه  ٤٫٢
 عراق  

از مهم  دیگر  افول جایگاه  یکی  بر  عوامل مؤثر  ترین 
های  خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا به هزینه

گردد.  های افغانستان و عراق برای آمریکا بازمی جنگ
آن  مسأله  از  این  یکی  که  داشت  اهمیت  چنان 

سیاست  مهم و  اوباما  به  ترامپ  نقدهای  ترین 
آخاورمیانه دوره ای  در  بارها  مریکا  ترامپ  بود.  او  ی 

تریلیون دالری    ۷ی  نتیجه بودن هزینهنسبت به بی 
در   مداخله  کاهش  خواستار  و  کرد  اشاره  آمریکا 

ی اوباما با  منطقه شد. بر اساس این، آمریکا در دوره
احاله  راهکار  در    متحدان  به   مسؤولیت  یدو  خود 

و   جدید   هایروش   و   راهکارها  کاربست   منطقه 
تا    تأمین  غیردولتی   و  ایمنطقه کرد  تالش  امنیت، 
سیاسیچالش  از    - های  ناشی  امنیتی  و  اقتصادی 

مداخله و  کاهش  حضور  را  منطقه  در  مستقیم  ی 
کاهش   راستای  در  آمریکا  چارچوب،  این  در  دهد. 

ی مسؤولیت به ناتو و  نقش خود در منطقه و احاله
منطقه بهمتحدان  خاورمیانه،  در  از  ای  شدت 

گونه ای  های جنگ در این دو کشور کاست؛ به نههزی
هزینه  این  دورهکه  پایان  در  کمترین  ها  به  اوباما  ی 

نیز   موضوع  این  بود.  یافته  کاهش  میزان 
ی کاهش تمرکز راهبرد سیاست خارجی  دهنده نشان 

 آمریکا به خاورمیانه در این دوره بود. 
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 ) ۲۰۰۳  - ۲۰۱۵های جنگ آمریکا در افغانستان و عراق ( هزینه   ٧  نمودار 

 ) U.S. war costs in Iraq and Afghanistan, 2021منبع: ( 
 

سیاست چرخش به شرق و   ٤٫٣
برای مهار چین و   ١ی مجدد موازنه 

 افول هژمونی آمریکا 
ی با  ی نظامتالش چین برای افزایش قدرت و بودجه 

های بزرگ مواجه  های فراوانی از سوی قدرتواکنش 
شده است. در این میان ایاالت متحده به عنوان تنها  
دلیل  به  سرد،  جنگ  عصر  از  مانده  باقی  ابرقدرت 

ی خود در سراسر جهان، بیش از دیگر  منافع گسترده 
بین  در  بازیگران  چین  قدرت  افزایش  از  المللی 

از  عرصه  بیش  و  اقتصادی  عرصه های  نظامی  آن  ی 
نگران است. از دید آمریکا، چین تنها قدرت در نظام  

الملل است که به دلیل دارا بودن عناصر اصلی  بین
قدرت که شامل جمعیت، وسعت سرزمین، اقتصاد  

شدن پویا و نیروی نظامی گسترده، از پتانسیل تبدیل 
در   را  آمریکا  هژمونی  بتواند  که  بزرگی  قدرت  به 

نزدیک  آینده است.  ی  برخوردار  بکشد،  چالش  به 

 
1 Pivot toward Asia and Rebalancing 

ایل در  چین  فزآهرچند  رشد  با  گذشته  ی ندهیهای 
اقتصادی، تشویش خاطر آمریکا را برانگیخته بود، اما  
ارتقای   و  نوسازی  برای  کشور  این  رهبران  تمایل  با 

ها با شدت بیشتری  توان نیروی نظامی، این نگرانی 
این    ). در١٤٨:  ١٣٩١زاده،  نمایان گردیده است (قلی 
نقش  تسری  با  حوزهشرایط،  از  چین  های  آفرینی 

حوزه به  نگرانی  اقتصادی  امنیتی،  و  سیاسی  های 
نسبت به افول قدرت هزمونیک آمریکا و جایگزینی  

های آتی افزایش یافت. این مسأله  آن با چین در سال 
اساسی   اولویت  به عنوان  سبب شد که مهار چین 

ابراین سایر  سیاست خارجی آمریکا تعریف گردد. بن
ها و مناطق جهان، تحت تأثیر این مسأله، در  اولویت 

امنیتی آمریکا رو به افول گذاردند.    - راهبرد سیاسی
لذا سیاست چرخش به شرق برای مهار چین و افول  
اهمیت   کاهش  در  مهمی  عامل  نیز  آمریکا  هژمونی 

سیاسی منطقه راهبرد  در  خاورمیانه  امنیتی    - ی 
سبب    میالدی   ٢٠١١له در سال  أین مسآمریکا گردید. ا 
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اوباما از جنوب آسیا و خاورمیانه به    دولت چرخش
 ).٤١: ١٣٩٧شد(بابکان،پاسیفیک  آسیا یمنطقه

سیاست خارجی ترامپ در  ٥
 خاورمیانه: تداوم و تغییر

پس از اوباما با   خواهان به قدرتبازگشت جمهوری 
متحده   ایاالت  جمهوری  ریاست  کرسی  تصاحب 

دون  توسط  با  آمریکا  ترامپ  های  ژگی ویالد 
تداعی منحصربه  وی،  شخصیتی  رویکرد  فرد  گر 

حوزه  در  متحده  جدیدی  ایاالت  خارجی  سیاست  ی 
آمریکا و به طور کلی راهبرد خاورمیانه آن برخالف  

ی ریاست جمهوری باراک اوباما که صحبت از  دوره
ی سیاست خارجی آمریکا را کرده بود  تغییر در حوزه 

براین اساس، در  این حوزه بود.    در قالب گسست در 
با تغییرات   آمریکا در خاورمیانه  این دوره، سیاست 
اسرائیل،   با  حداکثری  تعامل  محوریت  با  جدی 

ایران  تنش بر  حداکثری  فشار  و  عربستان  با  زدایی 
این،   وجود  با  شد.  امنیت  تنظیم  حفظ  اصلی  بار 

هزینه و  سنتی  منطقه  متحدان  دوش  بر  را  آن  ی 
آمریکا قرار گرفت. ترامپ با شعار "اول آمریکا" و با  
هدف تقویت قدرت ملی این کشور تأکید داشت که  

تواند با تهدیدات  در این قرن، آمریکا به تنهایی نمی 
نمی  نیز  جهان  و  شود  با  مواجه  آمریکا  بدون  تواند 

اولین   در  ترامپ  بنابراین  شود.  مواجه  تهدیدات 
ما از شرکای خود در    سخنرانی خود در کنگره، گفت

نقش   داریم  انتظار  آرام  اقیانوس  و  خاورمیانه  ناتو، 
معنی و  و  مستقیم  نظامی  همکاری  در  هم  دار 

ی خود برای  راهبردی و هم در پرداخت سهم عادالنه
هزینه چارچوب،  تأمین  این  در  گیرد.  عهده  بر  ها 

نشان  ترامپ  گفتارهای  استمرار  دهندهمجموعه  ی 
ی کاهش تدریجی موقعیت  زمینهسیاست اوباما در  

آمریکا و   امنیت ملی  خاورمیانه در راهبردهای کالن 
چرخش به شرق بود. از نظر ترامپ، حضور مستقیم  
نظامی آمریکا در خاورمیانه در راستای منافع آمریکا  

مجموعه  با  آمریکا  که  شرایطی  در  و  از  نبود  ای 
بین چالش  امنیت  های  خصوص  در  جمله  از  المللی 
ی  یانه، روابط با روسیه و خیزش چین در حوزهخاورم

سیاست   تداوم  عمالً  بود،  مواجه  پاسفیک  آسیا 
درگیری  سلطه خاورمیانه،  در  آمریکایی  مستقیم  ی 

بیشتر در یک باتالق بزرگ بود که ایاالت متحده باید  
ماند. این گفته نشان از آن داشت که  از آن دور می 

تجربه  ترامپ،  نظر  مداخلهاز  آمی  در  ی  ریکا 
می گفته  که  عراق  و  وسیع افغانستان  ترین،  شود 

پرهزینهطوالنی  و  نیروی  ترین  از  استفاده  ترین 
است،   بوده  تاکنون  ویتنام  جنگ  از  آمریکا  نظامی 

نداشت.  نتیجه متحده  ایاالت  برای  ناکامی  جز  ای 
،  های گستردهای که وی بارها با تأکید بر هزینهمسأله
را  خاور بی   آن  در  بنابراین  نتیجه  کرد.  مطرح  میانه 

با   بزرگ  باتالق  عنوان  به  از خاورمیانه  ترامپ  تلقی 
ی آمریکا در  جویانهواقعیت سیاست خارجی مداخله

تبار،   (علی  داشت  همخوانی  منطقه    :   ۱۳۹۷این 
۱۹۵.(  

خارجی   عملکرد سیاست  مجموعه  این،  وجود  با 
ی ترامپ، تحت تأثیر متغیر شخصیتی  امریکا در دوره 

د حلقهوی  آمریکا،  خارجی  سیاست  مشاوران  ر  ی 
تداوم   از  گسترده  اقتصادی  منافع  و  ترامپ  نزدیک 

ی های حوزه روابط نزدیک با عربستان و سایر دولت 
می  نشان  فارس  همچنان  خلیج  خاورمیانه  که  دهد 

برای دولت ترامپ مهم بود. این منافع در چرخشی  
عربی   کشورهای  به  ترامپ  نزدیکی  موجب  معنادار 

به  خ نزدیکی  این  اسرائیل شد.  و همچنین  اورمیانه 
خاورمیانه   سیاست  در  ایران  انزوای  و  مهار  منظور 

(مجلسی،   گرفت  قرار  ترامپ  )  ١:   ١٣٩٥دولت 
دیگران،   و  علی ٧١:  ١٣٩٨(جهانگیری  بنابراین  رغم  ) 

منطقه اهمیت  تدریجی  در  کاهش  خاورمیانه  ی 
قه  امنیتی این کشور، این منط  - راهبرد کالن سیاسی

آمریکا  در دوره برای  از ظرفیت درآمدزایی  ی ترامپ 
از طریق   درآمد  این  کنون  تا  درواقع،  بود.  برخوردار 

گذاری و فروش کاال  جلب دالرهای نفتی برای سرمایه
می  تأمین  تسلیحات  جمله  از  خدمات،  اما و  شد، 

ی جدید فروش امنیت به متحدان خود  ترامپ شیوه 
ب و  گرفت  درپیش  را  منطقه  منافع  در  دلیل  ه 

علی  آن،  از  ناشی  و  اقتصادی  چین  بر  تمرکز  رغم 
به اولویت  نیز  را  خاورمیانه  آن،  مهار  به  بخشی 



 

47 

 .۵۰تا  ۳۱ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۱۰ شماره .۵ دوره

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

- ۲۰۲۱امنیتی آمریکا در خاورمیانه ( - های تغییر و استمرار در راهبرد سیاسیارزیابی زمینه . حیدرپور ماشاله مقدم،  جاودانی  مهدی  سعیدی،  محسن
۲۰۰۱( 

بدین  بازگرداند.  امریکا  ملی  منافع  که  اولویت  گونه 
ویژه کشورهای ثروتمند این  کشورهای خاورمیانه، به 

بابت   آمریکا،  از  خرید سالح  بر  عالوه  باید  منطقه 
چتر   کنند.  حفظ  پرداخت  پول  نیز  آمریکا  امنیتی 

غنی  هزینه ذخایر  از  باید  اکنون  امنیت  این  ی 
کشورهای ثروتمند منطقه تأمین شود و تا زمانی که  
گذاشته  منطقه  دوش  بر  امنیت  تأمین  مسؤولیت 

ای پرداخت  نشود، بابت آن کشورهای منطقه هزینه 
در این شرایط، آمریکا در حال واگذاری    .نخواهند کرد 

های سنگین خود در خاورمیانه  بخشی از مسؤولیت 
های زاید خود را کاهش دهد، هم  است تا هم هزینه

فروش   راه  از  جدید  درآمدهای  کسب  برای  زمینه 
هزینه هم  و  شود  حاصل  رقبا  امنیت  به  را  هایی 

چه  تحمیل کند. الزم به ذکر است که بر اساس آن 
امنیتی مورد  در  کپنهاگ  مکتب  ارائه  در  شد،  سازی 

دولت های آمريکا از بوش تا اوباما و ترامپ، تالش  
ائتالف  سیاست  تا  در  کردند  را  ایران  علیه  سازی 

سياست اعمال  با  ايران خاورمیانه  هراسي،  هاي 
راهبرد   مشترک  فصل  مسأله،  این  و  کنند  پیگیری 
سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه بوده است. اين  

اسرائيل   حضور  با  ويژه  به  تا  ائتالف  اگرچه  آن  در 
پروژه  قالب  در  اما  بوده  شکننده  ی  حدودي 

دولت عادی  روابط میان  اسرائیل  سازی  و  عربی  های 
و   بازدارندگي  هدف  با  ابراهیم،  پیمان  چارچوب  در 
آمريکا   ایجاد شده است. درواقع، دولت  ايران  مهار 

سخت  راهکارهاي  از  دوره،  این  تمام  و  در  افزاري 
بازدانرم  راه  در  استفاده  افزاري  ايران  مهار  و  رندگي 

ی راهبردي اياالت  کرده است. بر اساس اين، برنامه
سال  آن  طول  در  آمريکا  مرحله متحده  در  ی  ها 

ی دوم به  نخست به دنبال تغيير مواضع و در مرحله
جمهوري   برابر  در  جديد  بازدارندگي  ايجاد  دنبال 

 ). ٣: ١٣٩١اسالمي ايران بود (منفرد، 

 گیرینتیجه ٦
ویژه با  ی خاورمیانه از ابتدای قرن بیستم و بهمنطقه

های بزرگ قرار  اکتشاف نفت در کانون توجه قدرت
پایان   تا  اگرچه  متحده  ایاالت  میان،  این  در  گرفت. 

گرایی، صرفاً  جنگ دوم جهانی و خروج از الک درون 

به نفوذ محدود در منطقه مبادرت نمود، اما با آغاز  
و  بین امریکا  نظام  الملل گرایی  ایفای نقش هژمون 
ویژه در پرتو  الملل پس از جنگ دوم جهانی و بهبین

ای را در خاورمیانه در  جنگ سرد، مداخالت گسترده
راستای منافع راهبردی خود در این منطقه در پیش  

مهم زمینه،  این  در  بر  گرفت.  موثر  متغیرهای  ترین 
سیاسی اولویت  راهبردی  در  خاورمیانه  به    - بخشی 
آمریکا به ژئوپلیتیک انرژی خاورمیانه، فروش  امنیتی  
دولت گسترده  به  نظامی  تسلیحات  منطقه، ی  های 

ایفای نقش هژمونی در تولید امنیت و ناامنی و نقش  
ها در بازنمایی اهمیت خاورمیانه در میان رهبران  البی 

با آشکارشدن   این عوامل  بود.  آمریکا  حاکم و مردم 
ی  ویژه در دورهعراق بهی امریکا به  پیامدهای حمله

کاهش   با  و  شد  تحول  دستخوش  اوباما،  باراک 
به   آن  تبدیل  و  نفت  واردات  به  آمریکا  وابستگی 

هزینهصادرکننده  انرژی،  بی ی  در  های  نتیجه 
ی چین و  های افغانستان و عراق، رشد فزآیندهجنگ

اولویت مهار آن و اتخاذ سیاست چرخش به شرق،  
احاله  سیاست  مپیگیری  متحدان  ی  به  سؤولیت 

ای و تأکید بر حضور نیابتی و در صورت نیاز،  منطقه
منطقه متحدان  به  امنیت  اهمیت  فروش  ای، 

سیاسی  راهبرد  در  به    -خاورمیانه  رو  آمریکا  امنیتی 
دوره  در  اگرچه  میان،  این  در  گذارد.  ترامپ  افول  ی 

منطقه بهمجدداً  خاورمیانه  منافع  ی  دلیل  به  ویژه 
اقتصادی  کشورهای    سرشار  با  همگرایی  از  ناشی 

ی خلیج فارس در فشار حداکثری بر ایران  عربی حوزه 
خارجی   سیاست  اولویت  در  آنان،  امنیت  تأمین  و 

نمی  دیگر  اما  تعریف شد،    را  توان خاورمیانهترامپ 
دانست. بر اساس    آمریکا  خارجی  سیاست  گرانیگاه

  راهبرد های تغییر و استمرار در  ترین زمینهاین، مهم 
خاورم  کا يآمر  يتيامن-ياسيس دهه   انهيدر  دو    یدر 
توان در میزان وابستگی آمریکا به انرژی  را می   رياخ

ها در بازتولید  منطقه، تجارت تسلیحاتی و نقش البی 
اهمیت خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا، تالش  
در   ناامنی  و  امنیت  تولید  مدیریت  برای  کشور  این 

حفظ   راستای  در  نقش  خاورمیانه  استمرار  و 
بازیگران   در سیاست جهانی، ظهور  هژمونیک خود 
جدید دولتی و غیردولتی چالشگر هژمونی آمریکا و  
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سیاست  به پیگیری  و  چین  مهار  برای  تالش  ویژه 
موازنه  و  آسیا  به  نمود.  چرخش  تبیین  سازی مجدد 

این متغیرها نشان بررسی مجموعه  افول  دهندهی  ی 
خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا در یک  جایگاه  

ی تشدید معمای امنیت  ی اخیر است که زمینهدهه 
ها و  ای و ائتالفدر منطقه، رقابت بازیگران منطقه

اتحادهای جدید را به وجود آورده است. مسلماً در  
واقع  درک  صرفاً  وضعیت،  رهبران  بینانهاین  ی 

که در  کشورهای خاورمیانه نسبت به شرایط جدیدی  
پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا از منطقه به وجود  

ی  آمده و تالش آنان برای گریز از دیگرهراسی و چرخه 
مسابقه می باطل  که  است  تسلیحاتی  تواند  ی 

در  زمینه بومی  و  جمعی  امنیت  نظام  بازتعریف  ی 
ضمانت   و  منطقه  کشورهای  توسط  آسیا  غرب 

ند. در این  استقرار امنیت در این منطقه را فراهم ک
میان، جمهوری اسالمی ایران باید با اولویت روابط با  

زدایی با  همسایگان در سیاست خارجی خود و تنش 
پیشگام   کارآمد،  عمومی  دیپلماسی  و همچنین  آنان 
و   ایران  میان  اختالفات  و  تفاهمات  برخی سوء  رفع 

ویژه با توجه  کشورهای همسایه شود. این مسأله به 
هراسی در خاورمیانه و تالش  یران به استمرار فضای ا

های عربی منطقه در تقویت  اسرائیل و برخی دولت 
شکل  و  سازش  ائتالفجریان  از  گیری  جدید،  های 

این   در  مسلماً  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت 
رهگذر، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران باید  
با اولویت تعامل با سه کشور عربستان، عراق و ترکیه  

را خاورمیانه  در  در  نوین  تحوالت  مدیریِت  ستای 
 سو با منافع ملی ایران بازتعریف گردد.هم

 

 منابع
  اتحادهای   راهبرد  بر  ) «تحلیلی۱۳۹۶آهویی، مهدی ( 
  در   های محتملگزینه  و  خاورمیانه  در  آمریکا

بین پژوهش ایران»،    قبال  روابط  ، المللهای 
 ۷۸-۴۳: صص.۲۳ی ی اول، شماره دوره

(  بابکان، سیاست  ۱۳۹۷محمدصادق  «ارزیابی   (
ی شرق آسیا»، خارجی بارک اوبا در منطقه

، سال المللی مطالعات روابط بیننامهفصل
 ۶۷-۴۱صص.  :۴۳ی یازدهم، شماره 

ذكي ياشار، احمدي عباس و اطاعت،    بیات حمیدرضا،
  های قدرت   روابط  الگوی   «تبیین  ) ۱۳۹۹جواد (

ژئوپلیتیکی  در  ایمنطقه سوریه»،    بحران 
ی  ، شماره۱۶ی  ، دورهی زئوپلیتیکنامهفصل

 ۷۴-۳۷: صص. ۵۷

و  ازغندی،  سعید،  جهانگیری، ناصر    گروسی   علیرضا 
«بررسی ۱۳۹۸(   دونالد   خارجی  سیاست  ) 

منافع)»،   و  اهداف(  میانه  خاور  در   ترامپ
و  فصل سیاسی  تحقیقات  ،  المللیبین نامه 
    ۷۶- ۵۳: ۳۸ی ، شماره ۱۱دوره  

  ) «راهبرد ۱۳۹۶علی (  ضیاء  ستوده، محمد و محمدی 
خاورمیانهمنطقه  نظم  و   آمریکا   از :  ای 

مالیم»،    هژمونی  تا   کالسیک  هژمونی
،  المللیتحقیقات سیاسی و بین   ینامهفصل
 ۲۳۷- ۲۰۹:  صص.۳۳ی ، شماره ۹ی دوره

 ) محمود  القلم،  «نظام ۱۳۹۵سریع  و  بین   )  الملل 
خاورمیانه»،  جدید  ژئوپولتیک 

سیاسینامهپژوهش  علوم  دوره ی  ،  ۱۲ی  ، 
 ۱۳۹- ۱۰۱:  صص.۱ی شماره

ابراهیم (   و سنا   طاهری،    بر   ) «مروری۱۳۹۶ناقوسی 
  نگاه   با  در خاورمیانه  آمریکا   خارجی   سیاست

ژئوپلیتیکنامهفصل آینده»،    به دورهی  ی  ، 
 ۲۴۴- ۲۳۰صص.: ۴۸ی ، شماره۱۳

تهران:    ،امنيت  هاينظريه)  ۱۳۸۲( علي    خاني،  عبدهللا
تحقيقات    یسسهؤم و  مطالعات  فرهنگي 

 ابرار معاصر تهران. 

(نبرد در عصر    ۳جنگ نرم  )  ۱۳۸۶علي (   ،عبدهللا خاني
ماطالعات)،   فرهنگي    یسسهؤتهران: 

 مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران. 
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