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 مقدمه

های تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مؤلفه

امنیت انرژی، موجب شده است که منابع  ةد. وضعیت بازار نفت و اهمیت مقولروکنونی به شمار می

یکی و انرژی در خلیج فارس بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و به لحاظ ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژ

و نقش و جایگاه مهمی در  ودترین مناطق دنیا تبدیل شاین منطقه به یکی از مهم ژئواکونومیکی

مایل مربع،  13011یج فارس با مساحتی حدود خل در واقع .المللی داشته باشدساختار امنیت بین

درصد از کل ذخایر  0/11و  39به دلیل دارا بودن ذخایر غنی انرژی به ترتیب با حجمی معادل 

استراتژیک هرمز،  ة(، و به دلیل وجود تنگ2931مانی: نفت و گاز دنیا )اخباری و قهر ةشناخته شد

تردید از وقعیت سوق الجیشی منحصر به فرد، بیهمواره به عنوان گلوگاه منابع عظیم انرژی با م

، نیا و ربیعی)حافظگرددیاسی و نظامی دنیا محسوب میترین مناطق استراتژیک اقتصادی، سمهم

2931: 63 .) 

آمریکا ةن، به تدریج بر نفوذ ایالات متحدبعد از جنگ دوم جهانی و با افول قدرت جهانی انگلستا   

آمریکا تنها قدرت  ،میلادی به بعد 2391 ةری که از دهخلیج فارس افزوده شد؛ به طو ةدر منطق

ویژه پس از تحریم به ،افزایش اهمیت نفت در اقتصاد جهانی شد. در این راستامنطقه تلقی می برتر

و تحولات منطقه نظیر انقلاب اسلامی ایران، تهاجم عراق به  ب علیه حامیان اسرائیلنفتی اعرا

تر و گسترش هژمونی ساز حضور افزونزمینه پسایازده سپتامبر و جنگ دوم عراقت، تحولات کوی

الملل مابعد جنگ آمریکا در این منطقه شد. اما سلطه و حاکمیت دولت ایالات متحده در نظام بین

های ژئوامنیتی بلکه عرض اندام برنامه یجاد و حفظ این ساختار کافی نیستسرد، به تنهایی برای ا

تغییر ساختار سیاسی، اجتماعی و  ی ژئواکونومیکی است. در این نگاههانیازمند تسلط بر برنامه

اقتصادی جوامع منطقه به صورت نرم و یا حتی به کارگیری زور و تهدید در خدمت زیست بهتر 

های ژئواکونومیکی و در رأس تسلط بر برنامهگیرد. تلاش برای برداری قرار میاقتصادی، مورد بهره

آن انرژی باعث یارگیری اتحاد و ائتلاف و تغییر در جایگاه دوستان و دشمنان این کشور گردیده 

است. شاکلة سیاست نوین آمریکا در راستای حفظ امنیت جریان انرژی و تسلط بر منطقه از 

دهی ساختارهای سیاسی، شکار در جهتهای امنیتی بهره برده است و با دخالت آدستورالعمل

ای که این نماید؛ به گونهبر ثبوت اقتدار خود در منطقه پافشاری می نطقهاجتماعی و اقتصادی م

های رؤسای جمهور آمریکا، در حوزه منافع امنیتی و حیاتی این کشور منطقه همواره در دکترین

 قرار داشته است.
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های خود، اعم از جهانی شدن، وابستگی متقابل، امی پیچیدگیدر این میان، اقتصاد جهانی با تم   

های نسبی و غیره، همچنان به انرژی نفت و گاز و تأمین تأکید بر رقابت بی وقفه، استفاده از مزیت

باشد و خود یکی از اقتصاد جهانی می ةانرژی نقطة حرکت و سنگ بنای توسعآن وابسته است، زیرا 

ای تأثیر متقابل نفت و سیاست بر یکدیگر پدیده . علاوه بر این، شودارکان قدرت محسوب می

در  لیل و بررسی قرار گرفته است. لذاانکارناپذیر و موضوعی است که از سالیان گذشته مورد تح

، موضوع انرژی است. به ترین مسائلترین و اساسیالمللی یکی از مهمهای کلان بینگذاریسیاست

کشورهای مرکز و به ویژه آمریکا همواره در صدد کنترل انرژی و به دنبال آن مدیریت  همین دلیل

 ةی سیاست خارجی آمریکا در این پهنکانون ةآنچه که به عنوان نقط .و کنترل اقتصاد جهانی هستند

آبی همواره مطرح بوده است، بحث امنیت انرژی به عنوان دسترسی آسان، مؤثر و پایدار به 

های ارزان و به دور از هرگونه تهدید ژئوپلیتیک، اقتصادی، فنی، زیست انرژی با قیمتهای حامل

محیطی و روانی تأثیرگذار بر بازارهای انرژی بوده است. این مسئله از یک سو به دلیل وابستگی این 

 انرژی در جهان، و از سوی دیگر به ةترین مصرف کننداز به عنوان بزرگکشور به واردات نفت و گ

المللی در جهت حفظ خاطر نقش آمریکا برای حفاظت از جریان آزاد نفت و گاز به بازارهای بین

تحولات درونی در زیر سیستم  الملل است. به همین دلیل، هژمونی آمریکا بهثبات اقتصاد بین

خلیج فارس بسیار حساس است و بر ساختارها و فرایندهای این منطقه اعمال کنترل  ةمنطق

  کند.می

 

 نظام جهانی ةچارچوب نظری پژوهش: نظریالف(

اقتصاد »نظام جهانی یک دیدگاه کلان جامعه شناختی است که به دنبال توضیح پویایی  ةنظری

(. از دیدگاه Sorinel, 2004: 220) عنوان یک سیستم اجتماعی کامل استبه « داریجهانی سرمایه

 ةآنچه در حوزاصلی نظام جهانی، اقتصاد و روابط اقتصادی و  ةنظام جهانی، جوهر ةمتفکران نظری

نظام جهانی، جوهر و بنای اصلی تحولات و  ةباشد. از دید نظریگذرد، میه میاقتصاد و سرمای

 هایگیری قدرتبایست در روابط اقتصاد سیاسی و چگونگی شکلساختارهای این نظام را می

(. والرشتین معتقد است که اقتصاد 32-31: 2990می، )سلی ای اقتصادی دانستمرکزی و حاشیه

های مرکز و مناطق پیرامون. مناطق پیرامون یا اساسًا گردد: دولتجهانی به دو بخش تقسیم می

شوند های دیگر کنترل میهای آنها توسط دولتباشند و یا دولتفاقد قدرت مرکزی به نام دولت می

بر این اساس، نظام اقتصاد  (.Sorinel, 2004: 223) هستندرات مواد خام به مرکز متکی و بر صاد

جوامع مرکز؛ که  شود:داری در درون خود به سه بخش مختلف اما مرتبط تقسیم میجهانی سرمایه
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دهند؛ جوامع پیرامونی؛ که صنعت، بانکداری و تولید انبوه زیرپایة اصلی اقتصاد آنها را تشکیل می

یژگی اصلی آنها است؛ و جوامع نیمه پیرامونی؛ که دارای ترکیبی کشاورزی و خدمات عقب مانده و

های جوامع مرکز و پیرامون هستند. این جوامع عمدتاً شامل کشورهای در حال توسعه و از ویژگی

خام فروشی و کشورهای صنعتی در حال سقوط هستند که در نظام تولید خود، هم صنعت و هم 

باشند بخش مرکز قدرتمندند و نه به ناتوانی بخش پیرامون میاما نه مانند  مواد کشاورزی دارند

داری اقتصاد جهانی، تقسیم کار وجود دارد و (. در واقع، در ساختار سرمایه31-39: 2990)سلیمی، 

ای که کشورهای های مختلف اقتصادی تعریف شده است؛ به گونهها در موقعیتروابط بین دولت

کنند داری جهانی را حفظ میی هستند که ثبات سیستم سرمایهمرکز کشورهای صنعتی و قدرتمند

باشند و تمام محصولات کشاورزی و مواد خام می ةکشورهای پیرامون اغلب تولید کنندو 

 :Skocpol, 2011شود )آنها توسط کشورهای مرکز کنترل میهای سیاسی و اقتصادی فعالیت

و گانه شامل مرکز، پیرامون اگرچه جهان به یک سلسله مراتب سه (. به نظر والرشتین1077-1079

خود، در مرکز نیز یک سلسله مراتب سازمان یافته در  ةشود اما باز به نوبنیمه پیرامون تقسیم می

 ةیشرو است که از قدرت خود جهت سلطاطراف هژمون برقرار است. این هژمون یک دولت مرکزی پ

ویژه در مناطق کند و هنجارهای مطابق با منافع خود را بهفاده میسیاسی و کنترل بر نظام است

(. از کارکردهای هژمون، ایجاد ثبات و تداوم در Robinson, 2011: 9آورد )پیرامون به ارمغان می

 ةاز آن برای برقراری و اعاد و است نظام است. از آنجا که توان نظامی در دستان نیروهای مسلط

تعهدی ایدئولوژیک به نظام در تمامیت آن وجود دارد که  ،شوداستفاده می ات و نظم در نظامثب

هبران آن عجین شود کادرهای نظام احساس کنند که رفاه آنها در بقای نظام و توانایی رباعث می

گیری خرده توان چگونگی شکلاقتصاد جهانی می ةشده است. بنابراین با استفاده از نظری

صاد و مناطق را بر اساس یک دیدگاه اقتصادی و نقش آنها در نظام اقتالمللی های بینسیستم

ها، خرده سیستم خلیج فارس یکی از این مناطق و خرده سیستم. داری تببین کردجهانی سرمایه

شکل ، صاد جهانی و کشورهای صنعتی دارداست که به دلیل اهمیتی که از نظر تأمین نفت برای اقت

 ه کشورهای مرکز از جمله آمریکا بوده است. گرفته و همواره مورد توج

 

 جایگاه خلیج فارس در اقتصاد جهانیب(

در دوران جنگ سرد، بنیان قلمروهای ژئواستراتژیک براساس توان نظامی، جغرافیایی و ایدئولوژیک 

از جمله هزینة بسیار بالای تسلیحات نظامی،  ؛نا شده بود. پس از پایان جنگ سرد به دلایل فراوانب
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مسائل نظامی و ایدئولوژیک اهمیت خود را در تعیین اهمیت مناطق ژئواستراتژیک ازدست داد و 

ملاك قدرت، توانمندی اقتصادی  جایگزین آن شد. در سدة بیست ویکمعوامل انسانی و اقتصادی 

ه ویژه منطقة خلیج فارس، به دلیل داشتن این خاورمیانه و ب المللی است. از این نظرسطح بین در

(. با تغییر 01: 2912پور، توانمندی، از مناطق مهم ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خواهد بود )رحیم

ها در انتخاب قلمروهای استراتژیک پس از پایان جنگ سرد و اولویت یافتن مسائل اقتصادی شاخص

میک و ژئواستراتژیک انطباقی پدید آمد و در مباحث بر مسائل نظامی، بین قلمروهای ژئواکونو

ترین عامل ژئواکونومیک، موضوع ژئوپولیتیک نفت و امنیت استراتژیک منابع انرژی به منزلة مهم

یابیم که درمی د. با نگاهی به نقشة منابع انرژیهای جهانی مطرح شتأثیرگذار در تعیین استراتژی

ز جهان در منطقة کوچکی از حوزة خلیج فارس تا حواشی خزر درصد از ذخایر نفت و گا 91بیش از 

گاه قلمروهای ژئواستراتژیک انتخاب شده زلة تکیهاین منطقه به من به همین دلیل . تنهفته اس

(.  این امر گویای این است که خلیج فارس از نظر ژئوپلیتیک BP Statistical Review, 2006است )

المللی به شمار های مهم بینترین مناطق جهان است. تنگة هرمز نیز از تنگهو ژئواستراتژیک، از مهم

ترین گذرگاه نفتی جهان دهد. این تنگه مهمرود که خلیج فارس را با اقیانوس هند پیوند میمی

نفت از این راه قطع شود )حتی در مدتی کوتاه(، حیات اقتصادی کشورهای  است؛ چرا که اگر صدور

افتد. این واقعیت هنگامی گان حاشیة خلیج فارس به خطر میصنعتی و همچنین صادرکنند

درصد از نفت مصرفی دنیا یعنی   12، روزانه1123شود که بدانیم در سال تر میملموس

درصد یعنی  11به  1191ه و این میزان در سال میلیون بشکه، از این تنگه گذشت6/29

در واقع، نفت خام به  (.IEA, 2016, pp.12-14) بشکه در روز افزایش خواهد یافت میلیون0/90

ها دارد، جایگاه اول را در ابعاد ای که در بین تمامی انرژیهای برجستهها و مزیتدلیل ویژگی

توان آن را با به حدی برجسته است که اصولاً نمیمختلف به خود اختصاص داده است. جایگاه نفت 

های دیگر مقایسه نمود. بر این اساس، نفت در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و هیچ کدام از انرژی

 ای که بدون آنای دار؛ به گونههالمللی نقش برجستبین ةاعی تمام کشورها و همچنین در عرصاجتم

 ,Campbell)دی و اجتماعی جهان رخ خواهد دادای در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصاتحولات گسترده

و همکارانش در مورد اهمیت نفت برای کشورها و به « الکساندر بیت»(. در همین ارتباط، 1 :2014

نفت ویژه کشورهای غربی و آمریکا، معتقدند که اقتصاد جهانی کنونی به شدت در ابعاد مختلف به 

بخش صنعت و حمل و نقل، که به مثابه قلب اقتصاد جهانی  نمونهوابسته شده است. به عنوان 

 ;Shelley, 2015نفت ارزان قیمت وابسته هستند ) ةر می روند، به شدت به تداوم ارائکنونی به شما

غرب (. بنابراین اهمیت تداوم جریان نفت ارزان قیمت به حدی است که ثبات اقتصادی و سیاسی 7

دهد که یک صد سال گذشته نیز به خوبی نشان می ةتگی دارد. تجربهای متعادل آن بسبه قیمت

بحران اقتصادی و سیاسی در کشورهای غربی  ةایش در قیمت نفت، منجر به یک دورهرگونه افز
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به باور  (. به عنوان نمونهCenter for German Army Transformation, 2010: 2-3شده است )

در کشورهای غربی،  1111ترین دلایل ایجاد بحران مالی سال ی از کارشناسان، یکی از مهمبسیار

همین  ة(. در نتیجVeronica Cinti, 2008: 1-3دلار بوده است ) 201افزایش قیمت نفت تا مرز 

کالای استراتژیک به حساب  ارزش استراتژیک است که کشورهای مرکز، نفت را به عنوان یک 

آوردن آن استفاده کنند. آورند و حاضرند در صورت ضرورت از ابزار نظامی برای به دست می

گذشته برای کشورهای مرکز و به ویژه  ةهرمز طی چند ده ةخلیج فارس و تنگ ةبنابراین منطق

امنیتی آنها جایگاه  های نظامی ودکترین مناطق استراتژیک جهان بوده و در آمریکا از مهمترین

کشورهای خلیج فارس در تولید و  (. در واقعKraig, 2012اند )ویژه ای را به خود اختصاص داده

ایران، عراق،  1123نی نقشی عمده دارند. در سال صدور نفت خام و گاز طبیعی در سطح جها

و  13/3، 03/1، 93/1،  19/6روزانه به ترتیب  عربی ةویت، عربستان سعودی و امارت متحدک

ایران،  میلیون بشکه نفت تولید کردند. تولید گاز طبیعی در کشورهای عربستان سعودی،33/1

 %319و  %319، 3/2، 19/1، 3/9، 03/1عربی، قطر و عمان به ترتیب  ةعراق، کویت، امارات متحد

ینده نشان وضعیت انرژی در آ ةها در زمینبینیر مطالعات و پیشتریلیون فوت مکعب بوده است. اکث

دهند که در آینده تقاضا برای نفت اوپک و خلیج فارس روبه فزونی خواهد گذاشت و با کاهش می

نابع نفتی خلیج فارس در م ةای شمالی و حتی روسیه، باقی ماندمنابع نفتی دریای شمال، آمریک

فت جهان را تشکیل درصد ذخایر ن 30، حدود 1191درصد و در سال  11حدود  ،1111سال 

جایگاه خلیج فارس در اقتصاد جهانی و اهمیت آن  ةها به وضوح آشکار کننداین ةواهند داد. همخ

مین انرژی جهانی و به ویژه أخلیج فارس در ت ةمرکز است و از اینجا اهمیت منطق برای کشورهای

های آینده و اینکه چرا این منطقه از جهان همواره مرکز اصلی توجه اقتصاد جهانی در دهه

 شود.های جهانی بوده است، روشن میاستسی

 

 جایگاه نفت در سیاست خارجی و امنیتی آمریکاج(

های سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. ترین اولویتپس از جنگ جهامی دوم، نفت به یکی از مهم

بین المللی طی  ةدر درون آمریکا و همچنین در عرص گردد کهعلت این موضوع به تحولاتی برمی

ترین تحول داخلی در این زمینه، به پیشی گرفتن نیاز به نفت از قرن بیستم روی داد. مهم 01 ةده

از رشد بالایی  01 ةهای دهالگشت. اقتصاد آمریکا در سدر مقایسه با توان تولید داخلی برمی

همین هی به آن را نداشت. به دبرخوردار بود؛ به شکلی که دیگر تولید انرژی داخلی توانایی پاسخ
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اهمیت فراوانی پیدا نمود. انرژی  ةحوزبرای آمریکا واردات نفت و به دنبال آن ایجاد امنیت در  دلیل

در تمامی دوران جنگ  های رقابت شرق و غربترین حوزهبین المللی نیز یکی از مهم ةدر عرص

و  خاورمیانه ةآمریکا به جای انگلستان در منطق انرژی بود. در این راستا، جایگزینی ةسرد در زمین

دفاع از کشورهایی چون ایران، عراق، عربستان، کویت و سایر کشورهای نفت خیر منطقه، نمادی از 

این تحولات  ة(. در نتیج2913)قاسمی و ترابی،  این رقابت بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود

ویژه در ه ب ،ریکا برای تسلط بیشتر بر منابع نفت جهانداخلی و بین المللی، تلاش آم ةدر عرص

این یابی و تهدید اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. در تخاورمیانه و همچنین مبارزه با قدر ةمنطق

های متحد با غرب و مقابله خاورمیانه بیشتر شکل حمایت از رژیم ةدوران، سیاست آمریکا در منطق

و  01 ةها، قیمت نفت در دهای این سیاستاجر ةا داشت. در نتیجد جماهیر شوروی ربا نفوذ اتحا

قرن بیستم، در سطح بسیار پایینی باقی ماند و به همین دلیل اکثر اقتصادهای غربی توانستند  31

بین المللی  ةثیر تحولاتی که در عرصأتحت ت 91 ةدر ده این وجود ره خود را بازسازی نمایند. بادوبا

این تحولات، ایجاد سازمان کشورهای  ةها مهیا شد. از جملافزایش قیمت یروی داد، شرایط برا

 های نفتی مشابهاعمال سیاست ،آنترین هدفممهدکه بو 2331نفت )اوپک( در سال  ةندصادرکن

 ها بود. البته باو در نتیجه افزایش منطقی قیمت کاهش تولید  رایب نفت کشورهای صادرکنندة

ورهای عربی کشورهای غربی و عدم تمایل جدی برخی از کش ةهای مقابله جویانتوجه به سیاست

 ی بر قیمت نفت داشته باشد. بادار، این سازمان نتوانست تاثیرات دامنهبرای افزایش قیمت نفت

واردات کشورهای غربی و همچنین ، با توجه به افزایش میزان مصرف و  91 ةدر ده این وجود

کننده قرار گرفت یم در اولویت کشورهای عربی تولیداختلافات اعراب با اسرائیل، سیاست تحر ةلأمس

 (.Iran Rutledge, 2005: 42-50تدریج اهمیت نقش و قدرت اوپک برای همگان آشکار شد)ه و ب

یاد می « بحران اول نفتی» به دنبال سیاست تحریم نفتی کشورهای غربی، که از آن تحت عنوان   

کارشناسان از  ةنفت چند برابر افزایش یافت. عمد انقلاب اسلامی ایران رخ داد و دوباره قیمت شود،

یاد « بحران یا شوك دوم نفتی» ها تحت عنوانقیمت ةباربروز انقلاب اسلامی ایران و افزایش دو

د کرمله اهیر شوروی به افغانستان حکنند. ضمن اینکه به دنبال انقلاب اسلامی ایران، اتحاد جممی

ای در میان آمریکا و سایر کشورهای غربی ایجاد کرد. های گستردهله به شدت نگرانیأکه همین مس

 ةمود با حضور نظامی بیشتر در منطقنآمریکا تلاش  ةایالات متحد برای مقابله با این تحولات،

بروز بحرانی  س، مانعخلیج فار ةاز میادین مهم نفتی کشورهای حاشیخاورمیانه و همچنین حفاظت 

بازار نفت شود. از دیگر اقدامات آمریکا برای اعمال کنترل بیشتر بر کشورها و نفت  ةجدید در عرص

بود. این کشورها همچنین برای از بین بردن قدرت اوپک، با همکاری سایر « سنتکام»منطقه، ایجاد 
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آن، از بین بردن قدرت و  را بنیان نهادند که هدف اصلی« المللی انرژیآژانس بین»کشورهای غربی 

 (.Iran Rutledge, 2005: 42-50جایگاه اوپک عنوان شد )

خاورمیانه روی داد که این بار  ةرای چندمین بار اتفاقاتی در منطقب 31 ةدر اوایل ده این وجودبا

صدام حسین  2331ه دخالت نظامی نمود. در سال کشورهای غربی به رهبری آمریکا را مجبور ب

دستور حمله به کویت را صادر نمود و توانست کنترل میادین نفتی این کشور را به دست آورد. به 

دنبال اعلان این خبر، در دوم اوت همین سال، شورای امنیت ملی آمریکا موضوع را مورد بررسی 

ا اشغال کویت کنترل قرار داد. نگرانی اصلی آمریکا در این زمینه ناشی از این موضوع بود که عراق ب

آورد. ضمن این که کارشناسان آمریکایی در آن زمان بر این درصد از نفت جهان را به دست می 11

عراق به  ةدام نظامی صدام حسین، احتمال حملباور بودند که در صورت عدم پاسخ جدی به اق

یابد. در این یدرصد دیگر نفت جهان برای این کشور افزایش م 11عربستان و در نتیجه کنترل 

له حیات أآورد که این مسهان را به دست میدرصد از کل نفت ج 61عراق به تنهایی کنترل  صورت

ها حتی قبل از مجوز آمریکایی به همین دلیل کرد.اقتصادی و سیاسی غرب را به شدت تهدید می

دین خود وارد منطقه شورای امنیت، برای دفاع از کویت یا به عبارت دیگر برای دفاع از منافع بنیا

توانستند کنترل میادین نفتی کویت را از  یات هماهنگ با سایر کشورهای غربیشدند و در یک عمل

با خروج عراق از کویت و همچنین  (.119-111: 2932دست رژیم بعثی خارج نمایند )کامروا، 

خلیج فارس، تا  ةویژه در کشورهای عرب حاشیه گسترش حضور نظامیان آمریکا در سطح منطقه، ب

، با افزایش اینوجود با کاسته شد.  31 ةمیزان نگرانی کشورهای غربی طی دهزیادی از  ةانداز

ش ظرفیت تولید کشورهای جدید میلادی، کاه ةاول هزار ةغربی طی ده میزان مصرف کشورهای

باره و ورود کشورهای جدیدی به بازار مصرف نفت، دو از خاورمیانه نفت درخارج ةتولیدکنند

اروپایی ایجاد شد. در این  و کشورهای آمریکا  ةای در سطوح مختلف جامعای گستردههنگرانی

ر به نفت خاورمیانه و در نتیجه ترین نگرانی دولت آمریکا افزایش وابستگی این کشومهم زمینه

از تحولات این منطقه است.  سیاسی، اقتصادی و حتی مردم آمریکا ةجامع ةثیرپذیری گستردأت

یکی از  بار دیگر مردان نفت در دولت بوش به قدرت رسیدند و ها، یکثیر همین نگرانیأتحت ت

 (.2913مین امنیت انرژی آمریکا معرفی نمودند )قاسمی و ترابی، أترین اهداف خود را تمهم

 ةهای برجستن از شخصیتثیرگذار آأافراد ت ةبه قدرت رسیدن دولت بوش، که عمد در واقع با   

ترین محور سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. دولت بوش در بار دیگر نفت به مهم نفتی بودند، یک

مین امنیت راهبردی انرژی آمریکا از طریق اعمال أرای تترین هدف خود را تلاش باین زمینه مهم

های جدید انرژیذاری بر گهایی چون کنترل بیشتر نفت خاورمیانه و تلاش برای سرمایهسیاست
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ه حضور ها نیز حمله به افغانستان و عراق و در نتیجاعمال این سیاست ةعنوان نمود. نتیج

حیاتی خاورمیانه و کنترل بیشتر بر منابع نفتی بود. با روی کارآمدن  ةتر آمریکا در منطقگسترده

های جایگزین، کاهش ر انرژیکید فراوانی بأبا توجه به سیاست انرژی وی، که تویژه ه اوباما، ب

وری داشت، دوران جدیدی در سیاست انرژی آمریکا آغاز شد همصرف سوخت، بالابردن کارایی و بهر

(Obama-Biden, 2010با .)نفت و امنیت  ألةرغم تغییرات ایجادشده، همچنان مس، علیاینوجود

ست که با روی کار آمدن دونالد ترامپ این اهمیت ترین محورهای سیاست آمریکامهم انرژی یکی از

 دو چندان شده است. 

 

 مریکا برای سیطره بر خلیج فارسآرویکرد سیاست خارجی د( 

های گردد: دولتنظام جهانی والرشتین، اقتصاد جهانی به دو بخش تقسیم می ةبر اساس نظری 

باشند و یا مرکز و مناطق پیرامون. مناطق پیرامون اساساً یا فاقد قدرت مرکزی به نام دولت می

د. شوند و بر صادرات مواد خام به مرکز متکی هستنهای دیگر کنترل میهای آنها توسط دولتدولت

رهای مرکز و قدرت هژمون نظام جهانی همواره در تلاش برای سیطره بر کشورهای کشو در واقع

داری تنها نظام موجود در و ایجاد ثبات و امنیت در نظام هستند. همچنین نظام سرمایه پیرامون 

در  اند و بر این اساسام هژمون بودههای غربی از چند قرن گذشته در این نظجهان است که قدرت

نوعی  (. اما در قرن بیستم2913)واعظی، اند خلیج فارس نیز به ایفای نقش پرداخته ةمنطق

المللی و همچنین خلیج فارس، روی داد و ایالات جایی در جایگاه دولت هژمون در سطح بینجابه

، 2391 ةارس راه یافت و پس از مدتی از دهمتحده به تدریج به عنوان قدرتی نوظهور به خلیج ف

یج فارس روابط و تعاملات خود ، کشورهای خل2391 ةانگلستان در این منطقه شد. در دهجایگزین 

تکا بر دو مریکا را در قالب دکترین دو ستونی نیکسون مدیریت کردند. سیاست دو ستونی با اآبا 

مریکا یعنی ایران و عربستان سعودی، به منظور ایجاد توازن امنیتی در آای قدرت و متحد منطقه

در عراق، یمن جنوبی، فارس شکل گرفت. این در شرایطی بود که اتحاد جماهیر شوروی خلیج 

ارچوب، تأمین امنیت منطقه به وجهی برخوردار شده بود. در این چفریقا از نفوذ قابل تآظفار و شاخ 

نقش آفرینی ایران )ستون نظامی( و عربستان سعودی )ستون اقتصادی( موکول شد )واعظی، 

2910 :16.) 

شوروی بود و هر جماهیر  مریکا و اتحاد آخلیج فارس از مناطق اصلی رقابت  جنگ سرد، ةدر دور   

 ای در خلیج فارسبازیگران منطقه سعی داشتند تا نفوذ خود را از طریق جذب یک از دو ابرقدرت

لیج فارس، در شمار افزایش دهند. ایران در دوران قبل از انقلاب و کشورهای عربی حاشیة جنوبی خ
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مریکا قرار داشت و رژیم بعثی عراق، روابط بسیار نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی برقرار آمتحدان 

مریکا آ ةای از سلطشد یک قدرت عمدة منطقهساخته بود. اما وقوع انقلاب اسلامی در ایران موجب 

 هایای و قدرتن منطقهمریکا در خلیج فارس کاسته شود و تعامل بازیگراآخارج و از نفوذ 

 تر شود. در واقع وقوع انقلاب اسلامی در ایرانپیچیده 2311 ةای در این منطقه در دهفرامنطقه

 ةمریکا در منطقه شد. در دهآگر در برابر هژمونی و تسلط چالشای باعث ظهور بازیگر منطقه

عراق در جنگ مقابل مریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از آ، حمایت مشترك  2311

برای مقابله با این  های گستردهاقتصادی، نشانگر تلاشایران، در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی و 

 چالش بود. 

از سوی  2331عراق به کویت در سال  ةد شوروی و پایان جنگ سرد از یکسو و حملفروپاشی اتحا

موجب شد  مللی اعمال شده بر عراقالنهای بیگیری کویت و تحریمدیگر، و پیامدهای بعدی بازپس

را از دست بدهد. این دو تحول ای خود این کشور به عنوان یک بازیگر قدرتمند، عملًا نقش منطقه

های سه با سایر قدرتمریکا در خلیج فارس در مقایآ ةشد که حضور و برتری ایالات متحد باعث مهم

ونی بر منطقه بود. یکا در راستای هژممرآلاش افزایش یابد و این شروعی برای ت ایفرامنطقه

المللی در مریکا برای طراحی نظام تک قطبی در عرصة بینآفروپاشی شوروی باعث تلاش رهبران 

در خلیج فارس نیز به صورت حضور  هایی مانند نظم نوین جهانی شد که بالطبعقالب پارادایم

گر الملل دخیل در مسائل منطقه جلوه ای و هژمون نظام بینمریکا به عنوان تنها قدرت فرامنطقهآ

به صورت عملی امکانات و 2331حملة عراق به کویت در سال  (.Freedman, 2006: 195-209شد )

مریکا در خلیج فارس و حضور آقعیت برتر نظامی و هژمونیک برای های لازم برای کسب موزمینه

مان به دلیل استلزامات طرح نظام تک مریکا از این زآمستقیم آن در منطقه را بیشتر مهیا ساخت. 

خلیج فارس در این طرح، سعی کرد با حضور نظامی  ةقطبی در عرصة جهانی و اهمیت منطق

مریکا را فراهم آلازم برای  ةعراق به کویت، توجیه و بهان ة، موقعیت خود را تثبیت کند و حملبیشتر

ق به عنوان بازیگران بله با ایران و عرامریکا سیاست مهار دوگانه را برای مقاآ 2331 ةکرد. در ده

های شورای امنیت های تجاوزکارانة صدام و قطعنامهمریکا در پیش گرفت. سیاستآمخالف تسلط 

رد تا به این بهانه، سازمان ملل متحد بعد از اشغال کویت، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آو

ای اجرای استراتژی خود مبنی بر حضور نظامی مریکا گسترش یابد. ایالات متحده برآحضور نظامی 

در منطقه، نیازمند استقرار نیرو، امکانات و تجهیزات نظامی خود در خشکی بود. برخلاف دورة پیش 

گی و سیاسی برخی از های فرهنمریکا به دلیل حساسیتآز جنگ خلیج فارس، که حضور نظامی ا
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تر، مشهودتر در این دوره این حضور، علنی خلیج فارس، محدود و نامشهود بود، ةکشورهای منطق

 (.09: 2912برانگیزتر بود )سامی، تر و در عین حال بحثوگسترده

م برای گسترش حضور مستقیم نظامی از یکسو بهانة لاز 2331حملة عراق به کویت در سال    

های امنیتی اعضای شورای با افزایش نگرانی س را به وجود آورد و از سوی دیگرمریکا در خلیج فارآ

هایی جدی را برای تعمیق پیوندهای ای، بسترها و انگیزههای منطقههمکاری خلیج فارس از قدرت

امنیتی، مهیا کرد.   -مریکا، به ویژه در ابعاد نظامیآبین کشورهای جنوبی خلیج فارس و  استراتژیک

 ةکا و کشورهای شورای همکاری در دهمریآ ای بینجانبههای نظامی دونامهبر این اساس، موافقت

منطقه با هدف تضمین بقا و امنیت آنها  ها از سوی کشورهاینامهبه امضا رسید. این موافقت 2331

مریکا با هدف تثبیت آ ة(. در مقابل، ایالات متحد2910ی، امضا شد )عباسی اشلق توسط امریکا

 ها بود.نامهی این موافقتهژمونی در این منطقه به دنبال امضا

مریکا در خلیج فارس افزایش یافت و این آ، حضور مستقیم نظامی 1112پتامبر بعد از یازده س   

خلیج مریکا سعی کرد آونی خود در این منطقه آغاز کرد. کشور مرحلة جدیدی را برای تثبیت هژم

های حضور جدی سایر قدرت نفوذ انحصاری خود تبدیل کند و از ةفارس و خاورمیانه را به حوز

را در زمرة محور شرارت قرار  بزرگ رقیب در منطقه جلوگیری کند و در این راستا، ایران و عراق

و تلاش نمود ایران را منزوی کند و  به عراق حمله نظامی کرد 1119سال برای تغییر رژیم در  .داد

در این راستا سعی کرد تا همکاری و مشارکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به دست 

 آورد. اشغال عراق، تقویت ترتیبات نظامی دوجانبه با کشورهای عربی خلیج فارس و انزوای کامل

سپتامبر محسوب  رس بعد از یازدهخلیج فا ةمریکا در منطقآ ةایران، سه بعد اساسی سیاست سیطر

مریکا بر اساس ترکیب منعطفی از بازدارندگی، دیپلماسی مبتنی بر اجبار، برتری آشوند. رویکرد می

های ارزش ةنه از نیروی نظامی به همراه اشاعنظامی جهانی و استفادة پیشگیرانه یا پیشدستا

 (. Kraig, 2006: 86-87مریکایی بوده است)آدموکراتیک 

 

 منافع و اهداف آمریکا در خلیج فارس )امنیت انرژی و ثبات هژمونیک( ه(

 سومین کشور ،(1126میلیون نفر )سرشماری سال  923آمریکا با جمعیتی بالغ بر  ةایالات متحد

 (.www.statista.comهاست )بخش ةانرژی جهان در هم ةپرجمعیت جهان و اولین مصرف کنند

درصد انرژی مورد نیاز  31مریکا از این نظر حائز اهمیت هستند که نزدیک به آنفت و گاز برای 

مین أباقی مانده از مصرف گاز طبیعی ت درصد 1مریکا از مصرف نفت خام و آو نقل  بخش حمل

http://www.statista.com/
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مریکا را آصنعت درصد انرژی مورد نیاز بخش  91نفت خام و گاز طبیعی بیش از  شود. همچنینمی

مریکا امنیت انرژی را در کنار مهمترین مسائل آا توجه به این نیاز شدید است که کنند. بمین میأت

ت انرژی و امنیت انرژی را نماید. ایالات متحده نفت و گاز را برای امنیامنیت ملی خود پیگیری می

د دارد و مریکا پیونآصاد جهانی نیرومند با امنیت ملی خواهد. یک اقتمین امنیت ملی میأبرای ت

ت انرژی مریکا باید امنیآمین امنیت انرژی است. أمریکا در این راستا، تآهای بنیادی یکی از هدف

اش و نیز ریپیمانان و شرکای تجاشکوفایی اقتصاد جهانی را با همکاری هم ةخود و زمین

جهانی انرژی و انواع منابع موجود گسترش یابد. امنیت  ةضکنندگان انرژی فراهم کند تا عرتولید

پس از تمایل برخی از تولیدکنندگان انرژی به  یالات متحده و متحدان اروپایی آنانرژی برای ا

 (.Gallis, 2006: 2-6اهمیت روزافزونی پیدا کرده است) ز نفت و گاز به عنوان اهرم سیاسیاستفاده ا

ق نفت خیز رای نشان دادن منافع ایالات متحده و کنترل کشورها، مناطاین نکته به تنهایی ب البته

مهم  ةقع بر چند انگیزمریکا در این زمینه، در واآاستراتژیک و جریان نفت کافی نیست. منافع 

استوار است که از جایگاه هژمونیک و مرکزیت این کشور در نظام جهانی و تلاش برای ثبات نظام 

 شود: ناشی می

 اثرگذاری بر میزان عرضه و تقاضا و بهای نفت( 2

 مریکا )ثبات هژمونیک(آن )کشورهای مرکز( به چتر امنیتی ( حفظ وابستگی امنیت نفتی رقیبا1

المللی در برابر یورو و کننده در روابط مالی بین( جلوگیری از تضعیف دلار به عنوان ارز تعیین9

 (.131: 2932 المللی )مهدیان و امینی،دیگر ارزهای بین

ای دو ویژگی وفور منابع انرژی و بهای ارزان آن، خلیج فارس را به منطقه ترتیب بدین    

استراتژیک برای اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. ایالات متحده افزون بر سود مستقیم ناشی از 

ابر رقیبان رتواند از اهرم نفت در بدسترسی به منابع ارزان انرژی، از دید هژمونیستی نیز می

اقتصادی و سیاسی  ةاستراتژی دوگان ةزمینبهره بگیرد؛ به طوری که پیشاسی خود یاقتصادی و س

همیشگی و بی  ةدر جهان عبارت است از تضمین عرض ایالات متحده برای نگهداشت رهبری خود

مریکا در صدد است که کنترل منابع نفت خاورمیانه آ(. 22: 2916ا بهای ارزان )مسرت، نفت ب ةوقف

 های اقتصادی و نظامی در منطقه جلوگیری کرده ورا در دست بگیرد تا از به وجود آمدن قطب

اروپا، ژاپن و چین را به نحوی زیر سیطره و هژمونی خود قرار  ةکشورهای تازه صنعتی شده، اتحادی

مبادلات؛ به ویژه  ةه عنوان تنها ارز انحصاری در عرصبدهد و در مناسبات و مبادلات، ارزش دلار 
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: 2913زاده و سهرابی، نفت را حفظ و از به وجود آمدن ارزهای رقیب جلوگیری کند )امام جمعه

99.) 

جنگ بر "کتاب  ةجهانی در کالج هامپشایر و نویسندمایکل کلر، استاد مطالعات صلح و امنیت    

خلیج فارس، تسلط بر منابع  ةدف ایالات متحده از حضور در منطقه ، نیز اعتقاد دارد که"سر منابع

خلیج فارس به  ةیک منبع سوخت است. تسلط بر منطق نفت آن به عنوان یک اهرم قدرت و نه

خلیج فارس  ة(. بر این اساس، حوزKlare, 2001: 276معنای کنترل کردن اروپا، ژاپن و چین است )

یابد. ویژگی شد، به هارتلند تغییر میتیک، ریملند محسوب میهای ژئوپلیکه در برخی از نظریه

ر به دلیل منابع عظیم اقتصادی هارتلند جدید، علاوه بر اهیمت استراتژیک و ژئوپلیتیک آن، بیشت

در نظام جهانی بر اهمیت خلیج فارس افزوده شده است )احمدی و  نظراست. از این  آن یعنی نفت

دهند که ایالات متحده با متنوع سازی نیاز خود به نفت ف نشان می(. آمارهای مختل2911موسوی، 

اپن، چین، هند و کند؛ در حالی که ژخلیج فارس وارد می ةدرصد کمی از نفت خام را از منطق خام،

کنند. ج فارس وارد میخلی ةای از نفت خود را از منطقم عمدههمچنان سه وپاار ةتا حدودی اتحادی

شود لات متحده میاباعث وابستگی آنها به ای این کشورها به نفت خلیج فارس تگیوابس بدین ترتیب

چنانچه فراهم بودن منابع انرژی برای رقیبان  (. بنابراین29:  2913و سهرابی،  زاده)امام جمعه

های بزرگترین پایگاه شود، یکی ازگیری یک نظام چند قطبی آمریکا باعث رشد آنها و شکل

مریکا، خلیج فارس و منابع آخواهد شکست. به همین جهت است که در هم  ا مریکآهژمونیستی 

نه رها نخواهد کرد به چنگ آورده است، هرگز داوطلبا های کلانانرژی هنگفتش را که با هزینه

 (. 22: 2916)مسرت، 

 

 های جنوب خلیج فارس: استراتژی همکاری و همراهی) جوامع پیرامونی(رویکرد دولتو( 

است. های غربی در این منطقه بودهاز ابتدای تشکیل خود شاهد حضور قدرت خلیج فارس

مریکا و روابط و پیوند با آنها را نه آهای غربی به ویژه حضور قدرت ی جنوب خلیج فارسکشورها

کنند، بلکه تشکیل این واحدهای سیاسی و تداوم بقای آنها با حضور، تنها امری طبیعی تلقی می

 ة، کشورهای حاشی2391هةپذیر شده است. قبل از دهای مزبور امکاندرتطراحی و حمایت ق

های بزرگ غربی از نقش جنوبی خلیج فارس، با انگلستان پیوندی استراتژیک داشتند و سایر قدرت

و اهمیت کمتری برخوردار بودند. اما در آستانة خروج انگلستان از منطقه، وضعیت سیاسی، مرزهای 

ای جنوبی خلیج فارس در شکل کنونی آن درآمد؛ به گونه ةل کشورهای حاشیغرافیایی و استقلاج

های سیاسی خود را به جای که از این مقطع به بعد، کشورهای مذکور تداوم بقا و حاکمیت نظام
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لیج فارس با مریکا تعریف کردند و امنیت کشورهای خآان در ایجاد پیوند استراتژیک با انگلست

سلامی در (. وقوع انقلاب ا69-9: 2913مریکا در منطقه گره خورد )واعظی، آها و اقدامات سیاست

و سپس حملة عراق به ایران  شوروی به افغانستان در همان سال اتحاد ة، حمل2393ایران در سال 

، شرایط منطقه را تغییر داد و کشورهای جنوب خلیج فارس، تهدیدهای نوینی را در 2311در سال

محیط امنیتی خود احساس کردند. این تغییرات که به ویژه به پایان ترتیبات امنیتی دوستونی 

به عنوان  "خلیج فارس ای همکاریشور"نیکسون منجر شد، باعث اقدام این کشورها برای تأسیس 

ح پیوندها و روابط ارچوبی جدید برای تضمین بقا و افزایش امنیت خود از یکسو و افزایش سطچ

در شرایط متحول  توان گفت که این شوراریکا از سوی دیگر شد. بدین ترتیب میمآاستراتژیک با 

یکدیگر از یکسو و با  های امنیتی کشورهای عضو باسازی فعالیت ای و در راستای هماهنگمنطقه

 ایالات متحده از سوی دیگر تأسیس گردیده است.

مریکا در مقطع جدید، اغلب کشورهای خلیج فارس را آیازده سپتامبر و سیاست امنیتی  ةحادث   

مریکا، تأکید بر جنگ آی قرار داد. ویژگی تهاجمی سیاست ابینی نشدهدر شرایط دشوار و پیش

های فعال فهوم تروریسم در کانون توجه جهانی، امکان پیگیری سیاستپیشگیرانه و قرار دادن م

ای که آنها در وضعیتی مبهم و حساس قرار توسط کشورهای خلیج فارس را کاهش داد؛ به گونه

مناسبات ویژه و یازده سپتامبر را محکوم کردند و به دلیل  ةند. با این حال، این کشورها حادثگرفت

(. اما 2912اری کنند )ادریس، همک مریکا علیه طالبانآعی نمودند در جنگ مریکا سآاستراتژیک با 

مریکا به عراق و تغییر رژیم بعث، که به ایجاد نظام سیاسی تکثرگرا در این کشور منجر شد، آ ةحمل

مریکا در منطقه را در پی آها و عملکرد ای همکاری از سیاستنارضایتی برخی از مقامات شور

های رسمی، اما در موضع گیری مریکا همکاری کردندآبه عراق با در حمله  داشت. این کشورها

ی کشورهای مریکا پرداختند. در واقع، هرچند رویکرد کلآ ةگرایانمخالفت با رویکرد یکجانبهاغلب به 

مریکا با آت، اما پذیرش تسلط های آن در خلیج فارس اسمریکا و سیاستآخلیج فارس، همراهی با 

بیشتر قرار داد؛  توان آن را مورد تأکیدباشد که در دو جنبه میها نیز مواجه میمحدودیتبرخی از 

گرایانه در منطقه بدون تبادل نظر با این های یکجانبهمریکا با اتخاذ سیاستآیکی هنگامی که 

عراق  توان به حمله بهکه در این راستا می دکنکشورها و درنظر گرفتن اهداف و منافع آنها عمل می

(، و Korb, 2005: 5مریکا اشاره کرد )آبی جنوب خلیج فارس از این اقدام و نارضایتی کشورهای عر

 ةهمکاری با آن در عرص ةمریکا و نحوآت رویکرد هریک از این کشورها به دوم به تفاو ةجنب

 هایپذیریمانند کویت و بحرین به دلیل آسیب ترشود. کشورهای کوچکی مربوط میامنطقه

قدرت خارجی از خود مریکا، تمایل بیشتری به همراهی با این آبیشتر و نیاز امنیتی شدیدتر به 
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تر بوده است. از ی مستقلاما کشور بزرگتری مانند عربستان سعودی در پی ایفای نقش اندنشان داده

عربستان عراق،  مریکا در منطقه بعد از حمله بهآاه بعد از یازده سپتامبر و ضعف جایگ روهمین

جمله روسیه و ای از های فرامنطقهتعاملات استراتژیک خود با سایر قدرت ةسعودی در پی توسع

های مریکا در خلیج فارس محدودیتآای که برای هژمونیک شدن لهأچین برآمده است؛ مس

 (. Wehry etal, 2010: 19-74آورد )بیشتری به وجود می

 

 استراتژی موازنه و تعارضای مخالف: بازیگران منطقهز( 

جنوب  مریکا برای هژمونی و سلطه بر خلیج فارس، با همکاری و همراهی کشورهایآهرچند تلاش 

ای مخالف تسلط بر منطقه از یکسو و مریکا با بازیگران منطقهآخلیج فارس همراه است، اما 

ر مواجه است. در میان ای خود از سوی دیگهای خاورمیانههای عمده در سیاستها و ناکامیچالش

ترین مخالف حضور و تسلط ه، اصلیگذشت ةجمهوری اسلامی ایران در چهار ده ای،بازیگران منطقه

می به عنوان یکی از هرچند ایران تا قبل از انقلاب اسلا خلیج فارس بوده است. ةمریکا در منطقآ

با این قدرت  منطقه رمریکا دآخلیج فارس در راستای تسهیل تسلط مریکا در آمتحدان اصلی 

مللی به الای و بینکرد، اما با وقوع انقلاب اسلامی، جایگاه ایران در معادلات منطقههمراهی می

مریکا آای مخالف تسلط رین بازیگر منطقهتبدین معنی که ایران به اصلی ؛صورتی بنیادین تغییر کرد

های فرودهایی همراه بوده و شیوه بر خلیج فارس تبدیل شد. هرچند این سیاست ایران با فراز و

اعلامی یا اعمالی آن تغییر کرده است، اما محور اصلی آن همواره حفظ شده است. کشور عراق نیز 

مریکا در قالب آیکا بر منطقه بود و بر این اساس مرآهای مخالف تسلط ، از دولت2331ة در ده

بعد از شور ایران و عراق داشت. سیاست مهار دوگانه سعی در تضعیف و منزوی ساختن هر دو ک

مریکا برای تثبیت هژمونی خود در خلیج فارس، تغییر رژیم در عراق و تضعیف آیازده سپتامبر، 

عمدتاً درگیر مسائل و  ،مریکاآداد. عراق بعد از اشغال از سوی  ایران را در دستورکار خود قرار

مریکا آ ةمدهای ععراق نیز یکی از چالشمریکا در آهای داخلی خود شده است. ناکامی هایچالش

های جنوب (. برخلاف دولت69 -9: 2913شود )واعظی، در تسلط بر خلیج فارس محسوب می

ای از خلیج فارس، بر الگوی امنیتی خلیج فارس، ایران با طرح لزوم خروج بازیگران فرامنطقه

نیت در منطقه با مشارکت و همکاری جویانه تأکید دارد. در این الگو، ایجاد اممشارکتی و همکاری

ای مانند های فرامنطقهضور قدرتآید و حای به حساب میبازیگران بومی، محور اصلی نظام منطقه

شود. با توجه به سیاست ینظم طبیعی منطقه تلقی م ةزنندگر و برهمکا، عنصری مداخلهمریآ

اهداف، منافع و  یران از سوی دیگریاست ضدهژمونی او س مریکا در خلیج فارس از یکسوآهژمونی 
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مریکا در آبا هم قرار دارند. بر این اساس ضها و مسائل در تعارهای دو کشور در اغلب حوزهسیاست

کند و  مقابلهمریکا آای مستقل و مخالف رت برتر منطقهتلاش است تا با ظهور ایران به عنوان قد

(. علاوه بر این، 10: 2932ه بوده است )لطفیان، مریکا در منطقآایران نیز در پی به چالش کشاندن 

های آمریکا برای تثبیت سیطرة خود در خلیج فارس، که حمله به عراق از مهمترین آنها بود، تلاش

آنها  ةمریکا منجر شده است که از جملآهایی نوین در منطقه برای ز چالشدر مواردی به برو

جدید دولتی و غیردولتی مخالف ظهور و تقویت بازیگران توان به تحولات بعد از حمله به عراق و می

 الله اشاره کرد که بههای حماس و حزباز جمله سوریه و گروه -علاوه بر ایران  -مریکا در منطقه آ

مریکا بر آهایی جدی در برابر تسلط و چالش مریکا انجامیدآگیری محور مقاومت در برابر شکل

 اند.منطقه ایجاد کرده

 

 یریگنتیجه

آمریکا، به عنوان برترین ابرقدرت ةلات متحدابعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مطرح شدن ای

ای گردید. در این باقی مانده، ساختارها و تعاملات نظام جهانی دچار تغییر و تحولات گسترده

قدرت هژمون نموده که جایگاه خود را به عنوان شرایط، این کشور همواره این راهبرد را دنبال 

و سیراب نگاه داشتن موتور محرك  المللی تحت کنترلنظام پولی بین کید برأید. تتثبیت نما

که همواره با  گردندهای این راهبرد محسوب میصاز شاخ مین امنیت انرژیأادی و در واقع تاقتص

قدرت  های مربوط به حفظهای جدی همراه بوده است. در این زمینه مهمترین مزاحمتمزاحمت

ملل و همچنین النظام بین الملل، نفوذ رقبای جدید در نظام بین ةسلط بر چرخهژمونیک و ت

ای تروریستی هستند که شناسایی و برخورد مستمر با این تهدیدات هگروه ةاقدامات آشوب طلبان

ر در جهت دفاع و تضمین منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی همواره در دستور کار ایالات متحده د

اقتصادی کشورهای رقیب آمریکا همچون  ةسرد قرار داشته است. رشد فزایند دوران بعد از جنگ

منافع  و امنیت های سیاسیاپن، چین و حتی روسیه و هندوستان همراه با موفقیتاروپای غربی، ژ

تثبیت هژمونیک توسط  ةهای نوین در زمینیباعث تدوین استراتژ آنها در مناطق مختلف دنیا

 های این کشور گردیده است. اتژیستاستر

که رقبایش از قدرت،  بینی و سردناآشنا، غیرقابل پیش ایالات متحده در محیطی در این زمینه   

های های آن ناراضی هستند، به راهبردی جهت حفظ تسلط بر مناطق و زیرسیستمثروت و ارزش

باشد که ای خلیج فارس میای دست زده است که یکی از مهمترین آنها سیستم منطقهمنطقه
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ه خواهد یافت. در ژی آن ادامبینی به این حوزه و انرای قابل پیشوابستگی ایالات متحده تا آینده

های بادی، های نوینی همچون انرژیهای گسترده جهت جایگزین کردن انرژیرغم تلاشواقع علی

س اهمیت قرار دارند و تولیدکنندگان آن أهای فسیلی در ر..، همچنان انرژیای و.خورشیدی، هسته

خرده سیستم یا  ین اساسانده و خواهند ماند. بر ادر مرکز و کانون توجه امنیت بین المللی باقی م

قتصاد زیر سیستم خلیج فارس به دلیل ویژگی ژئواکونومیک و جایگاه آن در اقتصاد جهانی و ا

نیاز  ت. از طرف دیگرای برخوردار اساز اهمیت و موقعیت ویژه های بزرگداری قدرتسرمایه

و نفت، خلیج فارس را های فسیلی آمریکا به انرژیةبه ویژه هژمونی ایالات متحد ،های بزرگقدرت

ای که ایالات متحده به به یک زیر سیستم حساس، مهم و قابل توجه تبدیل کرده است؛ به گونه

 دنبال کسب حضور و نفوذ هرچه بیشتر در این منطقه و اداره و کنترل آن است. 

نفوذ  اعمال خلیج فارس، علاوه بر اشباع عطش نیازهای داخلی آمریکا، راهبرد ةتسلط بر منطق   

تواند مانع الات متحده میمین امنیت انرژی کنترل خواهد نمود. در این زمینه ایأرقبا را با تسلط و ت

اروپا شده و مانع اتخاذ  ةای نفوذ در متحدینی همچون اتحادیبر روسیه از اهرم انرژی ةاستفاد

اروپا و ژاپن خواهد  ةیگر از جمله متحدینش یعنی اتحادیهای مستقل و کارکردی برخی دسیاست

دنیایی در  المللثر بر کارکرد نظام بینؤای مهم و مفعال و تسلط بر منطقهگردید. بدینسان حضور 

سو مانورهای سیاسی و امنیتی رقبا را خنثی نموده و از  تواند از یکمی های امنیتی نوینبا دغدغه

مریکا با تشدید آر نماید. در این راستا یکا را مهاسوی دیگر، آشوبگران و مخالفان ثبات هژمونیک آمر

عراق به کویت، در پی تثبیت هژمونی خود برآمد.  ةی خود در منطقه بعد از بحران حملحضور نظام

به عراق نیز گام مهمی برای تسلط بر منطقه از  هو به ویژه حمل 1112سپتامبر  22ز تحولات بعد ا

مریکا برای سیطره بر خلیج آزرگ بود. تلاش های بد سایر قدرتسوی آمریکا و جلوگیری از ورو

ای، برای ایجاد ای بوده است. جلب همکاری متحدان منطقهای و فرامنطقهدارای ابعاد منطقه فارس

سازی در خاورمیانه و یا طرح خاورمیانه هایی مانند دموکراتیکدر قالب طرح اصلاحات بنیادین

های مخالف در مواردی ر رژیم و یا تضعیف دولتبزرگتر و کوشش برای ایجاد نظمی جدید و تغیی

مریکا آای های تلاش منطقهبرای انزوای جمهوری اسلامی ایران ازجلوهمانند حمله به عراق و تلاش 

همسو مانند برخی کشورهای  های متحد وای، همراه ساختن دولتبوده است. در بعد فرامنطقه

های ن و روسیه، در راستای سیاستمانند چی قیبهای بزرگ رگیری از نفوذ قدرتی و جلواروپای

 مریکا در مورد خلیج فارس بوده است. آ

مریکا نیز آی به سیاست هژمونی و توسعه طلبی اای و فرامنطقهها و رویکردهای منطقهواکنش   

رس با ایجاد روابط ای، برخی کشورهای جنوب خلیج فامتفاوت بوده است. در سطح منطقه

در  هرچنداند ر همراهی و همکاری نشان دادهمریکا با سیاست برتری طلبی این کشوآاستراتژیک با 



 9318پاییز و زمستان ، 6، شمارة 3........مجله سیاست و روابط بین الملل، دورة ........................................................ 462

 

اند. اما ایران به عنوان یکی مریکا انتقاد کردهآمانند حمله به عراق، با ناخرسندی از سیاست مواردی 

به  مریکا در منطقه بوده و هموارهآمنطقه، مخالف اصلی سیاست هژمونی از بازیگران تأثیرگذار 

لاوه بر این، ناکامی و مریکا در خلیج فارس عمل کرده است. عآعنوان مانعی در برابر سیاست 

و  تی و غیردولتی مخالف در برابر آنمریکا در عراق، ظهور و تقویت بازیگران دولآهای چالش

 مریکا در خلیج فارس تلقیآهای سیاست هژمونی از جمله چالش های افکار عمومی منطقه،مخالفت

 شوند.می
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