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69...تعهدات استراتژیک امریکا در حمایت از دیکتاتورهاي

تعهدات استراتژیک امریکا در حمایت از دیکتاتورهاي عرب منطقه خلیج فارس: 
2012-2011با تأکید بر تحوالت سیاسی 

2لقمان قنبري، 1نظريعلی اشرف

چکیده
ی نظامی با گوهر آنارشیک و تالش براي دستیابی به منافع ملی در مقابل المللبیناز منظر رئالیستی نظام 

، یالمللبینو ايههر بازیگر به تناسب میزان قدرت و منزلت استراتژیک منطقاز این رو است. سایر بازیگران 
تغییر و تحوالت هستند که در فرآیندییکشورهاي آنهانافذترینجهانی است.هايدرصدد مدیریت پویش

ي قدرتمند را بر آن کنونی خاورمیانه نیز کشورهايهاتر ظاهر شوند. ویژگیاي تعیین کنندهو منطقهجهانی
به المللیاي و بیني منطقههاسیاستخاورمیانه در کانون توجه و مرکز ثقل داشته تا با قرار دادن مسائل

کوشد به این پرسش پاسخ دهد منافع پایدار خود با حداکثر سودمندي برآیند. مقاله حاضر میتأمینفکر 
مریکا و اتحادیه اروپا در تحوالت منطقه چیست؟ فرضیه اي نظیر ایاالت متحده ااهداف کشورهاي فرامنطقه

رویکرد اقتصادي(امنیت انرژي) مهمترین وجه مشترکی است که موجب اهمیت، پژوهش این است که
منطقه ي غرب و در رأس آنها امریکا درهاسیاستاي شده است. هاي فرامنطقهخاورمیانه براي قدرت

هاي بارز تر از آنها ویژگیسطه وجود منابع غنی انرژي و مهمخاورمیانه و همچنین خلیج فارس به وا
ایران را به عنوان کشوري با موقعیت استراتژیک منحصر به فرد در شرایطی استثنایی ، ژئوپلتیک این منطقه

هاي ضد و گرایشهاسیاستاي و همچنین هاي یک قدرت منطقهقرار داده است. برخورداري از پتانسیل
امریکا در منطقه مبدل کرده است.جانبهیکي هاسیاستران را به مانعی براي اعمال ای، امریکایی

ایران.، خلیج فارس، ایاالت متحده امریکا، انرژي، المللبیننظام :يکلیدهاي واژه

مقدمه
، کنند که رفتارهامیواحدهاي آن به نحوي عمل کنونی را نظامی تصور کنیم کهالمللبیناگر نظام 

در آن صورت هر گونه ، 3پذیردمیتأثیرواحدهاي مذکور از نظام هاينیات و خواسته، هاگیريجهت
بر خواهد شد.یالمللبیندر دوران گذار نظام منجر به واکنش بازیگران المللبینبحران در سیاست 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهراننویسنده مسئول، -1
سیاسیارشد علومکارشناس-2
.29ص چاپ دهم. نشر سمت.».المللاصول سیاست خارجی و سیاست بین«)،1383قوام، عبدالعلی(-3
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هویتی بیسیاسی و ثباتیبی، تغییر در توازن قوا- خالء قدرت در منطقه خاورمیانه، این اساس
ی را براي پر کردن خالء قدرت و ایجاد المللبیناي و ي منطقههاتالشمنجر بهسیاسی و فرهنگی

درباره المللبیناندیشمندان روابط ثبات سیاسی و یافتن یک هویت جدید سیاسی شده است.
در المللبین.نظام 1از اجماع نظر برخوردارند:ی موجود در چند نکتهالمللبینهاي نظام ویژگی

از وضعیت ، محتمل کنش بازیگرانیک از الگوهايهیچ ، برد. به عبارت بهترگذار به سر میوضعیت
به ، ی دچار تغییرات جدي شده استالمللبینماهیت تهدیدات -2اي برخوردار نیست.شدهتثبیت

گیرد.ي را در برمیاتهدیدات از اشکال سنتی آن بسیار فراتر رفته و انواع جدید و پیچیدهطوري که
بلکه ، نه تنها تهدیدات ناآشنا و غیرقابل درك با ذهنیت سابق ظهور کرده، در شرایط جدید-3

1هاي جدید نیز از سیالیت و ابهام گسترده برخوردارند.فرصت

و ايهمنطقهايقدرتهايدخالت، هاي تروریستیتداوم فعالیت، انقالبات اخیر در کشورهاي عربی
اقتصادي -از مهمترین مباحث سیاسیحفظ امنیت انرژي و تنش بین ایران و آمریکا، ايفرامنطقه

رسد میبه نظر ، شود. در این میانمیی در خاورمیانه محسوب المللبیندر دوران گذار نظام ، منطقه
رویکرد اقتصادي به خاورمیانه (امنیت انرژي) مهمترین وجهی مشترك است که موجب اهمیت 

در این شرایط گزار ايهاي و منطقهاي فرامنطقهالذکر در خاورمیانه براي قدرتقموارد فو
کند و نزدیک میتأمیناز نیازهاي نفتی غرب را شده است. امروزه خاورمیانه بخش بزرگییالمللبین

گازي جهان در خاورمیانه(و بخش بزرگ آن درصد منابع53نفت و ةدرصد ذخایر شناخته شد60به
ةتنها پنج کشور بزرگ صادر کنندبینی شده است که در دو دهه آیندهاست. پیشفارس)لیجدر خ

بزرگ نفت در ةتوانند صادر کنندحده میکویت و امارات عربی مت، عراق، ایران، نفت یعنی عربستان
دیگري میلیون بشکه نفت صادر کنند. پس تا زمانی که انرژي62جهان باقی بمانند و روزانه 

به ، ت راهبردي خواهد داشت. به سخن دیگراهمیخاورمیانه، گزي انرژي نفت نشده استجای
-یانه در آینده نقش اقتصاديخاورمۀمنطق، وابستگی شدید کشورهاي صنعتی جهان به نفتسبب
تی مهمتري در سیاست جهانی بازي خواهد کرد. امنی

به منابع انرژي ايههاي برون منطقرترشد فزاینده مصرف انرژي و افزایش وابستگی قد، در واقع
خلیج فارس منجر اهمیت یافتن و ارتقاء روز افزون منزلت استراتژیک، خاورمیانه و امنیت آن در آینده

و شاهراه استراتژیک حمل و نقل و المللبینشده است. از این رو خاورمیانه عنوان چهارراه سیاست 
هايبزرگ و به خصوص طرحهاياهمیت فراوانی براي قدرتهمواره از، ترانزیت کاال و منابع انرژي

کنونی خاورمیانه نیز کشورهاي قدرتمند را بر يهاراهبردي آمریکا در منطقه برخوردار است. ویژگی

173ص ،184تا 169صص ،41شماره ، فصلنامه راهبرد» ت در خاورمیانهاروپا و مسأله امنی«)،1385واعظی، محمود(- 1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


71...تعهدات استراتژیک امریکا در حمایت از دیکتاتورهاي

اي و ي منطقههاسیاستخاورمیانه در کانون توجه و مرکز ثقل آن داشته تا با قرار دادن مسائل
کوشد به این افع پایدار خود با حداکثر سودمندي برآیند. مقاله حاضر میمنتأمینبه فکر المللیبین

اي نظیر ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا در تحوالت پرسش پاسخ دهد اهداف کشورهاي فرامنطقه
رویکرد اقتصادي(امنیت انرژي) مهمترین وجه مشترکی ، منطقه چیست؟ فرضیه پژوهش این است که

اي شده است. هاي فرامنطقهخاورمیانه براي قدرتیتاست که موجب اهم

آمریکا و امنیت انرژي در خلیج فارس
بروز یک بحران نفتی ۀسازي در زمینکمیسیون ملی سیاست انرژي آمریکا یک شبیه2005ژوئن 23در 

متحده ارشد امنیت ملی ایاالت هفت ماهه توسط یک گروه نه نفره از اعضاي سابق کاخ سفید و مقامات
سابقه اي بیبه نقطه، اند که وابستگی ایاالت متحده به نفت وارداتیانجام داد. آنها اظهار داشته

تواند اقتصاد بحران در بخش انرژي میاین وابستگی به حدي رسیده است که هر گونه 1است.رسیده
استراتژیک به پاسخیدر چنین شرایطی اگر دچار مشکل کند. بنابراینهاسالایاالت متحده را براي 

2گردید.میپذیري جدي مواجهایاالت متحده با آسیب، وضعیت انرژي داده نشود

درصد مصرف ایاالت متحده باید از 70تقریبا2020ًدر سال ، انجام گرفتهيهابینیبر اساس پیش
د و چون کنمیدرصد انرژي نفتی جهان را مصرف52کمابیش متحدهایاالت .شودتأمینواردات 

پس آمریکا ناگزیر ، کمتر از نیمی از نیازهاي آن کشور استاش تنها پاسخگويمنابع انرژي فسیلی
کند. به همین دلیل تضمین آینده مواد اولیه تأمیناست بیشترانرژي مصرفی خود را از بیرون 

و منطقه روز به مرکز سیاست خارجی آمریکاتبدیل شده است. رشد تقاضاي ایاالت متحده روزبه
دو دهه آینده به برخوردهاي مستقیم بر سر منابع جهانی در پاسیفیک به نفت خاور میانه -آسیا
قیمت و امنیت انرژي منجر خواهد شد. تمرکز منابع جهانی نفت در خاورمیانه به همراه ، نفت

اال رفتن بدون شک فشار زیادي بر قیمت نفت وارد خواهد کرد و ب، کاهش منابع خارج از این منطقه
قیمت پدیده دو دهه آینده بازار نفت خواهد بود. 

رشد اقتصادي و تقاضا براي نفت را به اندازچشمدر ایاالت متحده 2001یازدهم سپتامبرحوادث
گونه با اهمیتی دگرگون ساخت. اقتصاد ایاالت متحده از نوامبر سال قبل آن به آهستگی نزول 

نشریه علـوم سیاسـی شـماره    ،»نفت خلیج فارس و امنیت ملی ایاالت متحده«)،1387سید مسعود(موسوي شفائی،-1
.324، ص 332تا313، صص7
جایگاه نفت خلیج فارس در سیاست انرژي و اسـتراتژي امنیـت ملـی امریکـا.    «)،1385سید مسعود(موسوي شفائی،-2

.67ص .78-63صص .39نشریه علوم سیاسی، شماره ).» 20005-2000(در دوره
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. در 1بحران اقتصادي تبدیل کرد و رشد اقتصاد جهانی نیز کند شدکرد اما این اتفاقات آنرا بهمی
هاي به عراق در اختیار گرفتن چاهدلیل اصلی حمله آمریکابسیاري بر این اعتقادند کههمین راستا

امنیت تأمینامریکا ۀبود. در نتیج» کامل انرژيامنیت«برقراري، کشور و درواقع به نوعینفتی آن
خود قرار داده براي مثال استفاده امریکا ايههاي منطقاستراتژيرأسرا در ايهنطقانرژي و ثبات م

زده خاورمیانهبحرانو عمدتاًاز نیروهاي نظامی در جریان حمایت از تجهیزات نفتی در مناطق مهم
از جمله لیبی مبین سه واقعیت است:

وابستگی روزافزون آمریکا به نفت وارداتی؛ .1
یافته به کشورهاي در حال توسعه؛ جهانی تولید نفت از کشورهاي توسعهتغییر .2
تهیه انرژي مورد نیاز ایاالت متحده که از منابع خارجیتأمینگري رو به رشد در روند نظامی.3

کاران از طرح یک خاورمیانه هاي نو محافظهنظران بر این اعتقادند که نقشهشود. برخی از صاحبمی
باشد. میدر منطقه ن، آینده انرژي براي آمریکاتأمینزي جزء نیز چیجدید

راهبردهاي جدید ایاالت متحده پس از بیداري اسالمی در منطقه خلیج فارس
هاي فراوانی هاي مردمی در منطقه چالشحفظ متحدین خود درمنطقه: هراس آمریکا از انقالب

متحدین استراتژیک امریکا هاه این انقالبکخارجی آمریکا قرار داده است. چراپیش روي سیاست 
سعودي را متزلزل کرد. از این رو امریکا در صدد کویت و عربستان، منطقه همچون مانند بحریندر

است با حمایت از متحدین فعلی خود همچون عربستان و ترکیه درصدد جبران خسارت وارده است. 
درصد از نفت خود 20الت متحده آمریکا است و عربستان دومین صادرکننده نفت به ایا، براي مثال

میالدي به آمریکا صادر کرده است. در نتیجه امنیت عربستان براي آمریکا مهم 2008را در سال 
در همین راستا آمریکا قراردادهاي نظامی با عربستان امضاء کرده است و مخالفان خاندان ، است

فارس در مقابل هاي نظامی در خلیججاد پایگاهکند. عالوه بر این با ایحکومتی را سرکوب می
به مقابله خواهد پرداخت و در صورت وجود جنگ نیز امنیت تهدیدات خارجی علیه عربستان

. همکاري برخی کشورهاي عربی در حوزه خلیج فارس 2خواهد کردتأمینسکوهاي نفتی عربستان را 
ايهدهد که آمریکا اهمیت ویژمیرا نشان از جمله قطر در حمله ناتو به لیبی به خوبی این نکته 

براي نفوذ خود درخلیج فارس قائل است و با توجه به خروج نظامیان این کشور از عراق و کاهش 

شـریه  ن» نقـش انـرژي فسـیلی در ژئوپلیتیـک جهـانی انـرژي      «)، 1385سادات موسوي (احمدي، سیدعباس، و الهام-1
.412ص ،422تا 401صص ،7راهبرد یاس، شماره 

تـا  223، صص 24نشریه راهبرد یاس، شماره ،»سلطه نفت«)،1389محسن رضایی صدرآبادي(جهرمی، سیدجواد و-2
.242، ص 253
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خواهد جایگاه خود در خلیج فارس را نیز میواشنگتن به هیچ وجه ن، نفوذ در سایر نقاط خاورمیانه
از دست بدهد.

ناشی از هراسی است که از ، هاي عربیبراي مصادره انقالبها: تالش امریکا مصادره انقالب
شود. بسیاري از مردم منطقه آگاهند که ها مشخص میگیري ضد امریکایی بودن این انقالبجهت

چرا که اگر چنین بود ، ایاالت متحده امریکا خواهان دموکراسی واقعی براي کشورهاي منطقه نیست
ها در صددند تا با نفوذ بین انقالبیون مسلمان کرد. آمریکایییاز حاکمان دیکتاتور قبلی حمایت نم

هاي اطالعاتی و منافع نامشروع اقتصادي خود را در منطقه حفظ کنند و از همین رو همچنان پایگاه
1ها به نفع خود هستند.هاي مختلف در صدد مصادره این انقالببه شیوه

هاي مردمی در منطقه به گیري انقالبکنند جهتزدگان ادعا میاگر برخی از سکوالرها و غرب
ها هراسی از آن، بایست ایاالت متحده امریکاامروز نمی، سوي سکوالریزم و لیبرال دموکراسی بوده

ها و یا بینیم دولت آمریکا و غرب در تالشند با نفوذ در بین رهبران این انقالبداشته باشد. اینکه می
منطقه سوار يهابر امواج انقالب، ر لیبی دیدیم و در مصر شاهدیمکمک به مخالفان مانند آنچه د

خواهد نقش خود را به عنوان یک مینشانه ترس آنهاست. ایاالت متحده آمریکا همچنان ، شوند
رژیم صهیونیستی بازیگر معتبر و پرقدرت در منطقه براي پشتیبانی و حمایت فزاینده یک سویه از 

گذاري بر چهار بازیگر اصلی تأثیرامروز نتوانسته به خوبی نقش خود را در ادامه دهد. واشنگتن تا به 
تهدیدهاي مداوم ترکیه و ایران ایفا کند. فشارها و، رژیم صهیونیستی، خاورمیانه یعنی اعراب

نتیجه بوده است. بیآمریکا بر بازیگران اصلی خاورمیانه 
الم سیاسی در فرایند انقالب اسالمی و گفتمان اسگیريشکلاسالم سیاسی: ممانعت از حاکمیت 

فرسایش هویت و دینی است که نسبت به- جنبشی فرهنگی ، متعاقب آن در کشورهاي اسالمی
بهعاملچنداستباوراینبرهانترشیریندهند. امنیت از خود در برابر غرب واکنش نشان می

امپریالیستیهايجوییسلطهوامپریالیسم: استکردهکمکگرااسالميهاجنبشسربرآوردن
تشدیدووابستهيهاحکومت، مدرنیزاسیونازناشیهايدگرگونیدامنهوشتاب، غربفرهنگی

بی اخالقی و ، گرایان در این فکرند که بایستی ابتدا جهان اسالم را از فساداسالم. هویتبحران
ن نوبت به جوامع غیر اسالمی اسالمی را تأسیس کرد و بعد از آو جامعه ايفرهنگ خارجی پاك

2.بر می خیزدمی رسد و براي نجات بقیه انسانها به مبارزه با ظلم و حکام فاسد

.51-50ص..53-44، صفحه نامه ماه رمضان)(ویژه0.2، 1دوره )، روز قدس و بیداري جهان اسالم، 1391(بی نام-1
2- Manuel Castells (1994).European cities, the informational society and the global
Economy. New left review, No 204, p 15.
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گرفتن اسالم سیاسی و رفتار ناشی از فرهنگ با نضج، تهدیدها علیه آن کشور، هادر نگاه آمریکایی
ي آمریکا در هاسیاستاز شکل نهادي به خود گرفته و توأم با نفرت رو به تزاید، دینی مسلمانان

هاي اسالم سیاسی از کنترل رژیم، ترین سطوح اجتماعی و مردمی قرار دارد. در عین حالوسیع
هاي همین و ناتوانیهاسیاسترشد اسالم سیاسی نتیجه دوست آمریکا نیز خارج بوده و بعضاً

نویسد: می» جهان عربي اسالمی درهاجنبش«هرایر دکمجیان در کتاب خود با عنوان هاست رژیم
هاي بومی در اذهان اعراب جنون برخورد میان فرهنگ مهاجم غربی(سکوالریسم) و سیستم ارزش«

نپختگی و احساس حقارت در برابر غرب ایجاد کرده است و در حال حاضر بحران فرهنگی همه 
1».کشورهاي عرب را فرا گرفته است

فراتر از تغییر عادي احزاب در قدرت بود که، تخابات اخیرگرایان در اندر همین راستا پیروزي اسالم
تغییر دهندهنشان، دهد. این وضعیتهاي سیاسی دموکراتیک رخ میطور عادي در تمام نظامبه

شمال آفریقا هاي کشورهاي عربی درنخبگان و تنزل نخبگان تجددگرا و سکوالري است که سیاست
دهنده خیزش همزمان نشان، حالاند و در عینکنترل) داشتهها تحت واپایش(و خاور نزدیک را دهه

رانده شده بودند و اغلب تحت تعقیب گراي رقیبی است که کنار زده شده و به حاشیهنخبگان اسالم
هاي طوري که بسیاري از شخصیتبه، استتحوالت تونس و مصر، قرار داشتند. نماد این تغییر

توانستند مشاغل ، زندانی یا تبعید شده بودندهاي سابقرژیمگراي مهم امروز که از سوي اسالم
رهبر حزب النهضه و حامدي ، کنند. راشد الغنوشیبار دیگر آغاز2011سیاسی خود را در سال 

هاسالجمهوري المسلمین و نامزد ریاستمعاون اخوان، وزیر تونس و خیرات الشاطرنخست، جبالی
گرفتن اسالم سیاسی با نضج، تهدیدها علیه آن کشور، هانگاه آمریکاییدر.انددر زندان یا تبعید بوده

شکل نهادي به خود گرفته و توأم با نفرت رو به تزاید از ، و رفتار ناشی از فرهنگ دینی مسلمانان
اسالم سیاسی ، ترین سطوح اجتماعی و مردمی قرار دارد. در عین حالي آمریکا در وسیعهاسیاست

و هاسیاستهاي دوست آمریکا نیز خارج بوده و بعضا رشد اسالم سیاسی نتیجه از کنترل رژیم
2هاستهاي همین رژیمناتوانی

ي غرب و در رأس آنها امریکا درمنطقه خاورمیانه و همچنین هاسیاستمهار نفوذ ایران در منطقه:
، ز ژئوپلتیک این منطقههاي بارتر از آنها ویژگیخلیج فارس به واسطه وجود منابع غنی انرژي و مهم

ایران را به عنوان کشوري با موقعیت استراتژیک منحصر به فرد در شرایطی استثنایی قرار داده 
هاي ضد و گرایشهاسیاستاي و همچنین هاي یک قدرت منطقهاست. برخورداري از پتانسیل

.کیهاننشر: تهران. احمديحمیدترجمه». بعرجهاندراسالمیهايجنبش: انقالبدراسالم«، )1377(هرایردکمیجان،- 1
، نشـریه »هاو پیامد، چیستیهاطرح خاورمیانه بزرگ، غرب و کشورهاي مسلمان، زمینه«)، 1384شیرودي، مرتضی(-2

.96، ص 106تا83، صص 3اندیشه تقریب فلسفه، کالم و عرفان، شماره 
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1امریکا در منطقه مبدل کرده است.جانبهیکي هاسیاستایران را به مانعی براي اعمال ، امریکایی

ثبات ساز ضدآمریکایی اي بیاسالمی ایران را به صورت یک قدرت منطقهجمهوري، ایاالت متحده
سو با استفاده از درآمدهاي نفتی خود درصدد دستیابی به کند که از یکفارس قلمداد میدر خلیج

ي هاگروهبه نفع خود و حمایت از ايزدن توازن منطقههاي کشتار جمعی با هدف برهمسالح
اش از موقعیت ژئوپلیتیک و توان نظامیتواند با استفادهضدآمریکایی است و از سوي دیگر خود می

نفتی را با تهدید جدي مواجه کند. ةشدت فشردامنیت انرژي جهانی در بازار بهجریان نفت و
انعت از بروز تهدیدهاي احتمالی در این موقعیت از ایران و ممایاالت متحده درصدد گرفتن

فارس طور مستقیم و غیرمستقیم با منابع نفتی خلیجاست که هردو بههاي پیش گفتهزمینه
کننده با منافع امریکا در منطقه تبدیل شد و ایران دیگر ایران به قدرت مقابلهاما ازسوي2اند.مرتبط

ي هااهرمارهاي واردشده از سوي امریکا را به شود که فشهم این حق مشروع را براي خود قائل می
از جمله ، ي قدرتمند ایران در منطقههااهرمقدرت خود در منطقه و سطح جهان منتقل کند. 

توانند روي معادالت نفوذ و قدرت می، ي فلسطینیهاگروهاهللا لبنان و برخی حزب، شیعیان عراق
گذار باشند.تأثیرامریکا در منطقه 

باید دشمن ، نیروهاي اسالمی و حامیان آنها، از نظر واشنگتنضد امریکایی در منطقه:مهار اقدامات
رد. یافزاري در اولویت قرار گهاي آنها از طریق قوه قهریه و به روش سختتلقی گردیده و تغییر رژیم
کانون و مرکزیت اسالم سیاسی معرفی شد و در، جمهوري اسالمی ایران، در این راستا؛ به خصوص

امریکاییان 3ها باید رویاروئی با جمهوري اسالمی را هدف نهایی خویش قرار داد.تمامی طرح، نتیجه
خاطر آموختن احکام دینی و ایجاد حس تنفر در به، بزرگ و محافل دینی آنمعتقدند خاورمیانه

رند که بر این باوها. امریکا4بزرگترین کانون تروریسم ضدغربی در جهان هستند، مخاطبان خود
نفتی دو هدف را دنبال هايها و حوزهپاالیشگاه، تانکرها، سازمان تروریستی با حمله به خطوط لوله

ها در آنجا در حال فعالیت و نبرد هستند و هایی که این سازمانرژیمکنند: تضعیف ثبات داخلیمی
ارند این موضوع از منافع عظیمی در این کشورها و مناطق دهاي خارجی کهتضعیف اقتصادي قدرت

القاعده همواره از نفت به عنوان شاهرگ آن جهت براي ایاالت متحده حائز اهمیت است که سران

.20ص ،77تا15، صص 5نشریه: تاریخ پانزده خرداد، شماره ،»میبازتاب جهانی انقالب اسال« )،1384منوجهر(محمدي،- 1
، 7نشریه علوم سیاسی شـماره  ،»نفت خلیج فارس و امنیت ملی ایاالت متحده«)،1387سیدمسعود(موسوي شفائی،-2

.316ص ،332تا313صص
.77ص ،98تا 75ص ص4، و 39نشریه علوم سیاسی شماره ،اهللا و هجرت ایزدي(بی ت)یزدانی، عنایت-3
نشریه تـاریخ  ،»ي آمریکا در خاورمیانههانقشه تصاحب خاورمیانه نگاهی به ماهیت استراتژي«)،1385بیگدلی، علی(-4

.67، ص 68تا62صص ،44شماره سال پنجم،زمانه،
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نفتی ۀبا حضور متخصصان برجست2003سمینار نفت وامنیت که در مه 1برد.نام میجامعه صلیبی
گرانی اصلی براي امنیت تروریسم از دو نظر یک ننتیجه گرفت که، روارد برگزار شدهادر دانشگاه

هاي صنعت نفت و اهداف نرم آن در کشورهاي به زیرساختیکی تهدید نسبتانرژي است.
هاي تروریستی کننده و دیگري استفاده از فروش نفت براي حمایت از سازمانتولیدکننده و مصرف

عربستان نیي حامی آنها. گزارش سمینار هاروارد حتی احتمال سرنگونی رژیم کنوهاحکومتو 
تمامی این اقدامات توسط مخالفان داخلی را مطرح کرده است. ایاالت متحده معتقد است که

فارس ضدآمریکایی از محل وجود درآمدهاي نفتی حاصل شده و بر این اساس کنترل نفت خلیج
2است.بیش از پیش ابعاد امنیتی پیدا کرده و اهمیت یافته

براي انجام اصالحات در نظام سیاسی و هاحکومتاین ، ي اخیرهاساللیبرالیزه کردن منطقه: در 
اند. در تحت فشار بوده، هاي همگانی و سایر اشکال آزادي بیانکاستن از کنترل دولت بر رسانه

اند که ي مذکور فرایند لیبرالیزه کردن را در پیش گرفتههادولتبرخی از ، پاسخ به این فشارها
. باشدو تجمعات میهانشستمدنی همچون آزادي بیان و آزادي برگزاري ي هاآزادياي بر مقدمه

سیاست رسمی دولت صراحتاً، معاون رییس جمهور در مجمع جهانی اقتصاد» دیک چینی. «3
درخارجیکشورهاينقشاهمیتآمریکا مبنی بر دموکراتیک ساختن خاورمیانه را بیان داشت 

هايفعالیتومالیحمایتبا. شدمشخص1990دههدرشرقیاروپايکشورهايتحوالت
مقدونیهوهرزگوینوبوسنی، کوزووکشورهايدراروپاییکشورهايومتحدهایاالتتبلیغاتی

کشورهايمورددر4.یافتکاهشکاپیتالیسمبهسوسیالیسمازشرقیاروپايچهرهتغییرهزینه
هاي حمایتی و نهادهاي کارگزاري، ن سیاسیظاهر قضیه این بود که حامیاگفتتوانمینیزعربی

-المللی جامعه مدنی را به عنوان یک ابزار مؤثر جادویی علیه استبداد عربی معرفی میمالی بین
کشورهاي خارجی به خصوص ایاالت متحده در صدد برآمدند تا با تقویت نیروهاي ، کردند. در واقع

در تحوالت آینده حفظ د نقش و جایگاه خود رااجتماعی همسو و درانداختن الگوهاي مورد نظر خو
و وادار کردن حکام مستبد عرب به پذیرش تعهداتی در کنند. آنها هدف خود را ایجاد دموکراسی

، 1990هاي مدنی اعالم کردند.از اوایل دهه و آزادي، طرفانهانتخابات بی، زمینه حقوق سیاسی

.38، ص 40تا38، صص 208نشریه علوم انسانی، شماره ،»هاهدف بعدي تروریست«)،1388مینی، محمد صادق(ا-1
، 7سیاسی شـماره  نشریه علوم، »نفت خلیج فارس و امنیت ملی ایاالت متحده«)،1387سیدمسعود(موسوي شفائی،-2

.325ص، 332تا313صص
.86. ص 88تا 86صص ،24سال سوم، شماره ،آینده خاورمیانه)،1383نورا بن ساحل(-3
، موسسـه  53ه سمت دموکراسی، ترجمه عبدالرضا همدانی، شـماره اسماعیل الشطی(ب. ت)، کویت و تجربه حرکت ب-4

.115-39صصمطالعات استراتژیک.
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ی براي المللبیني هاتالشبه محور ، شودده میکمک به آنچه که رشد و تقویت جامعه مدنی خوان
برنامه «پیشرفت دموکراسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده است. در این راستا 

جامعه مدنی را به عنوان ستون و رکن حیاتی در حفظ و تقویت فرایند توسعه ، »توسعه ملل متحد
و » بانک جهانی«کند. هان عرب تعریف میانسانی و همچنین پرورش حکومت سیاسی شفاف درج

هاي خود را براي حمایت از جامعه مدنی اي از کمکنیز بخش گسترده، 1»کمیسیون اروپایی«
نمایند. همچنین بنیادهاي ي معین واگذار میهاگروهها را مستقیماً به اختصاص داده و این کمک

هاي هم با ایجاد سازمان» ي دموکراسیهاي ملی برابنیاد کمک«و » بنیاد فورد«آمریکایی مثل 
به ، هاي نفوذ ایاالت متحده در جامعه مدنی کشورهاي عربگرا و تالش براي گسترش زمینهغرب

نگرانى از ورود 2اند.هاي آموزشی و مبادله دانشجو پرداختهبرگزاري کارگاه، هاي مالیاعطاي کمک
گراها و سپس احتمال ل حکومت توسط اسالمبه عرصه انتخابات آزاد و قبضه کامامواج اسالمى 

غرب را ، که منجر به حذف قواعد دمکراتیک خواهد شدهاى حکومت اسالمىپیاده کردن تئورى
بهره ببرد.، نامدمتحد کرد تا از همه توانش براى محافظت از آنچه دمکراسى مى

نگی در سراسر جهان و سازي فرهدستیابی به یکسان، هدف عمده امریکا از طرح دموکراتیزاسیون
اي از جهان همانند خاورمیانه دچار تشتت عقیده و تقابل در خاورمیانه است؛ زیرا هیچ نقطهویژهبه

ویژه در میان به، کردن جوامع اسالمی از طریق اشاعه فرهنگ غربیمذهبی نیست مدرن-قومی
سوينگ غربی دارند. ازپذیري بیشتري نسبت به مظاهر و ابزارهاي فرهنسل جوان که سطح آسیب

، دیگر براي جذب هرچه بیشتر جوانان به سمت تکنولوژي ارتباطی که حامل فرهنگ غربی است
باید از ثروتمندشدن گروه اقلیت حاکم جلوگیري کرد تا حاکمان مجبور شوند با دادن سهمی از 

ا ایجاد میل مشارکت گیري را مهیا کنند؛ زیرآزادي به جوانان زمینه ورود آنان به دایره تصمیم
آنان را با سنت خانوادگی و گرایشات ، سیاسی در جوانان و گسترش شبکه تحصیالت دانشگاهی

، به منظور اعمال دموکراسیهاحکومتکند. بنا براین با تحت فشار قراردادن مذهبی بیگانه می
را براي نفوذ اندیشه و کند زمینهسعی می، گفتار و دین و با اصرار بر رعایت حقوق بشر، آزادي بیان

فرهنگ غربی در منطقه هموار سازد.

گیرينتیجه
خاورمیانه نسبت به هر زمان دیگر ، 2001از زمان وقوع حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر در سال 

ي آمریکا ایفا کرده است. آمریکا به متحدین خود در منطقه هاسیاستتري در نقش برجسته

1- European Commission
2- http://glo110.blogfa
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مصر و سایرین متکی است تا با تروریسم مبارزه ، قطر، عربستان سعودي، خاورمیانه نظیر اسرائیل
ي یاغی متوقف نماید. از دست دادن هادولتکند و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را از سوي 

متحدین کلیدي به دلیل تغییرات ایجاد شده در رژیمهاي مخالف و یا افزایش احساسات ضد 
به . 1کا را در مقابله با تروریسم در منطقه در پی داشته باشدتواند کاهش توان آمریآمریکایی می

-اهداف ایاالت متحده از حضور نظامی مستقیم در خلیج فارس عبارتند از:توان گفتمیطور کلی 
تضمین دسترسی بلند مدت خود به نفت وکنترل قیمت نفت.

خلیج فارس به واسطه ي غرب و در رأس آنها امریکا درمنطقه خاورمیانه و همچنین هاسیاست
ایران را به عنوان ، هاي بارز ژئوپلتیک این منطقهتر از آنها ویژگیوجود منابع غنی انرژي و مهم

کشوري با موقعیت استراتژیک منحصر به فرد در شرایطی استثنایی قرار داده است. برخورداري از 
ایران را به ، د امریکاییهاي ضو گرایشهاسیاستاي و همچنین هاي یک قدرت منطقهپتانسیل

امریکا در منطقه مبدل کرده است.جانبهیکي هاسیاستمانعی براي اعمال 

.86ص .88تا 86صص ،24سال سوم، شماره ،آینده خاورمیانه)،1383نورا بن ساحل(-1
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79...تعهدات استراتژیک امریکا در حمایت از دیکتاتورهاي

عمناب
» نقش انرژي فسیلی در ژئوپلیتیک جهانی انـرژي «، )1385و الهام سادات موسوي(، سید عباس، احمدي-

.412ص ، 422تا 401صص ، 7شماره ، نشریه راهبرد یاس
، ترجمـه عبـد الرضـا همـدانی    ، کویت و تجربه حرکـت بـه سـمت دموکراسـی    ، ل الشطی(ب. ت)اسماعی-

.115-39صصموسسه مطالعات استراتژیک.، 53شماره
تـا 38صـص  ، 208شماره ، نشریه علوم انسانی، »هاهدف بعدي تروریست«، )1388محمدصادق(، امینی-

.38ص ، 40
» آمریکـا در خاورمیانـه  هايگاهی به ماهیت استراتژينقشه تصاحب خاورمیانه ن«، )1385علی(، بیگدلی-

.67ص ، 68تا62صص ، 44شماره ، سال پنجم، نشریه تاریخ زمانه
، 24شـماره  ، نشریه راهبرد یـاس ، »سلطه نفت«، )1389محسن رضایی صدرآبادي(سیدجواد و، جهرمی-

.242ص ، 253تا 223صص 
ترجمه حمید احمدي. ». ي اسالمی در جهان عربهاجنبشاسالم در انقالب: «، )1377هرایر(، دکمیجان-

تهران: نشر کیهان.
.51-50ص..53-44صفحه 1391، نامه ماه رمضان)(ویژه0.2، 1دوره ، روز قدس و بیداري جهان اسالم-
و چیسـتی ، هـا زمینـه ، ب و کشـورهاي مسـلمان  غـر ، طرح خاورمیانه بزرگ«، )1384مرتضی(، شیرودي-

.96ص ، 106تا83صص ، 3شماره ، کالم و عرفان، اندیشه تقریب فلسفهنشریه، »هاپیامد
.29ص چاپ دهم. نشر سمت.، »المللبیناصول سیاست خارجی و سیاست «، )1383عبد العلی(، قوام-
صـص  ، 5شماره ، شریه: تاریخ پانزده خردادن،»بازتاب جهانی انقالب اسالمی«، )1384منوجهر(، محمدي-

.20ص ، 77تا15
جایگاه نفت خلیج فارس در سیاست انرژي و استراتژي امنیت ملی «، )1385سیدمسعود(، موسوي شفائی-

.67ص .78-63صص .39شماره ، سیاسینشریه علوم،).»20005-2000امریکا(در دوره
نشـریه علـوم   » فـارس و امنیـت ملـی ایـاالت متحـده     نفت خلیج «، )1387سیدمسعود(، موسوي شفائی-

.324ص ، 332تا313صص، 7سیاسی شماره 
.86. ص 88تا 86صص ، 24شماره ، آینده خاورمیانه؛ سال سوم، )1383نورا بن ساحل(-
تا 169صص ، 41شماره ، فصلنامه راهبرد،»امنیت در خاورمیانهمسألهاروپا و «، )1385محمود(، واعظی-

.173ص ، 184
.77ص ، 98تا 75صص 4و ، 39سیاسی شماره نشریه علوم،اله و هجرت ایزدي(بی ت)عنایت، زدانیی-

- Manuel Castells (1994).European cities, the informational society and the global
Economy. New left review, No 204, p 15
- http://glo110.blogfa.
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