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 چکيده
عناوا    متحاه  باه   ، ایااتت یالدیم 0202پس از سال  اعتراضات مردمی در جنوب غربی آسیابه دنبال وقوع 

موجود در  ییکایمواجه شه. نظم آمر یهیبا اوضاع جه کیمنطقه استراتژ نینفع در ایعمه  ذ گرا یاز باز یکی
 کیدموکرات ریغ هایکه حکومت کایآمر نیاز متحه یشه  و برخ ه یاعتراضات به چالش کش نیا منطقه به دنبال

 نیا در خصاو  نحاو  مواج اه ا    یگونااگون  ظراتن کایآمر یخارج استیس لگرا یتحلو داشتنه، ساقط شهنه 
را در  ناناه یتاا بهب  ناناه یب از نظارات خاو    یفا یکاه    اناه  کارد  در منطقه ابراز  یخواه یکشور با موج دموکراس

از  یدرسات  لیا تاوا  باه تحل  یاست که چگوناه ما   نیپژوهش مورد پرسش قرار گرفته ا نیآنچه در ا .ردیگ یبرم
ایان فرضایه مطارد شاه کاه      پاسا،،  در  افات  یمنطقاه دسات    حوادث اخیار در قبال  کایآمر یاستانهارد رفتار
خاواهی و روی   انصارا  از هژماو    دهنه  نشا متحه  در کشورهای منطقه  رفتاری ایاتت دوگانهاستانهاردهای 

توا  در سوریه و بحارین مشااهه  کارد.     سازی است و بارزترین نمود این راهبرد را می آورد  به راهبرد موازنه
آمه  نشا  از آ  دارناه کاه آمریکاا در     دست های به ای ب ر  گرفته شه و یافته برای تأییه فرضیه از رو  مقایسه

سااز   به جای آ  از ابزارهاای موازناه   وم وضعیت هژمونیک در منطقه را از دست داد  وشرایط کنونی امکا  تها
با هماین   زما  همسیاسی، دیپلماتیک و مالی خود در ج ت تضعیف رقیبی همچو  سوریه استفاد  کرد  است و 

نه قاهرت  ابزارها، بحرین متحه خود را تقویت کرد  است. همچنین عالو  بر وضعیت این دو کشور، حفظ مواز
در کل منطقه نیز مورد نظر آمریکا بود  که این هه  باا حمایات از رمیام و یوینساتی و عربساتا  در مقابال       

 گیری شه  است.جلوگیری از نفوذ ایرا  و روسیه در منطقه پی
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 مقدمه

میالدی دومینووار به را  افتادناه،   0202که از سال  های مردمی در کشورهای عربین ضت

نظم سیاسی منطقه را با چالش جهی مواجه ساختنه. نظم مستقر در منطقه که تاا قبال از ایان    

های غیر دموکراتیک، سنتی، باثبات و وابسته به آمریکا قوام یافتاه   ور عمه  بر دولت رخهاد به

ا در منطقه باا ت هیاه اساسای رو باه رو شاه.      بود، به سمت دگرگونی رفت و موقعیت آمریک

نظاامی   هایی همچو  خاورمیانه بزرگ و حملهها با ارائه  ردکه پیش از این آمریکایی درحالی

اماا در   گذاشاتنه، ای را به نمایش مای خواهانه به عراق و افغانستا ، رویکرد ت اجمی و هژمو 

نب احتیاا  را رعایات کنناه و از دخالات     های مردمی ترجیح دادنه که جوامواج ه با این قیام

مقامات آمریکایی به کرات اعالم کردناه کاه مسائولیت     زما  هماجتناب کننه.  نظامی در منطقه

انه و از متحهین خود در منطقاه  ای خود واگذار کرد منطقه مانا یپ همحفظ امنیت منطقه را به 

 را به ع ه  بگیرنه. درخواست کردنه که در خصو  امنیت منطقه مسئولیت بیشتری

در همین اثنا موضوع راهبرد جهیه چرخش به شرق آسیا در سیاست خاارجی آمریکاا    

جهی شه و بر لزوم کاستن از میزا  توجه به خاورمیانه و در مقابل افزایش تمرکز بار م اار   

استراتژی چارخش باه آسایا بارای ننساتین باار در سانه        کشورهای شرق آسیا تأکیه شه. 

 0200در ساال  « 00هاای دفااعی در قار      اوم رهبری ج انی آمریکاا  اولویات  ته»راهبردی 

عناوا    را باه  نیچا « 020۲راهبرد امنیت ملی »ناله ترامپ در . همچنین دوعنوا  شهمیالدی 

موازناه از را   »راهبارد  که بار اسااس    ت هیه و یک قهرت تجهیهنظر لب عنوا  کرد  است

 .زهای خود است، هه  اولی آمریکا م ار چین در مر«دور

ناوعی چارخش    دهناه   نشاا  ای آمریکاا  رسه این تغییرات در سیاست منطقهبه نظر می

سازی است. آنچاه در ایان     لبی به موازنه راهبردی در سیاست خارجی این کشور از هژمو 

های این چرخش راهبردی )چارچوب نظری( و چگاونگی  مقاله دنبال خواهه شه به ویژگی

ویاژ  دو   متحه  در منطقاه و باه   سازی از سوی ایاتت برد جهیه موازنهو چرایی پیگیری راه

کشور سوریه و بحرین که از مصادیق اتم و اکمل تغییر راهبارد آمریکاا در منطقاه هساتنه،     

 پردازد.می
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 پيشينه تحقيق

راهبرد آمریکا در منطقه جنوب غرب آسایا ازجملاه موضاوعاتی اسات کاه ماورد توجاه        

اناه.  قرار گرفته و هریک از زاویه دیه خود باه ابعاادی از آ  پرداختاه   بسیاری از پژوهشگرا  

یاک  »ای تحات عناوا    توا  به ادوارد هلی اشار  کرد که در مقالهازجمله این پژوهشگرا  می

-، به نقه راهبرد ت اجمی آمریکا در زما  جرج باو  مای  «متحه  استراتژی دفاعی برای ایاتت

ی و اساتراتژی  بلنهپروازیی، گرا جانبه کدهه. از نظر وی ین اد میپردازد و راهبرد بهیلی را پیش

المللی آمریکا  سپتامبر، موجب شه  تا منافع ملی و جایگا  بین 00ت اجمی دولت بو  پس از 

رو نویسانه  ضامن    آمریکا در اروپا و خاورمیانه تضعیف شود. از ایان  مانا یپ همحتی در بین 

 .(Haley, 2004)کنهفاعی، عمل به آ  را توویه میهای یک راهبرد دبرشمرد  ویژگی

متیو کلی نویسنه  دیگری است که به راهبرد سیاست خارجی آمریکا در منطقه جناوب   

 و دولات  ای آمریکاا خاورمیاناه  استیس»غرب آسیا پرداخته است. او در پژوهشی با عنوا  

دین سیاسات امپریالیساتی   ، به کااو  دتیال بنیاا   «سمیالیامپر ینگار ،یدر تار بحث، هیسرما

آمریکا در منطقه از نظرگاهی تاارینی پرداختاه اسات. ایان نویسانه  معتقاه اسات تااری،         

هاای  مواج ه آمریکا با خاورمیانه از دریچه تحلیل امپریالیسم قابل بازخوانی اسات. بررسای  

ماال  دهه که آمریکا هموار  با مهاخالت نظامی در خاورمیانه باه دنباال اع  تارینی نشا  می

هژمونی خود در این منطقه بود  و ایان مسائله ریشاه در همبساتگی دولات و سارمایه در       

 .( (Kelly, 2014دارد آمریکا 

نظم ج انی در حال تغییر: استراتژی آمریکاا و   کیتیمئوپل»ای با نام عمرو ثابت در مقاله 

  در سوریه و سایر متحه سازی ایاتت ، درک اقهامات دستگا  تصمیم«تقلّا برای قلب اوراسیا

ی منطقاه و ه اور رقباایی جهیاهی     کیتیمئاوپل نقا  خاورمیانه را در قالاب تارس از بساط    

و معتقه است که آمریکا برای م ار رقباا از   دانه یم ریپذ امکا  همچو  روسیه، چین و ایرا 

 .)(Sabet, 2015 کنهی میبردار ب ر ساختارهای فکری و نظامی 

، «ای آمریکاا ای در اوالد راهبرد جااری خاورمیاناه  مطالعه»له همچنین بو وانگ در مقا 

راهبارد آمریکاا را یاک ضارورت      رییا تغ در منطقاه،  آماه   شیپا با اشار  باه تغییار اوضااع    
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متحه  با به دسات آورد    پس از پایا  جنگ سرد، ایاتت . به اعتقاد این نویسنه شمرد یبرم

اما پس از جناگ    اسی خود را بازآفرینی کردهای نظامی و سی ، دخالتابرقهرتجایگا  تن ا 

میالدی در عراق جایگا  آمریکا در منطقه با به وجود آمه  شرایطی همچو  افازایش   0229

قهرت دینی ایرا ، گستر  تروریسم و بیهاری اسالمی به خطار افتااد. در چناین اوضااعی     

بایه با تعهیل استراتژی خود، مقابله کنه و  آمه  شیپهای توانه با چالشیی نمیتن ا بهآمریکا 

هاای  آنچه نوشتار حاضر را از پژوهش .(Wang, 2013)از متحهینش در منطقه یاری بنواهه 

کنه،  رد و تبیین فرضیه چرخش راهبردی سیاسات خاارجی آمریکاا در    پیشین متمایز می

د  این الملل و به آزمو  گذار های نظری روابط بینمنطقه غرب آسیا با مفروض گرفتن پایه

 فرضیه با مقایسه دو مورد سوریه و بحرین بود  است.

 

 روش تحقيق

 سهی ور مشنص از رو  مقا است و به ای سهیپژوهش، از نوع مقا نیدر ا قیرو  تحق

 یدارا هاای  بار نظاام   یمبتنا  ساه، یبه دو نوع مقا لیاستفاد  شه  است. م لیجا  استوارت م

پاژوهش از   نیا تفاوت تأکیاه دارد  کاه در ا   نیرشتیب یدارا های نظام ایشباهت و  نیشتریب

اسات   یرو  شامل ماواقع  نیاتفاوت استفاد  شه  است.  نیشتریب یدارا های نظام سهیمقا

 یرهاا یهاا در متغ  اگرچه هماه آ   ،گیرنه قرار می سهیبا هم مورد مقا یمتفاوت اریکه موارد بس

 تواناه  یوجود دارد، ما  قیتحقکه در زما   یگریهر حالت د نیوابسته مشترک هستنه  بنابرا

 یبا  راح تفاوت نیشتریب یدارا یها نظام یمستقل در نظر گرفته شود.  راح ریعنوا  متغ به

 ریا متغ کیا که در ماورد   تیواقع نیشباهت از نظر نقطه توجه و ا نیشتریب یدارا یها نظام

فااوت از  ت نیشاتر یب یدارا یهاا  نظاام  یتفااوت اسات.  راحا    یدارا رود، یبه کار نم قیدق

 رایا   زکناه  یاستفاد  م ریعنوا  متغ ها به آ  نیب یها شباهت یکشورها به جا نیب یها تفاوت

هاا را در   ممکان آ   یهاا  شاباهت  ،کشاورها  نیبا  یهاا  که تفااوت  انه افتهیشناسا  در معهجا

است کاه   نیتفاوت ا یدارا یها نظام ی راح تر یاول ه ی. ادهنه ینم حیوورت وجود توض

 نیبا  جیکاه چارا نتاا    ابهیتا در کنه یتال  م متفاوت است، یرهایمتغ یکه دارا یدر موارد
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 ،قیتحق تیپژوهش بنا به موضوع و ماه کردیرو .(Anckar, 2008) مشابه است ا یها در پا آ 

 است. یا کتابنانه-یاسناد زیها ن داد  یو رو  گردآور ینییتب -یفیتوو

 

 چارچوب نظری

متحاه  در   ی تبیین راهبارد سیاسات خاارجی ایااتت    تحلیلی که برا –چارچوب نظری 

ای  ور خا  دو کشور سوریه و بحرین در نظر گرفته شه  است، دارای شالود  منطقه و به

ویاژ  از نظریاه    یای سااختاری و باه   گرا واقاع اسات. درواقاع از اواول نظاری      انهیگرا واقع

دستگا  سیاست خاارجی  ی ریگ میتصمیی تهافعی برای تبیین، تصور و درک الگوی گرا واقع

در منطقه و ف م چرایی تجویز دستورالعمل متناسب باا آ    آمه  شیپمتحه  از اوضاع  ایاتت

 ب ر  گرفته شه  است. _  لبی سازی به جای هژمو  موازنه –

 

 خواهي( یي تهاجمي )هژمونگرا واقعسازی(؛ جایگزین  یي تدافعي )موازنهگرا واقع

جاا   » یت ااجم  سام یشاه ، ه اور و تولاه رئال    یتهافع سمیکه سبب تشنص رئال آنچه

 یت ااجم  سام یساکه رئال  گار ید یرو یتاهافع  سمیدیگر رئال عبارت به بود  است. «مریرشایم

گرایا  ت اجمی در پی افزایش قاهرت نسابی هساتنه تاا از ایان       . واقع(091۲)نوروزی، است 

الملال   گونه نظام باین   ریق با کاهش قهرت رقبایشا  امنیت خود را در فضای هرج و مرج

هاا  گرایا  تهافعی فقط خواها  افزایش امنیت نسبی دولت تضمین کننه، در نقطه مقابل، واقع

 ابرقاهرت الگوی رفتاری ت اجمی، یک  در .(005: 0911برزگر، )هستنه الملل  در وحنه نظام بین

نافع امنیتای و  در حصول به اهها  خود مبادرت به استفاد  از ت هیه و درن ایت زور علیه م

الملال   ی ناپلئونی و هیتلر در ساطح نظاام باین   ها جنگنمایه. استراتژیک ابرقهرت دیگر می

یی از این الگوی رفتاری است. بهی ی است که رفتاار ت ااجمی   ها نمونهبرای ایجاد هژمونی 

 .(4-5: 09۲1)میلر، پذیرد همیشه در راستای تغییر وضع موجود انجام می

را باا   یطیدر هار شارا   ی، به دست آورد  قاهرت حاهاک ر  یایا  تهافعگر واقع در مقابل

اقاهام در را    جاه یبقا قبول نهارناه، چراکاه نت   نیو درن ایت تضم یبه هژمون یابیهه  دست
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داننه که ممکن اسات مناافع   یکشورها م ریسا یاز سو گراییهه  را موازنه نیبه ا یابیدست

 یدر ماورد حکومات نااپلئو  و آلماا  نااز      نکاه یا . کماا انهازدیرا به خطر ب گریباز یو بقا

ساازی نیاز تاال  کشاور یاا       منظور از موازناه  .(Mearsheimer, 2007: 75-76) شه نیچن نیا

کشورها در ج ت تفوق نیافتن سایر کشورهاست که باا ابازار افازایش قاهرت خاود و یاا       

می(، باه دسات    ور عماه  غیار نظاا    گرایی تهافعی از  رق به تضعیف  ر  مقابل )درواقع

سازی افزایش قهرت ملی و تأمین منافع با استفاد  از  هه  ن ایی موازنه نکهیاآیه. ضمن  می

یای  گرا واقاع . بایه گفت کاه در نظریاه   (55-51: 0915زاد ،  )سیفاختالفات سایر بازیگرا  است 

ا  چناه  تیامن یعننیست، ی زیهآمیت هالملل چنها   تهافعی فرض بر این است که محیط بین

زنناه و تن اا در   ینما  یدست به رفتار ت ااجم  ابنه،ی یرا درم نیها که او دولت ستین ابینا

دهنه یواکنش نشا  م ،ها و منافعشا  وجود دارد آ  هیعل یهیکه احساس کننه ت ه یطیشرا

در . (099: 0914 رزاد ،ی)مشا اسات   هگریا و بازداشتن ت ه سازی اغلب شامل موازنه کنشوا نیو ا

شود، برای تأمین نیازهای داخلی قابل ور  منابع خارجی می معموتًا  منابعی که این دیهگ

 .(90: 0915)جمشیهی، مصر  است 

اسات   نیاعتقاد بر ا ی،گرایا  ت اجم پژوهش برخال  نظر واقع نیدر ااووا   نیبا ا

بناا باه   را متحه   ایاتت یو منافع راهبرد یمل تیامن، متحه  در ایاتت رنهگا یگ میتصمکه 

دتیلی که بها  خواهیم پرداخت  در گرو رفتار ت اجمی و افزایش قهرت در ج ت تسلط 

ه. نبزن یانهیو به هر هز اقهامیبه هر نوع  دستاساس  نیبر ا تا داننهکامل )هژمونی( نمی

 جانباه  ک ور مشنص اجتناب از ت اجم نظامی و عهم پیروی از رویکرد میلیتاریستی یا  به

ها در این مناا ق  تهافعی بود  سیاست خارجی آمریکایی دهنه  نشا حرین در سوریه و ب

ها سعی دارنه با حفظ موازنه از  ریاق کمتارین دخالات و هزیناه ممکان باه        است و آ 

ها باا پاذیر  ایان واقعیات کاه دیگار       دیگر آمریکایی عبارت اهها  خود دست یابنه. به

واسطه متحهین خود در  ن هه  هستنه که بهقهرت برتر در منطقه نیستنه، تن ا به دنبال ای

منطقه از ب بود جایگا  باازیگرا  دیگاری همچاو  روسایه و محاور مقاومات در منطقاه        

 جلوگیری کننه.
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گرایی  پردازا  واقع با در نظر گرفتن همین معناست که استفن والت از مش ورترین نظریه

پلیتیک خود، بایه تاال  کناه تاا    تهافعی معتقه است که آمریکا برای دستیابی به اهها  مئو

سازی در برابر خاود   های سایر کشورها را برای مقاومت و منالفت و درن ایت موازنهانگیز 

اهها  آمریکاا در  به  یابیدست یرا  برا نیب تراز نظر والت  .(Walt, 2000: 140)کاهش دهه 

اسات کاه    یاسات یباه س  هیو متعاادل قاهرت و شاب    ناناه یب واقع استیس کی منطقه پیروی از

متحاه    دور ، ایااتت  نیدنبال کرد. در امیالدی  0112تا میالدی  0145متحه  از سال  ایاتت

کشاور داشات و    نیباا چناه   یکیزدن یتیدر منطقه روابط امن« ییایکننه  در متعادل»عنوا   به

از تسالط هار    یریمتحاه  جلاوگ   ایااتت  یداشت و هه  اوال  یمشنص کیمنافع استراتژ

بازرگ   انهیکه خاورم یبر منطقه بود. تا زمان - یشورو ریویژ  اتحاد جماه به - کشور واحه

نفت را  ا یجر ستتوان نمی یکشور چیهبود، شه   میجهاگانه تقس یهااز قهرت یاریبه بس

باازار   متیفرو  آ  با ق یبرا یآشکار یها ز یانگ ،نفت هکننهگا یتول شتریمتوقف کنه و ب

 .نهاشتد یج ان

کاه  کارد  پیها مای  نا یا م هیبه تسلط بر خود منطقه نهاشت. فقط با یازین حه مت ایاتت

مواقاع باه متحاها      شاتر یکشور در ب نیاساس، ا نیه. بر انکار را نک نیا یگرید کشور چیه

-یخارج م طقهدر لحظات کوتا  و نادر از من جزخود را  ینظام یروهایبود و ن یمتک یمحل

ساتقرار شاه،   ات عیکارگرو  مشترک سار  جادیمنجر به ا را یا انقالب نکهیبعه از ا یکرد. حت

 موازناه  بارهم خاورد   داشات و تن اا باا     از منطقه به دور نگاه متحه  آ  واحهها را  ایاتت

از عاراق  و عاراق   را یا متحاه  هنگاام جناگ ا    هاا را وارد منطقاه کارد. ایااتت     قهرت، آ 

عاراق   هیا ، علیالدیم 0112سال در  تیبه کو نیو پس از حمله وهام حس ی کرددار جانب

 (Walt, 2013). سازی کرد موازنه

 یباه بااور واشانگتن وقتا    : »سنهینویرابطه م نیدر انیز و همکارا   یمیمحمهزاد  ابراه

را متقبال   یشتریب ینو نگرا تیمسئول هیکشورها با هیبق ست،یدر خطر ن کایآمر یاتیمنافع ح

: هیا گویباار  ما   نیا در ای، الدیم 0204در مه  آکادمی نظامی وست پوینتاوباما در  .«شونه

وجود ناهارد کاه تاا آساتانه اقاهام       کایآمر هیعل یمیمستق هیکه ت ه میمواجه هست یبا ج ان»
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اقاهام   یخود را برا یو شرکا میکنیعمل نم ییتن ا ما به یتیوضع نیرود. در چن شیپ ینظام

راهبارد اوباماا و تراماپ از     .(10: 0915 ، و همکاارا  یمی)محمهزاد  ابراه «میکنیم جیبس یجمع دسته

های استمرار سیاست خاارجی اوباماا در دور    این منظر تفاوت چنهانی نهارد. یکی از جنبه

در همچناین تراماپ   ، استمنطقه  بار بیشتر مسئولیت در ر یبه پذ نیمتحه ترامپ، تشویق

انناه  م ، مقاومات کارد و  مو نقا  م  هیاز سربازا  به سور یادیبرابر وسوسه ارسال تعهاد ز

 .(Thompson, 2018) را همراهی کرد منیدر  یعربستا  سعود مهاخله اوباما

هاای  باور به محهودیت کننه  منعکسدارانه آمریکا  سیاست خارجی محتا انه و خویشتن

. در زاست بیآسمتحه  و خودداری از ههر رفتن منابع این کشور در موقعیتی  قهرت ایاتت

گرایی تهافعی همنوانی بسیاری  این رویکرد در سیاست خارجی با اوول واقعپیش گرفتن 

 دارد.

 

 طلبي آمریکا در غرب آسیا راهبرد هژمون

و ساپس عربساتا     را یا ، ارمیم و یونیستیابتها  - یا منطقه هینحمت گذشته آمریکادر 

  اماا  ردکا مای  تیا ( در منطقاه تقو ی)و غربا  ییکایمحافظت از منافع آمر یرا برا - یسعود

و  بودناه عمال قاا ع    تیا هرف ایها فاقه اراد  یسعود ،ها از اعراب متنفر بودنهو یونیست

 نیتار  یقاو ایارا ،   باا انقاالب   سرنگو  شه. درواقعمیالدی  01۲1در سال  را یسپس شا  ا

در سرتاسر منطقاه   ییکایمتحها  آمر یبرا ترین ت هیه آمریکا تبهیل به بزرگ یا متحه منطقه

در  یباار از لحاان نظاام    نیاولا  یمتحاه  را وادار کارد کاه بارا     ایااتت  موضاوع شه، ایان  

 .(Pollack, 2015) ودش ریدرگ فارس جیخل

هاای  پایا  جنگ ایرا  و عراق، اتمام جناگ سارد و حملاه عاراق باه کویات، انگیاز         

مضاعفی برای دست کشیه  از سیاست دخالت غیر مساتقیم آمریکاا در منطقاه بودناه. باه      

 «یج اان  نینظم ناو » جادیا یرا برا یفروت بو  جم ور سیرئمله عراق به کویت، دنبال ح

 0۲از  « وفاا  واحرا   اتیعمل» ایت کنه.حمفراهم دیه و تصمیم گرفت که از گزینه جنگ 

 90مسالح   یروهاا ین در این عملیات با همراهی ها ییکایآغاز شه. آمرمیالدی  0110 هیمانو
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 ا یا باه پا مایالدی باا موفقیات     0110 هیا فور 01در  وحرا  وفا . هنهیکشور منتلف جنگ

 کی. هشیم فیو نفوذ ج ا  توو ییکایاغلب اوج قهرت آمر نیوهام حس شکست. هیرس

 یهاا  گا یپا جادیمنجر به ا موضوع نی. اهینام (0201)بلر  «کایآمر ینظام یاوج برتر»آ  را  تریت

 .(CRISTOL, 2018)شه  ید، قطر و عربستا  سعوتی، کونیمتحه  در بحر ایاتت هیجه

در ادامه همین رونه، یازدهم سپتامبر نیز نقطه عطف تارینی دیگری باود کاه تماایالت    

خاورمیاناه بازرگ    دیی و تقویت هژمونی آمریکا را افزایش داد.  رگرا جانبه کمعطو  به ی

گاذر  ی شه که مبارز  با تروریسم در غرب آسیا از رهزیر یپبا این مفروض  کارا  محافظهنو

نظاامی   قق است، اماا دخالات  حقوق بشر و دموکراسی قابل تحتوسعه اقتصادی و گستر  

ای برای رشه تروریسام شاه،   زمینه تن ا نهعراق  مهت ی وتندر عراق و افغانستا  و اشغال 

 .(441: 0910مودی و گودرزی، ح)م لبی آمریکا بود  بلکه نمایانگر سیاست هژمو 

رسایه  میالدی به نظر مای  0202در منطقه غرب آسیا پس از سال وتت جهیه حاما با وقوع ت

تار و  عنوا  راهبردی عملیاتی هین بهحمایت از متحسازی و  های مبتنی بر موازنهبار دیگر سیاست

شود ابعااد آ  باا   در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفته است که سعی می تر نهیهز کم

  داد  شود. حرین توضیحد آمریکا در سوریه و بای از عملکرای مقایسهمطالعه

 

 نیو بحر هیدر سور کایآمر یراهبردسازی  موازنه

ور  نظر از رویگردانی آمریکا از رویکارد ت ااجمی و دخالات مساتقیم در ساوریه و      

خواهانه اعتراضات در این دو کشاور،   ماهیت یکسا  دموکراسی رغم بهبحرین بایه گفت که 

ها از الگوی رفتاری یکساانی پیاروی نکارد  اسات کاه       ا در قبال آ سیاست خارجی آمریک

ساازی توضایح داد. هاه  از پیگیاری      توا  در قالب راهبرد موازنهعلت و چرایی آ  را می

گفته شه جلوگیری از افزایش نفاوذ و قاهرت رقباا و کااهش      که چنا سازی  راهبرد موازنه

آمریکاا در ساوریه و بحارین،  یاف و     ساازی   ت هیهات ناشی از آ  است. راهبارد موازناه  

گیرد که متناسب با  های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و مالی را در برمیای از کنشمجموعه

 وضعیت این دو کشور از هر کهام از این ابزارها استفاد  شه  است.
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 ابعاد سیاسي و دیپلماتیک راهبرد آمریکا در سوریه

ی عمل کرد  اسات تاا حکومات    ا گونه بها هموار  در زمینه سیاسی و دیپلماتیک، آمریک 

شاود کاه چگاونگی اعماال راهبارد      بشار اسه را تحت فشار قرار دهه. در ادامه ساعی مای  

 سازی آمریکا از منظر سیاسی و دیپلماتیک توضیح داد  شود. موازنه

 

 هینظام سور فیجهت تضع دهي و حمایت از مخالفین سازمان

دهی آمریکاا هساتنه، شاامل مناالفین      مایت و سازما نیروهای منالف اسه که مورد ح

از ماا  اوت   یاوباماا و دولات و   جم ور سیرئشونه. در داخل سوریه داخلی و خارجی می

 یروهاا یاز ن یائتالفا  و دولت بشار اساه شاه  اسات    یخواستار برکنارمیالدی  0200سال 

شاناخته و باه ارائاه     تیباه رسام   هیمشروع مردم سور نه یعنوا  نما و منالف را به یانقالب

در خاارج از مرزهاای   . (sharp and Blanchard, 2013) دپارداز  یائتال  ما  نیبه ا ییها کمک

، در بحرا  سوریه در پی رسیه  باه  «محور اعتهال»سوریه نیز آمریکا با ایجاد ائتالفی به نام 

عربساتا   ای . محاور اعتاهال متشاکل از کشاوره    (04: 0911)سیمبر و همکاارا ،  این برنامه است 

ها ایجاد موازنه  است که هه  آ  به جز قطر ،فارس خلیج یمصر، ارد  و کشورها ،یسعود

متحاه  باا    بنابراین ایاتت  (AlSaied, 2017)ی آمریکاست مانیپ همور مقاومت با حدر برابر م

است تا ضمن مباارز  و   دروهدحمایت و سامانههی منالفا  داخلی و خارجی دولت اسه 

 سازی در منطقه مبادرت نمایه. ولت سوریه به موازنهتضعیف د

 

 ی رژیم بشار اسدساز یمنزوو  ایهجمه رسانه

 یهیا اواول کل  یاز برخا  یرویا جنگ، در زماا  خواناه  ماهارک متضااد، پ     طیدر شرا

خاود دارد.   فیا کرد  و حذ  حر اعتبار یبه ب عالقه شهیمتناوم هم گرو است.  یضرور

عناوا    . باه کارد مشاهه   یبا سوء هن جه فیرا در برابر حر آ شواهه  هیبا ل،یدل نیهم به

عنوا  غیار نظامیاا     را به« منالف مرد  ا یجنگجو» ،ییکاینگار آمر م ال، نور راسن، روزنامه

  (Anderson, 2015).اناه، تووایف کارد   که توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شاه   گنا  یب

شود. ابتی در مقابل آمریکا و متحهینش تعبیر میی جنگ نینوع بههای کنونی سوریه درگیری
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 اور کاه در    هماا  ) یوورت عماه  به ای(، نترنتیو ا ویراد و ،یزیگوناگو  )تلو یها رسانه

 تیا باه دسات آورد  حما   یخود برا یا رسانه یهاییاز دارا او که رفتیرت مرداک پذبرو

باهو  سالال    ر یپذ قی ر)از  س وی ور  به ای(   استاستفاد  کرد عراق جنگ از یعموم

 یمناافع ملا   یشارو یمناافع متضااد( در پ   باا  نیاه ارات  ارف  ایدوگانه ا العات  یبررس ای

 .(Simons, 2016: 2)نقش دارنه متحه   ایاتت

ی، الدیما  0209اوت  00دمشاق در   یکا یدر نزد ییایمیشا  یهاا  سالد با حملهبا وقوع  

ی در مورد گناهکار بود  اساه در حادثاه   ی از داشتن شواهه قطعزن برچسباوباما و کری با 

داد، آمه  بود کاه نشاا  مای     دست  که ا العات قابل توج ی به شیمیایی خبر دادنه. درحالی

ماننه دولت اوباماا  « سی بی اس»مسئول اولی حمله چه کسی بود  است. خبرگزاری  قاًیدق

یی دارد، رمیام  ایمیشا مشنص کنه چه اسنادی مبنی بر مسئولیت اسه در حماالت   آنکه یب

 ،گزار  ساازما  ملال  »ادعا کرد که  «مزیواشنگتن تا»دانست. سوریه را شایسته مواخذ  می

 هیساور  میا دهاه کاه تن اا رم   یبه وضود نشا  ما  شواههو  قابل انکار است ریو غ رانهیمتح

 یهاا  اگرچاه ثابات شاه کاه ساالد      قات، ی. در حق«اد  باشهحمله را انجام د نیا ستهتوان یم

گارو  خاوای را    گاا   چیگزار  سازما  ملل ها اما  مورد استفاد  قرار گرفته است، ییایمیش

 .(Simons, 2016: 9)سرزنش نکرد 

های آمریکایی در کنار دولتمردا  این کشور توا  مهعی شه که رسانهبه همین ج ت می

اقعیات،  انه و در مواردی با انعکااس واروناه و  ای با حوادث سوریه نهاشته رفانهمواج ه بی

 انه.المللی برآمه سازی رمیم اسه در عروه داخلی و بیندروهد مشروعیت زدایی و منزوی

 

 ابعاد سیاسي و دیپلماتیک راهبرد آمریکا در بحرین

متحه  به دنبال تقویت حکومت آل  آنچه در سوریه ذکر شه، در بحرین، ایاتت برخال 

ی و دیپلماتیک خود ب ر  گرفتاه اسات کاه    خلیفه بود  است و در این را  از ابزارهای سیاس

 شود.ها اشار  می ترین آ  در ادامه به برخی از م م
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 تقدیر از روند اصالحات سیاسي در بحرین

میالدی پاس از روی کاار آماه  شای، حماه بان عیسای آل خلیفاه، او          0111در سال 

-گشت به تبعیاهی رویه پهر  در ابتها با آزادی هزارا  زنهانی سیاسی و اجاز  باز برخال 

هاای حقاوق بشار و    هاای مناالف، گارو    ها، اوالحاتی را وورت داد و درنتیجه روزنامه

های های غیر دولتی ایجاد شهنه. البته فعالیت احزاب ممنوع شه و در عوض انجمنسازما 

سیاسی اجاز  فعالیت پیها کردنه. شی، حمه متع ه به تهوین قانو  اساسی جهیه شاه و در  

میالدی مجوز فعالیت مجهد پارلما  را وادر کرد. در چناین شارایطی جمعیات     0220سال 

های سیاسی شیعه که انتنابات را تحریم کرد  بودناه در  سایر گرو  برخال « الوفاق»شیعی 

حضور انجمن  رغم بهاما   انتنابات شرکت کرد و توانست آراء چشمگیری را به دست آورد

پارلماا  در برابار دولات سانی،      عماالً ر پارلما  بحرین، های سنی ددر کنار گرو « الوفاق»

هازار نفاری در    002قهرتی برای انجام اوالحات نهاشت. ایان موضاوع سابب تظااهرات     

هاای سارکوبگرانه و ضاه شایعی سابب      میالدی شه. همچنین اداماه سیاسات   0221مانویه 

گساترد  ساال    تتظاهرای جامعه بحرین از رونه اوالحات شه و زمینه اعتراضات و هیناام

 .(011، 0911پور،  سروی و رحمتی )خواجهمیالدی را فراهم ساخت  0200

منشاور  »با دهمین سالگرد اعاالم   زما  همفوریه موسوم به روز خشم و  04 رو در از این

میالدی برای انجاام اواالحات، اولاین     0220از سوی حمه بن عیسی در سال  0«عمل ملی

لو شکل گرفت. کشتارها در چنه روز بعه، بحرا  سیاسی را تظاهرات و اجتماع در میها  لو

های مشنص ماردم  خواستهکه قبل از آ   درحالی در این جزیر  کوچک به نقطه اوج رسانه.

مساائل باه    وفصال  حال بحرین، فضایی برای  ریوز ننستی ملی از سوی وگو گفتو  رد 

ش اساتفاد  از خشاونت و   ای از معترضاین و افازای  وجود آورد  بود، اما کشاته شاه  عاه    

 .(004: 0910)ابراهیمی و همکارا ، تر کرد سرکوب توسط نیروهای امنیتی، این فضا را تنگ

ی را نشاا    رفا  یبی از ا درجهمتحه  در ابتهای تظاهرات،  در چنین شرایطی، ایاتت

شاهت پیاها کارد، حمایات خاود را از حکومات بحارین         ها یریدرگداد، اما زمانی که 
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فوریه دانیلو  مشاور امنیت ملی آمریکا در تماسی با ولیع ه، ابتکار  05اد. در افزایش د

 رد گفتگوی ملی را ستایش کارد و از او خواسات تاا از حقاوق ج اانی در بحارین       

که معترضاا  حرکات    در بحرین حفاهت کنه. درحالی زیآم مسالمتازجمله حق تجمع 

یی به تقاضاای  گو پاس،ه خود را در عیسی آل خلیفه در اخراج چنه وزیر کابین حمه بن

دانستنه، اوباما از اقهام پادشا  حمایت کرد. او در یک نشست مطبوعاتی خود ناکافی می

به  کنم و من از اعالم تغییر م م در کابینه توسط شا  بن عیسی استقبال می»فوری گفت 

از  ارد گفتگاوی ملای باه رهباری       متحه  کنم. ایاتتتع ه او به اوالحات اذعا  می

 .(Cooper and others, 2014: 371)«  کنهولیع ه حمایت می

 

 گرانه خارجي در بحرین حمایت از دخالت نظامي سرکوب

آمریکا در برابر سرکوب و خشونت دولت بحرین و دخالت عربساتا  ساعودی در ایان    

باه اواالد سیاسای و    کشور سکوت کرد  و در هاهر همچنا  رمیام آل خلیفاه را تووایه    

میالدی خاود باه بحارین     0202دسامبر  9کنه. هیالری کلینتو  در سفر ی ملی میوگو گفت

تحت تأثیر تع ه دولت بحرین باه مسایر دماوکراتیکی کاه در حاال پیماود  آ        »گفته بود: 

د ورودر ماورد   همچناین  نتو یکل یالریه .(000: 0910)ابراهیمی و همکاارا ،  « اماست، قرار گرفته

 تیا عنوا  حق حاکم به نیرا حق بحر نیا ن،یفارس به بحر خلیج یهمکار یشورا یروهاین

واساطه   خاود باه   یفارس را به قلمارو  خلیج یهمکار یشورا یروهایآ  کشور دانست که ن

 ریا اخ عیبار وقاا   یمارور . افزو  بر این، (091۲ب رامای،  ) دعوت کنه یدفاع یتینامه امن موافقت

 یمتعاقاب سافر برخا    ن،یماردم بحار   زیا آم و مسالمت یطالبات مهنم دهه، ینشا  م نیبحر

مواجاه   یتا یو امن یکشور، با برخاورد نظاام   نیبه ا کایآمر یتیو امن ینظام رتبهیمقامات عال

  .(04۲: 0912ا ،یعبهالل  ری)ام شود یم

، دخالت نظامی ساایر کشاورها   زما  هموورت مهاوم و  این در حالی است که آمریکا به

 اناه یگرا عملهای اعمال سیاست دهنه  نشا کنه که این موضوع نیز ه را محکوم میدر سوری

 ای است.این کشور در منطقه با هه  حفظ موازنه منطقه
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 در سوریه کایراهبرد آمرابعاد مالي و اقتصادی 

های مالی و اقتصادی به پیگیاری  متحه  در  ول بحرا  سوریه با پیگیری سیاست ایاتت

هاا اعماال تحاریم دولات ساوریه و       ترین آ  ه راهبردی پرداخته است که م مسیاست موازن

 حمایت مالی از منالفا  اسه بود  است.

 

 اعمال تحریم علیه سوریه

هاای خاارجی   دفتر کل دارایای توسط  هامیتحر ای ازتحریم علیه سوریه شامل مجموعه

ن ااد   نی  ملال متحاه و چناه   اروپاا، ساازما   هیا اتحاد 0داری بریتانیا،وزارت خزانه ،0آمریکا

ها در پاسا،  میدر حال اجرا است. تحرهای تحریم نیتراز جامع یکیعنوا   به گر،ید ینظارت

و حقاوق بشار    کیا و نقض حقوق دموکرات یالملل بین سمیاز ترور هیدولت سور تیبه حما

قاه  خشاونت در منط  شیافازا  لیا بار به دل نیچنه ،از زما  آغاز ها می. تحر  استشهاعمال 

 ،یتجاار  یهاا تیشاه  در حاال حاضار شاامل محاهود      اعمال یهامی. تحرنهاافتهی شیافزا

 تیا ممنوع نیو همچنا  هیمقاماات ساور   یبرخا  یهاا یای داراداشاتن  نگاه سفر و  تیممنوع

 .(complyadvantage.com, 2018) اسات  ییکاا یآمر نا توسط اش هیسوردر  یگذار هیسرما

سوریه  دولت ،09510میالدی در فرما  اجرایی  0200جم ور اوباما در اوت  همچنین رئیس

های دولت سوریه مسهود شاه   و شنص بشار اسه را تحریم کرد. بر این اساس تمام دارایی

هاای   متحه  از تجارت و معامله با دولت سوریه منع شهنه و واردات فرآورد  و اتباع ایاتت

 .(0202: 0910،یگیب )احمه خا نفتی نیز از سوریه ممنوع شه 

 

 حمایت مالي از مخالفان اسد

دولت اوباما تمایل خود را برای حمایت بیشتر از متحهینش در سوریه نشا  داد  اسات.  

را  ماا  یها تیا حمابایه »وی در سننرانی ما  می خود در دانشکه  افسری اه ار داشت که 
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هستنه،  مرح یبها و دیکتاتورهای در سوریه از کسانی که ب ترین جایگزین برای تروریست

هاای بیشاتر باه    موئن دولت اوباما اعالم کرد در حال بررسای کماک   01در  «.افزایش دهیم

در سوریه است که در حال جنگیه  با دولات اساه و داعاش هساتنه و از      رو انهیممبارزا  

میلیو  دتر برای آموز  و تج یز مبارزا  تصاویب کناه. در    522کنگر  درخواست کرد تا 

اما بار دیگر از کنگر  درخواست تصویب مناابع اضاافی کارد تاا از منالفاا       ما  سپتامبر اوب

 .(Lang and others, 2014: 1)سوری حمایت کنه 

دفتر آماناس   کی جادیا یاز عزم خود برامیالدی  0200در سال  آمریکادولت همچنین  

ر آ  باه کنگار  خبار داد کاه د     هیساور  یج ات برناماه ابتکاارات انتقاال     یالملل نیتوسعه ب

متحاه  از   ایاتت تیاست و هه  آ  حما ه یدتر برآورد گرد و یلیم 5آ   هیاول یها نهیهز

 .(0202: 0910،یگیب )احمه خا در بلنهمهت است  هیسور یاسینظام س رییتغ

های ماالی از  ریاق   ارائه کمک دروهد ها ییکایآمرهای مالی مستقیم، در کنار این کمک

متحه   هایی است که دولت ایاتتو  دوستا  سوریه یکی از را سایر کشورها نیز هستنه. گر

ی از ا مجموعاه . ایان گارو    کناه  یماز آ  برای حمایت از منالفا  دولت بشار اسه استفاد  

المللی است که در خارج از شورای امنیت برای حل بحارا  ساوریه    کشورها و ن ادهای بین

 تشکیل شه  است.  

ی هاا  دولات در ما  آوریل در استانبول برگزار شاه،   در دومین نشست این گرو  که

میلیو  دتر را برای پرداخت دستمزد مبارزا  علیه دولت بشار اسه خواستار  022عربی 

میلیاو  دتر   0۲1هاا حاهود    شهنه. عالو  بر این شورای ملی سوریه اعالم کرد کاه آ  

باود    متحاه   تمیلیاو  دتر آ  از ساوی ایاات    00اناه کاه حاهود    کمک دریافت کرد 

. درواقاع بار اسااس سیاسات موازناه راهباردی، آمریکاا        (004: 0915وثوقی و وفری، )است

های مالی ای به کمکهین و تضعیف رقبای منطقهحدروهد است تا در ج ت تقویت مت

ها مبادرت ورزد و این هه  را تا جای ممکن از  ریق غیر مساتقیم و باا کماک     به آ 

 قق کنه.حای مسایر شرکای منطقه
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 بحریندر  کایراهبرد آمر یو اقتصاد يابعاد مال

سیاست اقتصادی که آمریکا در مورد سوریه در پیش گرفته اسات، در بحارین    برخال 

هیچ اقهامی برای تحریم و مجازات اقتصادی این کشور انجاام ناهاد  اسات و همچناا  باه      

 دهه.فعالیت گسترد  اقتصادی خود در این کشور ادامه می

 

 از اقتصاد بحرین ایتحم

تر فارس ضعیف اقتصاد بحرین نسبت به سایر متحهین آمریکا در شورای همکاری خلیج

رو باود    گویی به مطالبات اقتصادی اک ریت شیعه هموار  با مشکالتی روبهاست و در پاس،

 012)شاامل فعالیات    کشور نیدر ا یخارج یگذار هیبا سرما کایروست که آمر از ایناست. 

و  ی(الدیما  020۲میلیارد دتری در ساال   0تجاری  مراوداتکت آمریکایی در بحرین و شر

متحاه   نایا  اقتصااد  تیا در ج ات تقو مایالدی   0224دوجانبه از سال  یتجار ما یانعقاد پ

در تاال  کارد  اسات.     میالدی میزبا  نیروی دریایی آمریکاست، 0141قهیمی که از سال 

هاا  روه درآمه دولتی این کشور از فرو  هیاهروکربن د 12ی، نزدیک به الدیم 0204سال 

-آمه  که با نزول قیمت نفت، کمبودهای مالی تشهیه شه  است. ازجمله کمکبه دست می

های مالی ملسسه ابتکار مشاارکت آمریکاا و   توا  به حمایتهای مالی آمریکا به بحرین می

میلیاو    9.5چنین کمک های کوچک و متوسط بحرین و همدر کمک به شرکت 0خاورمیانه

 (Katzman, 2018: 28). اشار  کرد 0های اقتصادیدتری ونهوق حمایت

 

 گذاری اقتصادی در بحرینو سرمایه یمراودات تجارتداوم 

عنوا  ابزاری  توانه بهکه قطع و یا کاهش ارتبا ات اقتصادی آمریکا با بحرین می درحالی

ر مورد استفاد  قرار گیرد، مشاکل باه نظار    در ج ت اوالد رونه سیاسی حاکم بر این کشو

متحاه    رسه که چنین اتفاقی بیفته. چراکه هم بحرین به آمریکا نیااز دارد و هام ایااتت   می
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نیازمنه بحرین است. توقع این بود که واشنگتن بحرین را با ممنوعیت فرو  اسلحه مواجه 

-کسپرس و دیگار شارکت  توانست از سیتی بانک، مایکروسافت، آمریکن اکنه، همچنین می

 ناماه  تفااهم توانست ت هیه باه قطاع   های آمریکایی بنواهه که بحرین را ترک کننه و یا می

ای برای بحرین در منطقه  تجارت آزاد آمریکا و بحرین کنه، اما آمریکا هیچ جایگزین واقعی

ی رسه که مقامات آمریکایی در قباال ایان تقاضااهای حقاوق بشار     نهارد و بعیه به نظر می

این موضوع نیاز در چاارچوب حمایات از متحاهین      .(Saab, 2016: 11)انعطا  نشا  دهنه 

هاای سیاسات موازناه راهباردی     ای در ج ت حفظ وضع موجود منطقه کاه از مللفاه  منطقه

 شمرد  شه، قابل تحلیل است.

 

 سازی آمریکا در منطقه اهداف راهبرد موازنه

ساازی از ساوی ایاالت متحاه  در      موازناه  تاکنو  به چرایی و چگونگی پیگیری راهبرد

سوریه و بحرین پرداخته شه. در ادامه بر آ  خواهیم باود کاه باه     منطقه با تمرکز بر مقایسه

 سازی در منطقه بپردازیم. تبیین اهها  پیگیری راهبرد موازنه

 

 ی در منطقهزیکاستیآمرخواهي و  منحرف کردن و مهار موج دموکراسي

ای تونس، مصر، لیبی، یمن و عربستا  و دیگر کشورهای عربای  از زمانی که در کشوره

هایی را  افتاد، تحوتت منطقه عربی به سمت و سویی رفت که به اعتقاد بسایاری از  جنبش

هاای  ای جهیهی هستیم. درواقع باا وقاوع انقاالب   ی نظم منطقهریگ شکلکارشناسا  شاهه 

طقه تغییر کارد و معاادتت جهیاهی    اسالمی، تمامی معادتت سیاسی و راهبردی من -عربی

 .(020: 0915نژاد و همکارا ، )سلطانیشکل گرفت 

هاا و اتنااذ   ناچار به باروز واکانش   زین کایآمر یی است کهتا جااهمیت این نظم جهیه 

است. تال  ج ت حفظ وضاع موجاود،    بود  در برخورد با تحوتت مذکور ییهایاستراتژ

کاال    یهاا یانتناباات از اساتراتژ   تیریماه  و انتقاال قاهرت   یهاا و یشا  باه ی دها  ج ت

در  یاساالم  یهاریا وساوم باه ب  مگرفتاه   شاکل  یها انقالب متحه  در قبال تحوتت و ایاتت
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تاوا  گفات    ی می ورکل به. (0: 0915غفوری، )است  قایفرآو شمال  انهیمنطقه خاورم یکشورها

و شکسات   که راهبارد اوالی مقاماات ارشاه واشانگتن، پاس از شکسات سیاسات م اار         

های مردمای باا هاه  روی    بر ههایت و کنترل قیام  های مردمی در خاورمیانه عربی، جنبش

تعلاق گرفتاه اسات.     زیسات  غربهمسو و یا ممانعت از حکومت رهبرا   کار آورد  رهبرا 

برای نمونه باراک اوباما و هیالری کلینتو  در واکنش به انقالب مردمی مصر مطرد نمودناه  

، اساتفاد  خواهناه نماود    «شاه   کنتارل دموکراسی »یا « شه  تیههادموکراسی »که از راهبرد 

 یهاا میا باه هماا  نسابت کاه مناافع رم     رسه به نظر می رو از این. (44: 0910)خسروی و م اجری، 

خورد  اسات،   ونهیپ یمردم یهابا لزوم م ار و محو حرکت انهیکار خاورماقتهارگرا و محافظه

 یهاا و گارو   اناات یکار آماه  جر  یاز رو یریشگیبا پ زیمتحه  ن تبه هما  نسبت منافع ایات

)سالیمانی و قاسامی،    اسات  تبا در ار یمردم یهااز دل حرکت یغرب ضه-ییکایضه آمر یاسیس

. این راهبرد چنانچه به تفصیل در این پژوهش مورد بررسای قارار گرفات، در ماورد     (41: 0919

 است.سوریه و بحرین نیز به اجرا گذاشته شه  

 

 در کشاکش بحران پیگیری منافع اقتصادی

سازی در منطقاه، مناافع اقتصاادی نیاز نصایب       به ازای پیگیری و اجرای سیاست موازنه

 گیرنه. ها مورد اشار  قرار می ترین آ  شود که در ادامه م مآمریکا می

 

 و فروش اسلحه در منطقه يحاتیرقابت تسل جادیا

دارد، کشورهای شمال از وابستگی و رقابت کشاورهای  که باری بوزا  اذعا    ور هما 

کنناه و فشاارهای اقتصاادی و    عنوا  منبع نفوذ استفاد  مای  ج ا  سوم به ت یه تسلیحات به

ای را به این کشورها در ج ت وفق داد  تسلیحات خود با اساتانهارد فنااوری   امنیتی عمه 

ننه. این عامال کشاورهای ج اا     کروز دنیا که در اختیار کشورهای شمال است، اعمال می

دهاه،  ای در برابر تحوتتی که در محیط امنیتی منطقه خویش رخ مای  ور فزاینه  سوم را به

. این وضعیت پاس از بیاهاری اساالمی در منطقاه باه      (009: 0911)موساوی،  کنه می ریپذ بیآس
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بازار مناسبی  تاست در منطقه در پی آ  ا ینیآفر بحرا آمریکا نیز در پرتو  وجود آمه  است.

باا   زماا   هام دهه که را برای فرو  تسلیحات خود به وجود آورد. شواهه موجود نشا  می

تحوتت بیهاری اسالمی در منطقه خاورمیانه، فرو  تسلیحات آمریکا به سه برابار افازایش   

 .(41: 0919 )جعفری و پیر محمهی،یافته است 

انستیتوی ج انی پژوهش والح، موساوم باه     ساتنه توا  به گزار در همین ارتبا  می

اشار  کارد.   میالدی 0209 سال در ج ا  اسلحه تجارت و نظامی هایهزینه دربار ، 0سیپری

، 011چین، روسیه و عربستا  به ترتیب با  ومیلیارد دتر  142با  گزار ، آمریکا این هیبر پا

دهم دروه  1.9عربستا  با هزینه  .انهداشته بیشترین بودجه نظامی را ،میلیارد دتر 1۲و  11

نکتاه  . ددار را ج اا   ساطح  در ایان شااخص   بیشترین س مخود  داخلی ناخالص تولیه  از

درواه کال فارو      01فروشانهگا  اسالحه اسات کاه      نیدر ب کایآمر ینیوهرنش ،جالب

قابات  توا  باه ایجااد ر  بنابراین می  (01/0/0919)خبرگزاری فردا،  دارد اریتجارت مرگ را در اخت

هاای اوالی پیگیاری سیاسات     عنوا  یکای از انگیاز    ه بهحاتی و فرو  گسترد  اسلحتسلی

 متحه  آمریکا اشار  داشت. موازنه راهبردی در منطقه توسط ایاتت

 

 واسطه درگیری بازیگران فعال در سوریه و بحرین کاهش قیمت نفت به

 اور   ای، قیمت ج انی نفت باه های منطقهرفت به دنبال ناآرامیدر شرایطی که انتظار می

 بیعی افزایش پیها کنه، اما برخال  انتظار این اتفاق نیفتاد، بلکه کاهش قابل توجاه قیمات   

 مات یقهاای منطقاه(،   مایالدی )اوج تانش   0204نفت نیز حادث شه. تا جایی که در ساال  

تجرباه  میالدی  0221سال  یساتنه را از زما  بحرا  مال متیکاهش ق نیشترینفت ب یج ان

 یزمان یعنی ر  اتفاق افتاد،  نینفت از ما  موئن به ا متیسقو  آزاد ق نیکل ا باًیتقر کرد.

نفت برنت به  متیسال، ق ا یدر معامالت پاو  دتر در هر بشکه بود 022 یها باتمتیکه ق

 اگرچاه  .هیسنت رس 0۲دتر و  59به  تیینترمهیسنت و نفت وست تگزاس ا 99دتر و  5۲

 1عواملی همچو  افزایش تولیه نفت آمریکا و کانادا و رسیه  تولیه نفات آمریکاا باه    تأثیر 

                                                           
1. SIPRI 
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ی پوش چشممیلیو  بشکه در روز در کنار کاهش رشه اقتصادی چین، ماپن و اروپا غیر قابل 

ای هاای منطقاه  اما افزایش تولیه عربستا  با هه  رقابات   (00/02/0919خبرگزاری تسنیم، )است 

 زا یا نفات خاود را باه م    هیا تولمایالدی   0204عربستا  از سال توجه است. نیز بسیار قابل 

که موجب کااهش   یبشکه در روز رسانه  امر و یلیم 02.۲داد و به رکورد  شیافزا سابقه یب

 هیگذشاته، افات شاه    یهاا  ساال  یاقهام،   نیدر اثر ا ه.نفت ش یب ا یدروه 52از  شیب

 یاماهها یمشکل کاهش بودجاه مواجاه کارد و پ   را با  هکننهگا یاز تول یاریبس ،نفت متیق

 نیتتا  یکایو آمر انهیخاورم یکشورهای در برخ یاز آ  به اعتراض و ناآرام یناش یاقتصاد

 .(05/20/0915پرس تی وی، ) منجر شه

باه   کناه  ینفات دنباال ما    مات یکه عربستا  در موضوع کااهش ق  یفاههیکی از ا اساساً

از  یتاکنو ، استفاد  عربستا  سعودمیالدی  01۲2دهه . از گردد یبرم را یموضوع فشار بر ا

 0221نبود  است. در ناوامبر   سابقه یب را ،یخود ا بیدر برابر رق یعنوا  سالح نفت خام به

در واشانگتن   یا در مقاله ،یسعودعربستا   یتیاز مشاورا  امن یکی ه،ینوا  عبنیز ، یالدیم

دروه  را تا پنجا  متیو ق شیخام را افزانفت  هاتیتول یاگر عربستا  سعود»پست نوشت: 

 تیرا در هاها  را یا یها ییخواهه بود و توانا کننه  را یو را یا یمسئله برا نیکاهش دهه، ا

هاه  دیگاری   . «دمنا ق، کاهش خواهاه دا  گریدر عراق و د عهیش ینظام شبه و یلیوهها م

ش قیمات بارای فشاار بار     کننه، حمایت از کااه  ها با هماهنگی آمریکا دنبال می که سعودی

زما  با فشارهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا بار مساکو اسات  زیارا تنبیاه       روسیه، هم

روسیه بار سار مسائله ساوریه و همچناین اوکاراین ازجملاه ماواردی اسات کاه در بعاه            

المللی برای عربساتا  حاائز اهمیات باود  و      ای و همچنین همراهی بین های منطقه سیاست

 .(02/02/0919زاری الوقت، )خبرگ هست

سازی، باا اساتفاد  از اختالفاات     متحه  در راستای پیگیری سیاست موازنه درواقع ایاتت

کنه و باا  می تیحماه خود عربستا  سعودی، حهای نفتی متای از سیاستهای منطقهقهرت

، کاهش قیمت ج انی نفت از این  ریق، ضمن فشار آورد  به رقبای خود روسایه و ایارا   

 کنه.زمینه را برای کسب منافع اقتصادی فراهم می
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 گيری نتيجه

ای را بار  در شرایط کنونی تغییر در ساخت قهرت منطقه، الزامات راهباردی و رفتااری تااز    

هاای مردمای در تغییار سااخت     جنبش کننه  نییتعاست. نقش  بار کرد سیاست خارجی آمریکا 

ای و ای و فرامنطقاه های ضه آمریکایی منطقهئتال کومت کشورهای وابسته به آمریکا، ایجاد اح

وتت حا برهم خورد  رابطه استراتژیک آمریکا و رمیم و یونیستی باا کشاورهای در معارض ت   

ساختاری، موجب کنار گذاشتن راهبرد ایهئولومیک و ت اجمی پس از یازد  ساپتامبر شاه  و در   

جایگزین شه  است. در راهبرد موازناه   گرایی موازنه کارانه محافظهو  انهیگرا عملعوض سیاست 

 شود.به جای دستیابی به هژمونی به جلوگیری از افزایش قهرت سایر بازیگرا  تأکیه می

ی تار  یافتنیا  دسات و  تار  مهت کوتا رو آمریکا سیاست خاورمیانه بزرگ را با اهها   از این

ئاتال  باا   ی اریا گ شاکل ور مقاومات، ممانعات از   حا همچو  جلوگیری از قاهرت گارفتن م  

خاواهی و   ای نظیر روسیه و چین، منحر  کرد  و م ار ماوج دموکراسای  های فرامنطقه قهرت

 مات یکااهش ق و  و فرو  اسالحه در منطقاه   یحاتیرقابت تسل جادیای در منطقه، زیکاستیآمر

لیل چرخش راهباردی  حت منطقه تعویض کرد  است.فعال در  گرا یباز یریواسطه درگ نفت به

ریکا در غرب آسیا، تن ا از رهگذر توجاه باه تغییارات سااخت و هنهساه      سیاست خارجی آم

است. به این دلیل که ساخت درونی قاهرت، ن ادهاا و کنشاگرا      ریپذ امکا قهرت در منطقه 

اناه  و فرآینههای منجر به اتناذ راهبردهای جهیه در آمریکا، تغییر چنهانی نهاشاته  ساز میتصم

، در ایان مقالاه   جم اور  سیرئها با تغییر جایگزینی سیاستی کننهگ نییتعو در فرض پذیرفتن 

و  زبحا سازی و اجتناب از رفتار ت اجمی، راهبارد مشاترک هار دو     نشا  داد  شه که موازنه

، آ  رفات  یبناه  بار واورت   یمقالاه ساع   نیا آنچه که در ا  آمریکا بود  است. جم ور سیرئ

و  هیدر ساور  یخاواه  یبا دموکراس متحه  در مواج ه واکنش دوگانه و متعارض ایاتت حیتوض

 نیا ا یریا گیپ اتیا و غا یراهبرد موازنه و چگاونگ  یو نظر یمف وم یواکاوبا بود که  نیبحر

آ  قابال درک   ایراهبارد منطقاه   لیکه در ذ کاینشا  داد  شه که رفتار متعارض آمر است،یس

 لباناه و  هاای جاا   تگر افول فزاینه  سیاسا  که نشا بود   ییگرا موازنه استیاست، متأثر از س

 .استتضعیف جایگا  و موقعیت آمریکا در منطقه غرب آسیا 
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 فهرست منابع ومآخذ

 يالف( منابع فارس

 ( 0910ابراهیمی، ش روز  والحی، محمهرضا و پارسایی، سیه م هی ،)« ی آمریکا و ها واکنشبررسی

 دهم. شمار  ی،للالم نیو ب، فصلنامه تحقیقات سیاسی «عربستا  به خیز  مردمی در بحرین
  تاأثیر سیاسات آمریکاا و اروپاا در بحارا  ساوریه بار اختالفاات         »(، 0910بیگی، سمانه ) احمهخا

 .0209-0291، 4و هفتم، شمار  بیست  لسا ،جیرخا سیاست فصلنامه، «فراآتالنتیک
 ( 0912امیر عبهالل یا ، حسین ،)«    ناکامی  رد خاورمیانه بزرگ و خیز  بیاهاری اساالمی در ج اا 

 ، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چ اردهم، شمار  دوم.«عرب، مطالعه موردی بحرین
  (  0911برزگر، کی اا ،)«       فصالنامه   ،«سیاسات خاارجی ایارا  از منظار رئالیسام تاهافعی و ت ااجمی

 .المللی روابط خارجی، سال اول، شمار  اول بین
 ( 091۲ب رامی، محمه ،)«فارس. مرکز مطالعات خلیج، «بحرین چالش سیاست خارجی آمریکا 

  ،تأثیر بیهاری اسالمی بار اتحااد راهباردی آمریکاا     »(، 0919و پیرمحمهی، سعیه ) اکبر یعلجعفری– 

 ، دو فصلنامه مطالعات بیهاری اسالمی، سال سوم، شمار  ششم.«اسرائیل
 ( 0915جمشیهی، محمه ،)«ژوهشانامه  ، پ«متحه  در دور  اوباماا  تجهیه تواز : استراتژی کال  ایاتت

 .9علوم سیاسی، سال یازدهم، شمار  
  ،هاای  یا انقالب ها ز یخهای آمریکا در گریمهاخله»(، 0910ی و م اجری، رقیه )محمهعلخسروی

الملل، دور   ی روابط بینها پژوهش، فصلنامه «خاورمیانه و سناریوهای دخالت آمریکا در سوریه 0200
 .00ششم، شمار  

 هویت و سیاست خاارجی جم اوری اساالمی ایارا  در قباال      »(، 0911) پور سروی و رحمتی خواجه

 .9دور  ششم، شمار    ، فصلنامه سیاست ج انی،«تحوتت بحرین

 ،انقالب بحارین، بیاهاری اساالمی و علال ناکاامی آ      »(، 0919) رضایی، مسعود و ج انیا ، ش اب» ،

 .91فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی، سال پانزدهم، شمار  
 هاای  مناافع و مالحظاات قاهرت   »(، 0915)  اهلل و نجفای، مصاطفی  نژاد، احمه  ابراهیمی، نبیانیسلط

 .0۲، فصلنامه مطالعات سیاسی ج ا  اسالم، سال پنجم، شمار  «ای در بحرا  سوریهمنطقه
  ،متحاه  باه نقاش ماردم در      مقایسه رویکرد انقالب اسالمی و ایاتت»سلیمانی، رضا و قاسمی، ب زاد

انقالب « پژوهشنامه»، فصلنامه علمی و پژوهشی («0200-0204ری اسالمی در منطقه خاورمیانه )بیها
 .00اسالمی، سال سوم، شمار  

 الملل )الف و ب(، ت را ، نشر میزا . (، اوول روابط بین0915زاد ، سیه حسین ) سیف 

 ( 0911سیمبر، رضا  پادرونه، م هی و عزتی، محسن ،)«    را  در بحارا   بررسای سیاسات خاارجی ایا

، دوفصلنامه مطالعات انقالب اساالمی و دفااع   («0200-020۲سوریه با تأکیه بر نظریه موازنه ت هیه )
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 ( 0915غفوری، موسی ،)«یاسالم یهاریدر مواج ه با ب کایچنهگانه و متضاد آمر یها استیس یبررس 
 ی.در علوم انسان نینو یها پژوهش یلالمل کنفرانس بین نیسوم، «یاسالم یدر کشورها
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 .99شمار  
 مقایساه  انهیخاورممتحه  در  افزاری ایاتت سیاست نرم» (،0910) سن  گودرزی، س یلحمودی، محم ،

 .0، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شمار  «جورج بو  و باراک اوباما
 ( تحول در 0914مشیرزاد ، حمیرا ،)الملل، ت را ، انتشارات سمت. ی روابط بینها هینظر 

 ( 0911موسوی، سیه محمه ،)«ای ایارا    های منطقها  سوریه در سیاستگرایی ساختاری و جایگ واقع
 .4های سیاسی ج ا  اسالم، سال هفتم، شمار  ، فصلنامه پژوهش«و روسیه

 ( 09۲1میلر، بنجامین ،)« ترجماه و  «المللای  ی باین هاا  بحارا  ی بازرگ در  ها قهرتالگوهای رفتاری ،
 .02-00شمار  تلنیص: قهرت احمهیا ، مجله سیاست دفاعی، 

 ی منطقاه  هاا  یای گرا افارا  متحاه  آمریکاا در    نقش ایااتت »(، 0915ری، عسگر )وثوقی، سعیه و وف
 .0۲ی راهبردی سیاست، سال پنجم، شمار  ها پژوهش، فصلنامه «خاورمیانه با تأکیه بر عراق و سوریه
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 (.04/24/0911سایت: 

 «(، خبرگازاری پارس تای وی، )زماا      05/0/15، )«یک بام دوهوای آمریکا در مذاکرات ولح سوریه
 (.00/21/0911دسترسی به سایت: 

 

 ینمنابع الت ج(

 AlSaied, Najat, (2017), "The Axis of Moderation vs. the Axis of Resistance in the 

Middle East", https://www.gatestoneinstitute.org/11471/axis-moderation-resistance. 

 Anderson, T. (2015). War Propaganda and the Dirty War on Syria. Global 

Research. Retrieved. 

https://www.gatestoneinstitute.org/11471/axis-moderation-resistance


 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 0911، ب ار وپنجم یفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شمار  س / 0۲1

 

 Cooper, Carla Humud and Blanchard, Christopher and nikitin, mary beth, (2016), 

"Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response", CRS Report for 

Congress. 

 CRISTOL, J. United States Foreign Policy in the Middle East after the Cold 

War. Conflict and Diplomacy in the Middle East, 48. 

 Haley, P. Edward. (2004). "A defensive grand strategy for the United States." 

Armed Forces & Society, 30. (3). 

 Katzman, Kenneth, (2018), "Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy", 

Congressional Research Service, https://fas.org/sgp/crs/mideast/95-1013.pdf. 

 Kelly, M. (2014). US Middle East Policy and the State-Capital Controversy in 

Imperialism's Historiography. Middle East Critique, 23(1), 73-88. 

 Mearsheimer, J. J, (2007), "Structural realism", International relations theories: 

Discipline and diversity, 83. 

 Pollack, K. M. (2015). US policy toward a turbulent Middle East. Brookings 

(blog), 24. 

 Saab, Bilal.Y, (Jul. 1, 2016), " Bahrain’s Inconvenient Truths", Atlantic Council  

 Resolution”, International Journal of Humanities and Social Science, 3(1). 

 .Sabet, Amr GE. (2015). "Geopolitics of a changing world order: US strategy and 

the scramble for the Eurasian Heartland." Contemporary Arab Affairs, 8(2). 

 Sanctions against Syria. What are the sanctions on Syria?, (2018), 

https://complyadvantage.com/knowledgebase/sanctions/sanctioned-countries/syria. 

 Sharp, Jeremy and Blanchard, Christopher, (2013), "Armed Conflict in Syria: U.S. 

and International Response", CRS Report for Congress. 

 Simons, G. (2016). News and Syria: Creating key Media Moments in the Conflict. 

Cogent Social Sciences, 2(1), 1170583. 

 Thompson, J. (2018). Trump's Middle East Policy. CSS Analyses in Security 

Policy, 233. 

 Walt, S. (2000). Keeping the World" Off-Balance: Self-Restraint and US Foreign 

Policy. Harvard University, John F. Kennedy School of Government. 

 Walt, S, (2013), U.S. Middle East Strategy: Back to Balancing, 

https://foreignpolicy.com/2013/11/21/u-s-middle-east-strategy-back-to-balancing 

 Wang, B. (2013). Study on the Current US Strategic Adjustment in the Middle 

East. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 7(1). 

 

https://www.jstor.org/publisher/atlanticcouncil

