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قاه دورنماي مشخصی از آينده را به دسات آورد  منط مؤثربا كمك آن و نیز ساير عوامل تاريخی است تا بتوان 

ي ديیا  در هایبررسپژوهش حاضر ضمن انجام  نیست  مستثنا، از اين ياعده ژئوپلیتیكی جنوب غرب آسیا نیز

ي متاداو  و ماورد پاشيرش هااروشیل اثرات متقاطع كه يكای از ي از تكنیك تحلریگبهرهاسناد تاريخی و با 

ی است به بررسی نقش ژئوپلیتیكی آمريكا بر امنیت جنوب غرب آسیا پرداخته و تلاش كرده است تا پژوهندهيآ

به اين منظاور  آينده ترسیم كند  بر اساس الگوهاي مختلف روابط ژئوپلیتیكی، سناريوهاي احتمالی منطقه را در

كنونی شناسايی و با اساتفاده  مؤثري ژئوپلیتیكی هامؤلفهي و اسنادي متون تاريخی، اكتابخانهي هایبررسز جدا ا

بار اسااس نتااي   هاا ايادام شاد میك مك و مد  دلفی كارشناسان نسابت باه تحلیال آن افزارنرم افزارنرماز 

ي اخیار در كناار تقابال هادههآمريكا در طو   متحدهالاتياطلبانه و خودمحورانه ی منفعتنيآفرنقش، آمدهدستبه

غیر يابل انكاري كه اين يدرت جهانی در چهار دهه اخیر با جمهاوري اسالامی اياران دارد، امنیات را در جناوب 

غرب آسیا و در ابعاد مختلف دچار بحران كرده است  در چنین شرايطی بیش از هر بُعد ديگري از امنیات، امنیات 

ي بیشاتري را باه منطقاه وارد هاخسارتی در آينده نیز نيآفرنقشار مشكل شده است و اين ايتصادي و نظامی دچ

ي در جنوب غرب آسیا و اشاعه فهام مشاتر  امنطقهي هايهمكارخواهد كرد؛ دورنماي ناخوشايندي كه افزايش 

 اثرات آن را كاهش دهد  تواندیمهاي منطقه، از منافع در میان يدرت
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 مقدمه

ی بار پژوهنادهيآي جهاان، تثثیرگاشاري زيربرناماهطی دو دهه گششته در ادبیاات علمای و 

ی و پژوهنادهيآي كناونی بسایار برجساته شاده اسات و ايان موضاو ، هاايگشاراستیس

ي هاايریگمیتصامابازاري سیساتمی و پشاتیبان باراي رو را باه ی تحولات پیشسنجامكان

را متاثثر خواهاد  هاانساانبه آنچه در آينده زنادگی  نگاه متفاوت .مسئولان بد  كرده است

ي از ابزارهااي ریاگبهرهكنند تا با ها تلاش میاست و آن پژوهانندهيآكرد، مورد توجه ويژه 

  (22: 1932حسنوي،)بپردازند گوناگون به ترسیم و ساخت آينده مطلوب 

در چنین شرايطی كشورهايی كاه خواهاان تحولاات مفیاد و مثبات در شارايط ملای و 

ريزي پابرجا و مبتنای بار طراحای و ساناريو باا رويكارد المللی خود هستند بايد برنامهبین

 (Dufva 100: 2015). ريزي و مطالعات توسعه خود كنندنگاري را محور اصلی برنامهآينده

داده در منااط  مختلاف ژئاوپلیتیكی ین دانش جغرافیاي سیاسی و تحولات رخدر اين ب

ها سانجیپژوهی و امكانجهان ازجمله منطقه ژئوپلیتیكی جنوب غرب آسیا نیز از اين آينده

سانجی تحولاات آيناده و مستثنا نیست و بسیاري از پژوهشگران در ايان حاوزه نیاز امكان

هاي ژئوپلیتیكی حاكم بار ها و ويژگیا وجود اينكه مؤلفهب دانند نگاري را ضروري میآينده

هماین  مناط  مختلف جغرافیايی ثابت و غیريابل تغییر است و در بسیاري از منااط  جهاان

المللی و مناسبات میان ها روابط ژئوپلیتیكی پايداري را حاكم كرده است، تحولات بینمؤلفه

شادت پرآشاوب اسات؛ عوامال مختلاف بهبازيگران منطقه جنوب غرب آسیا، تحت تاثثیر 

هاي تحلیلی ايجاد و امكاان ترسایم ياك افا  هاي فراوانی را در نظامشرايطی كه پیچیدگی

 نگاري صحیح را با مشكل مواجه كرده است مشخص و آينده

رغم شارايط در منطقه ژئوپلیتیكی جنوب غرب آسیا و محیط پیرامونی كشاور اياران باه

هاي ژئوپلیتیكی پايدار، مناسبات میان كشورها تحات تاثثیر عوامال هجغرافیايی ثابت و مؤلف

اي، منافع ملی، علاي  متفاوت حاكمان سیاسای و فرامنطقه آفرينی بازيگرانمختلف مثل نقش

هاي متفاوت حاكم در كشورهاي منطقه، پیچیده و متغیر است؛ شرايطی كه امكان ايدئولوژي

 پلیتیكی كشورها را در آينده دشوار كرده است هاي روشن از مناسبات ژئوترسیم اف 
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زا در منطقه كه مناسابات میاان كشاورهاي طور كه آمد يكی از عوامل مهم و تنشهمان

 ژهيوباهاي و آفرينی بازيگران فرامنطقهجنوب غرب آسیا را پیچیده و متغیر كرده است، نقش

میت آن و به روي كاار آمادن متحده آمريكاست؛ كشوري كه با تغییرات اخیر در حاكايالات

فشارهاي جديدي را بار روي اياران و مناسابات « دونالد ترامپ»جمهور جديد؛ يعنی رئیس

ايران با كشورهاي منطقه در دستور كار يارار داده و از ايان طريا  امنیات را در منطقاه باه 

چاالش  هاي ديگري را نیاز باراي باهچالش كشیده است  البته ناگفته نماند اين كشور شیوه

 ها اشاره خواهد شد كشیدن امنیت جنوب غرب آسیا در دستور كار داد كه در ادامه به آن

گیري از تكنیك هاي ديی  در اسناد تاريخی و با بهرهپژوهش حاضر ضمن انجام بررسی

پژوهی اسات باه هاي متداو  و مورد پاشيرش آينادهتحلیل اثرات متقاطع كه يكی از روش

كی آمريكا بر امنیت جنوب غرب آسیا پرداخته و تلاش كرده اسات تاا بررسی نقش ژئوپلیتی

آينده ترسیم  بر اساس الگوهاي مختلف روابط ژئوپلیتیكی، سناريوهاي احتمالی منطقه را در

 كند 

هاي اي و اسانادي متاون تااريخی، مؤلفاههاي كتابخاناهبه اين منظاور جادا از بررسای

افزار میك مك و مد  دلفی كارشناساان استفاده از نرمژئوپلیتیكی مؤثر كنونی شناسايی و با 

 ها ايدام شد نسبت به تحلیل آن

متحاده طلباناه و خودمحوراناه ايالاتآفرينای منفعاتنقش آمدهدستبهبر اساس نتاي   

ي اخیر در كنار تقابل غیر يابل انكاري كه اين يدرت جهانی در چهار هادههآمريكا در طو  

ي اسلامی ايران دارد، امنیت را در جنوب غرب آسیا و در ابعاد مختلاف دهه اخیر با جمهور

 دچار بحران كرده است 

در چنین شرايطی بیش از هر بُعد ديگري از امنیت، امنیت ايتصادي و نظامی دچاار 

ي بیشتري را به منطقه وارد هاخسارتآفرينی در آينده نیز مشكل شده است و اين نقش

ي در جنوب غارب امنطقهي هايهمكارخوشايندي كه افزايش خواهد كرد؛ دورنماي نا

اثارات آن را  توانادیماهاي منطقاه آسیا و اشاعه فهم مشتر  از منافع در میان يادرت

 كاهش دهد 
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 پژوهش نهيشيپ
هاي جدياد مطالعاه در ی كه در اين پژوهش نقشی محوري دارد يكی از شایوهپژوهشندهيآ

ي شكل گرفتاه اگستردهي هاپژوهشي اخیر در اين رابطه اهسا رابطه با آينده است كه در 

هااي گیاري از چهاارچوب و روشمیلادي باا بهره 1939بزاززاده و ديگران در سا   است 

اي در آذربايجان غربی پرداختناد و باا هاي كلیدي توسعه منطقهنگاري به تحلیل مؤلفهآينده

بار اسااس ساه مؤلفاه مهام  اي راوي توساعهريزي سناريو، تعداد نه سنارياستفاده از برنامه

  (1939بزازاده و ديگران، )كردند توسعه در آذربايجان غربی تدوين 

ي در ساا  نگارندهيآو ديگران با استفاده از تكنیك اثرات متقاطع و با تثكید بر  زادهملك

ر بار به تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهري پرداختند و با بررسی عوامل كلیدي ماؤث 1930

  (1930و ديگران،  زاده)ملككردند توسعه شرايط كنونی شهر كرج و آينده آن را ناپايدار توصیف 

تعامل میان ايران و آمريكا و نیز ساير كشورهاي منطقه از ديگر موضوعاتی است كاه در 

 پژوهش حاضر نقشی كلیدي دارد و در مورد آن مطالعات فراوانی وجود دارد 

تقاد اسات كاه پاس از پیاروزي انقلااب اسالامی اياران، آمريكاا و ، مع«شیرين هاانتر» 

هااي حكاومتی عنوان تهديادي باراي نظامبه در منطقه، انقلاب اسلامی ايران را مانانشیپهم

عرب يلماداد كردناد و ايان تصاوير ايجادشاده در ايان كشاورها زمیناه تقابال را فاراهم 

 (Hunter 1984: 77).دكر

اعاراب،  ژهيوباهاريخچه تعامل اياران و كشاورهاي منطقاه منصوري مقدم در رابطه با ت

 رياباات و تعاماال دوران ايااران اساالامی انقلاااب از پاایش دوران اينكااه رغمعقیااده دارد، بااه

متحاده نیاز در باود و ايالات آسیا غرب جنوب در سیادت براي كشورهاي ايران و عربستان

 تحولاات آبستن شرايط اسلامی انقلاب از پس اين مويعیت نقش رهبري را بر عهده داشت،

شدت شد و امنیت منطقه به چیره ريابت و تعامل بر درگیري و تنش رويكرد و شد جديدي

  (2: 1931 مقدم، منصوري)گرفت تحت تثثیر يرار 

كند كه در وضاعیت كناونی كاه جمهاوري اشارات كوتاهی كه در بالا آمد، مشخص می

ي متفاوت خود نسبت به گششته در منطقاه امنطقهي هااستیساسلامی ايران با ايدئولوژي و 
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هاي ديگر منطقه و نیز بازيگر جهانی؛ يعنی آمريكا تاوان تحمال چناین حاضر است، يدرت

هاي مختلف تلااش دارناد ضامن تفاعیف جمهاوري شرايطی را ندارند و بر اساس روش

 خود را پیش ببرند اسلامی ايران، امنیت منطقه را نیز به چالش بكشند و از اين طري  منافع 

در چنین شرايطی انجاام ياك مطالعاه ديیا  در منطقاه مبتنای بار داناش ژئوپلیتیاك و 

 مؤثر باشد  تواندیمپژوهی برداري از ابزارهاي كمی مناسب براي آيندهبهره

 

 یشناسروش

روش تحقی  پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظار ماهیات توصایفی و تحلیلای 

، از تكنیك تحلیل هاهیفرضوهش براي رسیدن به مطلوب و ارزيابی صحیح است  در اين پژ

سنجی است و سعی دارد با رواباط نگاري و امكانهاي آيندهاثرات متقاطع كه يكی از روش

علی و معلولی بین عوامل مؤثر بر يك موضو  به سناريوهاي ممكن و محتمل آينده دسات 

 يابد، كمك گرفته شده است 

متحاده آمريكاا در آفرينای ايالاتنقش كاه آماده دست بهساده  سؤا اين  اين روش از 

در تكنیاك تحلیال اثارات  جنوب غرب آسیا چه آثاري بر روي امنیت آيناده منطقاه دارد 

متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شده و از طريا   مثابهبهمتقاطع رويدادها، حوادث و روندها 

اي مؤثر يا پیشران )در سطر و ستون( احتمالات آيناده بررسی خروجی )دو به دو( با متغیره

 شود پديده ترسیم می

افزار میك مك كه توسط مايك گاودت اختارا  شاده نرم لهیوسبهی آينده نیبشیپروش 

هاي اصالی كه با كمك گرفتن از ارتباط ماتريسای، هماه مؤلفاه دهدیماست، اين امكان را 

ارتباطات روش و امكان آشكارساازي متغیرهااي  يك سیستم تشريح شوند و با بررسی اين

 اصلی جهت ارزيابی سیستم ممكن شود 

شاود  باه ها با اعداد بین صفر تا سه سنجیده میافزار میزان ارتباط میان مؤلفهدر اين نرم

منزلاه منزله تثثیر ضعیف، عدد دو باهمنزله بدون تثثیر، عدد يك بهاين شكل كه عدد صفر به

 منزله تثثیر زياد است عدد سه به تيدرنها تثثیر متوسط و
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هاي مؤثر بر تحولات آينده، مسئله مورد پاژوهش و نیاز همچنین براي دستیابی به مؤلفه

و از طريا  روش دلفای نماره و وزن هار مؤلفاه  نامهپرساشكماك  باا هادادهي آورجمع

 مشخص شد 

 

 ی پژوهشهاسؤال

اصلی را در مطالعات دنباا   سؤا طلوب، يك ی به نتاي  مابیدستپژوهش حاضر در راستاي 

هاي مهام باه ماهیات، میازان و كیفیات اثرگاشاري مؤلفاه كرد  اين پژوهش به دنبا  پاساخ

متحده از گششاته تاا آيناده در منطقاه و اثرگاشاري آن بار روي بازيگري ايالات ژئوپلیتیكی

 ي است امنطقهامنیت 

 

 مفاهيم و ادبيات نظری

 پژوهیآینده

يی كه با جستجو در منابع، الگوها و عوامال متغیار ياا ثابات باا هادف هاتلاشعه به مجمو

پژوهی گويناد  گیرد، آيندهها صورت میريزي متناسب با آني بالقوه و برنامههاندهيآتجسم 

اساات و در اياان پااژوهش معاااد  « Futures Study» پژوهی كااه معاااد  واژه لاااتینآينااده

هااي علمای و گیاري از روشكناد باا بهرهاست، تلاش می سنجی در نظر گرفته شدهامكان

ي مبتنای بار داناش در ماورد هاایزنگماناهي تصور ساده تنها يك آينده به جابهخردمندانه 

 چندين آينده محتمل بپردازد و در مورد آن سناريو طراحی كند 

يزي و نحوه ري گششته متثثر از ابزارهاي برنامههازمانعدم شناخت هوشمندانه آينده در 

هماراه  هاخساارتتواند با افزايش آسایب و ريزي میها در فرايندهاي برنامهي آنریكارگبه

  ملا  شرايط مطلوب يك سیستم در آينده، پايداري آن در شرايط كنونی (2: 2444ماير، )باشد 

شير پاهاي انطباقو يا احتما  رسیدن به پايداري در آينده نزديك است و در رويكرد سیستم

نبود اطمینان و پايداري و نیز تغییرات ماداوم در ياك سیساتم، ثباات و پاياداري آن را باه 

  (190: 2410ديكسون و همكاران، )كشد یمچالش 



 ۱9 / در جنوب غرب آسیا؛ از گششته تا آينده عوامل ژئوپلیتیكی بازيگري آمريكا بررسی ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

پژوهی مبتنی بر روش ي نظري يابل اتكا براي رفع اين چالش، آيندههاانیبنيكی از 

براي  مندنظامپژوهی تلاش و سیستم است  بن مارتین در همین رابطه معتقد است: آينده

است علم، تكنولوژي، محیط زيست، سیاست، ايتصاد و اجتما   بلندمدتنگاه به آينده 

  (064: 2440كاموكا، )

 

 انقلاب اسلامی بازیگري آمریكا در جنوب غرب آسيا پيش از

و ي داخلای هاجنگمتحده آمريكا پس از پشت سرنهادن از میانه يرن نوزدهم به بعد، ايالات

مرزي، فرصت يافت به توسعه دامنه نفوذ خويش در خارج از مرزهااي خاود بیانديشاد تاا 

تلااش  هاايیآمريكاابیابد  به همین دلیال  اشيتجاربازارهاي مناسبی براي فروش كالاهاي 

عنوان دو يادرت ي را براي ايجاد ارتباط با اياران و عربساتان ساعودي باهاشدهیدهسازمان

ش گرفتند و مناسبات ايتصادي و نظامی خود را از طري  ايان دو كشاور منطقه در پی پرنفوذ

ي و نیاز امنطقاهعنوان مسائو  امنیات ي پیش رفت كه ايران باهاگونهبهپیش بردند  شرايط 

هاا يارار و در راساتاي مناافع آن هايیآمريكاعنوان مسئو  ايتصادي منطقه براي عربستان به

 گرفتند 

 سفارت اين كشاور در اياران سیتثسه آمريكا، به متحدالاتياو ايران  آغاز روابط رسمی

ي ماشهبی در ايجااد مادارس و هاائتیه  به گفته گازيوروسكی، توسعه فعالیت گرددیبازم

همچناان  هااآندر نقاط مختلف ايران و لزوم حمايت از اتبا  آمريكا كاه تعاداد  هادرمانگاه

متحاده در ساا  بط سیاسی باین اياران و ايالات، يكی از دلايل بريراري رواافتيیمافزايش 

  (3: 1960زاده، خدري)بود  م 1669

ي اولیه حفور آمريكا در ايران با حفور مستشاران آمريكايی زده شد و از اينجا هاجريه

 مرداندولاتبه اياران بااز شاد و دوساتی محمدرضااي جاوان باا  هايیآمريكابود كه پاي 

گرفت  مداخله گسترده آمريكا در ايران و سااير كشاورهاي آمريكايی يوت بیشتري به خود 

منجر به نفوذ اين كشور در امور سیاسی و ايتصادي جنوب غارب آسایا شاد؛  تنهانهمنطقه، 

متحاده بلكه به گسترش نفوذ اجتماعی و فرهنگی غرب در منطقه انجامید  ماداخلات ايالات
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هاا باه كشاورهاي منطقاه كاه در اري آنو نقش و تثثیرگشاري آنان در اين منطقه و نگاه ابز

راستاي منافع دولت آمريكا و رژيم صهیونیستی طراحی شده بود، خیلی زود آثار منفی خود 

در منطقه شكل گرفت  آغاز جناگ  ي فراوانیهايریدرگرا بر روي امنیت منطقه گشاشت و 

ي زيرنخاومیلادي موجی از جنگ و  1900شش روزه اعراب و رژيم صهیونیستی در سا  

ي از خا  كشورهاي عربی را به تصارف اعمدهرا در جنوب غرب آسیا ايجاد كرد و بخش 

رژيم صهیونیستی كه مورد حمايت كامل آمريكا بود، درآورد و آغازگر شرايطی بود كاه باه 

  (00: 1932پور، كريمی)يافت ي منطقه افزايش هايریدرگدنبا  آن ناامنی و 

 

 انقلاب اسلامی رب آسيا پس ازبازیگري آمریكا در جنوب غ

با پیروزي انقلاب اسالامی اياران، شارايط باراي حفاور و فعالیات ايان كشاور در خاا  

جمهوري اسلامی ايران و نیز همكاري با ايران براي پیشابرد مناافع در جناوب غارب آسایا 

دو ي میاان هااتنشي پیش رفت كه روز به روز بر دامناه اگونهبهی از بین رفت و ففا كلبه

 كشور افزوده شد 

ي فراوان اين يادرت هاتلاشي و تنش میان ايران و آمريكا و اعتمادیبافزايش  برخلاف

جهانی براي تفعیف و نابودي حكومت جمهوري اسلامی اياران كاه نموناه باارز آن را در 

دياد،  تاوانیماي فراوان و نیز تقويت رژيم بعث عراق براي حمله به ايران هاميتحرففاي 

 روزروزباهعربستان سعودي باا آمريكاا  ژهيوبهفارس و ه كشورهاي عربی حاشیه خلی رابط

 بهتر شد 

فاارس، دار خلی ي خاود باا كشاورهاي سارمايههااتعاملدر مسیر تقويات  هايیآمريكا

كردند  دنبا پیشبرد منافع راهبردي خود در جنوب غرب آسیا و نیز كسب سود ايتصادي را 

ي میان ايران و كشورهاي عربی هاتنشي گسترده بر افزايش دامنه هاملتعاهرحا  اين اما به

، افازايش شاانيايتصادبراي پیشبرد منافع  هايیآمريكاي هااستیسيكی از  چراكهمؤثر بود  

موج ناامنی و دامن زدن به جنگ در منطقه بود؛ شرايطی كه همواره كشورهاي عربی منطقاه 

ي پیشرفته از اين كشور، امنیت و يدرت خود را در برابر اهسلاحرا تحريك كرد تا با خريد 
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و افازايش وابساتگی  هاايففاسازدر اين  هايیآمريكاجمهوري اسلامی ايران حفظ كنند و 

كشورهاي منطقه به خود، تفمین جريان انرژي از منطقه به غرب، پیشابرد مناافع راهباردي 

گساترش فرهناگ  ی، ستیز باا اسالام،خود در منطقه، تثمین و تفمین منافع رژيم صهیونیست

  (29: 1960جوادي فتح، )كردند آمريكايی و    را دنبا  

هااي اياران و آمريكاا يی كه مبنی بر علايه دولتهاگمانهدر دوران برجام و  هايیآمريكا

ي را تحت عنوان برنامه جاامع ايادام انامهتواف براي تعامل بهتر و برد برد با يكديگر دارند، 

به امفاء رساندند كه بر اساس آن امیدها براي بهبود روابط میان دو كشور افازايش  مشتر 

متحده آمريكا ايادام باه نقاو روح و جسام اما در ادامه و در مقاطع مختلف، ايالات؛ يافت

ي هااساتیس باادر تفااد كامال  بلندمادتشي كلاان و هااساتیسبرجام كرد و نشان داد، 

دونالاد »ارد؛ وايعیتی كاه در دوره جدياد و روي كاار آمادن جمهوري اسلامی ايران يرار د

ي هاساا ي را به خود گرفته است و تقابل دوباره اياران و آمريكاا در تريجدابعاد « ترامپ

 گريكدجمهور سخنان تندي را علیه ينشست اخیر سازمان ملل كه دو رئیس ژهيوبهجديد و 

  (38ايسنا، شهريور: )گشت نمايان  مطرح كردند،

 

 ژئوپليتيک

دانش نتاي  عدم انطباق، دو الگوي ففايی عرضاه و تقاضااي مناابع »عنوان از ژئوپلیتیك به

شاود كاه ؛ نظیر آب، غشا، انرژي، فلزات، تولیدات صنعتی، علم و فناوري و    ياد می«حیاتی

ها در ساطح سایاره زماین اسات  بار سار اين الگوها توزيع نامتعاد  آن ويژگی اصلی همه

ها وجود دارد، اما با توجه به اينكه در ففااهاي یت و موضو  ژئوپلیتیك، افتراق ديدگاهماه

هاا و هاي اجتماعی بشر بار پاياه ويژگایجغرافیايی مختلف از سطح محلی تا جهانی، گروه

دهند و باه دلیال اينكاه  متحد و يكپارچهسامان سیاسی  شانتوانند به خودمیمنافع مشتر  

جغرافیايی؛ نظیار  شدت به عواملی واحدهاي انسانی از حیث سیاسی بهحیات و بقا و زندگ

ها و تهديدها وابسته بوده و از سوي ديگر به سطح يابل يباولی از مكان، ففا، منابع، فرصت

يدرت جمعی و گروهی بستگی دارد، شايد بتوان در يك نگااه كلای ساه پاارامتر جغرافیاا، 
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كنناد هاي متشكل را نسبت به يكديگر تعیین میيدرت و سیاست كه الگوهاي رفتاري گروه

-گري، سالطهدر اشكالی مثل نوسان يدرت، ريابت، همگرايی، واگرايی، نفوذ، بحران، سلطه

پشيري، تعامل، صلح، ائتلاف، جناگ، امنیات، تجاارت، مبادلاه، ثباات و     ماهیات اصالی 

  (24: 1960نیا،حافظ)كرد ژئوپلیتیك يلمداد 

 

 یمنطقه ژئوپليتيك

اي از كشورها و منطقه ژئوپلیتیكی عبارت است از بخشی از سطح سیاره زمین و يا مجموعه

ففايی همجوار، اعم از ففاي خشكی يا آبی ياا تلفیقای كاه بار اسااس -واحدهاي سیاسی

تركیب عوامل سیاسی و جغرافیايی خاص داراي تجانس و هويات مشاخص و ياا كااركرد 

منطقاه ژئاوپلیتیكی بسترسااز  احی مجاور متماايز شاود مشتر  بوده و از ساير مناط  و نو

اي اسات و منطقهاي و برونمنطقههاي درونگیري الگوي ففايی روابط سیاسی دولتشكل

شود؛ حالتی كه در آن نیروهاي سیاسی ژئوپلیتیكی تبديل می در فرايند تكاملی خود به سازه

گرايای، واگرايای، كشاكش، ساتیز، اي فعاا  شاده و فراينادهاي هماي و غیر منطقاهمنطقه

اي و منطقاههاا و باازيگران درونيابد و روابط سیستمی دولتهمكاري و تعاون توسعه می

پیادا و پنهاان شاكل  صاورتبهاي مبتنی بر عناصر ساختاري و كاركردي منطقه منطقهبرون

  (112همان: ) ابديگرفته و توسعه می

 

 همگرایی

سیاسی فرايندي است كه طای آن واحادهاي سیاسای  همگرايیدر دانش علوم سیاسی، 

 هاي مشاتر  صارفتام خويش براي رسیدن به هدف طور داوطلبانه از اعما  ايتداربه

پردازان نظرياه د؛ موضاوعی كاهكننافاوق ملای پیاروي می از يك يادرت و نظر كرده

اوانی مثل هاي فرباره نظريهو دراين تواف  كامل ندارند آنهمگرايی بر سر تعريف ديی  

كوشند با اتخاذ تصمیماتی مشتر  به يك نهااد فراملای همگرايی كه در آن كشورها می

بارد و هاا را زيار ساؤا  میناپشيري دولاتدست يابند، كاركردگرايی كه فرض تحويل
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هاي خصوصای و دولتای تثكیاد دارد را نوكاركردگرايی كه به فعالیت نخبگان در بخش

  (888-830: 1969التزگراف، دوئرتی و ف)اند مطرح كرده

ها است ها و دولتهاي نزديكی ملتاز منظر جغرافیاي سیاسی نیز همگرايی يكی از راه

هاي گوناگون نظامی، سیاسی، ايتصادي و حتی فرهنگی تجلای دارد  همگرايای كه در زمینه

ياده را گرايی همخوانی ندارد  جغرافیادانان سیاسای ايان پدگرايی و جهاناي با ملتمنطقه

دانند كه در سطوح گوناگون جامعه جهانی مثال منااط  ژئاوپلیتیكی دياده فرايندي پويا می

ي مختلفی مثل وجود پیوندهاي اجتماعی ناگسساتنی، رشاد ايتصاادي هانهیزمشود و به می

هااي متقابال ي سیاسی و اداري كافی، ساازگاري در ارزشهاتیظرفبرتر در همه يا برخی، 

ودن مزايا، وجود ياك شارايط جاشاب پسااهمگرايی و وجاود پیونادهاي سیاسی، متقابل ب

  (11: 1930زارعی،)دارد اجتماعی نیاز 

 

 رابطه ژئوپليتيكی

ها و باازيگران سیاسای بار پاياه روابط ژئوپلیتیكی روابطی هستند كه بین كشورها و دولت

نه رابطه میان ي هرگوریگشكل  در شوندیمتركیب عناصر سیاست، يدرت و جغرافیا بريرار 

و نیاز  دهادیمبازيگران، عنصر سیاست در يالب بازيگري سیاسی كه به ماهیت رابطه شكل 

  شودیم، پديدار شودیميی كه توسط بازيگر انجام هاكنش

رابطه و نگرش باازيگران نسابت باه هام  تیو ماهعنصر يدرت در شكل دادن به الگو 

ي لاازم باراي هاازهیانگ  عنصر جغرافیا نیز نقش بسترساز را ايفاا كارده و كندتجلی پیدا می

ي اراده سیاسی رابطه، تجلی ففاايی رابطاه و نیاز تثثیرگاشاري بار ساطح يادرت ریگشكل

 ردیگیم  روابط ژئوپلیتیكی میان بازيگران از الگوهاي مختلفی شكل شودیمبازيگر را سبب 

  (989نیا: حافظ)ود شكه از تعاملی تا ريابتی را شامل 
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 الگوهاي رابطه ژئوپليتيكی 7شكل 

 

 و ابعاد مختلف آن امنيت

و در معنااي  شادهكسبهااي امنیت در معناي عینی آن؛ يعنی فقدان تهديد نسبت به ارزش

 wolfers)گیاردهاي مزبور مورد حمله يارار میذهنی آن؛ يعنی فقدان هراس از اينكه ارزش

بر پايه مفهوم امنیت، كشاوري داراي امنیات اسات كاه در صاورت احتاراز از  .(105 :1962

جنگ، مجبور به فدا كردن منافع حیاتی خود نباشد و در صورت ويو  جنگ، منافع حیااتی 

خود را با پیروزي در جنگ حفظ كند  امنیات ابعااد مختلفای ازجملاه اجتمااعی، سیاسای، 

محلای، ملای،  مختلافی را دارد و در ساطوح طیمحساتيزنظامی، ايتصاادي، فرهنگای و 

  (11: 19۱0روشند ، )است ي و جهانی يابل تعريف امنطقه

 
 ابعاد مختلف امنيت )ترسيم: نگارندگان( 9 شكل
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 قلمرو جغرافيایی پژوهش

حاشایه جزئای كشاورهاي  صورتبهو  كلی منطقه ژئوپلیتیكی جنوب غرب آسیا صورتبه

ي هااتلاشپايگااه  ي متمادي پس از انقلاب اسالامی،هاسا فارس كه در طو  جنوبی خلی 

ي جناوب امنطقاهفراوان براي كاهش يدرت و امنیت ملی ايران و به چالش كشیدن امنیات 

ي كه اخیراً نیاز در آن امنطقهغرب آسیا بوده است، يلمرو جغرافیايی پژوهش حاضر است؛ 

ي هااتلاشجمهور آمريكا در پی آغااز ي ويژه رئیسهاتيحماعربی با برخی از كشورهاي 

ي موجود هستند و در گششاته نیاز هایناامنجديدي براي تفعیف مويعیت ايران و افزايش 

 متحده آمريكا شكل گرفته است ي مختلف نظامی و ايتصادي در آن توسط ايالاتهاگاهيپا

 
 جغرافيایی جنوب غرب آسيا و كشورهاي حاضر در این منطقهمنطقه  3 شكل
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 ی پژوهشهاافتهی
ي مد  محاسباتی ذكرشده براي ارزيابی و سنجش ترتیاب سازادهیپدر اولین مرحله 

 19و جايگاه دلايل و چرايی تمايل آمريكا براي فعالیت در منطقه جنوب غارب آسایا، 

عاهاي مقامات اين كشور انتخااب و در عامل احتمالی بر اساس نظرات كارشناسان و اد

ي بندمیتقسفرهنگی، ايتصادي، نظامی، سیاسی و جغرافیايی  –پن  يالب كلی اجتماعی 

 شد 

افازار تحلیلگار ماورد اساتفاده، در گام بعد، براي اين عوامال بار اسااس ضارورت نرم

ر ماورد ي كوتاه انتخاب شد و پس از تهیه ماتريس ايان عوامال، نظار خبرگاان دهانشانك

تقريبای،  نیانگیمپرسیده شد و بر اساس  گريكداز عوامل بر روي ي هركداممیزان اثرگشاري 

 افزار شد نظرات دريافتی ماتريس مورد نظر تشكیل و وارد نرم
 

 آفرینی آمریكا در جنوب غرب آسياعوامل ژئوپليتيكی مؤثر بر نقش 7 جدول

 عنوان کوتاه یريگشکلعوامل  مؤلفه ردیف

1 
اجتماعی و 

 فرهنگی

 سبك تغییر سبك زندگی مردم منطقه 

 اسلام مقابله با گسترش دين اسلام در جهان

 انقلاب مقابله با گسترش انقلاب اسلامی ايران در منطقه

 ايتصادي 2

 منابع ی منطقهرنفتیغتسلط بر منابع نفتی و 

 اريب جلوگیري از نفوذ ريبا در منطقه

 مناسبات افزايش مناسبات ايتصادي با كشورهاي منطقه

 نظامی 9

 يدرت ايران جلوگیري از افزايش يدرت نظامی ايران

 يدرت رژيم صهیونیستی افزايش يدرت نظامی رژيم صهیونیستی

 پايگاه ي نظامی حساس منطقههاگاهيپاتسلط بر 

 سیاسی 0
 دموكراسی گسترش دموكراسی در منطقه

 تسلط سیاسی ي منطقههاحكومتسلط بر ت

 جغرافیايی 0
 جغرافیا تسلط بر مويعیت جغرافیايی جنوب غرب آسیا

 توسعه كمك به كشورهاي منطقه در راستاي توسعه
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 اسات، رگاشاریتثث، عوامال ساطر بار ساتون شدههیتهبا توضیح اين مهم كه در ماتريس 

= تاثثیر متوساط و 2= تثثیر كم، 1، ریتثثیبعدد صفر=  0خبرگان مرجع پرسش بايد از میان 

  جامعه نوشتندیم=تثثیر خیلی زياد، يك عدد را بر اساس نظر شخصی در جدو  ماتريس 9

ي باه دسات داد آورجماعيی را هادادهآماري هفت متخصصی كه اين ماتريس را پر كردند، 

 افزار میك مك، مبناي تحلیل شدند كه پس از تحلیل با نرم

 
در رابطه با دلایل اصلی حضور آمریكا در جنوب غرب آسيا با استفاده از  شدههيتهماتریس  0 شكل

 نظر كارشناسان

 

و در  شاودیمااسات كاه ابتادا متغیرهااي مهام شناساايی  گونهنياافزار روش اين نرم

وارد  ،دهادیماانجاام ماتريسی كه توضیح آن آمد و كار بررسی و تحلیل اثرات متقااطع را 

  شوندیم

ی در دو نو  كلی يابل تقسایم طوركلبهي مختلفی دارد كه هایخروجافزار میك مك نرم

است و شرح آن به اين صورت است كه اگر عوامل موجود حو  محور يطرها يرار بگیرند، 

ي باشاد ايان موضاو  گوياا Lاين مسئله حكايت از ناپايداري سیستم دارد و اگر به شكل 

هاي مختلف مختصاات پايداري سیستم است  همچنین وضعیت يرارگیري عوامل در بخش
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كاه در  آوردیمي مختلفی را براي تحلیل پیش هاامكاني و تثثیرپشيري، رگشاریتثثدر محور 

  (81: 1934بهشتی و زالی، )آمد ادامه خواهد 

 
 يرپذیري تأثقرارگيري عوامل توسعه در محور تأثيرگذاري و  وضعيت 5 شكل

 .(0: 1930محمدپور و ديگران، )
 

 نتایج بررسی

نگاري افازار آينادهطور كه بیان شد در تكنیك تحلیل اثرات متقاطع و در خروجای نرمهمان

پراكناده  Lمیك مك، اگر عوامل وزن داده شده در جدو  مختصاات باه شاكلی شابیه باه 

حاور يطرهاا پراكناده شاوند، شوند، حكايت از وجود نوعی پايداري در سیستم و اگر در م

 حكايت از ناپايداري در سیستم دارند 
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متحده آمريكاا در در رابطه با عوامل اصلی حفور و فعالیت ايالات شدهانجامدر بررسی 

شده نشانی از پايداري در سیساتم نادارد و در عاین جنوب غرب آسیا، عوامل مطالعه منطقه

توان از آن وضعیتی لالت ندارد؛ شرايطی كه میكامل بر ناپايداري كامل هم د صورتبهحا  

 پايدار و بینابین را تفسیر و استخراج كرد 

افزار، باازيگري رژيام صهیونیساتی و ي نرمهایخروجو بر اساس  شدهانجامدر مطالعه 

افزايش يدرت اين كشور يكی از دلايل اصلی و اثرگشار يوي در حفاور ماداوم آمريكاا در 

تفسیر كرد كاه ماادامی كاه رژيام صهیونیساتی در  گونهنياساس بايد منطقه است  بر اين ا

ي اصالی آمريكاسات، حفاور ايان هادغدغهمنطقه حفور دارد و افزايش يدرتش يكی از 

 كشور در منطقه غیريابل انكار است 

عنوان يكی از عوامل اصالی باازيگري آمريكاا در منطقاه نقاش موضو  مهم ديگري كه به

فزايش يدرت ايران در جنوب غرب آسیا است؛ آمريكا در منطقاه حفاور دارد، جلوگیري از ا

 دارد تا به هر روشی كه ممكن است از افزايش يدرت ايران جلوگیري به عمل آورد 

جدا از تلاش براي افزايش يدرت نظامی رژيم صهیونیستی و حفظ موجوديت اين رژيم 

ل ديگاري مثال جلاوگیري از و جلوگیري از افزايش يدرت جمهوري اسلامی اياران، عواما

فاارس و نیاز ي نظاامی آمريكاا در خلی هااگاهيپاگسترش اسلام در جهان، حفظ و تقويت 

مقابله جدي با ريباي جهانی در رابطه با تسلط بار جناوب غارب آسایا در حفاور ماداوم 

 سزايی دارد و اين موارد از عوامل تثثیرگشار هستند آمريكا در منطقه تثثیر به

عنوان يكی از عوامال در تكنیاك كراسی در منطقه جنوب غرب آسیا كه بهگسترش دمو

عنوان يك متغیر مستقل تعريف شد و اين مهم به شدهانجامبه آن اشاره شده بود، در بررسی 

تواند ازجمله دلايل اصلی حفور آمريكا در منطقاه حكايت از اين دارد كه اين موضو  نمی

دن دموكراسی در منطقه و يا نهاديناه نشادن آن در منطقاه، باشد و به عبارت بهتر نهادينه ش

 نیست  هايیآمريكازياد مورد نظر و هدف اصلی 

عامل مهم توسعه و آنچه كه آمريكا گاهی در توجیه دلیل حفور خود در جنوب غارب 

 شادهانجامكناد، در بررسای آسیا تحت عنوان تلاش براي توسعه كشورهاي منطقه بیاان می
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كاه بحاث توساعه  دهادیماز عوامل تثثیرپشير تعیین شد و اين موضو  نشان  عنوان يكیبه

شدت از موضو  حفور مداوم آمريكا در جنوب غرب آسیا تاثثیر پشيرفتاه اسات؛ منطقه به

اي براي منطقاه نداشاته ی گوياي آن هست كه حفور آمريكا توسعهخوببهوضعیتی كه البته 

 است 

اسبات ايتصادي باا كشاورهاي جناوب غارب آسایا در ، افزايش منشدهانجامدر مطالعه 

متحاده آمريكاا، تسالط بار مويعیات جغرافیاايی اساتراتژيك و راستاي اهداف كلان ايالات

ي ايان منطقاه و هاحكومتفارس، تسلط سیاسی بر خلی  ژهيوبهحساس جنوب غرب آسیا 

در جناوب غارب ی ازجمله اهداف اصلی آمريكا براي حفور رنفتیغتسلط بر منابع نفتی و 

 آسیا است 

مقابله با گسترش انقلاب اسلامی ايران نیز يكی ديگر از اهداف اصلی حفور آمريكاا در 

منطقه جنوب غرب آسیا است كه البته تحت عنوان متغیرهاي ريسك نیز يابل تفسایر اسات 

هاا باا آن الزاماً با انقلاب اسلامی ايران مخالفتی ندارند؛ هايیآمريكاو معناي آن اين است كه 

انقلاب اسلامی ايران مادامی مخالف هستند كه بدانند اين انقلاب و حكومات برآماده از آن، 

 كند ها را در منطقه تهديد میمنافع آن

 
 مختصات جدولپراكنش عوامل اصلی حضور آمریكا در جنوب غرب آسيا در  5 شكل
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آمريكا در جناوب غارب  متحدهمیزان اثرگشاري هركدام از عوامل مؤثر بر حفور ايالات

آسیا، متفاوت و گوياي برخی حقاي  يابل تثمل است  به بیاان بهتار الزامااً هار عامال روي 

نیست  دموكراسی يكای از عاواملی اسات كاه روي هادف آمريكاا در  اثرگشارعامل ديگر 

و  موضو  تلاش براي تسلط سیاسی بر روي كشورهاي جنوب غارب آسایا اثرگاشار اسات

ي كه دارد، متثثر ادوگانهي آمريكا براي مقابله با گسترش اسلام را با حالت هاتلاشهمچنین 

 كرده است 

تلاش براي افزايش يدرت رژيم صهیونیستی ازجمله عوامل مساتقل و اثرگاشاري اسات 

كه عوامل ديگري مثل تلاش آمريكا براي جلوگیري از نفاوذ ريباا در جناوب غارب آسایا، 

براي تسلط بر منابع كشورها و نیز نو  مناسبات آمريكاا باا تلاش براي توسعه منطقه، تلاش 

 است  اثرگشار هاآنكشورهاي منطقه را متثثر كرده و بر روي 

شدت بر روي تلاش كه افزايش يدرت جمهوري اسلامی ايران به دهدیمنشان  هایبررس

ي نظاامی هاااهگيپاي نظامی آمريكا در منطقه مؤثر است و نیز افزايش هاگاهيپابراي افزايش 

آمريكا در منطقه توان اين كشور براي تسلط بر مويعیت جغرافیاايی جناوب غارب آسایا را 

 تسهیل كرده است 

ي آمريكا براي مقابله با آن، يكی از عواملی هاتلاشاز سويی انقلاب اسلامی ايران و 

شدت از سوي ساير عوامل مثل افزايش يادرت رژيام صهیونیساتی، تسالط است كه به

 رفتاهيپشزايش مناسبات آمريكا با كشورهاي منطقه و مويعیت جغرافیايی منطقه تاثثیر اف

 است 

ي هااتلاشي آن مهام اسات، رياثرپاشعامل مهم ديگري كه اشاره به نحوه اثرگاشاري و 

ي منطقه است  اين عامال از عوامال ديگاري هاحكومتآمريكا براي تسلط سیاسی بر روي 

ام، تلاش براي تسلط بر مويعیت جغرافیايی منطقاه، جلاوگیري مثل تلاش براي مقابله با اسل

 پشيرد از افزايش يدرت ايران و تلاش براي مقابله با ريبا تثثیر می
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 اثرگذاري عوامل مؤثر بر حضور آمریكا در جنوب غرب آسيا بر روي هم زانيم 7 شكل

 

 یريگجهينت

ي متمادي، علايه و انگیزه فراوانی هاههدمتحده آمريكا در طو  كند كه ايالاتتاريخ ثابت می

فارس داشته است  اين كشور منافع منطقه خلی  ژهيوبهبراي حفور در جنوب غرب آسیا و 

نظامی فراوانی را در اين منطقاه باراي خاود متصاور اسات و  بساچهايتصادي و سیاسی و 

 ت ي زيادي را براي اين حفور پرداخت كرده اسهانهيهز تاكنونرو ازاين

متحاده آمريكاا در منطقاه، پایش از ايان، بارهاا در رابطه با دلايل اصلی حفاور ايالات

  با اين حا  آنچاه كاه اندكردهها را تفسیر و آن برشمردهمتخصصان و مفسران اين دلايل را 

در اين بین شايد نقطه مغفاو  ماجراسات، بررسای ديیا  میازان اثرگاشاري ايان عوامال و 

ی به ياك نمااي مشاخص از ايان موضاو  و نیاز ترسایم ابیدستهدف  ها بادهی به آنوزن

 روشنی از آينده منطقه است 

ي جغرافیااايی و ژئااوپلیتیكی بااه همااراه هاااتیوايعگیااري از بااراي اياان موضااو  بهره

 رسد ی به گششته، الزامی به نظر مینگاهمیننگاري در كنار داشتن ي آيندههايتوانمند
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الگوهااي ژئاوپلیتیكی ايان داناش، چهاار الگاوي رابطاه  در دانش ژئوپلیتیك و مبحث

تاوان باا ها رفات، مبحاث مهمای اسات كاه میريابتی، سلطه، نفوذ و تعامل كه توضیح آن

 هايی كه مدنظر پژوهش حاضر بود، الگوي مسلط كنونی را از آن استنباط كرد بررسی

افازار ع و نرمبراي رسیدن به هدف، در پژوهش حاضر از تكنیك تحلیال اثارات متقااط

ي عوامال اثرگاشارمیك مك استفاده شد و پس از دريافت نظر كارشناسان در ماورد میازان 

متحده آمريكا در جنوب غرب آسیا، نسبت به تحلیال آن ايادام شاد؛ مؤثر بر حفور ايالات

ي هااحوزهها بر روي ابعاد مختلاف امنیات در عواملی كه براي دريافت میزان اثرگشاري آن

 ي شده بود بندمیتقسثل سیاسی، اجتماعی، ايتصادي، نظامی و جغرافیايی مختلفی م

افزار نشان داد كه عواملی، مثل افزايش يدرت نظامی ايران در منطقه جنوب خروجی نرم

ي اصالی آمريكاا اسات و ايان هااینگرانغرب آسیا و نفوذ ژئوپلیتیكی اين كشور، يكی از 

ي اساسی كه در منافع مشتر  با هااختلافبا توجه به  آمدهشیپكشور براي مقابله با شرايط 

 ايران دارد، بايد در منطقه حفور داشته باشد 

نگرانی آمريكا از كاهش يدرت نظامی رژيم صهیونیساتی و آنچاه كاه در اثار تغییارات 

را ناچاار كارده  هايیآمريكاشده است، موضو  مهم ديگري است كه  جاديمنطقه اكنونی در 

 طقه حاضر باشند است تا در من

ي جهانی به اين ديان و هايمندعلايهجدا از دو عامل مهم بالا، گسترش اسلام و افزايش 

نیز افزايش حفور و فعالیت ايتصادي و نظامی ريباي جهانی آمريكا همانند چین و روسایه 

را ناچار كرده اسات تاا در منطقاه  هايیآمريكادر جنوب غرب آسیا، مسئله مهمی است كه 

 ر داشته باشند و از افزايش نفوذ ريبا جلوگیري كنند حفو

در اين بین، پژوهش حاضر نشان داد، عواملی مثل افازايش مناسابات ايتصاادي باا 

كشورهاي جنوب غرب آسیا، تسلط بر مويعیت جغرافیايی منطقاه، تسالط سیاسای بار 

نیاز تغییار ی منطقه و رنفتیغحاكمان كشورهاي منطقه، تسلط بر منابع ايتصادي نفتی و 

اين يادرت  بلندمدتسبك زندگی مردم ازجمله اهداف اصلی آمريكا در راستاي منافع 

 جهانی است 
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، دموكراسی و تلاش براي ايجاد دموكراسای در كشاورهاي ذكرشدهدر میان همه عوامل 

منطقه تنها متغیر مستقل پژوهش شناخته شد؛ اتفايی كه شايد معنا و تفسیر بهتارين آن ايان 

هاا هام بود يا نبود دموكراسی در منطقه اهمیات نادارد  آن هايیآمريكاالزاماً براي  باشد كه

توانناد كشاورهاي دماوكرات و توانند با كشاورهاي ديكتااتوري كناار بیايناد و هام میمی

را تحمل كنند، مشروط بر آنكه منافع آمريكا در منطقه توسط كشاور ماورد نظار  سالارمردم

 تثمین شود 

يگر، عامل توسعه و تلاش براي توسعه كشورهاي منطقه است؛ دلیلی كاه موضو  مهم د

، اماا انادكردهبارها مقامات سیاسی آمريكايی در توجیه حفورشان در منطقاه باه آن اشااره 

پژوهش حاضر نشان داد كه چندان با حقیقت يكساان نیسات  درواياع و بار اسااس ماد  

غیر تثثیرپشيري است كاه از سااير عوامال تكنیك اثرات متقاطع، توسعه كشورهاي منطقه، مت

يافتگی كشاورهاي پشيرد و با توجه به دو حقیقت آشكار كنونی؛ يعنای عادم توساعهاثر می

شود كه اين دلیل باا خوبی روشن میمنطقه و نیز حفور دائمی و مداوم آمريكا در منطقه به

 خوانی ندارد وايعیت هم

اسبات ايتصادي با كشورهاي منطقه و تسالط بار بر اساس تفاسیر بالا و اينكه افزايش من

ها در منطقه است و از سويی نیز جلاوگیري منابع نفتی و غیرنفتی از اهداف اصلی آمريكايی

از افزايش يدرت نظامی ايران در جنوب غارب آسایا و نیاز افازايش يادرت نظاامی رژيام 

جملاه عوامال تثثیرگاشار ي نظامی آمريكا در منطقاه ازهاگاهيپاصهیونیستی در كنار افزايش 

ي ايتصادي هاحوزهتعیین شد، به نظر در شرايط كنونی و آينده امنیت جنوب غرب آسیا در 

امنیات؛  میدانایما چراكاهشدت تحت تثثیر يرار بگیرد و به چالش كشیده شود؛ و نظامی به

 صورتبههاي موجود و اين اهداف و عوامل تثثیرگشار يعنی فقدان تهديد در رابطه با ارزش

 شوند ها اشاره شد، تهديد يلمداد میيی كه به آنهاشاخصمستقیم براي 

همچنین الگوي رابطه ژئوپلیتیكی بر اساس تفاسیر بالا میاان كشاورهاي منطقاه جناوب 

متحده هیچ ارتباطی با تعامل و ريابت حتی با كشورهايی مثال عربساتان غرب آسیا و ايالات

ا نادارد و ايان كشاور در ففاايی باین الگاوي رابطاه آمريكا ماناانیپهمساعودي و سااير 
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كنند و نیز سالطه ی نفوذ در مقابل كشورهايی مثل ايران كه در برابرش مقاومت میكیتیژئوپل

 شوند، يرار دارد توصیف می مانشیپهمدر برابر كشورهايی مثل عربستان سعودي كه 

اسلام و مقابله با انقلااب  به عبارت بهتر آمريكا با تلاش براي جلوگیري از گسترش دين

ي نظامی در منطقه و نیز تغییر سبك زنادگی هاگاهيپااسلامی ايران در كنار تلاش براي ايجاد 

اياران دنباا  كناد و باا  ژهيوباهمردم، سعی دارد نفوذ خود را بر روي كشورهاي منطقاه و 

با كشاورهاي شرايطی مثل تلاش براي تسلط سیاسی بر حاكمان، افزايش مناسبات ايتصادي 

ي خاود را باراي اساتمرار الگاوي سالطه هااتلاشمنطقه و تسلط بر منابع نفتی و غیرنفتی، 

 ادامه دهد  مانانشیپهمژئوپلیتیكی بر كشورهايی مثل عربستان سعودي و ساير 

و حفاور آمريكاا در  هااتلاش، اداماه رودیمابر اين اساس آنچه براي آينده انتظاار آن 

را دارناد و ايان  ياكننادهيانعي هااساتدلا هاا باراي آن آمريكايی منطقه است؛ تلاشای كاه

وضعیت با توجه به افزايش حفور ساير ريبا در منطقاه و تقابال برخای كشاورها باا ايان 

 كند مثل ايران، اوضا  ملتهب آينده را گوشزد می هاتلاش
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