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چکيده
به دنبال وقوع اعتراضات مردمی در جنوب غربی آسیا پس از سال  0202میالدی  ،ایااتت متحاه باه عناوا
یکی از بازیگرا عمه ذی نفع در ای ن منطقه استراتژیک با اوضاع جهیهی مواجه شه .نظم آمریکایی موجود در
منطقه به دنبال این اعتراضات به چالش کشیه شه و برخی از متحهین آمریکا که حکومتهای غیر دموکراتیک
داشتنه ،ساقط شهنه و تحلیلگرا سیاست خارجی آمریکا نظرات گونااگونی در خصاو

نحاو مواج اه ایان

کشور با موج دموکراسی خواهی در منطقه ابراز کارد اناه کاه یفای از نظارات خاو بیناناه تاا بهبیناناه را در
برمی گیرد .آنچه در این پژوهش مورد پرسش قرار گرفته این است که چگوناه مای تاوا باه تحلیال درساتی از
استانهارد رفتاری آمریکا در قبال حوادث اخیار منطقاه دسات یافات در پاسا ،،ایان فرضایه مطارد شاه کاه
استانهاردهای دوگانه رفتاری ایاتت متحه در کشورهای منطقه نشا دهنه انصارا

از هژماو خاواهی و روی

آورد به راهبرد موازنه سازی است و بارزترین نمود این راهبرد را می توا در سوریه و بحارین مشااهه کارد.
برای تأییه فرضیه از رو

مقایسه ای ب ر گرفته شه و یافته های به دست آمه نشا از آ دارناه کاه آمریکاا در

شرایط کنونی امکا تها وم وضعیت هژمونیک در منطقه را از دست داد و به جای آ از ابزارهاای موازناه سااز
سیاسی ،دیپلماتیک و مالی خود در ج ت تضعیف رقیبی همچو سوریه استفاد کرد است و هم زما با هماین
ابزارها ،بحرین متحه خود را تقویت کرد است .همچنین عالو بر وضعیت این دو کشور ،حفظ مواز نه قاهرت
در کل منطقه نیز مورد نظر آمریکا بود که این هه

باا حمایات از رمیام و یوینساتی و عربساتا در مقابال

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

موازنهسازی ،آمریکا ،بحرین ،سوریه ،سیاست خارجی.

 .0استادیار روابط بینالملل دانشگا تربیت مهرس eslami.m@modares.ac.ir -
 .0دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگا ت را (نویسنه مسئول)hojjat.davand@ut.ac.ir -
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مقدمه
ن ضتهای مردمی در کشورهای عربی که از سال  0202میالدی دومینووار به را افتادناه،
نظم سیاسی منطقه را با چالش جهی مواجه ساختنه .نظم مستقر در منطقه که تاا قبال از ایان
رخهاد به ور عمه بر دولتهای غیر دموکراتیک ،سنتی ،باثبات و وابسته به آمریکا قوام یافتاه
بود ،به سمت دگرگونی رفت و موقعیت آمریکا در منطقه باا ت هیاه اساسای رو باه رو شاه.
درحالیکه پیش از این آمریکاییها با ارائه ردهایی همچو خاورمیانه بزرگ و حمله نظاامی
به عراق و افغانستا  ،رویکرد ت اجمی و هژمو خواهانهای را به نمایش مایگذاشاتنه ،اماا در
مواج ه با این قیامهای مردمی ترجیح دادنه که جوانب احتیاا را رعایات کنناه و از دخالات
نظامی در منطقه اجتناب کننه .همزما مقامات آمریکایی به کرات اعالم کردناه کاه مسائولیت
حفظ امنیت منطقه را به همپیمانا منطقهای خود واگذار کرد انه و از متحهین خود در منطقاه
درخواست کردنه که در خصو

امنیت منطقه مسئولیت بیشتری را به ع ه بگیرنه.

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
کشورهای شرق آسیا تأکیه شه .استراتژی چارخش باه آسایا بارای ننساتین باار در سانه
راهبردی «تهاوم رهبری ج انی آمریکاا اولویاتهاای دفااعی در قار  »00در ساال 0200
میالدی عنوا شه .همچنین دوناله ترامپ در «راهبرد امنیت ملی  »020۲چاین را باهعناوا
ت هیه و یک قهرت تجهیهنظر لب عنوا کرد است که بار اسااس راهبارد «موازناه از را
دور» ،هه

اولی آمریکا م ار چین در مرزهای خود است.

به نظر میرسه این تغییرات در سیاست منطقهای آمریکاا نشاا دهناه ناوعی چارخش
راهبردی در سیاست خارجی این کشور از هژمو لبی به موازنهسازی است .آنچاه در ایان
مقاله دنبال خواهه شه به ویژگیهای این چرخش راهبردی (چارچوب نظری) و چگاونگی
و چرایی پیگیری راهبرد جهیه موازنهسازی از سوی ایاتتمتحه در منطقاه و باهویاژ دو
کشور سوریه و بحرین که از مصادیق اتم و اکمل تغییر راهبارد آمریکاا در منطقاه هساتنه،
میپردازد.
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پيشينه تحقيق
راهبرد آمریکا در منطقه جنوب غرب آسایا ازجملاه موضاوعاتی اسات کاه ماورد توجاه
بسیاری از پژوهشگرا قرار گرفته و هریک از زاویه دیه خود باه ابعاادی از آ پرداختاهاناه.
ازجمله این پژوهشگرا میتوا به ادوارد هلی اشار کرد که در مقالهای تحات عناوا «یاک
استراتژی دفاعی برای ایاتتمتحه » ،به نقه راهبرد ت اجمی آمریکا در زما جرج باو

مای-

پردازد و راهبرد بهیلی را پیشن اد میدهه .از نظر وی یکجانبهگرایی ،بلنهپروازی و اساتراتژی
ت اجمی دولت بو

پس از  00سپتامبر ،موجب شه تا منافع ملی و جایگا بینالمللی آمریکا

حتی در بین همپیمانا آمریکا در اروپا و خاورمیانه تضعیف شود .از ایانرو نویسانه ضامن
برشمرد ویژگیهای یک راهبرد دفاعی ،عمل به آ را توویه میکنه(.)Haley, 2004
متیو کلی نویسنه دیگری است که به راهبرد سیاست خارجی آمریکا در منطقه جناوب
غرب آسیا پرداخته است .او در پژوهشی با عنوا «سیاست خاورمیاناهای آمریکاا و دولات
سرمایه ،بحث در تاری،نگاری امپریالیسم» ،به کااو

دتیال بنیاادین سیاسات امپریالیساتی

آمریکا در منطقه از نظرگاهی تاارینی پرداختاه اسات .ایان نویسانه معتقاه اسات تااری،
مواج ه آمریکا با خاورمیانه از دریچه تحلیل امپریالیسم قابل بازخوانی اسات .بررسایهاای
تارینی نشا میدهه که آمریکا هموار با مهاخالت نظامی در خاورمیانه باه دنباال اعماال
هژمونی خود در این منطقه بود و ایان مسائله ریشاه در همبساتگی دولات و سارمایه در
آمریکا دارد ).)Kelly, 2014
عمرو ثابت در مقالهای با نام «مئوپلیتیک نظم ج انی در حال تغییر :استراتژی آمریکاا و
تقلّا برای قلب اوراسیا» ،درک اقهامات دستگا تصمیمسازی ایاتتمتحه در سوریه و سایر
نقا خاورمیانه را در قالاب تارس از بساط مئاوپلیتیکی منطقاه و ه اور رقباایی جهیاهی
همچو روسیه ،چین و ایرا امکا پذیر میدانه و معتقه است که آمریکا برای م ار رقباا از
ساختارهای فکری و نظامی ب ر برداری میکنه ).(Sabet, 2015
همچنین بو وانگ در مقاله «مطالعهای در اوالد راهبرد جااری خاورمیاناهای آمریکاا»،
با اشار باه تغییار اوضااع پایشآماه در منطقاه ،تغییار راهبارد آمریکاا را یاک ضارورت

 / 051فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دهم ،شمار سیوپنجم ،ب ار  0911اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

برمیشمرد .به اعتقاد این نویسنه پس از پایا جنگ سرد ،ایاتتمتحه با به دسات آورد
جایگا تن ا ابرقهرت ،دخالتهای نظامی و سیاسی خود را بازآفرینی کرد اما پس از جناگ
 0229میالدی در عراق جایگا آمریکا در منطقه با به وجود آمه شرایطی همچو افازایش
قهرت دینی ایرا  ،گستر

تروریسم و بیهاری اسالمی به خطار افتااد .در چناین اوضااعی

آمریکا بهتن ایی نمیتوانه با چالشهای پیشآمه مقابله کنه و بایه با تعهیل استراتژی خود،
از متحهینش در منطقه یاری بنواهه ( .)Wang, 2013آنچه نوشتار حاضر را از پژوهشهاای
پیشین متمایز میکنه ،رد و تبیین فرضیه چرخش راهبردی سیاسات خاارجی آمریکاا در
منطقه غرب آسیا با مفروض گرفتن پایههای نظری روابط بینالملل و به آزمو گذارد این
فرضیه با مقایسه دو مورد سوریه و بحرین بود است.
روش تحقيق
رو

تحقیق در این پژوهش ،از نوع مقایسهای است و به ور مشنص از رو

مقایسه

جا استوارت میل استفاد شه است .میل به دو نوع مقایساه ،مبتنای بار نظاامهاای دارای
بیشترین شباهت و یا نظامهای دارای بیشترین تفاوت تأکیاه دارد کاه در ایان پاژوهش از
مقایسه نظامهای دارای بیشترین تفاوت استفاد شه است .این رو

شامل ماواقعی اسات

که موارد بسیار متفاوتی با هم مورد مقایسه قرار میگیرنه ،اگرچه هماه آ هاا در متغیرهاای
وابسته مشترک هستنه بنابراین هر حالت دیگری که در زما تحقیق وجود دارد ،مایتواناه
بهعنوا متغیر مستقل در نظر گرفته شود .راحی نظامهای دارای بیشترین تفاوت با راحی
نظامهای دارای بیشترین شباهت از نظر نقطه توجه و این واقعیت که در ماورد یاک متغیار
دقیق به کار نمیرود ،دارای تفااوت اسات .راحای نظاامهاای دارای بیشاترین تفااوت از
تفاوتهای بین کشورها به جای شباهتهای بین آ ها بهعنوا متغیر استفاد میکناه زیارا
جامعهشناسا دریافتهانه که تفااوتهاای باین کشاورها ،شاباهتهاای ممکان آ هاا را در
وورت وجود توضیح نمیدهنه .ایه اولیتر راحی نظامهای دارای تفاوت این است کاه
در مواردی که دارای متغیرهای متفاوت است ،تال

میکنه تا دریابه کاه چارا نتاایج باین
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آ ها در پایا مشابه

است )2008

توویفی -تبیینی و رو

 .(Anckar,رویکرد پژوهش بنا به موضوع و ماهیت تحقیق،

گردآوری داد ها نیز اسنادی-کتابنانهای است.

چارچوب نظری
چارچوب نظری – تحلیلی که برای تبیین راهبارد سیاسات خاارجی ایااتتمتحاه در
منطقه و به ور خا

دو کشور سوریه و بحرین در نظر گرفته شه است ،دارای شالود ای

واقعگرایانه اسات .درواقاع از اواول نظاری واقاعگرایای سااختاری و باهویاژ از نظریاه
واقعگرایی تهافعی برای تبیین ،تصور و درک الگوی تصمیمگیری دستگا سیاست خاارجی
ایاتت متحه از اوضاع پیشآمه در منطقه و ف م چرایی تجویز دستورالعمل متناسب باا آ
– موازنهسازی به جای هژمو لبی _ ب ر گرفته شه است.

واقعگرایي تدافعي (موازنهسازی)؛ جایگزین واقعگرایي تهاجمي (هژمونخواهي)
آنچه که سبب تشنص رئالیسم تهافعی شاه  ،ه اور و تولاه رئالیسام ت ااجمی «جاا
میرشایمر» بود است .بهعبارتدیگر رئالیسم تاهافعی روی دیگار ساکه رئالیسام ت ااجمی
است (نوروزی .)091۲ ،واقع گرایا ت اجمی در پی افزایش قاهرت نسابی هساتنه تاا از ایان
ریق با کاهش قهرت رقبایشا امنیت خود را در فضای هرج و مرج گونه نظام باینالملال
تضمین کننه ،در نقطه مقابل ،واقعگرایا تهافعی فقط خواها افزایش امنیت نسبی دولتهاا
در وحنه نظام بینالملل هستنه (برزگر .)005 :0911 ،در الگوی رفتاری ت اجمی ،یک ابرقاهرت
در حصول به اهها

خود مبادرت به استفاد از ت هیه و درن ایت زور علیه منافع امنیتای و

استراتژیک ابرقهرت دیگر مینمایه .جنگهای ناپلئونی و هیتلر در ساطح نظاام باینالملال
برای ایجاد هژمونی نمونههایی از این الگوی رفتاری است .بهی ی است که رفتاار ت ااجمی
همیشه در راستای تغییر وضع موجود انجام میپذیرد (میلر.)4-5 :09۲1 ،
در مقابل واقعگرایا تهافعی ،به دست آورد قاهرت حاهاک ری در هار شارایطی را باا
هه

دستیابی به هژمونی و درن ایت تضمین بقا قبول نهارناه ،چراکاه نتیجاه اقاهام در را
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دستیابی به این هه

را موازنهگرایی از سوی سایر کشورها میداننه که ممکن اسات مناافع

و بقای بازیگر را به خطر بیانهازد .کماا اینکاه در ماورد حکومات نااپلئو و آلماا ناازی
اینچنین شه

(2007: 75-76

 .)Mearsheimer,منظور از موازناهساازی نیاز تاال

کشاور یاا

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

مقابل (درواقعگرایی تهافعی از رق به ور عماه غیار نظاامی) ،باه دسات

میآیه .ضمن اینکه هه

ن ایی موازنهسازی افزایش قهرت ملی و تأمین منافع با استفاد از

اختالفات سایر بازیگرا است (سیفزاد  .)55-51 :0915 ،بایه گفت کاه در نظریاه واقاعگرایای
تهافعی فرض بر این است که محیط بینالملل چنها ت هیهآمیز نیست ،یعنی امنیت چناها
نایاب نیست و دولتها که این را درمییابنه ،دست به رفتار ت ااجمی نمایزنناه و تن اا در
شرایطی که احساس کننه ت هیهی علیه آ ها و منافعشا وجود دارد ،واکنش نشا میدهنه
و این واکنش اغلب شامل موازنهسازی و بازداشتن ت هیاهگر اسات (مشایرزاد  .)099 :0914 ،در
این دیهگا منابعی که معموتً ور
مصر

منابع خارجی میشود ،برای تأمین نیازهای داخلی قابل

است (جمشیهی.)90 :0915 ،

با این اووا

در این پژوهش برخال

نظر واقع گرایا ت اجمی ،اعتقاد بر این اسات

که تصمیم گیرنهگا در ایاتتمتحه  ،امنیت ملی و منافع راهبردی ایاتتمتحه را بناا باه
دتیلی که بها خواهیم پرداخت در گرو رفتار ت اجمی و افزایش قهرت در ج ت تسلط
کامل (هژمونی) نمیداننه تا بر این اساس دست به هر نوع اقهامی و به هر هزینهای بزننه.
به ور مشنص اجتناب از ت اجم نظامی و عهم پیروی از رویکرد میلیتاریستی یاکجانباه
در سوریه و بحرین نشا دهنه تهافعی بود سیاست خارجی آمریکاییها در این مناا ق
است و آ ها سعی دارنه با حفظ موازنه از ریاق کمتارین دخالات و هزیناه ممکان باه
اهها

خود دست یابنه .به عبارت دیگر آمریکایی ها باا پاذیر

قهرت برتر در منطقه نیستنه ،تن ا به دنبال این هه

ایان واقعیات کاه دیگار

هستنه که به واسطه متحهین خود در

منطقه از ب بود جایگا باازیگرا دیگاری همچاو روسایه و محاور مقاومات در منطقاه
جلوگیری کننه.
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با در نظر گرفتن همین معناست که استفن والت از مش ورترین نظریهپردازا واقعگرایی
تهافعی معتقه است که آمریکا برای دستیابی به اهها

مئوپلیتیک خود ،بایه تاال

کناه تاا

انگیز های سایر کشورها را برای مقاومت و منالفت و درن ایت موازنهسازی در برابر خاود
کاهش دهه ( .)Walt, 2000: 140از نظر والت ب ترین را برای دستیابی به اهها

آمریکاا در

منطقه پیروی از یک سیاست واقعبیناناه و متعاادل قاهرت و شابیه باه سیاساتی اسات کاه
ایاتتمتحه از سال  0145میالدی تا  0112میالدی دنبال کرد .در این دور  ،ایااتتمتحاه
بهعنوا «متعادلکننه دریایی» در منطقه روابط امنیتی نزدیکی باا چناهین کشاور داشات و
منافع استراتژیک مشنصی داشت و هه

اوالی ایااتتمتحاه جلاوگیری از تسالط هار

کشور واحه  -به ویژ اتحاد جماهیر شوروی  -بر منطقه بود .تا زمانی که خاورمیانه بازرگ
به بسیاری از قهرتهای جهاگانه تقسیم شه بود ،هیچ کشوری نمیتوانست جریا نفت را
متوقف کنه و بیشتر تولیهکننهگا نفت ،انگیز های آشکاری برای فرو

آ با قیمت باازار

ج انی داشتنه.
ایاتتمتحه نیازی به تسلط بر خود منطقه نهاشت .فقط بایه ا مینا پیها مایکارد کاه
هیچ کشور دیگری این کار را نکنه .بر این اساس ،این کشور در بیشاتر مواقاع باه متحاها
محلی متکی بود و نیروهای نظامی خود را جز در لحظات کوتا و نادر از منطقه خارج می-
کرد .حتی بعه از اینکه انقالب ایرا منجر به ایجاد کارگرو مشترک ساریع اتساتقرار شاه،
ایاتتمتحه آ واحهها را از منطقه به دور نگاه داشات و تن اا باا بارهم خاورد موازناه
قهرت ،آ هاا را وارد منطقاه کارد .ایااتتمتحاه هنگاام جناگ ایارا و عاراق از عاراق
جانبداری کرد و پس از حمله وهام حسین به کویت در سال  0112میالدی ،علیاه عاراق
موازنهسازی کرد.

)(Walt, 2013

محمهزاد ابراهیمی و همکارا نیز در این رابطه مینویسنه« :باه بااور واشانگتن وقتای
منافع حیاتی آمریکا در خطر نیست ،بقیه کشورها بایه مسئولیت و نگرانی بیشتری را متقبال
شونه» .اوباما در آکادمی نظامی وست پوینت در مه  0204میالدی ،در ایان باار مایگویاه:
«با ج انی مواجه هستیم که ت هیه مستقیمی علیه آمریکا وجود ناهارد کاه تاا آساتانه اقاهام
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نظامی پیش رود .در چنین وضعیتی ما بهتن ایی عمل نمیکنیم و شرکای خود را برای اقاهام
دستهجمعی بسیج میکنیم»

(محمهزاد ابراهیمی و همکاارا

 .)10 :0915 ،راهبارد اوباماا و تراماپ از

این منظر تفاوت چنهانی نهارد .یکی از جنبههای استمرار سیاست خاارجی اوباماا در دور
ترامپ ،تشویق متحهین به پذیر

بار بیشتر مسئولیت در منطقه است ،همچناین تراماپ در

برابر وسوسه ارسال تعهاد زیادی از سربازا به سوریه و نقا م م ،مقاومات کارد و مانناه
اوباما مهاخله عربستا سعودی در یمن را همراهی کرد). (Thompson, 2018
سیاست خارجی محتا انه و خویشتندارانه آمریکا منعکسکننه باور به محهودیتهاای
قهرت ایاتت متحه و خودداری از ههر رفتن منابع این کشور در موقعیتی آسیبزاست .در
پیش گرفتن این رویکرد در سیاست خارجی با اوول واقع گرایی تهافعی همنوانی بسیاری
دارد.
راهبرد هژمونطلبي آمریکا در غرب آسیا
در گذشته آمریکا متحهین منطقهای  -ابتها رمیم و یونیستی ،ایارا و ساپس عربساتا
سعودی  -را برای محافظت از منافع آمریکایی (و غربای) در منطقاه تقویات مایکارد اماا
و یونیستها از اعراب متنفر بودنه ،سعودیها فاقه اراد یا هرفیات عمال قاا ع بودناه و
سپس شا ایرا در سال  01۲1میالدی سرنگو شه .درواقع باا انقاالب ایارا  ،قاویتارین
متحه منطقهای آمریکا تبهیل به بزرگترین ت هیه برای متحها آمریکایی در سرتاسر منطقاه
شه ،ایان موضاوع ایااتتمتحاه را وادار کارد کاه بارای اولاین باار از لحاان نظاامی در
خلیجفارس درگیر شود ).(Pollack, 2015
پایا جنگ ایرا و عراق ،اتمام جناگ سارد و حملاه عاراق باه کویات ،انگیاز هاای
مضاعفی برای دست کشیه از سیاست دخالت غیر مساتقیم آمریکاا در منطقاه بودناه .باه
دنبال حمله عراق به کویت ،رئیسجم ور بو

فروتی را برای ایجاد «نظم ناوین ج اانی»

فراهم دیه و تصمیم گرفت که از گزینه جنگ حمایت کنه« .عملیات وفاا واحرا» از 0۲
مانویه  0110میالدی آغاز شه .آمریکاییها در این عملیات با همراهی نیروهاای مسالح 90
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کشور منتلف جنگیهنه .وفا وحرا در  01فوریاه  0110مایالدی باا موفقیات باه پایاا
رسیه .شکست وهام حسین اغلب اوج قهرت آمریکایی و نفوذ ج ا توویف میشه .یک
تیتر آ را «اوج برتری نظامی آمریکا» (بلر  )0201نامیه .این موضوع منجر به ایجاد پایگا هاای
جهیه ایاتتمتحه در بحرین ،کویت ،قطر و عربستا سعودی شه ).(CRISTOL, 2018
در ادامه همین رونه ،یازدهم سپتامبر نیز نقطه عطف تارینی دیگری باود کاه تماایالت
معطو

به یکجانبهگرایی و تقویت هژمونی آمریکا را افزایش داد .رد خاورمیاناه بازرگ

نومحافظهکارا با این مفروض پیریزی شه که مبارز با تروریسم در غرب آسیا از رهگاذر
توسعه اقتصادی و گستر

حقوق بشر و دموکراسی قابل تحقق است ،اماا دخالات نظاامی

در عراق و افغانستا و اشغال وتنیمهت عراق نهتن ا زمینهای برای رشه تروریسام شاه،
بلکه نمایانگر سیاست هژمو لبی آمریکا بود (محمودی و گودرزی.)441 :0910 ،
اما با وقوع تحوتت جهیه در منطقه غرب آسیا پس از سال  0202میالدی به نظر مایرسایه
بار دیگر سیاستهای مبتنی بر موازنهسازی و حمایت از متحهین بهعنوا راهبردی عملیاتیتار و
کمهزینهتر در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفته است که سعی میشود ابعااد آ باا
مطالعهای مقایسهای از عملکرد آمریکا در سوریه و بحرین توضیح داد شود.
موازنهسازی راهبردی آمریکا در سوریه و بحرین
ور

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

بحرین بایه گفت که بهرغم ماهیت یکسا دموکراسیخواهانه اعتراضات در این دو کشاور،
سیاست خارجی آمریکا در قبال آ ها از الگوی رفتاری یکساانی پیاروی نکارد اسات کاه
علت و چرایی آ را میتوا در قالب راهبرد موازنهساازی توضایح داد .هاه

از پیگیاری

راهبرد موازنهسازی چنا که گفته شه جلوگیری از افزایش نفاوذ و قاهرت رقباا و کااهش
ت هیهات ناشی از آ است .راهبارد موازناهساازی آمریکاا در ساوریه و بحارین ،یاف و
مجموعهای از کنشهای سیاسی ،دیپلماتیک ،اقتصادی و مالی را در برمیگیرد که متناسب با
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
در زمینه سیاسی و دیپلماتیک ،آمریکا هموار بهگونهای عمل کرد اسات تاا حکومات
بشار اسه را تحت فشار قرار دهه .در ادامه ساعی مایشاود کاه چگاونگی اعماال راهبارد
موازنهسازی آمریکا از منظر سیاسی و دیپلماتیک توضیح داد شود.
سازماندهي و حمایت از مخالفین جهت تضعیف نظام سوریه
نیروهای منالف اسه که مورد حمایت و سازما دهی آمریکاا هساتنه ،شاامل مناالفین
داخلی و خارجی میشونه .در داخل سوریه رئیسجم ور اوباماا و دولات وی از ماا اوت
سال  0200میالدی خواستار برکناری دولت بشار اساه شاه اسات و ائتالفای از نیروهاای
انقالبی و منالف را بهعنوا نماینه مشروع مردم سوریه باه رسامیت شاناخته و باه ارائاه
کمکهایی به این ائتال

مایپاردازد ) .(sharp and Blanchard, 2013در خاارج از مرزهاای

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

(سیمبر و همکاارا

 .)04 :0911 ،محاور اعتاهال متشاکل از کشاورهای عربساتا

سعودی ،مصر ،ارد و کشورهای خلیجفارس ،به جز قطر است که هه
در برابر محور مقاومت با همپیمانی آمریکاست

)(AlSaied, 2017

آ ها ایجاد موازنه

بنابراین ایاتتمتحاه باا

حمایت و سامانههی منالفا داخلی و خارجی دولت اسه دروهد است تا ضمن مباارز و
تضعیف دولت سوریه به موازنهسازی در منطقه مبادرت نمایه.
هجمه رسانهای و منزویسازی رژیم بشار اسد
در شرایط جنگ ،در زماا خواناه ماهارک متضااد ،پیاروی از برخای اواول کلیاهی
ضروری است .گرو متناوم همیشه عالقه به بیاعتبار کرد و حذ

حریاف خاود دارد.

به همین دلیل ،بایه شواهه آ را در برابر حریف با سوء هن جهی مشاهه کارد .باهعناوا
م ال ،نور راسن ،روزنامهنگار آمریکایی« ،جنگجویا منالف مرد » را بهعنوا غیار نظامیاا
بیگنا که توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شاه اناه ،تووایف کارد ).(Anderson, 2015
درگیریهای کنونی سوریه بهنوعی جنگ نیابتی در مقابل آمریکا و متحهینش تعبیر میشود.
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رسانههای گوناگو (تلویزیو  ،رادیو و اینترنت) ،یا بهوورت عماهی (هماا اور کاه در
روبرت مرداک پذیرفت که او از داراییهای رسانهای خود برای باه دسات آورد حمایات
عمومی از جنگ عراق استفاد کرد است) یا به ور س وی (از ریق پذیر

باهو سالال

یا بررسی دوگانه ا العات یا اه ارات ارفین باا مناافع متضااد) در پیشاروی مناافع ملای
ایاتتمتحه نقش دارنه ).(Simons, 2016: 2
با وقوع حمله با سالدهاای شایمیایی در نزدیکای دمشاق در  00اوت  0209مایالدی،
اوباما و کری با برچسبزنی از داشتن شواهه قطعی در مورد گناهکار بود اساه در حادثاه
شیمیایی خبر دادنه .درحالیکه ا العات قابل توج ی به دست آمه بود کاه نشاا مایداد،
دقیقاً مسئول اولی حمله چه کسی بود است .خبرگزاری «سی بی اس» ماننه دولت اوباماا
بیآنکه مشنص کنه چه اسنادی مبنی بر مسئولیت اسه در حماالت شایمیایی دارد ،رمیام
سوریه را شایسته مواخذ میدانست« .واشنگتن تایمز» ادعا کرد که «گزار

ساازما ملال،

متحیرانه و غیر قابل انکار است و شواهه به وضود نشا مایدهاه کاه تن اا رمیام ساوریه
میتوانسته این حمله را انجام داد باشه» .در حقیقات ،اگرچاه ثابات شاه کاه ساالدهاای
شیمیایی مورد استفاد قرار گرفته است ،اما گزار

سازما ملل هایچگاا گارو خاوای را

سرزنش نکرد (.)Simons, 2016: 9
به همین ج ت میتوا مهعی شه که رسانههای آمریکایی در کنار دولتمردا این کشور
مواج ه بی رفانهای با حوادث سوریه نهاشتهانه و در مواردی با انعکااس واروناه واقعیات،
دروهد مشروعیت زدایی و منزویسازی رمیم اسه در عروه داخلی و بینالمللی برآمه انه.
ابعاد سیاسي و دیپلماتیک راهبرد آمریکا در بحرین
برخال

آنچه در سوریه ذکر شه ،در بحرین ،ایاتتمتحه به دنبال تقویت حکومت آل

خلیفه بود است و در این را از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک خود ب ر گرفتاه اسات کاه
در ادامه به برخی از م مترین آ ها اشار میشود.
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تقدیر از روند اصالحات سیاسي در بحرین
در سال  0111میالدی پاس از روی کاار آماه شای ،حماه بان عیسای آل خلیفاه ،او
برخال

رویه پهر

در ابتها با آزادی هزارا زنهانی سیاسی و اجاز بازگشت به تبعیاهی-

ها ،اوالحاتی را وورت داد و درنتیجه روزنامههاای مناالف ،گارو هاای حقاوق بشار و
سازما های غیر دولتی ایجاد شهنه .البته فعالیت احزاب ممنوع شه و در عوض انجمنهای
سیاسی اجاز فعالیت پیها کردنه .شی ،حمه متع ه به تهوین قانو اساسی جهیه شاه و در
سال  0220میالدی مجوز فعالیت مجهد پارلما را وادر کرد .در چناین شارایطی جمعیات
شیعی «الوفاق» برخال

سایر گرو های سیاسی شیعه که انتنابات را تحریم کرد بودناه در

انتنابات شرکت کرد و توانست آراء چشمگیری را به دست آورد اما بهرغم حضور انجمن
«الوفاق» در کنار گرو های سنی در پارلما بحرین ،عماالً پارلماا در برابار دولات سانی،
قهرتی برای انجام اوالحات نهاشت .ایان موضاوع سابب تظااهرات  002هازار نفاری در
مانویه  0221میالدی شه .همچنین اداماه سیاساتهاای سارکوبگرانه و ضاه شایعی سابب
ناامیهی جامعه بحرین از رونه اوالحات شه و زمینه اعتراضات و تظاهرات گساترد ساال
 0200میالدی را فراهم ساخت (خواجهسروی و رحمتیپور.)011 ،0911 ،
از اینرو در  04فوریه موسوم به روز خشم و همزما با دهمین سالگرد اعاالم «منشاور
عمل ملی» 0از سوی حمه بن عیسی در سال  0220میالدی برای انجاام اواالحات ،اولاین
تظاهرات و اجتماع در میها لولو شکل گرفت .کشتارها در چنه روز بعه ،بحرا سیاسی را
در این جزیر کوچک به نقطه اوج رسانه .درحالیکه قبل از آ خواستههای مشنص ماردم
و رد گفتوگوی ملی از سوی ننستوزیر بحرین ،فضایی برای حالوفصال مساائل باه
وجود آورد بود ،اما کشاته شاه عاه ای از معترضاین و افازایش اساتفاد از خشاونت و
سرکوب توسط نیروهای امنیتی ،این فضا را تنگتر کرد

(ابراهیمی و همکارا

.)004 :0910 ،

در چنین شرایطی ،ایاتت متحه در ابتهای تظاهرات ،درجه ای از بی رفای را نشاا
داد ،اما زمانی که درگیری ها شاهت پیاها کارد ،حمایات خاود را از حکومات بحارین
1. National Act Charter

ااااااااا مقاله پژوهشی :چرخش راهبردی سیاست خارجی آمریکا در جنوب غربی آسیا از هژمو لبی به موازنهسازی 01۲ /

افزایش داد .در  05فوریه دانیلو مشاور امنیت ملی آمریکا در تماسی با ولیع ه ،ابتکار
رد گفتگوی ملی را ستایش کارد و از او خواسات تاا از حقاوق ج اانی در بحارین
ازجمله حق تجمع مسالمت آمیز در بحرین حفاهت کنه .درحالی که معترضاا حرکات
حمه بن عیسی آل خلیفه در اخراج چنه وزیر کابینه خود را در پاس ،گو یی به تقاضاای
خود ناکافی می دانستنه ،اوباما از اقهام پادشا حمایت کرد .او در یک نشست مطبوعاتی
فوری گفت « من از اعالم تغییر م م در کابینه توسط شا بن عیسی استقبال می کنم و به
تع ه او به اوالحات اذعا میکنم .ایاتت متحه از ارد گفتگاوی ملای باه رهباری
ولیع ه حمایت میکنه » ( .)Cooper and others, 2014: 371
حمایت از دخالت نظامي سرکوبگرانه خارجي در بحرین
آمریکا در برابر سرکوب و خشونت دولت بحرین و دخالت عربساتا ساعودی در ایان
کشور سکوت کرد و در هاهر همچنا رمیام آل خلیفاه را تووایه باه اواالد سیاسای و
گفتوگوی ملی میکنه .هیالری کلینتو در سفر  9دسامبر  0202میالدی خاود باه بحارین
گفته بود« :تحت تأثیر تع ه دولت بحرین باه مسایر دماوکراتیکی کاه در حاال پیماود آ
است ،قرار گرفتهام»

(ابراهیمی و همکاارا

 .)000 :0910 ،هیالری کلینتو همچناین در ماورد ورود

نیروهای شورای همکاری خلیجفارس به بحرین ،این را حق بحرین بهعنوا حق حاکمیات
آ کشور دانست که نیروهای شورای همکاری خلیجفارس را به قلماروی خاود باهواساطه
موافقتنامه امنیتی دفاعی دعوت کنه (ب رامای .)091۲ ،افزو بر این ،ماروری بار وقاایع اخیار
بحرین نشا میدهه ،مطالبات مهنی و مسالمتآمیاز ماردم بحارین ،متعاقاب سافر برخای
مقامات عالیرتبه نظامی و امنیتی آمریکا به این کشور ،با برخاورد نظاامی و امنیتای مواجاه
میشود

(امیر عبهالل یا

.)04۲ :0912،

این در حالی است که آمریکا بهوورت مهاوم و همزما  ،دخالت نظامی ساایر کشاورها
در سوریه را محکوم میکنه که این موضوع نیز نشا دهنه اعمال سیاستهای عملگرایاناه
این کشور در منطقه با هه

حفظ موازنه منطقهای است.

 / 011فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دهم ،شمار سیوپنجم ،ب ار  0911اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ابعاد مالي و اقتصادی راهبرد آمریکا در سوریه
ایاتت متحه در ول بحرا سوریه با پیگیری سیاستهای مالی و اقتصادی به پیگیاری
سیاست موازنه راهبردی پرداخته است که م مترین آ هاا اعماال تحاریم دولات ساوریه و
حمایت مالی از منالفا اسه بود است.
اعمال تحریم علیه سوریه
تحریم علیه سوریه شامل مجموعهای از تحریمها توسط دفتر کل دارایایهاای خاارجی
آمریکا ،0وزارت خزانهداری بریتانیا 0،اتحادیاه اروپاا ،ساازما ملال متحاه و چناهین ن ااد
نظارتی دیگر ،بهعنوا یکی از جامعترین تحریمهای در حال اجرا است .تحریمها در پاسا،
به حمایت دولت سوریه از تروریسم بینالمللی و نقض حقوق دموکراتیاک و حقاوق بشار
اعمال شه است .تحریمها از زما آغاز ،چنهین بار به دلیال افازایش خشاونت در منطقاه
افزایش یافتهانه .تحریمهای اعمالشاه در حاال حاضار شاامل محاهودیتهاای تجااری،
ممنوعیت سفر و نگاهداشاتن دارایایهاای برخای مقاماات ساوریه و همچناین ممنوعیات
سرمایهگذاری در سوریه توسط اشنا

آمریکاایی اسات

)2018

.(complyadvantage.com,

همچنین رئیس جم ور اوباما در اوت  0200میالدی در فرما اجرایی  ،09510دولت سوریه
و شنص بشار اسه را تحریم کرد .بر این اساس تمام داراییهای دولت سوریه مسهود شاه
و اتباع ایاتت متحه از تجارت و معامله با دولت سوریه منع شهنه و واردات فرآورد هاای
نفتی نیز از سوریه ممنوع شه

(احمه خا

بیگی.)0202 :0910،

حمایت مالي از مخالفان اسد
دولت اوباما تمایل خود را برای حمایت بیشتر از متحهینش در سوریه نشا داد اسات.
وی در سننرانی ما می خود در دانشکه افسری اه ار داشت که «بایه حمایاتهایماا را
1. OFAC: Office for Foreign Assets Control
2. HM Treasury
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در سوریه از کسانی که ب ترین جایگزین برای تروریستها و دیکتاتورهای بیرحم هستنه،
افزایش دهیم» .در  01موئن دولت اوباما اعالم کرد در حال بررسای کماکهاای بیشاتر باه
مبارزا میانهرو در سوریه است که در حال جنگیه با دولات اساه و داعاش هساتنه و از
کنگر درخواست کرد تا  522میلیو دتر برای آموز

و تج یز مبارزا تصاویب کناه .در

ما سپتامبر اوباما بار دیگر از کنگر درخواست تصویب مناابع اضاافی کارد تاا از منالفاا
سوری حمایت کنه (.)Lang and others, 2014: 1
همچنین دولت آمریکا در سال  0200میالدی از عزم خود برای ایجاد یک دفتر آماناس
توسعه بینالمللی ج ات برناماه ابتکاارات انتقاالی ساوریه باه کنگار خبار داد کاه در آ
هزینههای اولیه آ  5میلیو دتر برآورد گردیه است و هه
تغییر نظام سیاسی سوریه در بلنهمهت است

(احمه خا

آ حمایت ایاتتمتحاه از

بیگی.)0202 :0910،

در کنار این کمکهای مالی مستقیم ،آمریکاییها دروهد ارائه کمکهای ماالی از ریاق
سایر کشورها نیز هستنه .گرو دوستا سوریه یکی از را هایی است که دولت ایاتتمتحه
از آ برای حمایت از منالفا دولت بشار اسه استفاد میکناه .ایان گارو مجموعاهای از
کشورها و ن ادهای بینالمللی است که در خارج از شورای امنیت برای حل بحارا ساوریه
تشکیل شه است.
در دومین نشست این گرو که در ما آوریل در استانبول برگزار شاه ،دولات هاای
عربی  022میلیو دتر را برای پرداخت دستمزد مبارزا علیه دولت بشار اسه خواستار
شهنه .عالو بر این شورای ملی سوریه اعالم کرد کاه آ هاا حاهود  0۲1میلیاو دتر
کمک دریافت کرد اناه کاه حاهود  00میلیاو دتر آ از ساوی ایااتت متحاه باود
است(وثوقی و وفری . )004 :0915 ،درواقاع بار اسااس سیاسات موازناه راهباردی ،آمریکاا
دروهد است تا در ج ت تقویت متح هین و تضعیف رقبای منطقهای به کمکهای مالی
به آ ها مبادرت ورزد و این هه
سایر شرکای منطقهای محقق کنه.

را تا جای ممکن از ریق غیر مساتقیم و باا کماک
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ابعاد مالي و اقتصادی راهبرد آمریکا در بحرین
برخال

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

هیچ اقهامی برای تحریم و مجازات اقتصادی این کشور انجاام ناهاد اسات و همچناا باه
فعالیت گسترد اقتصادی خود در این کشور ادامه میدهه.
حمایت از اقتصاد بحرین
اقتصاد بحرین نسبت به سایر متحهین آمریکا در شورای همکاری خلیجفارس ضعیفتر
است و در پاس،گویی به مطالبات اقتصادی اک ریت شیعه هموار با مشکالتی روبهرو باود
است .از اینروست که آمریکا با سرمایهگذاری خارجی در این کشور (شاامل فعالیات 012
شرکت آمریکایی در بحرین و مراودات تجاری  0میلیارد دتری در ساال  020۲مایالدی) و
انعقاد پیما تجاری دوجانبه از سال  0224مایالدی در ج ات تقویات اقتصااد ایان متحاه
قهیمی که از سال  0141میالدی میزبا نیروی دریایی آمریکاست ،تاال

کارد اسات .در

سال  0204میالدی ،نزدیک به  12دروه درآمه دولتی این کشور از فرو

هیاهروکربنهاا

به دست می آمه که با نزول قیمت نفت ،کمبودهای مالی تشهیه شه است .ازجمله کمک-
های مالی آمریکا به بحرین میتوا به حمایتهای مالی ملسسه ابتکار مشاارکت آمریکاا و
خاورمیانه 0در کمک به شرکتهای کوچک و متوسط بحرین و همچنین کمک  9.5میلیاو
دتری ونهوق حمایتهای اقتصادی 0اشار کرد.

)(Katzman, 2018: 28

تداوم مراودات تجاری و سرمایهگذاری اقتصادی در بحرین
درحالیکه قطع و یا کاهش ارتبا ات اقتصادی آمریکا با بحرین میتوانه بهعنوا ابزاری
در ج ت اوالد رونه سیاسی حاکم بر این کشور مورد استفاد قرار گیرد ،مشاکل باه نظار
می رسه که چنین اتفاقی بیفته .چراکه هم بحرین به آمریکا نیااز دارد و هام ایااتتمتحاه
1. MEPI
2. ESF
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نیازمنه بحرین است .توقع این بود که واشنگتن بحرین را با ممنوعیت فرو

اسلحه مواجه

کنه ،همچنین میتوانست از سیتی بانک ،مایکروسافت ،آمریکن اکسپرس و دیگار شارکت-
های آمریکایی بنواهه که بحرین را ترک کننه و یا میتوانست ت هیه باه قطاع تفااهمناماه
تجارت آزاد آمریکا و بحرین کنه ،اما آمریکا هیچ جایگزین واقعیای برای بحرین در منطقه
نهارد و بعیه به نظر میرسه که مقامات آمریکایی در قباال ایان تقاضااهای حقاوق بشاری
انعطا

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

منطقهای در ج ت حفظ وضع موجود منطقه کاه از مللفاههاای سیاسات موازناه راهباردی
شمرد شه ،قابل تحلیل است.
اهداف راهبرد موازنهسازی آمریکا در منطقه
تاکنو به چرایی و چگونگی پیگیری راهبرد موازناهساازی از ساوی ایاالت متحاه در
منطقه با تمرکز بر مقایسه سوریه و بحرین پرداخته شه .در ادامه بر آ خواهیم باود کاه باه
تبیین اهها

پیگیری راهبرد موازنهسازی در منطقه بپردازیم.

منحرف کردن و مهار موج دموکراسيخواهي و آمریکاستیزی در منطقه
از زمانی که در کشورهای تونس ،مصر ،لیبی ،یمن و عربستا و دیگر کشورهای عربای
جنبشهایی را افتاد ،تحوتت منطقه عربی به سمت و سویی رفت که به اعتقاد بسایاری از
کارشناسا شاهه شکل گیری نظم منطقهای جهیهی هستیم .درواقع باا وقاوع انقاالبهاای
عربی -اسالمی ،تمامی معادتت سیاسی و راهبردی منطقه تغییر کارد و معاادتت جهیاهی
شکل گرفت

(سلطانینژاد و همکارا

.)020 :0915 ،

اهمیت این نظم جهیه تا جایی است که آمریکا نیز ناچار به باروز واکانشهاا و اتنااذ
استراتژیهایی در برخورد با تحوتت مذکور بود است .تال

ج ت حفظ وضاع موجاود،

ج ت دهای باه شایو هاای انتقاال قاهرت و ماهیریت انتناباات از اساتراتژیهاای کاال
ایاتتمتحه در قبال تحوتت و انقالبهای شاکلگرفتاه موساوم باه بیاهاری اساالمی در
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کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است (غفوری .)0 :0915 ،به ورکلی میتاوا گفات
که راهبارد اوالی مقاماات ارشاه واشانگتن ،پاس از شکسات سیاسات م اار و شکسات
جنبشهای مردمی در خاورمیانه عربی ،بر ههایت و کنترل قیامهای مردمای باا هاه

روی

کار آورد رهبرا همسو و یا ممانعت از حکومت رهبرا غربساتیز تعلاق گرفتاه اسات.
برای نمونه باراک اوباما و هیالری کلینتو در واکنش به انقالب مردمی مصر مطرد نمودناه
که از راهبرد «دموکراسی ههایتشه » یا «دموکراسی کنتارلشاه » ،اساتفاد خواهناه نماود
(خسروی و م اجری .)44 :0910 ،از اینرو به نظر میرسه باه هماا نسابت کاه مناافع رمیامهاای
اقتهارگرا و محافظهکار خاورمیانه با لزوم م ار و محو حرکتهای مردمی پیونه خورد اسات،
به هما نسبت منافع ایاتتمتحه نیز با پیشگیری از روی کار آماه جریاناات و گارو هاای
سیاسی ضه آمریکایی-ضه غربی از دل حرکتهای مردمی در ارتبا اسات

(سالیمانی و قاسامی،

 .)41 :0919این راهبرد چنانچه به تفصیل در این پژوهش مورد بررسای قارار گرفات ،در ماورد
سوریه و بحرین نیز به اجرا گذاشته شه است.
پیگیری منافع اقتصادی در کشاکش بحران
به ازای پیگیری و اجرای سیاست موازنهسازی در منطقاه ،مناافع اقتصاادی نیاز نصایب
آمریکا میشود که در ادامه م مترین آ ها مورد اشار قرار میگیرنه.
ایجاد رقابت تسلیحاتي و فروش اسلحه در منطقه
هما ور که باری بوزا اذعا دارد ،کشورهای شمال از وابستگی و رقابت کشاورهای
ج ا سوم به ت یه تسلیحات بهعنوا منبع نفوذ استفاد مایکنناه و فشاارهای اقتصاادی و
امنیتی عمه ای را به این کشورها در ج ت وفق داد تسلیحات خود با اساتانهارد فنااوری
روز دنیا که در اختیار کشورهای شمال است ،اعمال میکننه .این عامال کشاورهای ج اا
سوم را به ور فزاینه ای در برابر تحوتتی که در محیط امنیتی منطقه خویش رخ مایدهاه،
آسیبپذیر میکنه (موساوی .)009 :0911 ،این وضعیت پاس از بیاهاری اساالمی در منطقاه باه
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وجود آمه است .آمریکا نیز در پرتو بحرا آفرینی در منطقه در پی آ است تا بازار مناسبی
را برای فرو

تسلیحات خود به وجود آورد .شواهه موجود نشا میدهه که هامزماا باا

تحوتت بیهاری اسالمی در منطقه خاورمیانه ،فرو

تسلیحات آمریکا به سه برابار افازایش

یافته است (جعفری و پیر محمهی.)41 :0919،
در همین ارتبا میتوا به گزار

ساتنه انستیتوی ج انی پژوهش والح ،موساوم باه

سیپری ،0دربار هزینههای نظامی و تجارت اسلحه ج ا در سال  0209میالدی اشار کارد.
بر پایه این گزار  ،آمریکا با  142میلیارد دتر و چین ،روسیه و عربستا به ترتیب با ،011
 11و  1۲میلیارد دتر ،بیشترین بودجه نظامی را داشتهانه .عربستا با هزینه  1.9دهم دروه
از تولیه ناخالص داخلی خود بیشترین س م ایان شااخص در ساطح ج اا را دارد .نکتاه
جالب ،وهرنشینی آمریکا در بین فروشانهگا اسالحه اسات کاه  01درواه کال فارو
تجارت مرگ را در اختیار دارد
تسلیحاتی و فرو

(خبرگزاری فردا)0919/0/01 ،

بنابراین میتوا باه ایجااد رقابات

گسترد اسلحه بهعنوا یکای از انگیاز هاای اوالی پیگیاری سیاسات

موازنه راهبردی در منطقه توسط ایاتتمتحه آمریکا اشار داشت.
کاهش قیمت نفت بهواسطه درگیری بازیگران فعال در سوریه و بحرین
در شرایطی که انتظار میرفت به دنبال ناآرامیهای منطقهای ،قیمت ج انی نفت باه اور
بیعی افزایش پیها کنه ،اما برخال

انتظار این اتفاق نیفتاد ،بلکه کاهش قابل توجاه قیمات

نفت نیز حادث شه .تا جایی که در ساال  0204مایالدی (اوج تانشهاای منطقاه) ،قیمات
ج انی نفت بیشترین کاهش قیمت ساتنه را از زما بحرا مالی سال  0221میالدی تجرباه
کرد .تقریباً کل این سقو آزاد قیمت نفت از ما موئن به این ر

اتفاق افتاد ،یعنی زمانی

که قیمتها باتی  022دتر در هر بشکه بود و در معامالت پایا سال ،قیمت نفت برنت به
 5۲دتر و  99سنت و نفت وست تگزاس اینترمهییت به  59دتر و  0۲سنت رسیه .اگرچاه
تأثیر عواملی همچو افزایش تولیه نفت آمریکا و کانادا و رسیه تولیه نفات آمریکاا باه 1
1. SIPRI
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میلیو بشکه در روز در کنار کاهش رشه اقتصادی چین ،ماپن و اروپا غیر قابل چشمپوشی
است

(خبرگزاری تسنیم)0919/02/00 ،

اما افزایش تولیه عربستا با هه

رقاباتهاای منطقاهای

نیز بسیار قابل توجه است .عربستا از سال  0204مایالدی تولیاه نفات خاود را باه میازا
بیسابقه افزایش داد و به رکورد  02.۲میلیو بشکه در روز رسانه امری که موجب کااهش
بیش از  52دروهی ب ای نفت شه .در اثر این اقهام ،ی ساالهاای گذشاته ،افات شاهیه
قیمت نفت ،بسیاری از تولیهکننهگا را با مشکل کاهش بودجاه مواجاه کارد و پیاماههای
اقتصادی ناشی از آ به اعتراض و ناآرامی در برخی کشورهای خاورمیانه و آمریکای تتاین
منجر شه (پرس تی وی.)0915/20/05 ،
اساساً یکی از اههافی که عربستا در موضوع کااهش قیمات نفات دنباال مایکناه باه
موضوع فشار بر ایرا برمیگردد .از دهه  01۲2میالدی تاکنو  ،استفاد عربستا سعودی از
نفت خام بهعنوا سالحی در برابر رقیب خود ایرا  ،بیسابقه نبود است .در ناوامبر 0221
میالدی ،نیز نوا

عبیه ،یکی از مشاورا امنیتی عربستا سعودی ،در مقالهای در واشانگتن

پست نوشت« :اگر عربستا سعودی تولیهات نفت خام را افزایش و قیمت را تا پنجا دروه
کاهش دهه ،این مسئله برای ایرا ویرا کننه خواهه بود و تواناییهای ایرا را در هاهایت
وهها میلیو شبهنظامی شیعه در عراق و دیگر منا ق ،کاهش خواهاه داد» .هاه

دیگاری

که سعودیها با هماهنگی آمریکا دنبال میکننه ،حمایت از کااهش قیمات بارای فشاار بار
روسیه ،هم زما با فشارهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا بار مساکو اسات زیارا تنبیاه
روسیه بار سار مسائله ساوریه و همچناین اوکاراین ازجملاه ماواردی اسات کاه در بعاه
سیاستهای منطقه ای و همچنین همراهی بین المللی برای عربساتا حاائز اهمیات باود و
هست (خبرگزاری الوقت.)0919/02/02 ،
درواقع ایاتتمتحه در راستای پیگیری سیاست موازنهسازی ،باا اساتفاد از اختالفاات
قهرتهای منطقهای از سیاستهای نفتی متحه خود عربستا سعودی ،حمایت میکنه و باا
کاهش قیمت ج انی نفت از این ریق ،ضمن فشار آورد به رقبای خود روسایه و ایارا ،
زمینه را برای کسب منافع اقتصادی فراهم میکنه.
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نتيجهگيری
در شرایط کنونی تغییر در ساخت قهرت منطقه ،الزامات راهباردی و رفتااری تااز ای را بار
سیاست خارجی آمریکا بار کرد است .نقش تعیینکننه جنبشهاای مردمای در تغییار سااخت
حکومت کشورهای وابسته به آمریکا ،ایجاد ائتال های ضه آمریکایی منطقهای و فرامنطقاهای و
برهم خورد رابطه استراتژیک آمریکا و رمیم و یونیستی باا کشاورهای در معارض تحاوتت
ساختاری ،موجب کنار گذاشتن راهبرد ایهئولومیک و ت اجمی پس از یازد ساپتامبر شاه و در
عوض سیاست عملگرایانه و محافظهکارانه موازنهگرایی جایگزین شه است .در راهبرد موازناه
به جای دستیابی به هژمونی به جلوگیری از افزایش قهرت سایر بازیگرا تأکیه میشود.
از اینرو آمریکا سیاست خاورمیانه بزرگ را با اهها

کوتا مهتتار و دساتیاافتنیتاری

همچو جلوگیری از قاهرت گارفتن محاور مقاومات ،ممانعات از شاکلگیاری ائاتال
قهرتهای فرامنطقهای نظیر روسیه و چین ،منحر

باا

کرد و م ار ماوج دموکراسایخاواهی و

آمریکاستیزی در منطقه ،ایجاد رقابت تسلیحاتی و فرو

اسالحه در منطقاه و کااهش قیمات

نفت بهواسطه درگیری بازیگرا فعال در منطقه تعویض کرد است .تحلیل چرخش راهباردی
سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا ،تن ا از رهگذر توجاه باه تغییارات سااخت و هنهساه
قهرت در منطقه امکا پذیر است .به این دلیل که ساخت درونی قاهرت ،ن ادهاا و کنشاگرا
تصمیمساز و فرآینههای منجر به اتناذ راهبردهای جهیه در آمریکا ،تغییر چنهانی نهاشاتهاناه
و در فرض پذیرفتن تعیینکننهگی جایگزینی سیاستها با تغییر رئیسجم اور ،در ایان مقالاه
نشا داد شه که موازنهسازی و اجتناب از رفتار ت اجمی ،راهبارد مشاترک هار دو حازب و
رئیسجم ور آمریکا بود است .آنچه که در ایان مقالاه ساعی بار واورتبناهی آ رفات،
توضیح واکنش دوگانه و متعارض ایاتتمتحه در مواج ه با دموکراسیخاواهی در ساوریه و
بحرین بود که با واکاوی مف ومی و نظری راهبرد موازنه و چگاونگی و غایاات پیگیاری ایان
سیاست ،نشا داد شه که رفتار متعارض آمریکا که در ذیل راهبارد منطقاهای آ قابال درک
است ،متأثر از سیاست موازنهگرایی بود که نشا گر افول فزاینه سیاساتهاای جاا لباناه و
تضعیف جایگا و موقعیت آمریکا در منطقه غرب آسیا است.
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ابراهیمی ،ش روز والحی ،محمهرضا و پارسایی ،سیه م هی (« ،)0910بررسی واکنشهای آمریکا و
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خواجهسروی و رحمتیپور (« ،)0911هویت و سیاست خاارجی جم اوری اساالمی ایارا در قباال
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