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Abstract  
The purpose of the present study is to assess the policy of the U.S decentralization from West Asia and its 

consequences on the national security of the Islamic Republic of Iran. The method of study was descriptive 

analysis and the findings show that the policy of the U.S decentralization from West Asia, despite giving 

responsibility to the regional allies of America, has paved the way for the emergence of trans-regional 

powers such as the Britain, France, and NATO as well as intensified competition between regional powers, 

thereby creating new challenges for the national security of Iran.  
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 چکیده
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  مقدمه .0

 دولت آمریکا قرار داشته است. آمریکا پس از جنگ جهانی توجه موردغرب آسیا، از دیرباز 
. در باشد یمبه دنبال کسب سلطه بر غرب آسیا  .و هالیفورد مکیندر 5دوم، براساس نظریات آلفرد ماهان

ی خود یعنی ایران و عربستان ا منطقههای   قطب لهیوس  بهتا  کرد یم، آمریکا تالش 9135ی مانند دهه ا برهه
 سعودی، مسائل غرب آسیا را مدیریت نماید. اما با وقوع انقالب اسالمی، ایران از ترتیبات امنیتی

 خارج شد. شرایط جدید باعث گردید تا آمریکا به دنبال متحدین جدیدی در منطقه متحده  االتیامدنظر 
 باشد. 

زیر از حضور نظامی در منطقه افزایش دامنه جنگ ایران و عراق، ناگ تبع به، آمریکا 9195از اواسط دهه 
شد. حمله عراق به کویت و مقابله نیروهای ائتالف به فرماندهی آمریکا با رژیم بعث عراق، باعث افزایش 

، آمریکا همچنان به توسعه حضور خود 9115در منطقه گردید. در طی دهه  متحده  االتیاحضور نظامی 
حمله نظامی به افغانستان و عراق و انعقاد قراردادهای  لهیوس بهیازده سپتامبر، آمریکا  پرداخت. پس از

، همچنان به تحکیم حضور نظامی خود در منطقه پرداخت. فارس  جیخلامنیتی با کشورهای عربی حاشیه 
ی برای این کشور بود. بحران مالی ا دهیعداما حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، واجد مشکالت 

ی سیاست خارجی ها نهیهز، باعث گردید تا الملل نیبی جدید در محیط اه قدرتو ظهور  2559سال 
از  متحده  االتیایی تمرکززداآمریکا به طرز چشمگیری افزایش پیدا نماید و برونداد اصلی آن، در قالب 

 منطقه غرب آسیا متجلی گردید.
ی نیآفر نقشمستقیم، به  آمریکا در یک تغییر بنیادین، تصمیم گرفت تا حضور خود در منطقه را از حالت

تا با وارد کردن متحدین خود به مدیریت امور غرب آسیا،  کند یمتالش  متحده  االتیانیابتی تبدیل نماید. 
متحدین  ازجملهاهداف خود بپردازد.  نیتأمبه  زمان همی سیاست خارجی خود را کاهش داده و ها نهیهز

 .باشد یم 3خود در منطقه را توسعه داده است، ناتو یی از غرب آسیا، حضورتمرکززداآمریکا که پس از 
با  9110با این وجود، باید در نظر داشت که حضور ناتو در منطقه، مسبوق به سابقه است. ناتو از سال 
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همکاری امنیتی خود را با کشورهای منطقه آغاز کرد و پس از حمله  5ی مدیترانهوگو گفتتشکیل برنامه 
ناتو  2550ی نظامی خود در این کشورها را شروع نمود. در سال نیآفر نقشراق، آمریکا به افغانستان و ع

، حضور خود در غرب آسیا را توسعه داد و وارد فاز همکاری .برنامه ابتکار همکاری استانبول لهیوس به
 یی از غرب آسیا، ناتو در سالتمرکززداشد. پس از اتخاذ سیاست  فارس  جیخلامنیتی با کشورهای حاشیه 

 تیمأموری برقراراقدام به  راً یاخ، اولین مرکز کنترل فرماندهی خود را در کویت افتتاح نمود و 2593
 مستشاری خود در عراق کرده است. 

رژیم صهیونیستی هم وارد  راً یاخناتو تنها متحد آمریکا نیست که وارد منطقه شده است. بلکه بریتانیا و 
واجد پیامدهایی برای جمهوری  قطعاً له مسئولیت به متحدین، یی و احاتمرکززدا. این اند شدهمنطقه 

ی اخیر آشکار ها سالی آمریکا در ا منطقهاسالمی ایران خواهد بود. آنچه از تحوالت سیاست خارجی 
وظیفه تقابل مستقیم با ایران را به متحدینش واگذار نماید.  خواهد یم، این است که آمریکا باشد یم
چالش خود در  نیتر مهمناتو گرداگرد مرزهای ژئوپلیتیک ایران حضور دارد. آمریکا ی که اکنون ا گونه به

 لهیوس  بهکند تا  یم. بنابراین، تالش دینما یممنطقه غرب آسیا را، از ناحیه جمهوری اسالمی ایران احساس 
متحدین خود به برنامه تقابل با ایران، با این چالش مقابله نماید. لذا، بررسی آخرین  کردن واردتاکتیک 

یی آمریکا از غرب آسیا و آثار آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران حائز تمرکززداتحوالت سیاست 
در این رغم اهمیت این موضوع،  علی دهد یمی موجود نشان ها پژوهش، بررسی وجود  نیا بااهمیت است. 

 به موارد زیر اشاره کرد.  توان یم ها آن ازجملهزمینه تاکنون آثار پژوهشی محدودی منتشر شده است. 
استراتژی چرخش به آسیا، خیزش چین و »(، در پژوهشی با عنوان 9311) شناس زدانجمشیدی و ی

را  کایآمر یارجخ استیس تیاولو به کیفیپاس-ایآس منطقه تبدیل لیدال ،«سیاست امنیت ملی در آسیا
 و الملل نیب ستمیس در کایآمر ینسب قدرت تحوالت روند یبررس نتایج حاکی از آن بود که بررسی کردند.

 -ایآس منطقه افتنی تیاولو یاصل علت ن،یچ قدرت ندهیفزا رشد با همزمان کشور نیا قدرت ندهیفزا افول
 یبرا یتالش زین ایآس به چرخش یاستراتژ شدن مطرح و بوده کایآمر یخارج استیس در کیفیپاس

 .است ایجاد شده قدرت -نقش یها شکاف بردن انیم از و ستمیس به تعادل بازگرداندن
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 غرب یجار یها بحران قبال در کایآمر یراهبردها»پژوهشی با عنوان  در ( نیز9319یی )آقا و یاکرم
 قبال در کایآمر راهبرد بر ییتمرکززدا استیس راتیتاث، «داعش یمورد مطالعه: قایآفر شمال و ایآس

 ینیزم یروهاین خروج بر مبنای نتایج بدست آمده،. را بررسی کردند داعش، ژهیوه ب و یستیترور یها گروه
 ،مریکاآ یا منطقه نیمتحد تر پررنگ حضور با آن یزمان هم و قایآفر شمال و ایآس غرب منطقه از کایآمر

 به چرخش راهبردآن، اتخاذ  تبع به وآمریکا از حضور مستقیم در منطقه غرب آسیا  کردیرو رییتغ از نشان
 .دارد در منطقه شرق آسیا کشور نیا و افزایش حضور شرق

 به فارس  جیخل از کایآمر کیاستراتژ چرخش»(، هم در پژوهش خود با عنوان 9311) لتنیپ و یزارع
 و نفت ریذخا در بزرگ یها قدرت ریسا و کایآمر تیوضع منظر، تالش کردند از «کیفیپاس -ایآس ۀمنطق

این موضوع را بررسی  ایاسترال و .نآ آسه با شتریب تعامل و ژاپن و هند ،نیچ با یهمکار و رقابت و 5لیش گاز
  کنند.

 ک،یفیپاس -ایآس منطقه به ایآس غرب از متحده االتیا کردیرو رییتغ رغم یعل توان گفت، در مجموع می
ه ب لهأمس نیا ابعاد به حاضر یها پژوهش از کدام چیه در و نگرفته صورت موضوع نیا به الزم توجه تاکنون،

 یبررس درصدد رو پژوهش پیش بنابراین، نشده است. یکاف اهتمام ران،یا یمل تیامن بر آن یامدهایپ ژهیو
 . باشد یم موضوع نیا

 چارچوب نظری. 3

تدوین شده است. این  انهیگرا واقعسیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا همواره با محوریت رویکرد 
یی مشروط قابل ارزیابی گرا واقعیی از واقع ساختاری تا گرا واقعی ها نحلهدر ادوار مختلف در قالب  مسئله

یی تدافعی گرا واقعقالب  در توان یم، تحوالت کنونی در سیاست خارجی آمریکا را وجود  نیا باباشد.  می
. برای باشد ینمی در خصوص وقوع رقابت یا همکاری داور شیپگرایی تدافعی به دنبال   بررسی نمود. واقع

توانند پیشاپیش از نتیجه   ها نمی  است. دولت زیآم مخاطرهگرایی تدافعی، رقابت نیز همچون همکاری   واقع
شان را به مخاطره بیاندازد، رها   چنین رقابتی را که امنیت ها آنیک مسابقه تسلیحاتی یا جنگ مطمئن باشند. 

 . (TaliaFero, 2000: P. 138) کنند  می
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ات یا  وقوع هرگونه رقابت یا همکاری به ادراک فردی یا جمعی کنشگران از سطح تهدید بستگی دارد. نیِّ
جویانه   و یا وضعیت همکاری زیآم بترقاشرایط  کننده نییتعتواند   اقدامات یک کنشگر یا گروهی از آنان می

 .(Jervis, 1998: P. 986) قواعد بازی، میان آنان باشد

ی از موقعیت یکدیگر داشته باشند، آنگاه بدون توسل به همکاری، بازی را زیدآمیتهداگر کنشگران تلقی 
 زیدآمیتهدبرند، اما عکس این حالت، اگر کنشگران فاقد تلقی   ی احتمالی پیش میها نهیهزبه انگیزه تقلیل 

ی توسل همکاری سازوکارهااز موقعیت یکدیگر باشند، آنگاه این امکان وجود دارد که کنشگران مذکور به 
 (.29ص :9310فر و منوری،  ی رفع کنند )ابراهیمیکل بهی احتمالی را سرشکن کرده یا ها نهیهزجویند و 

ی دالیل خوب  بهتواند   خصوص نهادهای امنیتی نیز صادق است. عنصر ادراک می استدالل فوق در
 :9390 ی کنشگران در مقابل یکدیگر را در چارچوب مذکور تبیین نماید )فالتزگراف و دوئرتی،بند صف

 (.010ص
 توان در موارد زیر خالصه کرد:  گرایان تدافعی را می  واقع موردنظرهای   شاخصه

 است. الملل نیبها در روابط   یدات، موتور محرکه رفتار دولتتصور از تهدـ 
 :9310گیرند )سیمبر و همکاران،   و اتحادها براساس تصور از تهدید مشترک شکل می ها ائتالفـ 

 (.19ص
 توان به شرح زیر برشمرد: گرایی تدافعی را می  ترین مفروضات واقع مهم

منظور از معضل امنیت، شرایطی است که در آن تالش یک دولت برای افزایش امنیت  5ـ چالش امنیت:
ی همیشه منجر به امنیت طلب توسعهگرایان تدافعی،   شود. به نظر واقع  خود باعث کاهش امنیت دیگران می

 شود.   نمی
ار دولت از طریق های مادی بر رفت  ساختار ظریف قدرت و توانمندی ریتأث های ذهنی رهبران:  ـ برداشت

برهای  ی تاریخی و میانها اسیقبر مبنای  معموالً  ها آنهای ذهنی رهبران ملی است.   تصورات یا برداشت
گیرند. بنابراین، این عامل یک متغیر میانی   کنند و تصمیم می  دیگر ادراکی، اطالعات واصله را پردازش می

 (.930-933ص :9319، رزادهیمششود )  بسیار مهم تلقی می
ی موازنه تهدید در مقابل جمهوری اسالمی ایران، در سیاست خارجی جدید ساز نهیشیبموضوع 
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سازی تهدید در  منتفی نشده، بلکه به متحدین آمریکا واگذار گردید. سیاست موازنه تنها نه متحده  االتیا
 ازجملههمچنان تداوم داشته است.  .همچون دوره اوباما 5مقابل جمهوری اسالمی ایران، در دوره ترامپ

ی روابط رژیم صهیونیستی ساز یعادبه تالش ترامپ برای افزایش حضور ناتو در غرب آسیا و  توان یم ها آن
 با بحرین و امارات اشاره کرد. 

 پیشینه سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا .2

ب آسیا و دسترسی به منابع آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، تالش برای تحمیل سلطه خود بر غر
انرژی ارزان و این منطقه را آغاز نمود. آمریکا با برقراری روابط استراتژیک با رژیم پهلوی و عربستان، اقدام 

 اهداف و منافع خود در غرب آسیا کرد.  نیتأمبه 

ج نفت شد و توانست امتیاز انحصاری استخرا فارس  جیخلوارد  9135آمریکا برای اولین بار در سال 
 شدن  لیتبد، مسیر را برای 9139در سال  فارس  جیخلعربستان را به دست بیاورد. اما خروج بریتانیا از 

آمریکا به قدرت بالمنازع غرب آسیا هموارتر نمود. روابط آمریکا با عربستان که بر مبنای توسعه روابط 
 فارس  جیخلکا با بقیه کشورهای حوزه انرژی استوار بود، تبدیل به نقطه عطفی برای برقراری روابط آمری

نفت، اقدام به انعقاد قراردادهای  دکنندهیتولاطمینان از ثبات داخلی کشورهای  منظور  بهگردید. آمریکا 
 همکاری دفاعی با کشورهای منطقه نمود. 

تا  دادند یمبحرین و عمان( ترجیح  جز  به) فارس  جیخلتا زمان حمله عراق به کویت، کشورهای حوزه 
حضور نیروهای آمریکایی را بر روی افق دیدگاه خود حفظ کنند، اما پس از حمله عراق به  ریتأث صرفاً 

، پس  آن ازشان را دادند.   های نظامی و پایگاه اجازه دسترسی آمریکا به اطالعات محرمانه ها آنکویت، 
 شد نیتأمر منطقه توسط آمریکا ی دا مالحظه  قابلنگهداری نیروی نظامی  لهیوس  بهامنیت این کشورها 

(Echague, 2010 :P.1.) 
انقالب اسالمی ایران یکی از نقاط عطف تاریخچه حضور آمریکا در غرب آسیا است. نقش ایران تا 

کننده قدرت در غرب آسیا بود. اما وقوع انقالب باعث شد  پیش از پیروزی انقالب، همواره یک نقش متوازن
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اختن سیاست خارجی جدید خود در منطقه شود. بنابراین، نقش عربستان در ناچار به س مجدداً آمریکا 
تر شد و تبدیل به متحد استراتژیک آمریکا در منطقه گردید، و از آن زمان به بعد دخالت ارتش   منطقه قوی

 در منطقه گسترش یافت. متحده  االتیا
منافع آمریکا در غرب آسیا بودند. با  نیتأمتا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، ایران و عربستان دو ُرکن 

 9135اعالم شد. در دهه  9101در سال  5، دکترین نیکسونفارس  جیخلاعالم خروج نیروهای بریتانیایی از 
 فارس  جیخلای در  امنیت منطقه نیتأمآمریکا و همچنین  منافعمکانیسمی برای افزایش  عنوان  به این دکترین

 شکست خورد. 9131این سیاست، به خاطر انقالب اسالمی ایران در سال  ،حال  نیا با. نمود یمعمل 
ی سیاست پیشین شد، جا  بهپس از انقالب اسالمی، آمریکا ناچار به جایگزینی سیاست جدیدی 

ای شبیه به ناتو آورد. یکی   بنابراین، روی به سمت مداخله مستقیم در غرب آسیا و تشکیل اتحادهای منطقه
 منظور  بهمیالدی و  9195باشد. این نهاد در سال   می .فارس جیخلا شورای همکاری از این ساختاره

جلوگیری از نفوذ موج انقالب اسالمی در منطقه و پر کردن خالء امنیتی ناشی از فروپاشی رژیم پهلوی به 
  وجود آمد. 

کرد. بنابراین،  را تهدید می فارس  جیخلدر این شرایط، جنگ ایران و عراق، منافع آمریکا را در منطقه 
غلبه بر ترس از گسترش جنگ  منظور  بهیک اقدام دفاعی،  عنوان  به فارس  جیخلسازمان شورای همکاری 

  (. Kahwaji, 2004: Vol.11, P.53ی شد )ده سازمانایران و عراق 

آمریکا از نیروهای عراقی در جنگ با جمهوری اسالمی ایران  متحده  االتیا، نیروی دریایی حال نیع در
 (. Katzman, 2003: P.10حمایت نمود و حتی با نیروهای ایرانی جنگیدند )

پس از جنگ سرد، آمریکا با توجه به رها شدن از فضای رقابت با ابرقدرت رقیب و به دست آوردن فراغ 
ی کند. بنابراین، آمریکا اقدام به برقراری روابط نیآفر نقشا در حوزه غرب آسی شیازپ شیببال بیشتر، توانست 

نمود. براساس این توافق اگر به هر یک از این کشورها  فارس  جیخلامنیتی گسترده با کشورهای حاشیه 
های  پایگاه نیتر بزرگشتابد. براساس این قراردادها سه مورد از  حمله شود، آمریکا به کمک این کشورها می

 (.Katzman, 2006: P.15) دریایی آمریکا در قطر، امارات و بحرین واقع شده استهوایی و 
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گرایانه آمریکا فراهم شد و این کشور با توجه به همراهی   ی یک جانبهها استیسفضای غرب آسیا برای 
جنگ  کار منطقه توانست تبدیل به فعال مایشاء در محیط غرب آسیا در دوران پسا  کشورهای محافظه رینظ یب

های امنیتی آمریکا در   سرد شود. پس از یازده سپتامبر، مقابله با تروریسم تبدیل به دورنمای کلی سیاست
منطقه شد. این رویکرد آمریکا در زمینه حمله به عراق و افغانستان متبلور گردید که با مخالفت بسیاری از 

ی آمریکا در غرب آسیا این است که در خارجشد. نکته دیگر در پیشینه سیاست  رو روبهکشورهای منطقه 
در این منطقه از دنیا بوده  متحده  االتیاگذشته، رژیم صهیونیستی همواره حامی منافع  سال هفتادطول 

است. این نقش برای رژیم صهیونیستی پس از پیروزی انقالب اسالمی و خروج ایران از مدار متحدین 
 ود را بروز داده است.شده و در مواقع مختلف خ تر پررنگآمریکا، 

 تغییر سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا  .0

پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل جایگاه انرژی برای دنیای غرب و جلوگیری از نفوذ  متحده  االتیا
، با خروج 9135قائل بوده است. در دهه  فارس  جیخل ژهیو بهشوروی، اهمیت فراوانی برای غرب آسیا، 

 متحده  االتیاسپتامبر،  99، آمریکا جای آن را گرفت. پس از حادثه فارس  جیخلی از نیروهای انگلیس
ای   سپتامبر بهانه 99گیری گسترش داد.   چشم طور بهرا  فارس  جیخلآمریکا، اهداف امنیتی خود در منطقه 

ه در برای آمریکا بود تا حضور خود را در افکار عمومی جهان مشروعیت بخشد. حضور نظامی گسترد
ایران، از طریق استقرار دائمی در  ازجملهثبات امنیت انرژی و مبارزه با مخالفان  نیتأممنطقه، دستیابی و 

 :9313منطقه، بخشی از اهداف امنیتی این کشور در غرب آسیا بوده است )پوراحمدی و منصوریان، 
 (.991ص

  جیخلخود در منطقه  شده یی شناساع پس از یازده سپتامبر، دولت آمریکا در تالش برای حفاظت از مناف
استقرار بیشتر نیروهای تهاجمی خود، ایجاد یک حضور نظامی در  ازجمله، راهکارهای مختلفی فارس

های نظامی و فروش سالح به   ، ارائه کمکفارس  جیخلهای نظامی در شورای همکاری   آمریکا، ایجاد پایگاه
 را پیگیری نمود. فارس  جیخلکشورهای شورای همکاری 

بسیاری را در آمریکا و غرب آسیا متقاعد ساخت که این کشور دیگر منابع الزم  2559بحران اقتصادی 
را برای تداوم حضور امپریالیستی خود ندارد و پیامدهای آن نیز وضعیت موجود را دچار تالطم ساخت. 

ت. آمریکا در سا رو روبهاخیر با مشکل ی عربی به دلیل بحران مالی ها امیقواکنش آمریکا به تحوالت و 
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میلیارد دالر را مستقیم به  93ی اقتصاد اروپا به اجرا درآورد، انداز راهرا برای  5که طرح مارشال 9109سال 
میلیارد دالر  355اروپاییان بخشید. اگر آمریکا بخواهد در دنیای امروز چنین کمکی نماید، باید حدود 

برای کمک به مصر، تونس، لیبی و یا  مثالً این مبلغ را  دهم کتواند حتی ی  گر نمیبپردازد. آمریکای امروز دی
از دست آمریکا برای دولت جدید مصر  2599کشورهای دیگر هزینه نماید. حداکثر کاری که در سال 

 (. Waltz, 2011: P.14ها بود )  برآمد، پیشنهاد یک میلیارد دالر بخشودگی بدهی
 ی اخیر در سطح منطقه غرب آسیا و سیاست خارجی آمریکا بهها سالدر تحوالتی که  جهینت در

نفوذ این کشور در منطقه کاسته شده است  حال نیع دروجود آمده، از اهمیت این منطقه برای آمریکا و 
(Geges, 2013: P.300 به .) ما نفوذ و دیگو یمسفیر سابق آمریکا در عربستان  .چاس فریدمن، که ی طور :

. ما باید این واقعیت را بپذیریم که میا داده  دست ازکنترل خود را بر بسیاری از مسائل چالشی غرب آسیا 
انتظار داشته باشد که نفوذ و قدرت گذشته خود را در منطقه حفظ کند  تواند ینمدیگر  متحده  االتیا
(Dreyfuss & Turse, 2013سیاست خارجی اوباما در غرب آس .) یا عالئم بیشتری از تداوم تغییرات واقعی

. بر این اساس اوباما در دوران ریاست جمهوری خود به دنبال تغییر داد یمنسبت به گذشته را از خود بروز 
دالیل این تغییر، کاهش نسبی قدرت اقتصادی آمریکا  ازجملهسیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا بود. 

 ی سیاست خارجی آمریکا از غرب آسیا استها تیاولوگ و تغییر در های باالی جن  در منطقه و هزینه

(Geges, 2013:P.300.) 

 دالیل آمریکا برای تمرکززدایی از غرب آسیا .5

در  3هیالری کلینتون 2599های آمریکا در آسیا برای اولین بار در مقاله   تصمیم به تمرکز بیشتر بر تالش
کرد که پس از یک دهه هزینه منابع آمریکا در  دیتأکمجله سیاست خارجی رونمایی شد. او بر این نکته 

تر آسیا تغییر   ی منطقه مهمسو  بهی خود را ده جهتافغانستان و عراق، این کشور نیاز دارد برای دهه آتی 
 (.13-10: ص9310 زاده، جمعه امامدهد )ابراهیمی محمدزاده، ملکی و 
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 اوباما
یی تمرکززدا، با اشاره به 2593در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 5

آمریکا از منطقه غرب آسیا گفت: کشورهای منطقه باید مسئولیت اصلی حفظ امنیت برای دفاع شخصی 
برعهده بگیرند ی امنیتی آمریکا در این منطقه ها تیمسئولها و خطرات   کاهش هزینه منظور  بهخود را، 

(Wehrey & Sokolsky, 2015: P. 6حضور آمریکا در غرب آسیا برای این کشور دربردارنده هزینه .)  های
 ی که ترامپا گونه بهاقتصادی بسیار گزافی بوده است. 

بارها به این موضوع اشاره نموده که آمریکا در .
 (.Erickson, 2018تریلیون دالر هزینه کرده است ) 3افغانستان و عراق 

شود تا   ی مینیب شیپی که ا گونه بههای دولت فدرال آمریکا شده است.   با افزایش بدهی زمان هماین امر 
 9/25های دولتی، به حدود   هزینه های آمریکا با در نظر داشتن فرض کاهش  میالدی رقم بدهی 2529سال 

 داخلی آمریکا است ناخالصدرصد تولید  90تریلیون دالر افزایش خواهد یافت که معادل 

 تیبه وجود آمده، از اهم غرب آسیادر  ریاخ انیسال یکه ط یتحوالت جهینت در(. 95: ص9315)درخشان،
 (.Geges, 2013: P. 300) کشور در منطقه کاسته است نینفوذ ا حال نیع درو  کایآمر یمنطقه برا نیا

باید از  متحده  االتیانیست. بلکه  صرفه به مقروندر غرب آسیا، دیگر برای آمریکا  جانبه همهحضور 
احاله مسئولیت به  تواند یم ها روشی دیگری برای کنترل فضای منطقه بهره ببرد. یکی از این ها روش

 متحدین باشد. 

 متحده  االتیاتخاذ موازنه از راه دور است. ا کا،یآمر یبرا یاستراتژ نیبهتر معتقدند ١مریو مرشا 3والت
مناطق جهان  ریدر سا یرضروریقرار دهد و از دخالت غ یغرب مکرهیخود را بر تسلط به ن تیاولو نیاول یستیبا

با تحمل  کایو آمر شوند یها را متحمل م و خسارات جنگ نهیهز نیشتریب یمحل گرانیباز د.کن یخوددار
 (. Mersheimer &Walt, 2016د )کن یها را کسب م ملت یموازنه، وجهه ناج ی، ضمن برقرارنهیهز نیکمتر

 ی الملل نیبیی آمریکا از غرب آسیا و احاله مسئولیت به متحدین تمرکززدااقدام عملی  .6

کرده و تمرکز خود را در  دایپ غرب آسیاتر از  مهم یتی، اولویالملل نیبه نظم ب یده شکل یاوباما برا
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به آن  مترامپ ه رسد یکه به نظر م یتیقرار داد، اولو نیبر مقابله با چ ،5ایچرخش به شرق آس نیقالب دکتر
ت اتعهد شیافزا نیو همچن منی ی،بیل ه،یدر سور میمستق یریبه درگ یلیم یمعتقد است. خروج از عراق، ب

 ،یی)آهو آمدند یحساب م  به یچرخش راهبرد نیا نیآغاز یها نشانه ،در دوره اوباما ایدر شرق آس یتیامن
 (.02ص :9310
حواس خود را به شرق آسیا  متحده  االتیای چین در ابعاد اقتصادی و نظامی، ابی قدرت موازات  به

یی همچون حضور مستقیم نظامی در دریای ها روشی چین شود. آمریکا با ابی قدرتمتمرکز کرده تا مانع از 
چین جنوبی، همکاری نظامی با تایوان و فروش تسلیحات مدرن نظامی به متحدین خود در شرق آسیا، 
سعی در مقابله با چین دارد. این سیاست همچون تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا، هم در دستور کار 

دولت ترامپ قرار دارد. برای مثال آمریکا در سال جاری  دولت اوباما بوده و هم در برنامه سیاست خارجی
ی متعددی در دریای چین جنوبی و تنگه تایوان کرده است. براساس ها شیرزمامیالدی اقدام به برگزاری 

. شود یمشاهده م ریاخ انیسال یط غرب آسیااز  کایآمر ییاز تمرکززدا یعالئم گوناگونچنین تجویزاتی، 
در  که ی صورت مستقر بودند. در منیدر  ییکایآمر یروین 955، تعداد 2590رس سال مثال در ماه ما یبرا

 افتی لیتقل ییکایآمر یروهایاز ن یشمار به عدد انگشت زانیم نی، ا2593 لیو اوا 2590اواخر سال 
(Zenko, 2018: P.15.) 

ی در امور سیاسی منطقه را به متحدین خود واگذار نیآفر نقشتا  کند یمحتی تالش  متحده  االتیا
یب  متحده  االتیابه کنش  توان یمنماید. برای مثال  شورای  2290قطعنامه  سینو شیپدر جریان تصو

قطعنامه هم دخالت نکرد و آن را به  سینو شیپامنیت اشاره کرد. آمریکا در این موضوع، حتی در نگارش 
 نیرا با عراق آغاز کرد. ا غرب آسیااز  ییتمرکززدا کایآمرردن واگذار کرد. متحدین خود یعنی بریتانیا و ا

در اوج حضور خود در  متحده  االتیشد. ا کایآمر یا منطقه یمنجر به کاهش حضور نظام ینینش عقب
در  کایدفاع وقت آمر ریوز .لئون پانتا اما (.Juneau, 2014) کشور مستقر کرد نیدر ا روین 900555عراق، 

  جیدر خل روین 05555 یمجموعًا دارا کایآمر ،ییتمرکززدا نیاعالم کرد که پس از انجام ا 2592سال 
از ماه  کایشده است. آمر دهیهم د ریاخ یها ماه یط ،ییتمرکززدا نیا (.Piven, 2012) خواهد بود فارس
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چند ماه گذشته  یط کایآمر یمنظا یروهاین. کرد ینینش خود در عراق عقب گاهیپا 90، از 2525سال  هیژانو
1دیکلالقائم،  گاهیاز پا

  (.Loveluck, 2020) شدند .غرب دیکل  5
 نیرا صادر کرد. ا هیاز سور ییکایآمر یروهاین ینینش ، ترامپ دستور عقب2591در ماه اکتبر سال 

 اتیعمل یروین یشوند و تعداد هیتخل هیاز شمال سور ییکایسرباز آمر 9555کم  دستور موجب شد دست
 2525 ی سالم 3 خیپنتاگون در تار راً یاخ (Schmitt & Barnes, 2019) بمانند یباق هیدر جنوب سور ژهیو

 خارج یجنگنده خود را از عربستان سعود یمایهواپ نیو چند 3وتیپاتر یسامانه موشک ، دواعالم کرد
 (.Hannah & Bowman, 2020) کند یم

اقدام آمریکا در خروج تسلیحات خود از عربستان سعودی، عالوه بر اینکه دارای وجه ادامه تمرکززدایی 
میالدی، عربستان  2525ای ابتدایی ساله ماهدارای ابعاد دیگری هم باشد. در  تواند یماز غرب آسیا است، 

تولید نفت خود نمود. تا جایی که بهای  آور سرسامبدون توجه به کاهش شدید بهای نفت، اقدام به افزایش 
نفت آمریکا برای اولین بار در طول تاریخ منفی گردید و از این حیث، ضرر مالی فراوانی به اقتصاد 

تنبیه دولت سعودی، اقدام به خروج  منظور  بهوارد شد. ُپر بیراه نیست اگر گفته شود آمریکا  متحده  االتیا
ثانویه برای  طور  بهتسلیحات خود از خاک عربستان نمود. بنابراین، تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا، 

از منویات آمریکا،  حائز این مطلب باشد که در صورت سرپیچی تواند یم متحده  االتیای ا منطقهمتحدین 
 احتمال دارد در مقابل رقیب خود یعنی جمهوری اسالمی ایران دچار تنهایی راهبردی شوند.

 یی آمریکا از غرب آسیا تمرکززداپیامدهای  .7

 یی آمریکا از غرب آسیا، واجد پیامدهای متعددی برای بازیگران مختلف است. این مسألهتمرکززدا
ای که منافع ملی  ثباتی نظم منطقه ه و تالش آمریکا برای جلوگیری از بیبه دلیل خالء قدرت ایجاد شد

ای بر منطقه بر  آمریکا را با خطر مواجه سازد، در قالب اقدامات مختلفی پیگیری شده است که آثار گسترده
زیر  توان به شرح ترین پیامدهای تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا را می گذارد. در این میان، مهم جای می
 برشمرد:

                                                           

1. Key 1 

2. Key West 

3. Patriot 

https://www.nytimes.com/by/eric-schmitt
https://www.nytimes.com/by/julian-e-barnes
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  متحده  االتیای تحت هژمونی الملل نیباحاله مسئولیت به ائتالفی  .7-0

مدیریت خود را تبدیل به کنترل از راه دور نماید. یکی از متحدین آمریکا که وارد  کند یمآمریکا تالش 
ارهای . همواره این موضوع مطرح بوده که مسئولیت تشکیل ساختباشد یممحیط غرب آسیا شده، ناتو 

آموزشی ناتو در افغانستان  تیمأمورتوان به   به ناتو واگذار شود. برای مثال می فارس  جیخلامنیتی مشترک در 
، فارس جیخلهای ساختار امنیتی   تواند برای برخی از جنبه  افغانستان و عراق می تیمأموراشاره نمود. هر دو 

عراق بود که آمریکا خروج از عراق را آغاز نمود و  مناسب باشد. براساس همین مسئولیت پذیرفتن ناتو در
 (. Hunter, 2010: P.95، پنجاه هزار نیروی آمریکایی از عراق خارج شدند )2595 اوت 39تا 

 سران اجالس درتداوم احاله مسئولیت به ناتو از طریق توسعه ابتکار همکاری استانبول عملیاتی گردید. 
5استانبول یهمکار ابتکار که دیرس بیتصو به یطرح استانبول، 2550

پیرامون  آن هیپا بر و شود  یم خوانده 
 شجاع، ی ومانیسل) شد توافق یدفاع یکارها در یریگ میتصم و سمیترور با برخوردی، آموزش یها یهمکار
 (.959ص :9391

اقدامات این  .کند  یم لیتکم را ترانهیمد یگفتگو کیشر یکشورها با ناتو ژهیو رابطه نیهمچن ابتکار نیا
 طرح به شرح ذیل است:

  ی،ستیونیصه میرژ -اعراب منازعه ازجمله یا  منطقه منازعات وفصل حلـ 
 در ونیزاسیمدرن به نسبت ،یمحور یخارج گرانیباز توسط تر درازمدت و دارتریپا کردیرو اتخاذـ 
 (.200-200ص :9393 ،یخادم) منطقه

به دنبال این است تا در عرصه جهانی به ایفای نقش  2595ناتو براساس مفهوم نوین استراتژیک 
میالدی تاکنون، ناتو با کشورهای افغانستان و عراق در منطقه غرب آسیا وارد  2592بپردازد. از سال 

جدیدی را  ناتو استفاده از رویکرد 2590(. در سال HeinzKamp, 2013) ی همکاری شده استها برنامه
ریزی آغاز کرد. شرکای ناتو در غرب آسیا، در  ی خود با عنوان ثبات در پروژها منطقهی ها مشارکتبرای 
ی عالی ها دورهی عملیاتی مدرسه ناتو در آلمان و ها دورهتمرینات نظامی،  ازجملهی شمار یبی ها برنامه

ناتو  2599(. در سال Loup Samaan, 2020) کنند یماستراتژیک در کالج دفاعی ناتو در ایتالیا شرکت 
 (.Loup Samaan, 2020آموزشی خود برای نیروهای مسلح عراق را از سر گرفت ) تیمأمور

                                                           

1. Istanbul Cooperation Initiative 
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االسد، ترامپ به دنبال این است که ناتو وظایف بیشتری را در غرب   پس از حمله ایران به پایگاه عین
5آسیا متقبل شود. استولنتبرگ

ضمنی پذیرفته که ناتو بیشتر در  طور  بهی با ترامپ ناتو در تماس تلفن کلریدب 
  (.Warrell, 2020غرب آسیا درگیر شود )

ناتو، هژمونی خود را  لهیوس  بهآمریکا پس از جنگ سرد با توجه به خالء حضور شوروی، تصمیم گرفت 
ی به امنیت جمع دستهبا تغییر رویکرد ناتو از دفاع  متحده  االتیاتحمیل نماید.  الملل نیببر محیط 

ی ناتو در سطح جهانی است. ایده ناتوی جهانی، تجلی تالش آمریکا برای نیآفر نقش ساز نهیزمی، جمع دسته
ایده ناتوی جهانی، دامنه کنش و  لهیوس  به متحده  االتیا که چرااست.  الملل نیببسط هژمونی خود بر محیط 

 تیک در اروپا و آمریکا، به دامنه جهانی تبدیل کرده است. ناتو را از سطح دو سوی اقیانوس آتالن تیمأمور
میالدی در کویت افتتاح  2593را در اوایل سال  فارس  جیخلناتو اولین مرکز کنترل و فرماندهی خود در 

و  یاسیجه مذاکرات سیعنوان نت و به کا در منطقه شده یف سابق آمریاز وظا یاریدار بس ن مرکز عهدهیا نمود.
ت، قطر و امارات بر ین، کویشامل بحر فارس  جیخل یهمکار یناتو با چهار عضو شورا یعمل یهمکار

ش یافزا مرکزن یا سیشد. هدف از تأستشکیل  2550است که در سالاستانبول  یابتکار همکار هیپا
از گر ین دو عضو دی. همچنباشد می فارس  جیحوزه خل یکشورها ژهیو  ، بهغرب آسیابا  یتیامن یوندهایپ

با آن  یهمکار مرکز و نیاند که به ا  و عمان گفته ی، عربستان سعودفارس  جیخل یهمکار یشورا
را با حضور  مدت کوتاهبرنامه  05(. در سه سال گذشته، این مرکز Deutsche Welle, 2017. )وندندیپ  یم

 (.Loup Samaan, 2020) انجام داده است فارس  جیخلاز اعضای شورای همکاری  کننده شرکت 9555

 بریتانیا در رویای بازگشت به غرب آسیا .7-3

ترین پیامدهای احاله مسئولیت آمریکا به متحدین خود، بازگشت بریتانیا به منطقه پس از   از مهم
، به بحرین مسافرت 2590این کشور در اواخر سال  ریوز نخست .گذشت بیش از چهار دهه است. ترزا می

ای ایران، این کشورها را به همکاری بیشتر با   نمودن خطر اقدامات منطقه پررنگمن کرده و تالش نمود تا ض
جایگزینی این کشور با آمریکا در منطقه ترغیب نماید. او در نشست رهبران کشورهای  منظور  بهبریتانیا 

، ادامه دهیم. زنند یمثباتی را در منطقه دامن   گفت: ما باید به مقابله با بازیگران دولتی که بی فارس  جیخل
                                                           

1. Stoltenberg 

2. Theresa May 
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میالدی شروع به ساخت یک پایگاه نیروی دریایی در منطقه مینا  2590همچنین بریتانیا از اکتبر سال 
سلمان واقع در منامه پایتخت بحرین نموده است. این پایگاه، اولین پایگاه دائمی جدید بریتانیا در 

 (.Middle East eye, 2016باشد ) خاورمیانه پس از گذشت چهار دهه می

 تشدید فشار و محاصره ایران در منطقه .7-2

یی آمریکا از غرب آسیا، احاله مسئولیت مقابله با جمهوری اسالمی ایران، به تمرکززدایکی از وجوه 
کرده  فارس  جیخل، تاکنون ناتو و بریتانیا را، به این منظور وارد حاشیه متحده  االتیامتحدین آمریکا است. 

ی رابطه میان رژیم صهیونیستی با ساز یعادی آمریکا برای گر یانجیمبا  راً یاخاوم این سیاست، بود. اما در تد
مانند امارات و بحرین، وجه دیگری از احاله مسئولیت مقابله با  فارس  جیخلکشورهای عربی حاشیه 

سالمی ایران جمهوری اسالمی ایران آشکار شد. در این میان، مسلمًا نقش ناتو در مقابله با جمهوری ا
بسیار موثرتر تنظیم شده است. ایران اولین کشوری است که با تشکیل حکومت اسالمی، غرب را به چالش 

ی خطر حضور زمان هرطلبید. با اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا، جمهوری اسالمی ایران بیش از 
ان در محاصره ناتو قرار دارد. در ناتو را در مرزهای خود احساس کرد. به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک، ایر

شمال آن، کشورهای ارمنستان و آذربایجان عضو طرح مشارکت برای صلح ناتو هستند. در شمال غرب 
. در شرق ایران نیروهای حافظ صلح ناتو تحت استجمهوری اسالمی ایران، ترکیه از اعضای دائمی ناتو 

(. این امر به معنای محاصره 232-233ص :9390در افغانستان حضور دارند )دارمی،  5عنوان آیساف
شود و مسلمًا با احاله مسئولیت بیشتر به ناتو، این وضعیت تشدید   جغرافیایی ایران از سوی ناتو قلمداد می

ای، حضور نیروهای ناتو و آمریکا در منطقه غرب آسیا و   خواهد شد. ایران هم با تحوالت وسیع منطقه
 استای که ایران با آن مواجه   نماید. در این راستا تهدیدات عمده  را تهدیدی علیه خود تلقی می فارس  جیخل

ای ایران و تالش برای ایجاد  توان در قالب همجواری گسترده ناتو و کاهش قدرت مانور منطقه را می
 ای در نظر گرفت. ساختارهای جدید نظم و امنیت منطقه

 بخشی به حضور رژیم صهیونیستی در منطقه تالش برای مشروعیت .7-0

یی را برای ایجاد روابط رسمی امضاء کرده ها نامه موافقترژیم صهیونیستی با امارات و بحرین  راً یاخ
                                                           

1. ISAF 
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ی، در مقابل جمهوری اسالمی ایران به امضاء رسیده است. متحد شدن رژیم ساز یعاداست. این توافق 
در مورد افزایش نفوذ  ها آنبسیار زیاد حاکی از نگرانی مشترک  احتمال  بهامارات،  صهیونیستی، بحرین و

(. همچنین دولت ترامپ هم، Aljazeera, 2020) باشد یمی بالستیک آن ها موشکایران در منطقه و توسعه 
را، یک نوع  فارس  جیخلاتحاد در حال ظهور میان رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای حاشیه 

آنچه مسلم است اینکه ایاالت  .(Crowley, 2020) کند یمگربندی علیه جمهوری اسالمی ایران قلمداد سن
متحده تالش دارد تا قبل از تمرکززدایی از منطقه، زمینه را برای ائتالف متحدین خود علیه ایران و نیروهای 
مخالف نظم مطلوب آمریکا بوجود بیاورد که مسلمًا رژیم صهیونیستی نقش مهمی در این زمینه دارد. از 

کشورهای عربی با این رژیم و توسعه روابط با آن در دستور کار قرار سازی روابط  رو در اولین گام، عادی این
گرفته است که توافق اخیر میان امارات و بحرین با اسرائیل و سکوت اتحادیه عرب نشان از پیگیری این 

 فارس  جیخلهراسی در چارچوب ترس کشورهای عربی  پروژه در آینده دارد. این مسأله با موج گسترده ایران
  بهی در عراق ثبات یبای جمهوری اسالمی ایران، به هم خوردن موازنه قدرت در منطقه و   رت منطقهاز قد
، با کمک و همکاری رژیم ها آن زعم بهکه  شوند یمتهدیدات پیش روی این کشورها تلقی  عنوان

سیار ب فارس  جیخل(. برای کشورهای حاشیه 23: ص9390، زاده سلطان) است کنترل  قابلصهیونیستی 
جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهند. در حال حاضر بحران  هیعلدشوار است یک جبهه نظامی واحد 

شدید اعضاء با یکدیگر  نظر اختالفوجود دارد که ناشی از  فارس  جیخلسنگینی درون شورای همکاری 
تواند به   این توافق می قطعاً ای با قطر نیستند که   مذاکره گونه چیهاست. بحرین، عربستان و امارات حاضر به 

های خود برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران کمک نماید   اعضای شورا در جهت هماهنگ نمودن تالش
، عالوه بر ناتو فارس  جیخل(. به همین دلیل است که کشورهای عربی حاشیه 23ص :9390، زاده سلطان)

سازی  از این طریق به دنبال پیگیری الگوی موازنه ها آن که چرا. اند شدهوارد همکاری با رژیم صهیونیستی 
ادراک مشترک کشورهای عربی، از تهدیدانگاری  واقعتهدید علیه جمهوری اسالمی ایران هستند. در 

ی امنیت خود در محیط آشوبناک ساز نهیشیب منظور  به، ها آنموجودیت جمهوری اسالمی ایران، باعث شده 
 آمریکا شوند.  مانانیپ هم نیتر کینزدی با ساز تالفائغرب آسیا، وارد فاز اتحاد و 

 یریگ جهینت .8

ی ویژه نیآفر نقشی داشته و بعد از جنگ جهانی دوم، مشغول ا ژهیوآمریکا از دیرباز به غرب آسیا توجه 
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در مقاطع مختلف، مانند  جیتدر  بهدر این منطقه شده است. آمریکا از زمان جنگ ایران و عراق به بعد، 
به بعد، بنا به  2599به افزایش حضور خود در منطقه پرداخت. اما از سال  فارس  جیخلول و دوم جنگ ا

ی حضور آمریکا در ها بیآسی پیدا و پنهان غرب آسیا و ها چالش، 2559دالیلی همچون بحران مالی سال 
ی از غرب آسیا تصمیم به تمرکززدای متحده  االتیای چین در شرق آسیا، ابی قدرتافغانستان و عراق و 

ی خود نموده و الملل نیبی و ا منطقهگرفت. آمریکا از این رهگذر اقدام به احاله مسئولیت به متحدین 
 مدیریت خود را به کنترل از راه دور تبدیل نمود.

آمریکا از این رهگذر تالش نموده است متحدین خود را وارد روند مدیریت امور منطقه نماید. ناتو 
را، در کویت افتتاح کرد. همچنین بریتانیا برای اولین بار  فارس  جیخلاولین مرکز کنترل فرماندهی خود در 

پایگاه نظامی  2590سال  انجام شد، در 9105که در اواخر دهه  فارس  جیخلپس از تمرکززدایی خود از 
 دریایی خود را در منطقه مینا سلمان بحرین افتتاح کرد.

ی رابطه رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی انجام ساز یعادی در جهت ا ژهیوآمریکا اقدامات  راً یاخ
تا داده و باعث برقراری رابطه این رژیم با بحرین و امارات شده است. لذا، آمریکا به دنبال این است 

 -ی نظامیها تیمسئولی بخشی از زود  بهحضور ناتو و بریتانیا در منطقه، رژیم صهیونیستی  موازات  به
ی ها تیمأمورپایگاه نظامی و انجام  سیتأسشود و اقدام به  دار عهدهامنیتی آمریکا در این کشورها را 

داف اصلی آمریکا از احاله آموزشی در امارات و بحرین نماید. الزم به ذکر است یکی از اه -مستشاری
 سازی تهدید در مقابل جمهوری اسالمی ایران است.  مسئولیت به متحدین خود، تداوم سیاست موازنه

متحدین خود به منطقه، جمهوری اسالمی ایران را به محاصره  کردن واردآمریکا به دنبال این است تا با 
ن سه بازیگر با حضور در بحرین، کویت و امارات، . خاصه اینکه ایاوردیدربامنیتِی نیابتی خود  -نظامی

. این امر واجد اند شدهبیش از هر زمان دیگری به مرزهای ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران نزدیک 
پیامدهای گوناگونی برای ایران خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با موازنه تهدید آمریکا 

ه تداوم سیاست خودکفایی دفاعی بپردازد که طی سالیان اخیر، توانسته است به سو باید ب و متحدینش از یک
به سامانه موشکی سوم خرداد، سامانه  توان یم ها آن ازجملهدستاوردهای خوبی در این حوزه برسد که 

سازی تهدید که توسط  کرد. بدیهی است در شرایط موازنه اشارهو هواپیمای جنگنده کوثر  333موشکی باور 
، باید سیاست خودکفایی دفاعی حفظ شود. همچنین با لغو ردیپذ یمآمریکا و متحدینش علیه ایران صورت 

ی مدرن از کشورهای دوست خود افزارها جنگی تسلیحاتی، ایران باید اقدام به خرید ها میتحراحتمالی 
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سازی تهدید در نظریه  ر شرایطی که آمریکا و متحدینش با توجه به محور موازنهنماید. عالوه بر این، د
، همین اند زده رانیای نظامی علیه جمهوری اسالمی ساز ائتالفیی تدافعی، دست به اتحاد و گرا واقع

خودشان به سمت  مانانشیپ همو  متحده  االتیارویکرد باید در دستور کار ایران قرار بگیرد تا موازنه تهدید 
راهبردی روسیه و چین  توجه موردبومرنگ شود. باید توجه داشت منطقه غرب آسیا طی سالیان اخیر  مجدداً 

به همراه چین  2525است. تجربه برگزاری رزمایش دریایی در دریای عمان و رزمایش اخیر قفقاز  قرارگرفته
  الگوی خوبی در این زمینه باشد. تواند یمو روسیه 
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