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 چکيده
ی کهه آمریکها اگونههبهتفکرات نظامی و استراتژیک آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دچار تحولات بنیادی شد، 

بهه  غهر  آسهیامنطقه حضور نظامی در این منطقه پرداخته است. برای تسلط بر مناطق دارای نفت به کنترل و 

های خهارجی در دامها  شاهد حضور قدرت ،دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خاص خود، همواره در طول تاریخ

خود بوده و کشف منابع عظیم نفتی در منطقه نیز اهمیت آ  را دوچندا  ساخت. در این میها  آمریکها سههمی 

 0991فهار  و بحهرا  متعاقهن آ  در سهال ها در منطقه داشته اسهت. جنهگ دوم خلی بیشتر از دیگر قدرت

 غهر  آسهیاای آمریکا شد. تحرکات و اقدامات آمریکها در منطقهه ، باعث تقویت موقعیت نظامی منطقهمیلادی

بهه  تهوا می هها،آ  تهرینمهم ای بوده است که ازجمله همواره مبتنی بر یک رشته علایق و اهداف ویژه منطقه

بعهد از جنهگ دوم  غهر  آسهیاای اشهاره کهرد. تهداوم حضهور نظهامی آمریکها در حفظ ثبات منطقههو  نفت

تهثثیر  واکاوی به تا است دنبال آ  به مقاله فار ، نقش مهمی در راهبرد امنیتی این منطقه داشته است. اینخلی 

 :اسهت این مقاله اصلی پرسش اسا  این بر .ازدآمریکا در این منطقه، بپردمتحده ایالاتنفت در سیاست امنیتی 

دههد های این پژوهش نشا  مهییافته چیست؟ غر  آسیاآمریکا در متحده ایالاتتثثیر نفت در راهبردی امنیتی 

برای تسلط های نظامی غر  آسیا، ایجاد پایگاهوابستگی آمریکا به منابع نفتی باعث حضور نظامی در منطقه که 

طورعمده متکی به های تحقیق بهاطلاعات و داده. حفظ جریا  مستمر صادرات نفت شده استنفتی و  بعبر منا

کوشند با استناد به شواهد و رویدادهای مههم تهاریخی، ای و اسناد تاریخی است و نویسندگا  میمنابع کتابخانه

 زند.غر  آسیا بپرداآمریکا در متحده ایالاتتثثیر نفت در راهبرد امنیتی به تحلیل و 
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 مقدمه

امروزه عناصر قدرت یک کشور بیشتر متثثر از دارا بود  سرمایه نیروی کار خلها  و  اگرچه

باشد و اهمیت سرزمین و جغرافیا کاهش نسبی یافته فناوری اطلاعاتی ارتباطاتی پیشرفته می

ی نهیرزمیزی ثروتمند که منابع هانیسرزمهای برتر و بزرگ، سیطره بر برای قدرت ااماست؛ 

باشد، گذاری در آنجا مهیا میمهمی همچو  نفت و گاز دارند و در عین حال شرایط سرمایه

الملل، ارتقا دهد و یا تثبیهت نمایهد. بهاری منطقهه توا  جایگاه یک کشور را در نظام بینمی

ههای گذشهته پیشینه تمدنی و فرهنگی کهن، روند تحولات آ  در دههه غر  آسیا با وجود

برخوردار نبهوده  از آ یک از مناطق جها  تحت تثثیر نفت و گاز بوده است، عاملی که هیچ

ایهن منطقهه دارای  ههای گذشهته بهوده اسهت.های بزرگ در دههو همواره مورد نظر قدرت

شهده کشهورهای حهوزه نفتهی شناخته ذخهایر انهرژی در جهها  اسهت. ذخهایر نیتربزرگ

از ذخایر نفتی جها  متعلق به هفت کشهور  %60یعنی  ؛میلیارد بشکه است 361فار  خلی 

 2/063ترین و بیشترین ذخیهره نفهت بهه ترتیهن در عربسهتا  فار  است. مهمحوزه خلی 

-مهی 0/2و بحهرین  ۱/3، قطر 6/۱، امارات 66، ایرا  69، عرا  0/66میلیارد بشکه، کویت 

 ،کنهدنفت تولیدی جهها  را مصهرف می %26بیش از  ییتنهاباشد. در این مقایسه آمریکا به

تهوا  می یسهادگبه رونیازا درصد از ذخایر نفت خام جها  را دارد. سهکه کمتر از درحالی

 دریافت که امنیت این منطقه و جریا  نفت برای کشورهای منطقه و همچنین واردکننهدگا 

تا چه حد اساسی و حیاتی است و نفت چگونه به کالای اسهتراتژیکی تبهدیل  مریکاآ ژهیوبه

نظیهری بخشهیده اسهت کهه ههیچ فار  در هزاره سوم میلادی موقعیت بهیشده و به خلی 

. آمریکا از هنگامی کهه سیاسهت توا  از این نظر با آ  مقایسه کردای در جها  را نمیمنطقه

فهار  را در سیاسهت خهارجی خهود، آغاز کرد، منطقه خلی ی المللنیبفعالی را در عرصه 

لحاظ ویژه بخشید و سعی کرد ثبات غر  آسیا را به نفع خود، برای هژمونی آمریکا حفهظ 

نماید و هرگونه عوامل مزاحم را که موجهن اختلهال ایهن ثبهات گهردد را از میها  بهردارد. 

 کشهورهای انرژی منابع ژهیوبه ،منطقه استراتژیکی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، هایویژگی

 بهه کهه ایرانی جزیره شش نیز و هرمز تنگه و فار خلی  آبراه اهمیت و فار خلی  حوزه
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 را آمریکها هانیا همه دهد،می تشکیل را ایرا  دفاعی زنجیره آبراه نیدر ا قوسی خط حالت

به این مهم، پرسش  با توجه. یابد حضور منطقه نیدر ا میلادی 09۱1 دهه از تا داشت آ  بر

 چیست؟ غر  آسیاآمریکا در متحده ایالاتتثثیر نفت در راهبرد امنیتی اصلی این است که 

وابسهتگی آمریکها بهه شهود کهه در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه به آزمو  گذاشته می

 برای تسلط بهرهای نظامی غر  آسیا، ایجاد پایگاهمنابع نفتی باعث حضور نظامی در منطقه 

 .نفتی و حفظ جریا  مستمر صادرات نفت شده است بعمنا

برای آنکه این فرضیه مورد آزمو  قرار گیهرد، مطالهن در سهه بخهش کاملهاب مهرتبط بها 

متحهده بهه منهابع انهرژی شهوند. ابتهدا نیهاز اقتصهاد داخلهی ایالاتی میدهسازما یکدیگر 

ی آمریکا در منطقه غهر  دهیم، سپس حضور نظامنفت را مورد بررسی قرار می خصوصبه

گیهری کنیم و در بخش پایانی نیهز بهه بررسهی چگهونگی شهکلآسیا را بررسی و تبیین می

پردازیم و نقهش نفهت را در سهو  داد  متحده آمریکا در منطقه میهای نظامی ایالاتپایگاه

گرایهی در غهر  آسهیا متحده آمریکا به سمت حضور نظامی مداخلهسیاست خارجی ایالات

 دهیم.ورد بررسی قرار میم

 

 نفت و امنيت ملی آمریکا

انرژی نقشی انکارناپذیر در تمامی ابعاد زندگی انسا  دارد. درواقع بدو  انرژی زندگی انسها  

گهری و ، نظهامیونقهلحملمشکلات فراوا  دارد. صنعت، کشاورزی، سهرمایش و گرمهایش، 

این رابطه تنگاتنگ با زنهدگی مهردم، ارتبهاطی دفاع و ... به منابع انرژی وابسته هستند. به دلیل 

عنوا  مثهال انهرژی بعهد از جنهگ قوی بین سیاست کشورها و بحث انهرژی وجهود دارد. بهه

متحهده در سیاسهت خهارجی و داخلهی ایالات رگهذاریتثثجهانی دوم، یکی از مسائل عمهده و 

تثثیرگهذاری در سیاسهت . به همین دلیل انرژی نقهش (010-016: 0336احمدی، )آمریکا بوده است 

عنوا  مثال آمریکا علهاوه در سطح کلا  دارد. به کنندهمصرفالملل کشورهای تولیدکننده و بین

در غهر  آسهیا  خصهوصبههای زیاد مالی در منابع انرژی در چنهدین جنهگ بر صرف هزینه

 حمایت از کویت در برابر صدام حسین( وارد شد.) ینفتبرای تثمین منابع 
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ای که دارد، جایگاه اول منهابع های برجستهین نفت خام به دلیل مزیت و برتریدر این ب

درصد از تمامی تولیدات صنعتی به نفت  96عنوا  نمونه داد. به انرژی را به خود اختصاص

درصهد سهوخت  91درصد از انرژی مهورد نیهاز و بهیش از  01وابسته است، همچنین نفت 

رابطه بین ذخایر  .(compbell,2002,1) کندتثمین می کل کشورهای جها  را ونقلحملبخش 

میلادی به رسمیت شهناخته شهد.  0902مطمئن نفت خام و امنیت ملی نخستین بار در سال 

را از  ههای بریتانیهادر آ  زما  وینستو  چرچیل، دستور تبدیل نیروی رانشهی تمهام کشهتی

هها بیشهتر شهود. چرچیهل  سهرعت و تهوا  آ لهیوسهنیتا بدسنگ به نفت صادر کرد زغال

را ملی کند. در این زمها  0 را یاهمچنین دستور داد تا دولت بریتانیا کمپانی نفت انگلیس و 

پنداشت ولی از آنجا که آمریکا خود متحده آمریکا نفت خام را از منظر امنیت ملی میایالات

از  دوردسهتدیهد کهه بهرای ذخهایر ، ضرورتی نمیداشت نشدهاستخراجذخایر عظیم نفت 

نیروی نظامی استفاده کند. این روند تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. بعد از جنهگ جههانی 

رسد سعی کرد تها یکهی دوم، روزولت با علم به اینکه ذخایر نفت آمریکا روزی به پایا  می

از منابع عظیم ذخایر نفت جها  را به اختیار یه در دسهتر  بهرای تهثمین نیازههای آمریکها 

باشد. آمریکا عربستا  را برای تهثمین ایهن منبهع حیهاتی برگزیهد، آ  را بهه رسهمیت  داشته

شناخت و از آ  حمایت کرد. از پایا  جنگ جهانی دوم تا به حال، رابطه بین نفت و امنیت 

ملی یکی از موضوعات مهم در سیاست نظامی آمریکا بوده است، زیرا ذخایر نفهت آمریکها 

شهود. منهابعی کهه نفتهی خهارجی وابسهته مهی منابعبیشتر به  رو به نقصا  است و هر روز

 .(0۱۱-036: 0393)کری ، هندیسو ،  اندواقعثبات و تحت منازعه های بیها در حوزهبسیاری از آ 

های مصرفی این کشور را بهه ایهن اداره اطلاعات انرژی آمریکا، درصد میزا  انرژی

درصهد،  22سنگ درصد، زغال 23بیعی درصد، گاز ط 01ترتین اعلام کرده است: نفت 

ی هاسهوختای هشهت درصهد. انرژی تجدیدپذیر و آبی هفت درصد و انهرژی هسهته

کنند های جها  را تثمین میدرصد انرژی 36سنگ و گاز طبیعی نفت، زغال مانندفسیلی 

 .(6: تایب)سنایی، 

                                                           
1  .  Apoc 
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خهود  Apoc 2110در آمریکا در گزارش سهال « ی ملی انرژیگذاراستیستوسعه »گروه 

سهال  21صراحت اعتراف کرده است. در گزارش آمده، با رونهد فعلهی در به این واقعیت به

متحده آمریکا، دو بشکه وارداتی خواهد بهود و دیگر از هر سه شبکه نفت مصرفی در ایالات

)کهری ، های خارجی که با منافع آمریکها موافهق نیسهتند این یعنی وابستگی فزاینده به قدرت

 .(033-036: 0393دیسو ، هن

ی، هنری، جی. هاید نماینده مجلس نمایندگا  آمریکا نقطی لادیم 2112در ژوئن سال 

متحهده بهه عرضهه مطمهئن که امنیت ملی ایالات پیرامو  نیازهای نفتی آمریکا اعلام کرده

یت ما انرژی و تثمین نیازهای ما در این زمینه وابسته است، ما از انرژی توقع داریم که امن

های ما را تثمین کند، گرما را تثمین کند، کالهای مها را تولیهد را حفظ کند، سوخت ماشین

هرحال هرگونه وقفه در جریا  نفت تهدیدی حیاتی ونقل کند. بهرا حمل و ملزوماتکند 

علیه امنیت ملی ما قلمداد خواهد شد و اگر این وقفه را یهک دولهت متخاصهم یها گهروه 

 23. در (032-033: 0393)کری ، هندیسو ، توا  به جنگ متوسل شد رد، میچریکی به وجود آو

ی در زمینهه سهازهیشبملی سیاست انرژی آمریکا یک  و یسیکم میلادی، 2116ژوئن سال 

نفره از اعضهای سهابق کهاف سهفید و توسط یک گروه نه ماهههفتبروز یک بحرا  نفتی 

ها به این نتیجه رسیدند که اگر یهک مقهدار  مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا انجام داد. آ

های عظهیم اقتصهادی و امنیتهی کمی نفت از سیستم خارج شود، اثرات و پیچیدگی نسبتاب
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، رشد سهریع تقاضهای جههانی ثباتیبخواهد داشت. همچنین تمرکز زیاد بر نفت مناطق 

حملهات  نفهت بهه دلیهل نفت، ظرفیت مازاد تولید نهاچیز و احتمهال اختلهال بهه عرضهه

ثباتی و تهدید نسبت به امنیت تروریستی، ناآرامی سیاسی و سایر عوامل، همگی باعث بی

 .(National Comnission on Energy Policy, 2005:3)شودملی آمریکا می

در  کههیطوربهها هم شد، محدودیت تولید نفت همچنین باعث اخلال در کار پالایشگاه

 0939عهدد در سهال  320هها از عث شهد تعهداد پالایشهگاهآمریکا این کاهش تولید نفت با

هها ههیچ پالایشهگاه میلادی برسد و همین در ایهن سهال 2113عدد در سال  009میلادی به 

 کنندهمصرف نیتربزرگ. آمریکا (303-330: 033۱سید مسعود موسوی شفائی، )جدیدی ساخته نشده 

در تولید انواع انرژی نیز جایگاه مهمهی  آمریکا هرچندباشد، و تولیدکننده نفت در جها  می

ای اما مصرف انرژی این کشور، بسیار بیشتر از میزا  داخلی آ  است که سههم عمهده؛ دارد

دهد. ایهن امهر های نفتی مانند بنزین و نفت حرارتی تشکل میاز آ  را نفت خام و فرآورده

آنکه بخش اعظم نفت جهها   ژهیوبهای را برای راهبرا  این کشور ایجاد کرد، نگرانی عمده

 دکنندهیتول نیتربزرگعنوا  فار  و تحت اختیار اوپک قرار دارد. آمریکا بهدر منطقه خلی 

عضو در شبکه نفتی، نقهش مهمهی در تهدوین و توسهعه تفکهر  نیمؤثرترو  کنندهمصرفو 

بع جهایگزین میلادی منها 20جدید راهبرد نفتی دارد. در راهبرد امنیت ملی آمریکا برای قر  

نفت، ذخایر راهبردی و خطوط جدید انتقال نفت از پوسته فکری راهبردی خهارج شهده و 

نفت جها  در منطقه خاورمیانه قهرار دارد؛  ریذخادرصد  66به مرحله اجرایی رسید. حدود 

میلیهارد  ۱61تها  ۱36میلیارد بشکه نفهت جهها  حهدود  6/0033دیگر از مجموعه عبارتبه

 نیدر ادرصد از ذخایر جها  نیز  01باشد. همچنین حدود طقه خاورمیانه میبشکه آ  در من

درصد تولید جهانی نفت در ایهن منطقهه  6/31بیش از  بر آ منطقه قرار گرفته است، افزو  

گیرد. همچنین بخش اعظم مهازاد تولیهدی نفهت کهه در شهرایط بحرانهی نقهش صورت می

 منطقه قرار دارد. افهزود  بهر ایهن، حهدود هشهت کند، در اینکلیدی در بازار نفت ایفا می

ای ایهن سهازما  تعلهق از ظرفیهت تولیهدی مهازاد اوپهک بهه کشهورهای خاورمیانهه درصد

 .(03-0۱: 033۱طاهری، )دارد
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 متحده آمریکا در خاورميانهنفت و حضور نظامی ایالات

ابل توجهه نبهود و دا  قنتا پایا  جنگ جهانی اول چغر  آسیا متحده در ق نفتی ایالاتیعلا

با درگیهری آ  بها  غر  آسیاکرد. توجه آمریکا به نفت نفت مورد نیاز را از داخل تثمین می

بریتانیا در فلسطین اتفا  افتاد. مسئله دیگر نفت عرا  و تلاش آمریکا برای ایجهاد سیاسهت 

ه خهود در منابع نفتی عرا  بود. در مرحله بعد آمریکا توجه درهای باز برای حضور مشترک

را به منابع نفتی بحرین، کویت و عربستا  کرد و تلاش خود را برای حضور در آ  کشورها 

حضور  ،های بین دو جنگ جهانی دوم به دلیل همکاری آمریکا و بریتانیابیشتر کرد. در سال

 ,Sick).د شرکت آمریکایی آرامکو در عربستا  آشکار ش سیتثسنفتی آمریکا بیشتر شد و با 

بعههد از جنههگ جهههانی دوم و تضههعیف قههدرت بریتانیهها، حضههور آمریکهها در  (120 :2001

توجهه خهود را  ،فار  بیشتر شد و با آگاهی از اهمیت و حجم منابع نفتی این منطقههخلی 

 برای تثمین منابع نفتی مورد نیاز معطوف به خاورمیانه کرد.

 

 نفت هدف اصلی آمریکا در خاورميانه

ذخهایر گهاز  3/0 زین و نفت ریذخا 3/2 حدوداین واقعیت است که  آمار و ارقام نفتی بیانگر

ترین عنصر حرکت صهنایع مهدر  غهر  و . نفت منطقه مهمدارد قرار فار  یخل درجها  

آمریکاست و غر  به کمک همین ماده حیاتی توانسته است به این سهطح از رشهد و رفهاه 

آمریکا دارد. این کشور برای گسهترش ارتباط مستقیمی با هژمونی غر  آسیا نائل آید. نفت 

ههای نیازمند آ  است که همچنها  کنتهرل راه ۱نفوذ سیاسی خود در جها  صنعتی و گروه 

. کنتهرل کامهل بهر (33-30: 0330)اسهدیا ،انتقال نفت و تثمین امنیت آ  را به عهده داشته باشد 

گیهرد. بها برمی دراز کل ذخهایر انهرژی جهها  را  درصد وپن شصتذخایر نفتی منطقه که 

درصهد هفتاد درصد سوخت مورد نیاز ژاپن و بیش از پنجاه غر  آسیاتوجه به اینکه منطقه 

کند، بسیار برای واشنگتن اهمیت دارد. کنترل ذخایر نفتهی منطقهه می نیتثمسوخت اروپا را 

 داد  سهو فهار  و نفهت خلی  فار  تسلط بر درآمدهای نفتی کشورهای صهاحنخلی 

. (30:0330)رائمهل و دیگهرا ، شهود را سهبن می آمریکهاایجاد تقاضا برای اقتصاد  یسوبها درآمده



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 0110، زمستا  0۱ شماره ،پنجم سال راهبردی، محیط فصلنامة / 036

 

دهد که وابسهتگی نتای  یک مطالعه که زیر نظر وزارت انرژی آمریکا انجام گرفت نشا  می

یعنی اقتصهاد  ؛ده استوتریلیو  دلار ب 06تا  0این کشور به نفت در طول چهار دهه گذشته 

دههد. واردات میلیارد دلار به دلیل وابستگی به نفت از دست مهی 036متوسط آمریکا سالانه 

به بیش از ده میلیو  بشکه در سال  میلادی 09۱3میلیو  بشکه در سال  چهارنفت آمریکا از 

تولیهد آ   ،یافهتکه مصرف نفت در داخل افهزایش مهیدرحالی است؛ رسیده میلادی 2110

واردات نفهت  ،بینی وزارت انرژی آمریکهاکه طبق پیشینحوبود بهمواجه همواره با کاهش 

-صد کل تقاضای داخلی این کشور را تشکیل میرد ۱1حدود  میلادی 2126آمریکا تا سال 

برای تهثمین امنیهت  تنهانهفار ، از قوای نظامی . پس از جنگ خلی (۱9-31: 0330)خادم، دهد 

اهرم نفوذ بر قدرت در زمینه تعیین بههای عنوا  یک فار  بلکه بهمنابع و ذخایر نفتی خلی 

فار  را به زیا  شود. به این معنی که بهای نفت صادراتی منطقه خلی نفت خام استفاده می

 میلهادی، 0991متحهده در سهال دارد. ایالاتین و ارزا  نگهه مهییکشورهای صاحن آ  پها

فهار  خلی  وغهر  آسهیا استراتژی امنیت ملهی و سیاسهت خهارجی خهود را در منطقهه 

منطقه و حفظ ادامه روابط نزدیک و دوستانه با کشهورهای  یزایانرژدسترسی آزاد به منابع 

های اساسهی و خهاص آمریکا از اولویت ع، برای تثمین منافغر  آسیامتحده خود در حوزه 

در این وابستگی روزافزو  آمریکا به نفت باعث شد تا . (60-63: 03۱0)لاهوتی،  برخوردار است

برای افزایش حضور نظامی خود در غهر   های مختلفی راشش دهه گذشته آمریکا سیاست

آسیا اتخاذ کند و همگی در راستای تثمین منافع و دسترسی به نفت آزاد کشهورهای منطقهه 

 بوده است. غر  آسیا

اطمینا  از تداوم دسترسی آسا  به نفت خاورمیانه به دلیل وابسهتگی غهر  بهه نفهت .0

 فار ؛و خلی  خاورمیانه

سیاسی و نظامی شوروی بهر ایهن منهابع در زمها  جنهگ سهرد و  جلوگیری از سلطه .2

 ای مخالف آمریکا؛های منطقهقدرت سپس سلطه

متحهده و منهافع ایهن کشهور از طهرف تروریستی نسبت به ایالات یدهایتهدمقابله با  .3

 کا؛های نفتی مخالف آمریهای بنیادگرایی اسلامی و دولتگروه
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 ،خهود در خاورمیانهه مانها یپهمهمچنین آمریکا در راستای تثمین امنیت ملهی خهود و 

 کند:راهبردهای امنیتی ذیل را اجرا می

و  کنندگا مصهرفقابل قبول برای  نفت و تداوم طیف قیمت دوجانبه باثباتالف: تولید 

 تهدیهد فزاینهدهسیاسی یا نظامی برای کهاهش  یسازوکارها :  فار ،صادرکنندگا  خلی 

طور مشهخ  جمههوری اسهلامی ای در منطقه )در حال حاضر هدف این سیاست بهههسته

، شدت دگرگهو  کنهد(قدرت در منطقه را به تواند موازنهای میزیرا ایرا  هسته ،ایرا  است

فهار  و های کسهن نفهت در خلی ج: قدرت نظامی کافی برای بازدارندگی در برابر جنگ

د: حفاظهت نههادی در برابهر کنتهرل نفهت ، ایهای بالقوه منطقههقدرت برابردر  غر  آسیا

درصهدد  سهوکیطور مشهخ  ایهن سیاسهت از بهکه امنیت نظامی  کنندگا نیتثم لهیوسبه

ای در های منطقههجلوگیری از کنترل منابع نفتی و مسیرهای انتقهال انهرژی توسهط قهدرت

ات نفتهی در سهسیثتروریسهتی نسهبت بهه تفار  و همچنین خنثی کرد  تهدیهدهای خلی 

. بها توجهه بهه (303-330: 033۱)موسهوی شهفائی، کشورهای نفتی نظیر عربستا  سهعودی اسهت 

فار ، آمریکا کوشید با اسهتقرار یهک نیهروی نظهامی واردات نفت از خلی  یریناپذاجتنا 

محافظهت  فار  از روند مستمر صادرات نفهت از ایهن منطقههو خلی  غر  آسیادائمی در 

فار  را حهوزه نفهت خهود و خلی  غر  آسیا ،آمریکا ،با توجه به رقابت با شوروی وکند 

ع از نفهوذ شهوروی در ایهن منطقهه مان یجمعدستهقرار داد و با ایجاد سیستم امنیتی و دفاع 

نسهبت بهه اتفاقهات آمریکا  یریپذنیآس. وابستگی به نفت وارداتی باعث (96: 033۱)الهی، شد

 غر  آسیا شد که در سه شوک نفتی نمایا  شد.منطقه 

جنگ اعرا  و رژیم صهیونیستی و تحریم نفتهی آمریکها و غهر  در سهال  ،شوک اول

-09۱9های ؛ شوک دوم در انقلا  اسلامی ایرا  و کاهش عرضه نفت در سالمیلادی 09۱3

و قطهع  میلادی 0991شوک سوم با حمله عرا  به کویت در سال  تیدرنهاو  میلادی 09۱3

آمریکها بهرای جلهوگیری از اتفاقهاتی  عرضه نفت این دو کشور به بازارههای جههانی بهود.

اقدام به ایجاد پایگاه نظامی دائمهی در منطقهه کهرد. ریگها  بهرای  ،همچو  سه شوک نفتی

فار  به دلیل منابع انرژی، موقعیت استراتژیک و منطقه خلی »: دیگویمتوجیه این سیاست 
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مقابل نفوذ دشمن بهرای آمریکها اهمیهت دارد و آمریکها و متحهدانش بایهد پذیری در ضربه

لازمه رسید  بهه چنهین ههدفی  ،مانداین منطقه مستقل و امن باقی می نکهیاتضمین کنند که 

متحهده . ایالات(60: 03۱1پهور، )سهیاوش «بازسازی بنیه دفاعی کشورهای متحد در منطقهه اسهت

چههار  ،همواره در حوزه نفت غر  آسیافار  و لی آمریکا در سیاست خارجی خود در خ

 کرده است:هدف اصلی را دنبال می

 منطقه؛ دکنندهیتولتثمین امنیت و ثبات کشورهای  -0

 منطقه؛ ینفت ساتیتثستثمین امنیت  -2

 فار ؛های نفتی در خلی تثمین امنیت پایانه -3

 (29: 03۱3مری، )ثقفی عا ییایدرحفاظت و پاسداری از ضوابط ارتباطات  -0

فهار  متحهده در خلی منهافع ایالات رأ در این شرایط، تثمین امنیت منابع انهرژی در 

 ه. این کشور در زمینه فنهاوری نفتهی تقریبهاب حهاکمیتی جههانی دارد؛ زیهرا امهروزداردقرار 

فهار  از برتهری اسهتراتژی برخهوردار های آمریکایی در سطح جها  و منطقه خلی شرکت

 (۱1-۱2: 03۱6اخوا  زنجانی، ) .هستند

منظور بهه میلادی 20کمیسیو  امنیت ملی آمریکا در قر   میلادی 099۱در سال همچنین 

و تها شهرایط جدیهد جهها  پهس از شهوروی را  شدبازنگری در راهبرد امنیت ملی تشکیل 

 26کند که در کند. این کمیسیو  در گزارش خود تحت عنوا  دنیای آینده تثکید میبررسی 

منبع مورد نیهاز کشهورهای پیشهرفته جهها   ،های قبلی و انرژیهمچنا  سوخت ،سال آینده

های فسیلی و ذخایر آ ، همچنا  از منظهر اقتصهادی و سیاسهی ، سوختگریداست. به بیا  

رو اهمیت منهابع انهرژی های بزرگ جها  اهمیت خواهند داشت و ازایندر مناسبات قدرت

 (066-032: 0393)حیدرپور، آذری، د یابفار  افزایش میخلی 

ی حهاوی آ  بهرای حفهظ تثبیهت یهای فسیلی و مناطق جغرافیادرواقع، اهمیت سوخت

گذارا  آمریکها این انگاره ذهنی در بین سیاست رایزمتحده کاملاب آشکار است، برتری ایالات

، کنتهرل منهابع دیگرعبارتای برای حرکت نیاز به انرژی دارد، بهشکل گرفت که هر جنبنده

 طهول دانهد. درهای کارآمد برای مدیریت جها  آینهده مهیترین اهرمانرژی را یکی از مهم
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 برای حمایهت را پاسیفیک -اآسی منطقه در نظامی هایپایگاه از ایکهشب آمریکا سرد جنگ

 کهه کردندمی استدلال گذارا استیس بعضی رد.ک حفظ متحدانش از دفاع و آمریکا منافع از

 در یگذارهیسهرما موجهن بودجهه در مزایهایی کسن با منطقه در آمریکا پایگاه شد  ستهب

 آمریکها نظهامی حضور که است این مخالف دیدگاه اما؛ شودیم صلح ایجاد و کشور داخل

 کهاهش و چین ظهور با ارتباط در تنش کاهش و ثبات در چین با تعامل با همراه منطقه در

بهرای حفهظ ایهن مههم آمریکها دو  (felix, 2013: 15).ثر اسهتمهؤ یلاتیتسهاحتمال مسابقه 

استراتژی را در دستور کار خود قرار داد: نخست تعامل و حفظ ارتباط مبتنی بر حفظ منافع 

مشترک با کشورهای این منطقه است و دومین استراتژی رویاروی و درگیری مستقیم است. 

نگ، موضع کامل و واحهدی وجهود نهدارد بین سیاستمدارا  آمریکا در تاکتیک استفاده از ج

همکهاری مبتنهی بهر منهافع  ،شود. لذا راهبرد اصهلی و دائمهی آمریکهابلکه موقت تلقی می

 .مشترک خواهد بود

 

 به بعد( ميلادی 0991) فارسمتحده آمریکا در خليجحضور نظامی مستقيم ایالات

غر  اقهدام بهه ورود مسهتقیم متحده آمریکا در راستای تثمین نفت مورد نیاز خود و ایالات

کهه ههدف اصهلی آمریکها حضهور  نمیبیمنظامی در منطقه و حمله به عرا  کرد که در زیر 

ی کویهت و یها ایجهاد آزادسهازنظامی در منطقه و تثمین منهافع خهود یعنهی نفهت بهود نهه 

 دموکراسی در عرا ؛

 

 حمله نظامی عراق به کویت -

باعهث حملهه  ،ختلافات ارضهی و مهرزی داشهتحمله نظامی عرا  به کویت که ریشه در ا

سیاسهت خهارجی همهه کشهورها کهه  و رانه عرا  و تصرف کامل خاک عهرا  شهدیغافلگ

تحت تثثیر قرار گرفت. ولی برای آمریکها کهه منطقهه  ،با نفت کویت ارتباط داشتند ینوعبه

 برخوردار حساسیت بالایی از اهمیت اقتصادی و ژئواستراتژیک در منافع آ  دارد غر  آسیا

 بود.
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آمریکا برای پاسخ سریع و فوری به عرا  چهار دلیل ذکر کهرد:  جمهورسیرئبوش پدر 

های منطقه، ثبات حکومت آل صباح ننشیت عربستا  و شیخیاز بین برد  متجاوز، تثمین امن

داد کهه . محاسبات آنا  نشا  مهی(09۱: 0330)آقایی، های مقیم منطقه و نفت و ایمنی آمریکایی

کند و اگر به جها  دسترسی پیدا می شدهثابتدرصد کل ذخایر  21عرا  با کنترل کویت به 

که نیروی نظامی ضعیفی دارد حمله کنهد، ایهن رقهم بهه دوبرابهر خواههد  یعربستا  سعود

صهرفی خهود گوید که ما نیمی از نفت مبوش می میلادی 0991در اوت  .(0993)فریدمن، رسید

یعنی تهدید منافع اقتصهادی آمریکها  ؛فار کنیم و تهدید نفت خلی را از عربستا  تثمین می

تر از خود مسئله کویت است و نفت صدام در به همین دلیل در این شرایط حمله عرا  مهم

سهابقه آ  بهه یعنی به خطر افتاد  امنیهت انهرژی و نفهوذ بهی ،کویت و تسلط بر منافع نفتی

عربستا  را تشهویق بهه انعقهاد قهرارداد  ،متحدهایالات زما هم. (0993)فریهدمن، های نفتی بازار

پایگاه نظامی دائمی در آ  کشور برای تثمین امنیت انرژی کرد و متعاقن جنهگ اول  سیتثس

ساله امضاء شهد  01منظور استقرار پایگاهی نظامی فار  در بحرین هم یک قرارداد بهخلی 

 ور نظامی دائمی آمریکا در منطقه شد.حض باعثو این 

 

 حمله نظامی آمریکا به عراق -

متحهده ههدف حملهه تروریسهتی قهرار نمادهای تجاری ایالات میلادی 2110سپتامبر  00در 

این کار به اسامه بن لاد  و گروهش القاعده نسبت داده شهد. بهن لهاد  دلیهل ایهن  .رفتگ

ی، محمهد) غهارت منهابع نفتهی آ  اعلهام کهرد حمله را حضور نظامی آمریکا در عربسهتا  و

ههای آمریکهایی . این عامل چالش امنیتی بزرگی بهرای آمریکها و شهرکت(30-62: 0392میکامه،

چهالش بزرگهی  ،نفت و رقابت کشورهای دیگهر بها آ به آمریکا  روزافزو نیاز  ایجاد کرد.

د: مشهکل متنهوع گویهسسه مطالعات انهرژی در بوسهتو  مهیؤ  کشور ایجاد کرد. مآبرای 

 ازست که ما ندانیم نفهت کجاسهت، یکهی یساختن ذخایر نفتی در خارج از خاورمیانه این ن

 (Rutledge, 2005: 225). تعهرا  اسه یآزادسهاز ،ا برای حفظ امنیت انرژی مهاهبهترین کار

ه میلیو  بشکه به پن تا  سهتواند روزانه ها معتقد بودند که آزادسازی منابع نفتی عرا  میآ 
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ترین دلیل حمله به عرا  تسلط بر منابع نفتی این فزاید به همین دلیل مهمیتولیدات جهانی ب

 کشور بود.

همچو  قر  بیسهتم گریهزی  20در قر   -0سه دلیل برای حمله به عرا  وجود داشت: 

تسلط بهر  -2برای استفاده از سوخت فسیلی نیست و هنوز نتوانستند منابع جایگزین بیابند. 

در  شهدهکشفبیشهترین منهابع انهرژی  -3زنهد. انرژی، تسلط بهر جهها  را رقهم مهی منابع

میلیارد بشکه نفت بعهد از عربسهتا  و ایهرا   003فار  است و عرا  با خاورمیانه و خلی 

تواند جایگزین مناسبی برای تثمین منابعی نفتهی بیشترین منابع نفتی را دارد و این کشور می

 آمریکا باشد.

های کارشناسی زیهاد، گزارشهی را دربهاره و گروه وی پس از مطالعات و بحثدیک چنی 

امنیت ملی آمریکها »این گزارش آمده است:  ازدهند. در قسمتی استراتژی نفتی آمریکا ارائه می

رو، برقهراری امنیهت و افزایش تولید نفت جهانی است. ازاین ،گروه در ازینو تثمین نفت مورد 

کند. البتهه تحقیهق ایهن ام، نفت به بهبود و رشد اقتصاد جهانی کمک می ثبات در بازار جهانی

طهرح بهوش و  .(30-62: 0392محمدی، میکامه،) «طلبدالمللی را میجانبه بینها و اقدامات همهتلاش

 کند:چنی در مجموع دو موضوع مهم را توصیه می

 نیروی نظامی برای تثمین نیازهای نفتی آمریکا؛ یریکارگبه -0

 ؛زیخنفتقابلیت دخالت در امور کشورهای  -2

خهاطر مسهائل و مشهکلات مورد اول برای دسترسی و تثمین انرژی است و مورد دوم به

کننهدگا  تواند هم برای تولیدکنندگا  و هم بهرای مصهرفامنیتی؛ این طرح در نوع خود می

فهار  و ، اهمیهت خلی ، شانلدی. ف(30-62: 0392ی، میکامهه،محمد)باشد  نیخطرآفرجهانی نفت 

 ادامه؟ . المللی...بین تیامن ودر آینده مدیریت صلح 

 

 متحده آمریکااهميت کشورهای منطقه خاورميانه برای ایالات

فار ، عربستا  سعودی که پایگاه اصهلی آمریکها در از میا  کشورهای ساحل جنوبی خلی 

ستا  با حجم بالای تولید نفت، فار  است بیش از همه برای آمریکا اهمیت دارد. عربخلی 
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بین عربسهتا   روابط در. (016:0336 )منصوری،نفت در اوپک است  یهاکنندهکنترلعامل اصلی 

نفت است.  هاآ ترین متعددی وجود دارد که مهم رگذاریتثثمتحده، عوامل سعودی و ایالات

متهرادف بها نفهت و  در روابط دو کشور نقش دارد که نام عربستا  در آمریکها چنا آ نفت 

تسلط آمریکا بر منافع نفتی و در اختیار داشتن بازار و منافع مالی آ  کشور است. به عبارتی 

است که ههدف غهایی خهود را کهه رسهید  بهه وضهعیت تنهها  آ  برتوا  گفت آمریکا می

فهار  و از طریهق مناسهبات ویهژه بها ابرقدرت جها  است را با استیلا بر منابع نفهت خلی 

 .(003: 0336 )منصوری، ستا  تثمین کندعرب

عرا  به دلایل متعددی در تاریخ معاصر از نظر استراتژیک حائز کمهال اهمیهت بهوده 

است، موقعیت جغرافیایی و اسهتراتژیک، منهابع عظهیم نفتهی و امکانهات ژئواسهتراتژیک 

قهومی و مههذهبی، عامهل رقابههت  نیهترک ازسهرزمین عهرا  بهها وجهود مشهکلات ناشههی 

این کشور بوده اسهت. روابهط آمریکها و  ای بزرگ در قر  گذشته برای سلطه برهقدرت

های متفاوتی داشته است. یگانه منبهع معهدنی عهرا  کهه از آ  شکل ،عرا  در چند مقطع

جنگ  ا یجر درشود و عامل اصلی توجه استعمارگرا ، نفت است. می یبرداربهرهفراوا  

جه آمریکا قرار گرفهت و از آ  پهس گسهترش تو جهانی دوم، موقعیت خاص عرا  مورد

بهه انهدازه زیهادی  رتبههیعهال یههائتیهروابط، فروش تسلیحات، پرداخت وام و تبادل 

  .(002: 0336 )منصوری،تشدید یافت

حیاتی متقابل است. واشهنگتن بهرای  منافع برمبتنی  آمریکا وروابط دوجانبه کویت 

همچنهین آمریکها منبههع اصهلی تههثمین آورد و هههای امنیتهی فهراهم مههیکویهت تضهمین

های نظامی برای نیروهای مسلح کویت اسهت. نظامی پیشرفته و آموزش یافزارهاجنگ

شهمال  در ههای ایهن کشهورسیاسهت آمیزاز دیدگاه آمریکا کویت برای اجرای موفقیت

ایرا  اسهت. ثبهات کویهت  عرا  و ها مهارفار  اهمیت حیاتی دارد. این سیاستخلی 

های معقول ننده این است که ذخایر انبوه نفت آ  به بازارهای جهانی به قیمتکتضمین

بهرای تسهلیحات  یسودآور بازارنیازهای امنیتی کویت  علاوهبهخواهد رسید.  یمنطق و

 .(۱۱:0330)حجار،شود آمریکایی محسو  می
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میها   های دفاعی دوجانبههمربوط به همکاری یهانامهموافقتفار ، بعد از جنگ خلی 

رسهید و طهی آ  حضهور نظهامی  فهار  بهه امضهاعربهی کرانهه خلی  یکشورها وآمریکا 

 ازهریهک  مشخصهات وها . ویژگیگرفت قرارمتحده در منطقه مورد تثکید و تضمین ایالات

 متفهاوت نظهر بر اسا  نیازها و درخواسهت کشهورهای مهورد ،دفاعی یهانامهموافقت نیا

هها و ، دسترسهی آمریکها بهه پایگهاههانامههموافقتا  گفت این توطورکلی میالبته به ،است

 0991 سهال درمتحهده بها عمها  امکانات نظامی کشورهای منطقه را مهیها سهاخت. ایالهات

 در، کویهت میلهادی 0991 سال دربحرین میلادی،  0991 سال در، عربستا  سعودی میلادی

 0990 سهال درات متحهده عربهی بها امهار و میلادی 0992 سال در، قطر میلادی 0990 سال

 . (00:0330)حجار، دفاعی امضا کرد نامهموافقت میلادی

قراردادههای امنیتهی  ،فهار متحده موفق گردیهد بعهد از پایها  جنهگ دوم خلی ایالات

گسترده و قابل توجهی را به امضا رساند. نیروهای خود را در منطقه مسهتقر کهرده و حجهم 

، منطقهه درنیروهای نظهامی آمریکها  گسترش برزایش دهد. علاوه نفر اف هزار 26 بهها را آ 

نیروههای نظهامی  ی وفهیک و، گسهترش کمهی یدهسهازما ریزی لازم برای آمهوزش، برنامه

 متحههده درفههار  توسههط نیروهههای مستشههاری ایالاتخلی  حههوزه درکشههورهای عربههی 

 .(09۱:03۱6)متقی،شورهای منطقه به انجام رسیده استک

 

 ای نظامی آمریکا در خاورميانههپایگاه

عنوا  قهدرت جههانی، نهوعی گر بهای، به دلیل حضور قدرت مداخلهاصولاب در حوزه منطقه

ها وجود خواهد داشت. به دلیل عدم تقار  مذکور، شهناخت راهبردی بین طرف تقار  معد

دی دارد ، اهمیهت بسهیار زیهاکننهدهیخنثهای احتمالی طرف مقابل و طراحی راهبرد راهبرد

های نظهامی خهود را در منهاطق متحده آمریکا سعی کرد پایگاه. ایالات(3۱9-331: 0391)قاسمی، 

بحرانی و آشو ، جایی که قدرت ناراضی وجود دارد، ایجاد کند. به همین دلیهل در جنهگ 

در اروپا، آسیای مرکزی، جنو  شر  آسهیا، را ها این پایگاه ،منظور مقابله با شورویسرد به

 ییگراجانبههکیبا پایا  جنگ سرد و شروع نظام  و مریکای لاتین و غر  آسیا مستقر کردآ
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)نفهت( در غهر   یانهرژتوجه خود را به حفظ جریا  مستمر صهادرات  ،به رهبری آمریکا

 فار  معطوف کرد.خصوص خلی بهآسیا 

تهرین تهثثیر د. مهمنشهوای ایجهاد مهیمتحدا  منطقه قلمرودر  معمولابهای نظامی پایگاه

عملهی سهاختن تهدیهدات؛  -2اعتبار تهدیدات؛ -0نداز: اای نظامی در مناطق عبارتهپایگاه

ایجاد پایگاه نظهامی بها داشهتن نیهروی نظهامی و  .حفاظت منافع -0حفاظت تهدیدات؛  -3

تجهیزات نظامی به معنای عملی ساختن تهدیدات در زما  مناسن است. از منظر هژمونیک 

نماینهد. کهارویژه ترین تهدیدات را برای هژمو  ایجاد مهیای مهماراضی منطقههای نقدرت

گهر و ای حفاظت از منافع موجود برای قدرت مداخلههای منطقهمهم پایگاه نظامی در حوزه

های هژمو  است که این موضوع در مناطقی که دارای منهافع مههم راهبهردی بهرای قهدرت

 .(33-66: 0396، بخشفرح)صالحی، ی دارد ناراضی و هژمو  است، نمود بیشتر

 
 گرهای نظامی در بازدارندگی و حفظ منافع مداخلهمدل تحلیلی جایگاه پایگاه
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ههای نظهامی در جهها ، در زما  جنگ سرد و پیش از فروپاشی شوروی، تثسیس پایگاه

بهر  د.  بوآ  زما المللنظام بین سازی بین دو قدرت غر  و شر  دربیشتر تابعی از موازنه

های نظامی بر اسا  توافقات دو پیمها  نظهامی نهاتو و ورشهو و اسا ، بیشتر پایگاه نیهم

ای در جها  که متثثر از معادلات جنهگ سهرد بودنهد، های نظامی منطقههمچنین سایر پیما 

ویژه هژمهونی آمریکها المللی، بهشد، اما با فروپاشی شوروی و تغییر معادلات بینتثسیس می

 های دیگر ازجملهه آمریکها بهرای جلهن حمایهتهای نظامی در اختیار قدرتین پایگاهو ا

تر برای مقابله با تهدیدات واقعی یا غیر واقعی قرار نظامی و امنیتی آ  به کشورهای کوچک

 گرفت.

تهرین گسهترده دارای امروز، جها  در و هژمونیک چرخه در قدرت آخرین متحدهایالات

نظهامی  حضور از محور ترینرؤیت لقاب نظامی، یهاگاهیپا. است ها ج در پایگاهی سیستم

 از معتبهر درک دهندهنشا  هاگاهیپا این گسترده تعداد . است کشور آ  از خارج در آمریکا

 بررسی جدید، امنیتی یهااستیس. آمریکاست راهبردی گفتما  در جغرافیا اهمیت نقش و

 بهه مربهوط تهدیهدات پرتو در ژهیوبه را متحدهلاتایا ارتش وظایف و هاتیمثمور از جامع

 .ساخت ضروری ایمنطقه منازعات و مناطق در ناراضی هایو قدرت کشورها

 در را آمریکها نظهامی یههاگاهیپا و جهانی شبکه نقش، عرا  اشغال و ترور جنگ علیه

 مهمهی عطهف نقطه توا یم را سپتامبر یازده .نمود برجسته آمریکا پیشبرد منافع و حفاظت

 یها دستانهپیش راهبرد به شیگرا و زور سیاست کاربرد حیث از آمریکا خارجی سیاست در

 (cox. 2002:206-271). دآور شمار به هومو  شد  دستوری گریدعبارتبه

ههای زیهادی در منطقهه خاورمیانهه و های گذشهته پایگاهبر همین سیا ، آمریکا در دهه

رده است، اما باید توجه داشهت کهه تعهداد زیهادی از ایهن آسیای مرکزی و قفقاز تثسیس ک

شده ائتلاف یا اتحاد نظامی و با حضهور دو کشهور های نظامی بر اسا  قواعد شناختهپایگاه

ها در شرایط اشغال نظامی و با هدف مدیریت اند. بسیاری از این پایگاهمستقل و برابر نبوده

ههایی کهه آمریکها در عهرا  و ویژه پایگاهبههاند، بحرا  در سهرزمین میزبها  تثسهیس شهده

هها در افغانستا  و پس از حمله به این کشورها تثسیس کرد. همچنین برخهی از ایهن پایگاه
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اند؛ مانند پایگاه نظهامی اینجرلیهک المللی شکل گرفتهای و بینهای نظامی منطقهقالن پیما 

اتو( تثسیس شده است. همچنین دسته شمالی )ن در ترکیه که در قالن پیما  نظامی آتلانتیک

ها وجود دارند که بر اسا  معاهدات دوجانبهه و در شهرایط صهلح سومی هم از این پایگاه

 نظیهریبی فرصهت کمونیسم، از بازمانده ضعیف روسیه و شوروی فروپاشی اند. ایجاد شده

 منطقهه ژهویبهه جهها ، در خهود نظهامی مسهتقیم حضهور تها داد قهرار آمریکا اختیار در را

گسترش دهد و هم اینکه با ایجاد احسا  تهدید کهاذ  در میها  کشهورهای  را خاورمیانه

 0991خیز منطقه، بازار پررونقی برای فروش سلاح پیدا کند. درواقع پس از آغهاز دههه نفت

ویژه خاورمیانهه و آسهیای های نظهامی آمریکها در جهها  و بههمیلادی، روند تثسیس پایگاه

های قبل از آ  بوده و همچنین کارکردهای های متمایزی نسبت به دههویژگی مرکزی دارای

 .نسبتاب متفاوتی هم داشته است

های نظامی آمریکها و حضهور ، فعالیتمیلادی 2110سپتامبر در سال  00پس از حملات 

های نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی با توجیه مقابله بها صورت تثسیس پایگاهنظامی به

ههای نظهامی در افغانسهتا ، پاکسهتا ، قطهر، عهرا ، ویژه پایگاهروریسم افزایش یافت؛ بههت

در اختیار آمریکها قهرار گرفهت. از  میلادی 2110های پس از قرقیزستا  و ازبکستا  در سال

شهوند؛ های آمریکا در منطقه به دو دسهته کلهی تقسهیم میپایگاه ،نظر چگونگی مالکیت نیز

متحهده هسهتند. ی که کاملاب به آمریکا واگذار شده و تحت مالکیهت ایالاتهاینخست، پایگاه

گیرنهد، های نظامی که بدو  واگذاری مالکیت، مهورد اسهتفاده آمریکها قهرار میدوم، پایگاه

رفتهه آمریکها در ترکیهه، هماگرچه هر دو نوع واگذاری تفاوت چندانی با ههم ندارنهد؛ روی

طر، امارات متحده عربهی، عمها ، افغانسهتا ، پاکسهتا  و عرا ، کویت، عربستا ، بحرین، ق

هها و کنهد؛ امها انگیزههای این کشورها اسهتفاده میقرقیزستا  پایگاه نظامی دارد یا از پایگاه

انهد از: نخسهت، عبارت هعمدطور بهمتحده های نظامی از سوی ایالاتاهداف تثسیس پایگاه

ت هژمو  و ایجهاد رعهن در میها  رقیبها  و سازی قدرحضور مستقیم نظامی برای تصویر

جویی زمهانی از آمریکها تها اههداف احتمهالی دشمنا . دوم، کاهش فاصله مکهانی و صهرفه

متحده با خاورمیانه تا در صورت بهروز بحهرا  فاصله زیاد جغرافیایی ایالات لینظامی، به دل
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یجاد جهو روانهی سهلطه ارسال نیروی نظامی و تجهیزات با کمترین زما  انجام شود. سوم، ا

ویژه تهثمین و در کشورهای منطقه. چهارم، حراست از منهافع حیهاتی آمریکها در منطقهه بهه

 .(0390)پرورده،  ترانزیت انرژی و تجارت
 های نظامی آمریکا در کشورهای غرب آسیاپایگاه

 ی مورد استفادههاگاهیپاتعداد پایگاه نظامی و  کشور

 پایگاه نظامی عربستا  66تفاده از مرکز فرماندهی و اس عربستا 

 شش کویت

 پن  عما 

 پن  قطر

 استفاده از چهار پایگاه نظامی امارات متحده عربی

 

 گيرینتيجه

، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خهاص خهود کیتیفار  به دلیل موقعیت ژئوپلمنطقه خلی 

 نیهای بوده است. منطقه اهفرامنطق ای وهای منطقهدر طول تاریخ همواره مورد توجه قدرت

جهها   عمیقهی بهر اقتصهاد و ریسرشار نفت که تثث یهاموقعیت استراتژیکی را در اثر ثروت

کند را به یکدیگر وصل می قاییعنی نقطه استراتژیکی که آسیا و آفر ؛موقعیت راهبردی ،دارد

ی بهه دسهت بازارهای صدور کالا و تسهلیحات نظهام نیترعنوا  یکی از بزرگو همچنین به

تهثثیر  . در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسن برای این سؤال بودیم کههآورده است

بهه  منطقهه غهر  آسهیا چیسهت؟ غر  آسیاآمریکا در متحده ایالاتنفت در راهبرد امنیتی 

مناطق جها  اسهت.  نیترتیو بااهم نیتراز حسا  یکیتیلحاظ موقعیت جغرافیایی و ژئوپل

ای کهه گونههها دارد، بهرقابهت ابرقهدرت ا حد زیادی ریشه در کشف نفهت واین اهمیت ت

 فهار  یمنهافع ایهن کشهور در خل توا  میا  هژمونی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ومی

چند نوع منافع دارد که گاه این منافع بها  فار  یارتباط مستقیمی برقرار کرد. آمریکا در خل

ترین اهداف آمریکا در منطقه غر  آسیا استمرار جریها  از مهم ؛کنندمی یپوشانهم گریکدی

پیمها  خهود اسهت؛ بهه همهین دلیهل ای و حمایت از کشورهای همنفت، حفظ ثبات منطقه
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حضهور نظهامی پایگهاه کهرده اسهت.  سیتثسهمتحده آمریکا اقدام به حضور نظامی و ایالات

ربی همراه شده است. این کشهورها فار  با استقبال کشورهای عآمریکا بعد از بحرا  خلی 

شوند بلکه تسهیلات تنها چالش خاصی در مقابل حضور نیروهای آمریکایی محسو  نمینه

 .آورنهدیلازم را برای استقرار و تحرک واحدهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه فراهم م

  یتهدربه گرایی این کشهورو رشد هژمونیک فار  یتداوم حضور بلندمدت آمریکا در خل

متحهده سیاسهی بهه ایالات و لحاظ تسلیحاتی، اقتصادی، نظامی وابستگی کشورهای عربی از

ازجملهه  ییهامؤلفهه تهوا  دریادشهده را می یهاآمریکا را به دنبال خواههد داشهت. نشهانه

نظامی، انعقاد قراردادهای امنیتی، حضور نیروهای نظهامی در کشهورهای  یهاگاهیاحداث پا

های حاکم بر خود مشهاهده کهرد. یمژقه و شکاف روزافزو  مردم این کشور از رعربی منط

به دلیل منافع سرشار از انرژی نفت و گهاز و از سهوی دیگهر از  سوکمنطقه غر  آسیا از ی

تواند عامل حفظ برتری و هژهونی آمریکا در جها  باشد، اهمیهت بالهایی دارد. آنجا که می

کنهد علهاوه بهر نظهارت و حضهور مسهتمر در آمریکا تلاش می متحدهدر همین راستا ایالات

بر جریا  نفت، از نفوذ چین، اتحادیه اروپا و روسهیه جلهوگیری کنهد. تها  منطقه غر  آسیا

عربسهتا  را بها خهود  خصهوصبهمتحده آمریکا بتوانهد کشهورهای منطقهه زمانی که ایالات

شود و ههم هژمهونی دلهار؛ یعنهی یهمراهی کند هم از بابت نفت مورد نیاز داخلی تثمین م

های پژوهش، فرضیه ما کهه بنابر این یافته؛ کندهژمونی اقتصادی خود در جها  را حفظ می

غهر  آسهیا، ایجهاد وابستگی آمریکا به منابع نفتی باعث حضور نظامی در منطقه  معتقد بود

اسهت نفت شده نفتی و حفظ جریا  مستمر صادرات  بعبرای تسلط بر مناهای نظامی پایگاه

کند. همچنا  که بررسی مصادیق نیز در بخش پایانی مقالهه نشها  داد، گسهترش را تثیید می

متحده آمریکا در منطقه باعث انعقاد قراردادهای امنیتهی دوجانبهه بها کشهورهای نفوذ ایالات

 های نظامی شده است.و استفاده از پایگاه سیتثسمنطقه و 

 

 

 



 009 / منطقه غر  آسیاآمریکا در متحده ایالاتامنیتی  راهبرد درنفت واکاوی جایگاه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 

 ومآخذ منابع فهرست

 فارسی ابعمن .الف

  تههرا : جههانی، چهاد دوم،  نینو(، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم 0330) ،عبا آقایی، سید

 .انتشارات نیکا 

  جههانی  کیهتیژئوپل(، نقهش انهرژی فسهیلی در 0336) ،ساداتاحمدی، سید عبا  و موسوی، الهام

 .یزی، پا۱انرژی، راهبرد یا ، شماره 

 ، پژوهشهکده مطالعهات  :، تههرا فهار  یخل درنیتهی آمریکها ( سیاست ام0330)، امیر اسدیا

 .راهبردی

  ،(، نقش و جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا، مجلهه سیاسهت 03۱6)، وشیداراخوا  زنجانی

 .۱1-۱2بهار، ص  0خارجی، سال یازدهم، شماره 

  ،یمل اعتمادنشریه  ،(، آمریکا میهما  ناخوانده0330)، ریامانتظار. 

  ،سهایت آسهما  آبهیهای نظامی آمریکا در خاورمیانه پهس از جنهگ سهردپایگاه(، 0390عبا ، )پرورده ، 

https://asemandaily.ir/post/5933/ 
  ،فهار  و تههاجم (، تسلط بر منابع نفتهی اسهتراتژیک خلی 0391) ی،مهدمتین، و  محمدرضاتخشد

 .232-261متحده آمریکا به عرا ، فصلنامه مطالعات جها ، شماره اول، لاتنظامی ایا

  المللهی، (، استراتژی و تحولات پس از جنگ سرد، دفتر مطالعات سیاسهی و بین03۱3) ی،عامرثقفی

 .29مرکز چاد انتشارات وزارت امور خارجه، ص 

  ،چمنهی، ترجمه ابوالقاسهم راه ،هااندازچشم ها وفار ؛ چالشخلی  در آمریکا ،(0330)ی، سامحجار

 .معاصر ابرارتهرا : 

  ،اسلامی؛ محور سیاست خارجی آمریکا  انهیخاورم، (0393) ی،محمدمهدآذری،  و ماشاءاللهحیدرپور

 .066-032، ص 6های سیاست اسلامی، سال دوم، شماره پژوهش در دو دهه اخیر

 ههای اقتصهادی ن کشور در منطقه، بررسیفار  و سیاست ای(، رویکرد آمریکا به خلی 0330) ،خادم

 .۱9-31، زمستا ، ص 2انرژی، سال اول، شماره 

  ،خلی  کیتیژئوپل(، 0336)ی، مهدذوالفقاری( ، فارwww.pub.isu.ac.ir). 

 ل علمانتشارات کماتهرا : فار ، (، استراتژی غر  در خلی 03۱1) ،علی ،پورسیاوش. 

  ،سنایی، سید یوسف و سنایی، سیده فاطمه، نفت آمریکا، کلید امنیهت آمریکها، روزنامهه اعتمهاد ملهی

 .6، ص 000/36/3/31شماره 

  سازی نظامی در غر  آسیا )خاورمیانه( و (، پایگاه0396، عبا ، )بخشفرحصالحی، سید جواد و

، ص 0396 زییپها، 96، شهماره 20ل بازدارندگی جمهوری اسلامی ایرا ، مجله سیاست دفاعی، سا

66-33. 

https://asemandaily.ir/post/5933/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF
https://asemandaily.ir/post/5933/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF
http://www.pub.isu.ac.ir/


 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 0110، زمستا  0۱ شماره ،پنجم سال راهبردی، محیط فصلنامة / 061

 

  ،متحده آمریکا در زمینه انرژی، دانشنامه حقو  و سیاست، (، استراتژی ایالات033۱) ابوالقاسمطاهری

 .، زمستا 01شماره 

  ،فهراروی امنیهت  ههاچالش و داتیتهد و هافرصت( 3الملل )امنیت بین ،(0330)ی، علعبدالله خانی

 ، تهرا .معاصر ابرار ،جمهوری اسلامی ایرا 

 ،میزا  نشر :تهرا  ،یامنطقه مطالعات و المللنیب روابط یهاهینظر (،0391، )فرهاد قاسمی. 

  ،هوشنگ لهاهوتی، فصهلنامه  :فار ، مترجممتحده آمریکا و امنیت خلی ایالات ،(03۱0) ی،عللاهوتی

 .60-63، ص 90 و 93شماره  -03۱0اقتصادی، خرداد و تیر  -اطلاعات سیاسی

 فهار  و امنیهت ملهی آمریکها، فصهلنامه حقهو ، (، نفهت خلی 033۱) ،موسوی شفائی، سید مسعود

 .303-330، ص 3، شماره 33دانشکده حقو  و علوم سیاسی، دوره 

 (0906-099۱)، گسهترش و یگرمداخلهسیاسات خارجی آمریکا،  تحولات(، 03۱6)، متقی، ابراهیم، 

 ی.انقلا  اسلام اسناد مرکز تهرا :

 خارجه امور وزارتتهرا :  ،انهیخاورم و آمریکا(، 0336)، منصوری، جواد. 

 مربهوط بهه کتها  ، و رونهدها اههداففهار ، در خلی  آمریکهاحضهور؛ ، (03۱3)، میرقاسم، یمؤمن

 وزارت امور خارجه. :تهرا فار ، خاورمیانه ویژه خلی 

 -فهار ، حضور نظامی آمریکها در خلی (، تثثیر نفت بر 0392) ،ما یا، حمیدرضا و میکامه، یمحمد

 .30-62دانش زمین، سال چهارم، تابستا ،  یهاپژوهش

  ، انتشارات قومس، چاد سوم تهرا : فار  و مسائل آ ،(، خلی 033۱) ی،الههمایو. 
 

 انگلیسیمنابع . ب

 Cox, Michael (2002), American power before and after 11 September: dizzy with 

success? International Affairs, Vol.78, No.2. 
 Rutledge, I (2005), Addicted ti oil Americans relentless drive for energy security, 

Tauris and co Ltd, New York, 

 Sick, g(2001), Security in the Persian gulf: origins, obstacles, Palgrave, New York 

 Campbell, c.j. (2002). The Assessment and Importance of Oil Depletion Peper 

presented at the international workshop on oil Depletion, Uppsala university, 

Sweden, at: geoglogy. Uprm. Edu/ Morelock/ pdfdoc/ oil depl. Pdf. 
 


