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روابط امریکا و چین در خلیج
فارس :همکاری یا تقابل

چکیده
این پژوهش استراتژی امریکا را در قبا دین در منطوه خلیج فارس بررسو
موکند و کوشیده اس به این پرسش پاسخ دهد که با توجته بته واب تترو
روزافیون دین به مناب .انرژی خلیج فارس ،امریکا به عنوان قتدر هژمتون
ده سیاستو را در قبا دین در این منطوه دنبا کرده اس ؟ آیا سیاستتو
لیبرا در پیش گرفته و با دین همکاری کرده اس یتا بتا اتختای سیاستتو
واق.گرا در پو تواب و مهار دین بوده اس  .این پتژوهش بته روم مطالعته
موردی و با بهرهگیری از دو ن خه واق.گرا و لیبرا ن ریه ثبتا هژمونیت
بر این مدعو اس که استراتژی امریکا تعام آمرانه بوده اس کته ترکیبتو
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از هر دو رویکرد واق.گرایانه و لیبرا است  .امریکتا متان .بضتور اقتصتادی
دین در خلیج فارس نشده اس بلکه با رویکتردی لیبترا بتا پکتن تعامت
داشته اس ؛ اما رفتار امریکا در قبا دین در بحرانهای پ ایازده ستتتامبر
عراق و سوریه و بخصوص برنامته ه تتهای ایتران ،امریکتا بتا

ن یر تحو

رویکردی واق .گرایانه کوشیده اس

دین را وادار به همراهو با سیاس های

واشینرتن در منطوته ستازد و ایتن رقیتد ختود را در بعتد استتراتژی

دهاردوب سیاس های امریکا مهار و کنتر کنتد .لتیکن در طتو نومتد
تعتتارذ یاتتتو در راهبتترد تعام ت آمرانتته یعنتتو تعام ت اقتصتتادی و مهتتار
استراتژی

موجد شده اس

با عمی تر شتدن روابتپ پکتن بتا کشتورهای

منطوه ،ادامه ایتن رونتد بترای امریکتا دشتوارتر شتود و پکتن آزادی عمت
بیشتری یابد.

واژههای کلیدی :امریکا ،دین ،خلیج فارس ،راهبرد تعام آمرانه
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در

مقدمه
دشوههای هنخاه یی ج فاهس تارکبا ما نب ذیاکر فت ن  4٠دهصن نب ذیاکر گواب
جهان هن ده نیت اه دنه ن

)(BP, 2015

هنبن ه ب ش نب  ١٧ه ی ون بشویه فوت نب تننوه

هرهز عبوه هادنن نکن ه زنن هعاد مهل دهصن نب حملن ال دهکواکا فوت جهوان
فاهس ساکه نفینن نست س

نب عار ش نا ن نیستان ده  ،١9٧١نهرکیوا بوه تونهکج

جا ش ن ن نیستان شن ن حضوه س اسا ن ظاها یود هن ده یی ج فاهس نفزنکش دند
تا دنتر هنو ابع ن ورژی هن برعهون گ ورد ن نب فووذ شووهنی دمو سوت ده هنخاوه
جیوگ ری دنن نفزنکش نهم ت فت ده نقتواد جها ا بخووم س
نعرنب عی ه حاه ان نسرنک ل ن تحوچ
عرنق به دوکت ،تحوچ

نب تحرک فتا

هنخاه ظ ر ن اوالب نسوالها نکورنن ،تهواج

سساکابد سلتاهبر ن جنوگ دنم عورنق ،به نوهسواب حضووه

نفزننتر ن گسترش هرهو ا نهرکیا ده نکن هنخاه شن
ه ندنون ندثر دشوههای هنخاه ظ ر عربستان ،دوکوت ،نهواهن

هتحون عربوا،

قخر ن بحرکن هتحننن نهرکیا هحسوب هاشو ن ن برنی حفظ نهن ت یود ننبسته بوه
نکن نبرقنه

هستنن عالن بر نکن ،نهرکیا ساکنا های ظاها هتعندی ده نکون هنخاوه

دنهد تسیس نهرکیا بر ههمترکن هنابع ن رژی جهوان ده ییو ج فواهس ،هوجور شون
نست تا ساکر ننهددنننگان بزهگ ن رژی جهان ظ ر نهنسا ،ژنسن ،در جنووبا ،مو ن ن
هنن برنی نهن ت ن رژی( )1یود ننبسته به نهرکیا باشنن ده نکن ه ان م ن تنها قونه
بزهگا نست ده هتحن نهرکیا ست نها برنی نقتواد هنبههشن یود بوه فوت هنخاوه
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نست

)(EIA, 2014

نب هشتاد سا س ش تادنون ،فت بر تحوچ

س اسا هنخاه ییو ج

یی ج فاهس ننبسته نست نکون دشووه هنبن وه  ١٠/8ه ی وون بشویه فوت هوورف
ها دنن نب نکن ه زنن حنند مهاه ه ی ون بشیه هن یود تول ن هادنن ن هواباا کعنوا
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هنبن ه حنند  ٧ه ی ون بشیه هن ننهد هادنن ) (Reuters, March 8, 2016ده ده سا های
نی ر همونه ما نب نکون ه وزنن هن نب دشووههای حووب ییو ج فواهس بخوووم
عربستان ،نکرنن ،عرنق ،دوکت ن عمان ننهد درد نسوت

() 2

)(EIA, 2015

سو شب نواهوا

حیاکت نب آن دنهد ده ده سا  ،2٠2٠نکن ننبستنا به بو ش نب  ٧٠دهصون نفوزنکش
یونهن کافت ن م ن ب ش نب گذشته برنی تاه ن ن رژی هوهد اب یود به هنابع ن ورژی
یی ج فاهس ننبسته هاشود

)(Rivlin, 2014; Chen, 2014

سئون سرنهش نکن نست ده با توجه بوه ننبسوتنا هنبنفوزنن مو ن بوه هنوابع
ن رژی هنخاه یی ج فاهس ،نهرکیا به عنونن قنه
د با درد نسوت؟ بوه عبواه

هرهون مه س استا ده قبا مو ن

دکنور ،نهرکیوا هو هتحوننن س اسوا هتعوند ن هو

ساکنا های ظاها فرنننن ده نکن هنخاه دنهد ،نها م ن ه چیننم نب نکن هزنکا هن وننهد،
بعالن به وه هنبنفزنن ننبسته به هنابع ن رژی نکن هنخاه برنی نقتواد هنبههشن یود
نست نهرکیا منو ه نب هنابع قنهتا ده ده هنخاه ییو ج فواهس ده نیت واه دنهد ،ده
بریوهد با م ن نستفاد درد نست؟ آکا س استا ننقعگرنکا ه د با دورد نسوت ن بوه
د با ههاه م ن بود ن دوش ن نست ده ها ع حضوه م ن ده نکن هنخاوه شوود؟ کوا
س استا ل برن ده س ش گرفته نسوت؟ کعنوا هنهبورد نهرکیوا ده قبوا مو ن هما نون
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س است نکن دشوه سبت به ژنسن ن دشوههای نهنسواکا بوود نسوت ن بوا مو ن ده
هنخاه یی ج فاهس تعاهل درد نست؟
بس اهی نب صاحر ظرنن هننبس ب ن نلمیل ،هناسبا

م ن ن نهرکیوا هن ههمتورکن

قض ه س است ب ننلمیل ده قرن ب ستنکی هادن نن نکن هننبس ه تنها برنی نکون دن
قنه

بزهگ هه نست بییه بس اهی نب قونعن بابی قنه

ز تع ن یونهن درد
نکن دن قنه

ده عرصوه بو ننلمیول هن

)(Layne, 1998; Ikenberry, 2008; Christensen, 2015

ده هنخاه یی ج فاهس ،آبهو ا برنی برهسا ظرکا

هخالعه هننبس

هننبس ب ننلمیول

ده به نه هننبس نهرکیا-م ن ن آکنن س است بو ننلمیول بخوووم ده نکون هنخاوه
فرنه هادنن
نکن سرنهش به د با برهسا آن نست ده دننم ظرکه هفتاه نهرکیا ده قبا م ن
هن ده هنخاه یی ج فاهس توض ح هادهن نهرکیا ده یی ج فاهس ه هتحننن س اسا
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دکرکنهنی دنهد ن ه ساکنا های ظاها هتعند ساکر قنه های ننبسته به ن ورژی نکون

هنخاه فاقن منان نهت ابنتا هستنن لذن ده نکن هنخاه هننبس نهرکیوا بوا مو ن ن سواکر
قنه های نقتوادی نفاا ست بییه عمودی نست بکورن آ هوا بورنی تواه ن هنوابع
ن رژی یود ابهنن همیاهی نهرکیا به عنونن قونه

هرهوون هسوتنن بوا توجوه بوه

برتری ظاها ن س اسوا نهرکیوا ده هنخاوه ییو ج فواهس ،ظرکوه ببوا

هرهو وک

مهاهموب تحی یا هناسبا برنی برهسا س است یاهجا نهرکیا ده نکن هنخاه نهنکوه
ها دنن ظرکه ببا

هرهو ک نگرمه نساساً هکشه ده ننقعگرنکا دنهد ،ل ین بریا نب

صاحر ظرنن ل برنل س ه اش ببا دهنن قنه

هرهون ده حفوظ نهن وت ن نهنکوه

داچهای عموها دکنر همچون سابنداههای هالا ن سولا هن سذکرفتهن ن ن کک سوخه
ل برن نب نکن ظرکه نهنکه دند ن ن ن اش نهرکیا هن ه به عنونن هرهون بییه بوه عنوونن
ههبر ظام ب ننلمیل به هسم ت شنایتهن ن

هرهو ک ،نجود قنه

هرهون برنی ببا

ن داهآهنی ظام ب ن نلمییا ح اتا نست ن منا چوه نکون قونه

برتوری یوود هن نب

دست بنهن ،ظام هختل هاشود ن تعاد هن نب دسوت هوادهون

(Kindleberger, 1978:

)15

هنبر

گ یل ن هعتان نست ده منان شرنکخا «جنگ هرهون» تیی ف قنه

هن هشخص ها دنن منا چه قنه

برتر

هرهون جنکن با قا ع ت به س رنبی برسون ن بور

س ست هسیس شود ،ظام ب ن نلمیل ببا

یونهون کافوت نگر وه هتزلوز ن بواببوا

یونهن ها ن به عا ن نن س رنبی قا ع نهرکیا ده جنگ جها ا دنم ن هرهو ا بوننن
هق ر نکن دشوه هوجر ببا
بود نست
هنبر

ب ننلمییا ن هن ق نقتوادی س

نب جنگ دنم جهوا ا

)(Gilpin, 1981: 186

دوهن ظرکهسردنب ل برن  ،ده دهه هشتاد سخه دکنوری نب ظرکوه ببوا

هرهو ک نهنکوه دند دوه ده آن اوش قونه

هرهوون ده برقورنهی نهن وت ن تواه ن

سابنداههای نقتوادی ن داچهوای عمووها هن بوه هسوم ت هواشناسون نهوا دووهن
بریالف ظرکهسردنبنن ننقع گرن همیاهی ب ننلمییا هن همین هادن ن ن جنگ هرهون
ب ن قنه

نن ن قنه

ویاسته هن حتما ن ننجرنلوقوع مادن ن ن هعتاون نسوت

همیاهی ب ننلمییا حتا س

نب نفو قنه

هرهون ز همین نست ندنهه کابن بکورن
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هخابق سخه ننقع گرنی ظرکه ببا

)(Flemes, 2015

دنلتها هنافع هخیق یود هن د با هادننن ن نکن هنافع ده همیاهی ب ننلمییوا بهتور
هحاق هاشو ن

)(Keohane, 1984: 243

ده هاابل ،صاحر ظرنن سخه ننقعگرنی ببا
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هرهو ک سبت به همیاهی ب ننلمییا بنب ن هستنن بکرن نب ظر آ ها دنلوتهوا بوه
هنافع سبا توجه دنه ن ن هرنقبنن ده هبادن دکنرنن بهر ب شتری نب نکون همیواهیهوا
ببر ن ن هونب ه قنه

به بکان آ ها تغ ر دنن

)(Donnelly, 2008

ده نکن هااله با توجه به سئون نصیا ،هر دن سوخه ل برنلوا ن هکال سوتا ببوا
هرهو ک بر هنی س است یاهجا نهرکیا ده قبا مو ن ده ییو ج فواهس برهسوا
هاشود تا هشخص شود س است نهرکیا به عنوونن قونه
ظرکه ببا

هرهو ک هنخبق بود نست به عبواه

هرهوون بور دوننم سوخه

دکنور سرسوش نکون سورنهش هن

هاتونن نکننو ه ده مهاهموب ظری گنجا ن :دوننه ک نب دکونگا هوای ننقوعگورنی
هنبر

گ یل ن ن ل برن هنبر

دوهن هفتاه نهرکیوا ده قبوا مو ن ده هنخاوه ییو ج

فاهس هن توض ح ها دهنن؟ آکا نهرکیا به د بوا تاابول ن ههواه مو ن بوود نسوت کوا
س است ل برن همیاهی با م ن هن برگزکن نست ن کا نکنیه س استگذنهنن نهرکیاکا
هن سوها هن برگزکن ن ن ده ترد بوا نب نکون دن دکونگا بوود نسوت ده آنصووه
منو ه جمع بستن ب ن نکن دن دکنگا هتفان

نحتموالا

نهیانسذکر نست ن تعواه

مه تاب ری بر هننبس نهرکیا ن م ن ده یی ج فاهس یونهن دنشت ده بخوش بعونی
هااله نبتنن به وه جننگا ه هننبس نهرکیا ن م ن بوا دشووههای هنخاوه ییو ج فواهس
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برهسا هاشود تا نهننف ن س استهای آ ها ده قبوا هسواکل هنخاوه هووهد دوانش
قرنهگ ر ن ،سل

به هننبس آ ها ده یی ج فاهس سردنیته هاشود

 .1امریکا در خلیج فارس
س

نب عار ش نا ن نیستان نب هنخاه یی ج فواهس ده نبتوننی دهوه  ،١9٧٠بوه سوه

عیت نساسا نکن هنخاه ده دا ون توجه نهرکیا قرنهگرفت -١ :هقابت بوا شووهنی ن
جیوگ ری نب فوذ دمو س ده هنخاه  -2دسترسا هخمئن بوه هنوابع ن ورژی ییو ج
فاهس بخووم س

نب بحرنن تحرک فتا نعرنب عی ه حاه ان نسورنک ل  -٣تواه ن

نهن ت نسرنک ل ده ساکان دهه هفتاد نقوع ن االب نسالها ده نکرنن تاب رن

گسترد نی

ده یانهه ا ه به د با دنشت ن نهرکیا ههمترکن هتحن یود ده هنخاه هن نب دسوت دند
ن هنافع یود هن ده یخر جنی دکن ده ت جه نکن هنخاه ب ش نب گذشته هوهد توجوه
نهرکیا قرنهگرفت ن حضوه ظاها ن س اسا نهرکیا ده هنخاه نفزنکش کافوت

(Taylor,

)2008: 17-18

ساکان جنگ سرد ن فرنساشا بیوت دمو س ن شوهنی ده نبتوننی دهوه ،١99٠
هوجر شن ده ساکه نهرکیا به عنونن تنها نبرقنه

بر یی ج فاهس گسترد تر شوود ن

ظ وکن جها ا سرلوحه بر اهههای دنلت نقت نهرکیا قرنهگرفت ده هم ن بهوان
تهاج عرنق به دوکت به نه هننییوه هسوتا ن حضووه ظواها گسوترد نهرکیوا هن
فرنه درد ده آغاب قرن ب ستنکی حمال

ترنهکستا کابده سلتاهبر اخه عخفا

بود ده نب کک سو دغنغه نهن تا هن ده صنه ننلوکتهای س است یاهجا نهرکیوا ده
یانهه ا ه شا ن ن نب سوی دکنر ،بها هنی برنی گسترش حضوه ظاها نهرکیا فرنه
درد حمیه نهرکیا به عرنق ده  2٠٠٣به بها ه ابود دوردن تسوی حا
دنلت صننم ،اخه ننج نکن هننیال

دشوتاه جمعوا

بود ده ه تنها دستانهد مننن ا بورنی نهرکیوا

هوج نهرکیاست زی ده هنخاه ن هخالفتهای ب ننلمییوا نهرکیوا هن بوه د بوا دنشوت
آلمان ،فرن سه ،دا ادن ،هنس ه ،م ن ن بس اهی دشوههای دکنر آشیاهن هخالفت یوود
هن با س استهای ککجا بهگرنکا ه نهرکیا نعالم درد ن

)(O'Reilly, 2008

باهنت ننباها با رح نسترنتری مریش بوه آسو ا 1کوا تجنکون توونبن ده آسو ا-
ساسف ک 2دوش ن دا ون توجه نهرکیا هن نب یانهه ا ه به شرق آس ا تغ ر دهون لو ین
عار ش نا نب عرنق ن نفغا ستان تون ست گرفتاهی نهرکیا ده بنبست یانهه ا وه هن
یاتمه دهن بحرننهای سوهکه ن عرنق ن ظهوه تهنکن دنعش ،تنننم بر اهه هسوتهنی
نکرنن (عیاهغ تونفق برجام ن ظاه
هس نن هذندرن

آژن

ب ننلمییا ن رژی هستهنی) ،به بنبست

صیح نعرنب ن نسرنک ل ن جنوگهوای نسورنک ل عی وه غوز همنوا

بحرنن هاکا هستنن ده نهرکیا ده تمام آ ها به وعا دهگ ر نست ن حیاکت نب آن دنهد
ده هنخاه یانهه ا ه همچنان دا ون توجه س است یاهجه نهرکیا بود نست

(Zakaria,

)2015

بس اهی نب صاحر ظرنن هعتان ن ده ده مننکن دهه نی ر نهرکیوا نصووچ فاقون
نسترنتری دالن هشخوا ده یانهه ا ه بود نست ن س است نهرکیا غالبا نندونش بوه
1. Pivot to Asia
2. Asia-Pacific Rebalance Strategy
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67

تحوچ

هنخاه ظ ر تحرک فتا نعرنب ،ن االب نسالها ده نکرنن ،تهاج عورنق بوه

دوکت ،کابد سلتاهبر ن هباهب با ترنهکس  ،تحوچ
ظهوه دنعش بود نست

)(Yetiv, 2008; Ubaldi, 2015

عرنق ن نی رن تحوچ

سوهکه ن

نگر قرنه باشن هفتاههوای نهرکیوا

ده سه دهه گذشته ده هنخاه یانهه ا وه هن ده قالور کوک س اسوت دوالن گنجا ون،
ها تونن گفت نهرکیا دوش ن نست ده نضع هوجود کعنا برتری ن هرهو ا یوود هن
حفظ دنن ن ها ع بره یوهدن تونبن قون ده هنخاه بوه بکوان هتحوننن یوود شوود ن
بییه ده تالش بود نست ده تونبن قون هن به فع یود ن هتحنن ش تغ ر دهن نهرکیا
برنی حفظ دنتر بر جرکان ن رژی بوا دنلوتهوای غ ردهودرنت وک عربوا ده ییو ج
فاهس ظ ر عربستان سعودی هتحن شن نست ن نب ن تظاهنتا ده نننکل به نه حضووه
نهرکیا ده نکن هنخاه هن فرنه درد بود ،دنه شون نسوت ده ت جوه نفیواه عمووها
هنخاه سبت به نهرکیوا بونب ن شون ن به نوه نهرکیاسوت زی ن جوذب ورن توسوس
سابهانهاکا همچون نلااعن فرنه شون نسوت )( ،(Pettinger, 2015سواجنی،١٣89 ،
م)١١8 :
 .2چین در خلیج فارس
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تجاه

ن رژی بخووم فت ،اش نساسا ده هننبوس مو ن بوا دشووههای حووب

یی ج فاهس نکفا ها دنن ن هر دن رف نب نکن هناسبا

سود هابر ن مو ن ابهنون

ن رژی نکن هنخاه برنی نقتواد هنبههشن یود نست ن دشوههای هنخاه وز نب نکنیوه
م ن بابنهی باببا

برنی هنابع سرشاه ن رژی آ هاست یرسونن ن بوریالف نهرکیوا،

دنلت م ن نب هننییه ده نهوه دنییا نکن دشوهها به بها ههاکا همچون حاوق بشر
یوددنهی ها دنن ن به د با تغ ر ه چیننم نب نکن هژک ها ست ن یوود هن دهگ ور
هقابتهای س اسا ن گرن بننیهای هنخاهنی یرد نست (سو مبر )22٠ :١٣92 ،ده
و تاهکخ مننکن هزنه ساله ،هننبس م ن با جهان نسالم هموونه صویحآه وز بوود
نست لذن م ن ده حافظه تاهکخا دشوههای هسیمان داه اهوه قابول قبوولا دنهد دوه
عاهی نب جنگ ن نستعماه ن توه ن ن تنش نست نکون ده حوالا نسوت دوه داه اهوه
تاهکخا نهرکیا ن دنلتهای نهنساکا لبرکز نب نستعماه ،جنوگ بوا دشووههای هنخاوه،
هننییه ده نه وه دنییا آ ها به بها وه هبواهب بوا ترنهکسو ن حاووق بشور ،حماکوت

ککجا به نب نسرنک ل ن باب ماکا تحا رآه ز نب جهان نسوالم ده دتوابهوا ،فو ی هوا ن
هسا ههای غربا نست
نسترنتری م ن ده هنخاه یی ج فاهس نب نسترنتری دالن نکن دشوه جنن ست
س

نب به قنه

هس نن د وگ شو اکوس نگ ده  ،١9٧8تغ ورن

نساسوا عم اوا ده

س اسووت دنییووا ن یوواهجا م و ن آغوواب شوون بخووووم م و ن ظووام نقتوووادی
سرهاکهدنهی هن سذکرفت ن بهسوی بابنه آبند گام بردنشت ضمن آ یه قنه

س اسا

همچنان ده دست حزب دمو ست حفظ شن نب آن بهوان توادنون نسوترنتری دوالن
س است یاهجا م ن نب هباهب با غرب ن حماکت نب جنبشهای ضننسوتعماهی بوه
تمردز ن ننلوکتبخشا به هشن ن توسوعه نقتووادی ن تعاهول بوا غورب بخوووم
نهرکیا برنی فرنه دردن شرنکس هساعن برنی هشن نقتوادی تغ ور کافوت

(Bingbing,

س

نب تغ رن

عم اا ده ده س است یاهجا ن دنییوا مو ن بوجوود آهون ن

هننبس نکن دشوه با غرب سورهاکهدنهی عوادی شون ،شورنکس هسواعنی بورنی هشون
نقتوادی نکن دشوه فورنه شون ن ظرف وتهوای بوالاو بوه سورعت ظهووه کافتنون
جغرنف ای گسترد  ،جمع ت ه ی اهدی ن رنی داه فرنننن ده دناه هونکرکت داهآهون
هوجر شن نست ده م ن به سرعت به هشن نقتوادی باچ دست کابن ندنوون بو ش
نب سه دهه نست ده نکن دشوه هشن نقتوادی نفسا هنی حنند د دهصن هن بوه ووه
هنننم حفظ درد نست ل ین نکن هشن نقتوادی ،م ن هن ابهنن بابنههای یواهجا،
هوند ننل ه ن بخووم ن رژی درد نست
با توجه به ذیاکر ذغا سنگ م ن ،نکن دشوه نب ظور ن ورژی نضوع ت بهتوری
سبت به دشوههای صنعتا همچون ژنسن ،در جنووبا ن آلموان دنهد
)303

مو ن سو

(Cheng, 2008:

نب نهرکیووا ن هنس و ه سوووه ن ذیوواکر بغووا سوونگ د ووا هن دنهد ن

بزهگترکن تول ندننن نکن سویت نست ن به تنهاکا  46دهصن بغوا سونگ د وا هن
هورف هادنن

)(BP, 2013

س

نب بغا سنگ دنه ن هنبع ن رژی م ن فت نست بوا

توجه به هنابع هحنند فتا ،نکن دشوه دوش ن نست ده حنندثر بهر بردنهی همیون
هن نب نکن هنابع ن نت دنشته باشن سا  2٠١4م ن س
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)2011

نب هنس ه ،عربستان ن نهرکیوا

مهاهه ن تول ندننن فت د ا بود ن حنند مهاه ه ی ون بشیه ده هنب (ن ندا ب شتر
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نب نکرنن)( )4تول ن درد

)(EIA, 2014

با نجود ظرف تهای بالاو ن س است های دنلوت مو ن نب سوا  ،١99٣هنوابع
ن رژی دنییا نکن دشوه ساسخنوی هواهف هنبنفزنن نکن دشووه بوود نسوت ن نب
آن بهان تادنون هرساله ننبستنا م ن به فت نفزنکش کافته نست هثال دهحال یه ده
سا  2٠٠5م ن هنبن ه  2.5ه ی ون بشیه ده هنب فت ننهد هادورد ،نکون ه وزنن ده
ها هاهس  2٠١4به ب ش نب شش ه ی ون بشیه ده هنب هسو ن

)(EIA, March 24, 2014

لذن با توجه به اب هنبنفزنن نقتواد هن به هشن م ن ،نهن ت ن ورژی نکون دشووه بوه
نهن ت هنخاه یی ج فاهس کعنا حوب تحوت هرهوو ا نهرکیوا بسوتنا دنهد ن مو ن
همچنان نب ظر نهن ت ن رژی به هه ترکن هق ر یود کعنا نهرکیا ننبسته بود نسوت
)(Alterman, 2011: 34

برنی داهش نکن ننبستنا ،مو ن منونکن س اسوت هن د بوا دورد نسوت :ننچ
دوش ن نست با هتنوعسابی سویتهای هورفا یود ننبستنا به فوت هن دواهش
دهن ن بخش ب شتری نب ن رژی هورفا یود هن نب بغوا سونگ تواه ن دنون ن اوش
ن نت گاب ب عا هن ده سبن سویت نکن دشوه نفوزنکش دهون( )٥ن هنی ن ورژیهوای
تجنکنسذکر هثل ن رژی یوهش نی ،باد ن آب ب شترکن سرهاکهگوذنهی دورد نسوت ن
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حتا ده نکن هوهد نب نهرکیا ن نهنسا هو سوبات گرفتوه نسوت

)(Forbes, 2014

با وا

همان وه ده ده باچ نشاه شن ،م ن نب هنابع هحنند فتا یود حنندثر بهر بوردنهی
هن ن جام دند نست ن ه ندنون ده جاکنا مهاهه ن تول ندننن فت جهوان بواچتر نب
نکرنن ،عرنق ن دا ادن نکستاد نست

)(EIA, Sep 2015

بالثا م ن دوش ن نست با نحننث

یخوط لوله فت نب هنس ه ن آس ای هردزی ،آس رسذکری یوود هن ده هاابول یخور
قخع جرکان فت نب رکق دشتاهن ا نب تننه نسترنترکک هاچدا ن هنخاه یی ج فاهس
داهش دهن (هح
ننهدن

صفوی )٣٧ :١٣89 ،هنبعا مو ن س ورن نسوترنتری هتنووعسوابی

1

یود هن به کک هنخاه هحنند یرد نست ن نب تمام هنا ق فتی ز د ا هثل

نفرکاا ،یانهه ا ه ،آس ای ه ا ه ن هنس ه ن حتا قاه نهرکیا فت ننهد هادنون
)2015: 36

(EIA,

نها عیاهغ نکن تالشها همچنان بو ش نب موا نب فوت ننهدنتوا مو ن
1. Diversification

هعاد هنبن ه ب ش نب سه ه ی ون بشیه نب هنخاه یی ج فاهس نسوت بوا ندنهوه هن ون
دنو ا س شب ناها نب نحتما نفزنکش نکن ه زنن به ب ش نب هفتاد دهصن دهدمتور نب د
سا آکنن حیاکت دنه ن

)(Rivlin, 2014: 2

م ن دوش ن نست ده نب دعونهای هنخاه یانهه ا ه بردناه باشون ،کوا چنقول بوه
گو هنی عمل درد نسوت دوه هخالفوت جونی هو چدوننم نب ورفهوای دهگ وری
برن ن خت ه شود هثال مو ن ده جنوگ نکورنن ن عورنق ضومن حفوظ بوا رفوا ،بوه
هردن رف دعون نسیحه هافرنیت

)(Bulloch, 1989: 192-193

حفظ نهتباط زدکک با نسرنک ل ن تاه ن تجه زن
عنونن دنه ن هنبع تاه ن نسیحه م ن س

نهرنب ز مو ن ضومن

ظاها غربا نب دا ا نسورنک ل (بوه

نب هنس ه) ،همچنوان شورکک نن تجواهی

نکرنن ز هحسوب هاشود ن ده ع ن حا ننل ن شورکک فتوا عربسوتان ن شورکک
نسووت

)2014

 (Lin,ن نی وورن هوفووق شوون نسووت بووا نهند بووه بووابنه فووت عوورنق ن

سرهاکهگذنهی ده ه ادکن فتا نکن دشوه ،هننبوس دنجا بوه هن بوه سوخحا بواچتر نب
هننبس با بغنند قبل نب حمیه نهرکیا ده بهان صننم برسا ن

نها

)(Reuters, Oct 30, 2013

ده نکنیه آکا م ن یونهن تون ست هنهبرد با رفا ده هنابعوا

هن ده ووچ اهون

ندنهه دهن ،جای تردکون نجوود دنهد نضوع ت دنوو ا مو ن ده یانهه ا وه هما نون
نضع ت نهرکیا ده هم ن هنخاوه سو

نب جنوگ جهوا ا نن نسوت ده آن هنبگواه

نهرکیا نجهه بس اه یوبا ده جهان نسالم دنشت ن بریالف دشوههای نهنساکا فاقن
س ش نه نستعماهی بود ن با حماکت نب حاوق هیوتهوای سوتمنکن ن نسوتعماهبد نب
نستاال آ ها حماکت هادرد ل ین س

نب تسیس بر هنخاوه بوا نتخواذ س اسوتهوای

نستعماهی ظ ر دودتا عی ه دنلت ددتر هونق ده نکرنن ،حماکت بادهکغ نب نسرنک ل،
هننییه ده نهوه دنییا دشوههای هنخاه ن حماکت نب دکیتاتوههای عرب ده هاابول
جنبشهای دهودرنت ک هردها ،نجهه دکنری نب یود شان دند

)(O'Reilly, 2008: 88

 .3روابط امریکا و چین در خلیج فارس؛ همکاری یا تقابل
هخالعه هننبس نهرکیا ن م ن ده یی ج فاهس ،آبهوون یووبا بورنی ظرکوا

هننبوس

ب ننلمیل فرنه هادنن به وهدیا ننقعگرنکان ن ل برن ها نب دن ظرگوا هتفوان

بوه
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تجاهی عمن نهاهن

هتحن عربا ن ساکر دشوههای عربا حوب ییو ج فواهس وز
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هننبس نهرکیا ن م ن ده یی ج فاهس نا ها دننن ،کیا مه یالا ل ونن هن هاب نون
ن دکنری مه سر ل ونن هن هشاهن هادنن ننقعگرنکان هننبس زدکک نقتوادی نکورنن
ن م ن هن شا ه نکستادگا م ن ده هاابل س استهوای نهرکیوا ده تحورک ن ن وزننی
نکرنن هادن نن ن بنب نا وه نب نحتموا هنکواهنکا بو ن نکون دن قونه
هاگوکنن ،دهحالا ده ل برن ها نب داهش سبا ننهدن

بوزهگ سوخن

فت م ن نب نکرنن ن حماکت

سین نب قخعناهههای شوهنی نهن ت برضن نکرنن سخن هواگوکنون ن یووشب نا وه بوه
هننبس دنستا ه نکن دن قنه

توجه هادننن

)(Khodaee, 2013: 137

ل برن هوا بور نکون

ندعا هستنن ده هننبس نهرکیا ن م ن به گو هنی ست ده ننقع گرنکان ن تظاه دنه ن کا
چنقل ننقع گرنکان دهباه یخر تاابل ن جنوگ قرکورنلوقووع نغورنق دورد ن توادنون
شونهنی هبنابر هما عت نهرکیا نب نهند م ن به هنخاه ییو ج فواهس بورنی تواه ن
ن رژی هوهد اب یود هشاهن شن نست
)535

(Zhu, 2007: 38; Chubin, 2010: 67; Lai, 2007:

ده نکنجا هننبس نهرکیا ن مو ن نب دن هنظور ل برنل سو ن ننقوعگرنکوا برهسوا

هاشود:
نلف) نا ل برن نهرکیا ن م ن بزهگترکن هورفدنننگان ن رژی د ا هسوتنن
نهرکیا هنبن ه ب ست ه ی ون بشیه ن م ن د ه ی ون بشیه فت هورف هادنن
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هنخاه یی ج فاهس ب شترکن هنابع ن رژی جهان نع نب فوت ن گواب هن ده

یود جای دند نست

)(EIA, 2014

حتا نگر نکن دن قنه

بزهگ ن ورژی هووهد واب

یود هن نب جاهای دکنر ن کا حتا نب هنابع دنییا یود تاه ن دننون ،بواب هو هنخاوه
یی ج فاهس اش تع ن دننن نی ده ق مت جها ا هنابع ن رژی ده بابنههوای جهوا ا
یونهن دنشت بنابرنکن هنافع هشترت نهرکیا ن م ن ده حفظ نهن وت جرکوان ن ورژی
نکن هنخاه نست ن ده نکن هوهد نساسا با ه نیتالفا ننه ن
نهرکیا ن م ن علهغ هنافع هشترت ده حفظ نهن ت جرکوان ن ورژی ،ده حوو
برقرنهی ن حفظ نهن ت نکن هنخاه نیتالفا

جنی دنه ن ده دن دهه گذشوته نهرکیوا

برنی حفظ هنافع یود ن برقرنهی نهن ت ده نهوه دنییوا دشووههای هنخاوه هننییوه
درد نست ،ده حال یه م ن ده س است نعالها یود هنعا نحترنم به حادم ت نکون
دشوهها ن عنم هننییه ده نهوه دنییا آ ها بود نست

72

(EIA,

)(Garver, 2013: 72

نلبته مو ن

ه ها نن نهرکیا تونن ظاها ن س اسا برنی منان هننیالتا دنهد ن ه ده حا حاضور

مالشها ن هنافعا همچون نهرکیا دنهد م ناها حمیه نهرکیا به عرنق ن تحرک هوای
نهرکیا عی ه نکرنن ن دیالت غرب ده بحرنن سوهکه هن ه تنها برنی نهن ت هنخاه هف ن
مادن نن بییه نکن دیالتها هن به نهساب نفزنکش انهناها تیاا هادننون ن ده هاابول
نکن س استها نب یود هاانهت شان هوادهنون
ل ین نهرکیا ن م ن ده هاابیه با تهنکنن

)(Legrenz, 2015: 62; Garver, 2013: 71

نهن تا هنخاه هما نون نلااعون ن دنعوش ن

جیوگ ری نب هنکاهنکا ظاها قونه هوای هحیوا ،هنوافع هشوتردا دنه ون بریوا
تحی لگرنن کیا نب ن ن ز های م ن ده حماکت نب قخعناهههوای سوابهان هیول عی وه
نکرنن هن جیوگ ری نب تاابل ظاها ب ن نکرنن ن نهرکیا ن کا حمیه ظواها نسورنک ل بوه
نکرنن ن ده هاکت نقوع کک جنگ تمام ع اه ن به یخر نفتادن جرکان ن ورژی هنخاوه
ذدر درد ن ن

)(Pomfret, 2009; Khodaee, 2013

تجاهی نهرکیا نست ن ب ش نب  ١5دهصن تجواه
)(U.S. Census Bureau, 2016

هبتنابر صادهن

نب دا وادن بوزهگتورکن شورکک
یواهجا نهرکیوا هن برعهون دنهد

نهرکیا ز ننل ن بابنه برنتمنون ن هخموئن بورنی نقتوواد

م ن نست ده سا  2٠١5ب ش نب  48٠ه ی اهد دچه داچی م نا به

نهرکیا صاده شن ده نکن ه زنن هعاد  2٠دهصن دل صادهن

مو ن نسوت

(Statista,

)2016

نجود داچهای نهبنن ق مت م ن ده بابنه نهرکیا هوجر هاشود ده رخ تووهم
ساک ن نه دنشته شود ن ده ت جه قنه
ن تخابا

یرکون هوردم نهرکیوا حفوظ شوود ده نکوام

ن قبل نب ن تخاب شنن ،دا نکننهای هکاست جمهوهی نهرکیا غالبوا ندب واتا

تهاجما عی ه م ن بیاه هابر ن ،نها س

نب س ورنبی تورج ح هوادهنون دوه نب ظور

نقتوادی با م ن ده فتنن کا دنهنه نقننم آ ها هحنند باشن ن به نصل هننبس نقتووادی
با م ن لخمهنی ننهد شود

)(Palley, 2011

بکرن س استمننهنن حاد ده نهرکیوا هتیوا

بر هسی هردم هستنن ن منا چه هننبس با م ن هخننش شود ن داچهای نهبنن ق موت
م نا ده بابنه نهرکیا داهش کابن ،رخ توهم باچ یونهن هفت ن قنه

یرکون هوردم
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نهرکیا ن م ن شردای تجاهی ه هحسوب هاشو ن حج تجاه
دشوه نب  6٠٠ه ی اهد دچه تجانب ها دنن م ن سو

سواچ ه دن

داهش کافته ن برنی بخش هوای هختیوف نقتوواد نهرکیوا هاوننه خونهون بوود دوه
دستمزدها هن به وه هتناسر نفوزنکش دهنون ده ت جوه هوردم نب نضوع سو ش آهون
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اهنضا یونهنن بود ن هحبوب ت هک

جمهوه ن حزب حاد داهش یونهون کافوت

لذن س استمننهنن حاد ترج ح هادهنن به نهوه دکنری بلردنب ن ن بریوهد با م ن هن
ده حن تهنکنن

ببا ا ن جن هاکا ده به نه حاوق بشر هحنند دننن ن دهها هن بوه

هنی داچهای م نا باب نه دنه ن

)(Francis, 2016

نکون نضوع ت هنجور بوه نفوزنکش

دسری تجاهی نهرکیا ده هاابل م ن شن نست نکن ه زنن ده سا  2٠١5به بو ش نب
 ٣65ه ی اهد دچه هس ن ()U.S. Census Bureau, 2016
به وهدیا توم سابنن حاد ده هر دن دشوه هنافع یوود هن ده حفوظ نضوع
هوجود هاب ننن ن نب نتخاذ س استهای هندکیوا دوه هکسوک بواچکا دنه ون ،سره وز
ها دننن ن برنی سو شگ وری نب نقووع بحورننهوای یخر وات ،دا وا هوای نهتبوا ا
تاب رگووذنهی همچووون «گفتنوووی نسووترنترکک ن نقتوووادی نهرکیووا ن م و ن» 1هن ده
عالاترکن سخوح برنی حلنفول نیتالفا
اهماهنناها بووه

هن ن ننبی درد ن ون توا سووءتفاهما

هسالمتآه ز هفع شو ن

)(Richard C, July 7, 2014

ن

حتا بریوا

س اس ون همچون برژکنسیا نب تشی ل گرن جا 2-شاهل نهرکیا ن م ن ،برنی حل
هساکل ب ننلمییا سخن گفتهن ن

)(Brzezinski, 2009

به یخر ن ننیتن نهن ت ن رژی م ن ده هنخاه یی ج فاهس به نقتوواد نهرکیوا ن
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

74

هتحنن ش آس ر یونهن هسا ن ن منا چه بهاهننهنن نهرکیا توم بن ر ون نب حربوه
تسیس یود بر هنابع ن رژی یی ج فاهس عی ه م ن نسوتفاد دننون ،باکون هزکنوههوای
گزنف نقتوادی ن عونه
نقتواد م ن ،عونه

س اسا جا با آن هن بلردنب ون بکورن هرگو وه بحورنن ده

جنی ده نقتواد نهرکیا هن وز بوه د بوا یونهون دنشوت بوه

عنونن هثا م ن بزهگترکن یرکننه ننهنق قرضه نهرکیا نست ،نکون ه وزنن ده ندتبور
 2٠١5به ب ش نب  ١.٣2ترکی ون دچه هس ن

)(USDT, Dec 2015

منا چه هننبس مو ن ن

نهرکیا منان ت ر شود ده م ن نب یرکنن ننهنق قرضوه یووددنهی دنون ن کوا سوهام
یود نب بنها دنلت نهرکیا هن ده بابنه به حرنج بنوذنهد ،بحورنن جونی ده نقتوواد
نهرکیا به نجود یونهن آهن هرمنن م ن ز به عنونن بزهگترکن دشوه دنه ن نکون
سهام به شن

بکان یونهن دکن

)(Forbes, Jan 2014

1. U.S.–China Strategic and Economic Dialogue

هنخاه یانهه ا ه بخووم س

نب کابد سولتاهبر ،بوه دچکول نهن توا ده دوا ون

توجه س است یاهجا نهرکیا قرنهگرفته نست نهرکیا برنی هونجهه با بحرننهای نکن
هنخاه ابهنن همیاهی م ن ن ساکر قنه ها بود نست م ن نگرمه ده یانهه ا وه
حضوه ظاها ننهد ،نها حضوه نقتوادی نکن دشوه ده هنخاه بسو اه سره وگ نسوت
نهرکیا ده بحرننهاکا ظ ر جنگهای نفغا ستان ن عرنق ،هباهب با ترنهکس  ،بریوهد
با بر اهه هستهنی نکرنن ،ظهوه دنعش ن قض ه سووهکه ابهنون همیواهی مو ن بوود
نست ننبستنا نهرکیا به همیاهی م ن فرصت گرننبهاکا برنی سین فورنه دورد
نست ده ده نبنی همیاهی با نهرکیا ،نسترنتری دالن یود هن ده توسوعه نقتووادی ن
حفظ هشن نقتوادی نفسا هنی یود ندنهه دهن

)(Keck, 2014

ده دن دهه گذشته دنلتهای نهرکیا نعو نب جمهووهییوون کوا دهوودرن

ده

نیتالف هنافع نقتوادی ن نسترنترکک با م ن ،ده هر دن به نه ابهنن همیاهی م ن
به عنونن کک قنه

هستال ن کک عضو دنک شوهنی نهن ت بود ن ن آ چه ده بواهنت

ننباها به عنونن س است مریش به آس ا کا تجنکن هونب وه ده آسو ا ساسو ف ک د بوا
هادنن ،هحنند به دنلت ننباها ست ب ل دی نتون ده دهه  ١99٠ن جوهج بووش ده
آغاب هنکرکت یود با عنانکن هتفانتا ننلوکت سردنیتن به قض ه ی وزش مو ن هن ده
س است یاهجا هوهد تاد ن قرنههادند ن

)(Godement, 2013: 4

نها تحووچتا هما نون

کابد سلتاهبر ،جنگ عرنق ن س اهنهای آن ،بر اهه هستهنی نکرنن ن بحرننهوای نی ور
سوهکه ن دنعش هوجر شن نست ده دنلتهای جووهج بووش ن ننباهوا بوه جوای
توجه به ی زش م ن ،بر یانهه ا ه هتمردز شو ن تا به هسواکل نهن توا ن نضوخرنهی
سردنیته شود ن ده نکن ههنذه ابهنن همیاهی م ن بود ن ن

)(Noori, 2015

ب) نا ننقعگرنکا ه ده هوهد هنافع نهرکیا ن م ن حضوه هنبنفزنن مو ن بوه
عنونن دنه ن قنه

نقتوادی د ا ن ههمترکن هق ور نهرکیوا ده قورن ب سوتنکیو

شرنکس نکر نی برنی س است یاهجا نهرکیا به نجود آنهد نست ن کیهتوابیهوای
نهرکیا هن ده بریا به نه ها به موالش دشو ن نسوت مو ن نگرموه حضووه ظواها
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حو بریوهد با م ن سخههای هتفانتا نهنکه ن د بوا دورد ن ون ،لو ین بوا نجوود

مننن ا ده نکن هنخاه ننشته ن ده نکن به نه کاهنی هقابت با نهرکیا هن وننهد ،نهوا نب
ظر نقتوادی گوی سبات هن هبود ن س و نهای هستحیما با تمام دشوههای هنخاوه
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نع نب دنستان ن دشمنان نهرکیا برقرنه درد نست م ن با نتخواذ س اسوتا هسوتال،
عمل گرن ن منننجها ن بننن آ یه یود هن دهگ ر هنابعوا

هکشوهدنه هنخاوه ظ ور

قض ه نسرنک ل ن هقابت عربستان ن نکرنن دنن ،با تمام دشوهها هننبخا گسترد برقرنه
درد نست م ن نب رفا هتحننن عورب نهرکیوا هن هجوذنب یوود دورد نسوت ن
ننبستنا نقتوادی ن تعاهل آ ها با غرب هن داسته نست ن نب ورف دکنور بوریالف
تماکل ننش ننتن ،با هخالفان نهرکیا هما نن نکرنن هننبس زدکیا برقرنه درد نسوت ن
ده غ اب شردتهای نهنساکا ن نهرکیاکا ،ده جاکنا ننلو ن شورکک تجواهی نکورنن
نکستاد ن تاب ر تحرک ها بر نقتواد نکرنن هن دواهش دند نسوت

(Alterman and Garver,

)( ،2009: 22هویا رند)١92 :١٣9١ ،
نب ظرگا ننقع گرنکا ه نهرکیا ن م ن ده بعن نسترنترکک هنوافع هتفوانتا دنه ون
هنافع نهرکیا ده حفظ ن بسس هرهو ا ن دنتر هنابع ن ورژی نکون هنخاوه نسوت ،نهوا
هنافع م ن ده به مالش دش نن نکن هرهو ا ن دواهش ننبسوتنا بوه نهرکیوا نسوت
هنری دس نجر هقابوت بورنی دنتور هنوابع ن ورژی هن بوابی هورگ ن ح وا

بورنی

قنه های بزهگ ده قرن ب ستنکی هوادن ون ( )Kissinger, June 2, 2005نهرکیوا بوا
حضوه ظاها ن س اسا یوود ده هنخاوه ییو ج فواهس ،هوادوشون مو ن ن سواکر
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قنه های ننبسته به فت یی ج فاهس هن ههاه دنن جنوگ عورنق ن حوذف صوننم،
عیاهغ هزکنههای فرنننن ،تسیس نهرکیا هن بر نکن هنخاه ن غناتورکن هنوابع ن ورژی
جهان ب شتر درد (تخش ن )228 :١٣9٠ ،هخابق هنخق ننقعگرنکا ،م ن ز هادوشون
با تاوکت قنه

س اسا ن ظاها هنافع هیا یود هن س ن ری دنون مو ن بوا زدکوک

شنن به هنس ه ن با حماکت نب دنلت های هستایا هما نن نکرنن ن سوهکه دوه هاابول
هرهو ا نهرکیا نکستادگا هادننن ،تالش هادنن ها ع تسیس داهول نهرکیوا بور هنوابع
ن رژی هنخاه یانهه ا ه شود

)(Clifford May, 2015

تحرک های نهرکیا عی وه نکورنن بهتورکن آبهوون بورنی دهت س اسوت مو ن ده
هونجهه با یس قرهزهای نهرکیا نست مو ن بوریالف ژنسون ،هنون ،دور جنووبا ن
قنه های نهنساکا ،ده هاابل تحرک های ککجا به نهرکیا به آسا ا عار نشست ن
ه ننن هن یالا یرد بییه با بهر گ ری نب فرصت س ش آهن نب یوال حضووه هقبوای
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آس اکا ن غربا ده بابنه نکرنن فوذ درد ن ده سا  2٠٠8ده جاکنوا ننلو ن شورکک

تجاهی نکرنن نکستاد ن با داهش تاب ر تحرک ها بر نقتواد نکرنن ،نسترنتری نهرکیا عی وه
تهرنن هن به مالش دش ن ()Garver, 2011
ده نندنش دنلت ننباها س استا فعاچ ه ن سرسختا ه برنی نندنه سایتن م ن به
همیاهی با تحرک ها ن حماکت نب قخعناهههای س شنهادی نهرکیا عی ه نکرنن ده سو ش
گرفت خست ،دنلت نهرکیا نب هن دکلیماسا دوش ن دوه همیواهی مو ن هن جیور
دنن ،داه به جاکا دش ن ده ه الهی دی نتون هستا ما م ن هن به انهن دوردن فضوای
نقتوادی ده صوه
)Times, Jan 29, 2010

عنم همیاهی با س است تحرک نکورنن تهنکون دورد

(New York

دنه ن س است نهرکیا فشاه بر م ن نب رکق هننییوه ده نهووه

دنییا نکن دشوه به بها ه حاوق بشر بود بریا تحی لگرنن س اسا هالقوا
با دنچکا چها هن ده هم ن هنستا تفس ر هادننن

)(Forbes, Feb 8, 2010

سوه ن س اسوت
ظواها نهرکیوا بوا

تاکونن ده نبنی حماکت م ن نب قخعناهه  ١929شوهنی نهن ت سابهان هیل عی ه نکورنن
بود

)(Lounnas, 2011: 227

مهاهه ن س است نهرکیا نستفاد نب داه

هتحونن ا ظ ور

عربستان ن نسرنک ل برنی جیر همیاهی م ن بوود عربسوتان ن منون دشووه عربوا
صادهدننن فت دوش ن ن ده م ن هن هخموئن سواب ن دوه آ هوا ده صووه
ننهدن
درد

دواهش

فت م ن نب نکرنن ،دمبود هوجود ده بابنه هن با نفزنکش تول ن جبرنن یونهنن

)(New York Times, Nov 28, 2010

نسرنک ل همونه تهنکن به عمی ا

ظاها عی وه

هرندز هستهنی نکرنن هادرد ،با توجه به نندنش نحتماچ شنکن نکورنن ن نهیوان بسوته
شنن تننه هرهز ن انهن شنن جرکان ن رژی ده یی ج فواهس ،نهرکیوا بوا توسول بوه
داه

نسرنک ل دوش ن همیاهی م ن هن با تحرک ها عی ه نکرنن به عنوونن تنهوا گزکنوه

جاکنزکن جنگ جیر دنون

)(Khodaee, 2013: 133

سنجمو ن س اسوت دنلوت نهرکیوا

تحرک شردتهای م نا بود ده با نکرنن همیاهی هادرد ن نب سا  ١99٧توا ،2٠١٠
ده  89هوهد نفرند ن شردتهاکا ده بعضا دنلتا بود ن ،به دچکول هختیوف نب جمیوه
ادکن گرفتن تحرک های نهرکیا عی ه نکرنن ،تحت تحرک دنلوت نهرکیوا قرنهگرفتنون
)(Dubowitz, 2010

م ن گرمه ده هاکت به تمام قخعناههها عی ه نکرنن هسی هثبوت دند ،نهوا سو
آ یه با به تای ر ن ننیتنهای هیره ن هذندرن
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دنلت ننباها هعاهیه با م ن بر سر هونهدی ظ ر دواهش هبوادچ

ننباهوا

نب

سشت سرد ن هنناها ده با همیواهی
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هنس ه هتن نکن قخعناههها تغ ر کافته ن هالک تر شن ،نقننم به نکن نهر مود مو ن ده
هاابل تحرک های ککجا به نهرکیا ه با نجود نعترنضوا
ه زنن ننهدن

هیوره هموونه بواچترکن

فت نب نکرنن هن ندنهه دند ن هوفق شون نب هور دن ورف نکون دعوونی

ب ننلمییا نهت ابن

نهبشمننی دسر دنن

)(Legrenz, 2015: 64; Garver, 2013: 86

نکون

آبهون همچن ن شان دند ده ده هونهدی ده م ن ده هنستای هنافع نسترنترکک نهرکیا
حردت ینن ،با س استهای سرسخت ننقعگرنکا ه ننش ننتن هونجه هاشود
تاابل نهرکیا ن م ن ده شرنکس دنو ا بس اه بع ن ،غ رهنخاا ن شاکن عج ر بوه
ظر هاهسن ،نها نب نا ننقعگرنکان ،تاهکخ هننبس ب ننلمیل شان دند نسوت دوه بوه
هفتاه عاقال ه ههبرنن س اسا نعتمادی ست ن گاها آهنهش دهکا نب نقووع وفوا ا
حیاکت دنهد ده حی مان س شب نا یرد ن ن ل ین حتا نگر نهرکیوا تووم بن ورد
هاابل م ن باکستن ن سین هن نب فت یی ج فاهس هحرنم دنن ن هزکنههوای هننفتوا
ده ده باچ بحث شن هن بلردنبد ،جیر همیاهی دشوههای هنخاه برنی نهرکیوا آسوان
خونهن بود
نگر هننبس نهرکیا ن م ن آ چنان بحرن ا شود ده عینا هاابل ه باکسوتنن ،هوادنم
دووه صووادهدنننگان بزهگووا همچووون هنس و ه ،نکوورنن ن ن ووزنکال جسوووهن ه هاابوول
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س است های نهرکیا هانکستنن کا س استا هستال نب نهرکیا هن د با هوادننون ،تسویس
داهل نهرکیا بر هنابع جها ا فت همین خونهن بود ن ننشو ننتن مواتون ون بخووه
هوفا ت آه ز نب سالح فت برنی به بن و دهآنهدن م ن نستفاد دنون نکون نهور حتوا
همین نست شاهل هتحننن فتی ز نهرکیا ظ ر عربستان ،دوکت ن حتا عورنق هو
بشود نکن دشوهها به آسا ا حاضر خونهنن شن بخوا ر جیور هضواکت نهرکیوا نب
ه ی اهدها دچه دهآهن فتا مش سوشا دننن ن به هنحتا سرهاکهگذنهیهوای هننفوت
دنجا به با م ن هن فوننی نتحواد بوا نهرکیوا دننون بخوووم آ یوه نهرکیوا نب ظور
نقتوادی نب نکن هنخاه عار دش ن نست ن تونن آن هن ننهد ده جای یالا مو ن هن
سر دنن ن یسواه
صادهن

هتحوننن یوود هن جبورنن دنون هحرنه وت نب دهآهون ه ی واهدی

فت ،بحرننهای نقتوادی ن س اسا بزهگا برنی هتحوننن نهرکیوا ده نکون

هنخاه به د با یونهن دنشت ن همین نست به ساوط بریا هژک هوا هنجور شوود ن
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دنلتهاکا به قنه

برسنن ده سر اسوابگاهی بوا نهرکیوا دنشوته باشونن

(Molfetas,

)2015

تاابل باکن نندنش سیون

م ن ده هاابل نهرکیا دست بسته ست ن ده صوه

هن دستد گرفت س است دالن نهرکیا ده قبا م ن همونه نکن بود نسوت دوه نب
سوق دندن نکن دشوه به تاابل ن هندکیا دردن نیتالفا

با م ن سره ز دنن تا سیون

ننهد گورن بنونیهوای بو ننلمییوا ده هاابول نهرکیوا شووود س ورن همو ن س اسووت
ننقعگرنکا ه بود ده هک

جمهوه یسون ده نبتننی دهه هفتاد هوفق شن مو ن هن نب

بیوت شرق جنن دنن

هن ون شونن مو ن ن

)(Goh Evelyn, 2005

نهرنب ز ده صوه

هنکاهنکا نکن دشوه با نهرکیا همین نست سین ننهد گرن بننیهای ب ننلمییا عی وه
نهرکیا شود به عنونن هثا نتحاد م ن با هنس ه به عنونن کک قنه
نکرنن به عنونن کک قنه

جها ا بزهگ ن

هنخاهنی هاتون ن مالشهوای فرننن وا فورنهنی س اسوت

قابل هقابت با نهرکیا هن دنهد ن ه نب ظر هنوابع ن ورژی یوددفاسوت ن هو نب ظور
ژکونسترنترکک ظرف ت چبم برنی تشی ل نکتالفا قنهتمنن ده هاابل هرهوو ا نهرکیوا
هن دنهد

)(Gompert, 2016

سابهان شا نهای ده م ن ن هنس ه نعضای دی نی ن نکورنن

عضو اظر آن نست ،هاتون ن تسه ل دننن منان نکتالفا باشن

)(Mousavi, 2013: 207

تاابل نهرکیا ن م ن شرنکس یام ب ننلمییا هن هوا یبون ن بوا ده ظور گورفتن
شرنکس دنو ا همین نست هنخاا بوه ظور رسون ،بکورن مو ن ن هنسو ه س و ونهای
نقتوادی گسترد نی با غرب دنه ن ن نکرنن س

نب تونفق هسوتهنی برجوام ،بوه د بوا

داهش تنشها با غرب نست نها نب نا ننقع گرنکان حوندبا همچون ننضاع سووهکه
ن نندرنکن ن بحرن ا شنن فضای س اسا ب ن هنس ه ن غرب ده آباه سوء شنکنی بر
نقتواد هنس ه دنشته نست ن باچ گرفتن تنشها ب ن م ن ن هتحننن نهرکیا ده دهکای
م ن ،شان هادهن ده همین نست تواهکخ شواهن تیورنه حووندث گذشوته باشون ن
قنه های بزهگ باه دکنر هنبههنی ه باکستنن ده صوهتا ده نهرکیا دههوا هن بوه
هنی م ن ببنند ن هثال با همیاهی هتحوننن یوود ،سیون هن نب فوت ییو ج فواهس
هحوورنم سووابد ،مو ن ووز هوواتون وون نب ظرف ووتهووای همیوون نسووتفاد دنوون ن ننهد
نکتالفهاکا برنی هاابیه با نهرکیا شود ن ده آنصوه
نهرکیا بوجود یونهن آهن
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یاهجا نهرکیا نکجاد دنن هثیث هنس ه ،م ن ،نکرنن ه قونه

ظواها ن نقتووادی

مالشهای بزهگتوری بورنی
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نتیجهگیری
نکن سرنهش به برهسوا نسوترنتری نهرکیوا ده قبوا مو ن ده ییو ج فواهس سردنیتوه ن
دوش ن نست به نکن سرسش ساسخ دهن ده آکا نهرکیا با نعما س استا ل برن بوا مو ن ده
یی ج فاهس همیاهی درد نست ن کا س استا ننقعگرنکا وه ده سو ش گرفتوه ن بوه د بوا
تاابل ن ههاه م ن بود نست کافتههای نکن سرنهش بور نکون ندعوا نسوت دوه نسوترنتری
نهرکیا تعاهل آهرن ه کا ترد با نب هر دن هنکیرد ننقعگرنکا ن ل بورن بوود نسوت نهرکیوا
نگرمه ها ع حضوه نقتوادی م ن ده هنخاه شن نسوت ن شوونهنی هبنوابور هما عوت
ننش ننتن نب حضوه سین ده یی ج فاهس نجود ننهد ،ل ین با هنکیوردی ننقوعگرنکا وه
ده به نههای نسترنترکک دوش ن نست م ن هن نندنه به همیاهی با س اسوتهوا ن هنوافع
یود دنن ن حضوه م ن هن ده مهاهموب نقتوادی هحنند ن دنتر ماکن
نهرکیا ده نندنش به بحرننهاکا ظ ر کابد سولتاهبر ،تحووچ

عورنق ن بر اهوه

هستهنی نکرنن ،دوش ن نست م ن هن با س استهای یود همرن سابد آ جا ده هنافع
هشتردا هما نن جنگ با نلااعن س

نب کابد سلتاهبر ده ه ان بود نست ،نهرکیوا بوا

م ن تعاهل ن همیاهی درد نست نها آ جا ده هنافع م ن ده هنستای هنوافع نهرکیوا
بود نست -هما نن بریوهد با بر اهه هسوتهنی نکورنن -نهرکیوا سرسوختا ه دوشو ن
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نست تا م ن هن با س استهای یود همرن سابد ن نب ننبستنا م ن به هنابع ن ورژی
هنخاه یی ج فاهس ده جهت هفع نرن اهای یود بهر گ رد نکن نسوترنتری ننچ بوه
د با حفظ هوقع ت هرهو ک نهرکیا ده هنخاه ییو ج فواهس بوود ن با وا توالش
مود نست ده م ن هن ده اش کک سهاهننه هسئو  ،هحونند بوه حردوت ده ه وان
یخوط قرهز نهرکیا دنن به عباه

دکنر ،نسترنتری نهرکیا ده قبوا مو ن ده ییو ج

فاهس ترد با نب س است دالن نهرکیا ده قبا یی ج فاهس ن هنهبرد دالن نکن دشوه
ده قبا م ن بود نست
داهبست ظرکههای ننقع گرنکا ن ل برنل سو ده هننبوس نهرکیوا ن مو ن دشوونه
نست ،بکرن نکن ظرکا

به سایتاههای دیا قنه

هتمردز هسوتنن ن اوش یالقا وه

توم گ ر نگان س است یاهجا هن ادکن هاگ ر ن ده د ای س

نب جنوگ سورد،

فضای یشک دنقخبا تغ ر درد نست ن س اسوتمننهنن گزکنوههوای ب شوتری بورنی
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توم گ ری ده نیت اه دنه ن لذن ده د ای ننقعا ،توم سوابنن س اسوت یواهجا

یود هن هحنند به کک نا ننقعگرنکا ه کا ل برنلا مادننن آ ها با هحاسبه هزکنهها ن
هکسکها ،نسترنتریهاکا هن د بوا هوادننون دوه همیون نسوت توسهوان عناصوری نب
ننقع گرنکا ن ل برنل س دنشته باشنن م ن ه دنست نهرکیا هحسوب هواشوود ن وه
دشمن نهرکیا ،ده بریوا جنبوههوا ده دنواه نهرکیوا ن ده جنبوههواکا دکنور هق ور
نهرکیاست نکن دشوه بریالف ژنسن ،در جنوبا ،هنن ن قنه های نهنساکا ،هتحون
نهرکیا ست ن یود هن هیزم به حردت ده هنستای س استهای نهرکیا موادن ون نب
رف دکنر ،م ن ها نن شوهنی دمو ست ،دشومن نهرکیوا هو

سوت ن هسوتا ما

هاابل نهرکیا مانکستن هخالعه س استهای نهرکیا ده قبوا مو ن ده ییو ج فواهس
شان هادهن توم سابنن س است یاهجا نهرکیا دوش ن ن ن با نتخاذ هنهبرد تعاهل
آهرن ه ده نبنی د ترکن هزکنهها ،ب شترکن دستانهدها هن دسر دننن
م ن ،دستانهدها ن مالشهاکا برنی س است یاهجا نهرکیا دنشته نست هخابق نکن
هنهبرد ،نهرکیا ده به نههای نقتوادی ن نهن تا بوا مو ن تعاهول دورد نسوت نهوا ده
به نههای ظاها ن نسترنترکک به د با ههاه م ن بود نست ده نکنیه هنهبرد تعاهول
آهرن ه کعنا ترد ر دن س است هتعاه
هن به بخشا نب نهننف دوتا هن

ننقعگرنکا ه ن ل برن  ،تون سته نسوت نهرکیوا

یود ده هنکاهنکا با موالشهوای هنخاوه برسوا ن

تردکنی ست نها ده داهآهنی نکن نسترنتری ده وچ اهن

برنی حفظ برتوری ده

هاابل م ن ن ساسننشت هرهو ا نهرکیا ده هنخاه یی ج فاهس ،تردکن جونی نجوود
دنهد بکرن با عم قتر شنن هننبس م ن ن دشوههای هنخاه یی ج فاهس ،نکن قونه
وظهوه آبندی عمل ن جساه

ب شتری کافتوه نسوت ن هنوافع نکون دشووه بوه بعون

نقتوادی هحنند شن نست ن ده قیمرن نسترنترکک مالشهاکا برنی س اسوتهوای
هرهو ک نهرکیا نکجاد درد نست ده ده هواجرنی بر اهوه هسوتهنی نکورنن ن بحورنن
سوهکه هشاهن شن نساسا دن س است تعاهل با م ن ده به نوه نقتووادی ن ههواه ده
به نه نسترنترکک دنهنی تعاه

ذنتا هستنن کیوا مو ن هن قنهتمنونتر هوادنون ن

دکنری به د با تضع ف نکن قنه

ویاسته نست دشونه هاتونن توووه دورد دوه
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کافتههای نکن سرنهش شان هادهن ده هنهبورد تعاهول آهرن وه نهرکیوا ده قبوا

م ن ده به نههای نقتوادی هننبس عم اا با دشوههای هنخاه برقرنهدنن نها نب هنوافع
نسترنترکیا ده منننن دنه نب دسترس ست ،مش سوشا دنن
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یادداشتها
 ١آژن ب ننلمییا ن رژی ) ،(IEAنهن ت ن رژی هن نکننو ه تعرکف هادنن :دسترسا هخمئن
به حاهلهای ن رژی با ق مت هعاو ن قابل هقابت ده دوتا هن نهن ت ن ورژی بور
نندنش سرکع به وسانهای عرضه ن رژی هتمردز نست ل ین ده بیننهون نهن وت
ن رژی به سرهاکهگذنهی ده عرضه ن رژی برنی تاه ن ابهای نقتووادی هواسوردنبد
)(IEA, 2015
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4
5

دکنر ننهدن فت م ن عمنتاً نب هنس ه ن دشووههای نفرکاواکا بخوووم آ نووچ
هاگ رد )(EIA, 2015
صوه
وکسنن نصخالح تعاهل آهرن ه هن هعاد  Guarded Engagementبیاه هابرد Guarded
 Engagementن همچنو ن  Congagementترد بووا نب دن هنهبوورد  Engagementن
 Containmentنست
تحرک های فتا هوجر داهش صادهن فتا نکرنن شن ل ین با توجه به تونفوق برجوام
ن تظاه هاهند تول ن فت نکرنن نفزنکش کابن ن نب م ن س شا بن رد
با توجه به هالحظا بکست هح خا ،نی رنً م ن دوشو ن نسوت دوه ه وزنن تول ون گواب
ب عا هن نب هنابع هحنند نکن دشوه نفزنکش دهون همچنو ن بور هنی سورنژ هوای
یخوط لوله گاب ب عا نب هنس ه ن تردمنستان سرهاکهگذنهی گسترد نی درد نست
ده بعضاً به بهر بردنهی هس ن ن ن )(EIA, 2015
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