انقالب اسالمی ایران از منظر منافع منطقهای آمریکا
ابراهیم معراجی -1دانشآموختۀ دکتری روابط بین الملل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
محمدرضا دهشیری -دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ،تهران ،ایران
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چکیده
دهههاست که ایاالت متحده در منطقۀ غرب آسیا و خاورمیانه بهعنوان بازیگر مهم غیرمنطقهای
ایفای نقش میکند و بهواسطۀ این حضور مستمر و مداوم برای خود منافعی را درنظر دارد .از منافع
اقتصادی حاصل از فروش تسلیحات نظامی گرفته تا امنیت در تأمین انرژی و حمایت از متحدان
منطقهای .وقوع انقالب اسالمی منجر به دگرگونشدن محیط منطقه شد که در نهایت آثار مستقیمی
بر منافع ایاالت متحده در منطقه گذاشت و این کشور را با چالشهایی مواجه ساخت .در پژوهش
حاضر که با روش توصیفیتحلیلی نگاشتیم ،بهدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چالشهای
ایجادشده بر منافع منطقهای ایاالت متحده به موجب انقالب اسالمی ایران در سالهای  2010تا
 2020چیست؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح میکنیم :بعد از چهار دهه از وقوع انقالب اسالمی
ایران ،ضمن از دسترفتن مهمترین شریک راهبردی آمریکا و بازار تسلیحاتی آن (ایران) ،امروزه و در
سالهای  2010تا  2020در جایگاه یکی از تأثیرگذارترین بازیگران منطقهای با ظرفیت نفوذ سیاسی
در تعیین معادالت داخلی کشورهای منطقه ،عراق ،لبنان و یمن و حضور میدانی در تداوم دولتهای
منطقه (سوریه) است که منجر به آسیبپذیری منافع آمریکا شده است .برای اثبات این فرضیه ،در
پژوهش با بیان زمینههای تاریخی برای فهم دقیقتر موضوع ،از نظریۀ «احالۀ مسئولیت» و «موازنۀ
قوا» جان مرشایمر استفاده میکنیم.
کلیدواژهها :احالۀ مسئولیت ،انقالب اسالمی ایران ،گروههای مقاومت ،منافع منطقهای آمریکا،
موازنۀ قوا.

1. ebrahim.meraji@gmail.com
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مقدمه

پیشینۀ پژوهش
انقالب ایران از دیدگاههای گوناگون مورد توجه پژوهشگران ،استادان و عالقهمندان عرصۀ سیاسی
و بینالمللی قرار گرفته است .وقوع انقالب اسالمی بر معادالت بسیاری در منطقه بهویژه جوامع
پیرامونی تأثیر شگرفی داشته است .پژوهشهای صورتگرفته پیرامون انقالب اسالمی و رویکرد آن
به آمریکا گسترده است و پژوهشگران هر یک بهشکلی به آن پرداختهاند که میکوشیم از آنها بهره
گیریم .بهزاد قاسمی در مقالهای با عنوان «تحلیل بازتاب انقالب اسالمی ایران در یمن بر اساس
نظریۀ پخش» افزایش ظرفیت مقاومت مردمی و انصارالله را رویکرد اسالمی میداند که ریشه در
انقالب اسالمی دارد .مقاومت و ایستادگی در مقابل منافع قدرتهای بزرگ از مهمترین شواهد عینی
تأثیرگذاری از انقالب اسالمی است.
محسن مجرد در کتابی با عنوان «تأثیر انقالب اسالمی بر سیاست بینالملل» مهمترین تأثیر کالن
انقالب اسالمی در نظام بینالملل را به چالشکشیدن ماهیت و موجودیت اسرائیل میداند که این
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از زمان وقوع انقالب اسالمی ایران ،منطقۀ خاورمیانه بهعنوان نقطۀ اصلی بروز تضادهای ایدئولوژیک
و ژئوپلیتیک میان ایران و آمریکا مطرح بوده است .در طول سالهای پس از انقالب اسالمی در ایران،
سیاستهای ایاالت متحده و ایران در منطقه ،آنها را از یکدیگر دور کرده است .هر چند منطقه
شرایطی دارد که دو کشور از نظر ایجاد ثبات ،جلوگیری از افراطگرایی ،مبارزه با تروریسم به ظاهر با
هم منافع مشترک دارند با بهکارگرفتن سیاستهای منطقهای خود همواره نقش و منافع ایدئولوژیک
و ژئوپلیتیک یکدیگر را مهار کردهاند .دو طرف خواستار افزایش نقش منطقهای بر اساس منافع و
ارزشهای خود هستند .مجموعۀ سیاستهای بهکار گرفتهشده ،محورهای اساسی سیاست خارجی
دو طرف در طول سالهای پس از انقالب اسالمی بوده است.
در این پژوهش تالش میکنیم بر مبنای نتایج سیاستهای پیشگفته در سالهای پس از انقالب
ایران بهویژه در سالهای  2010تا  ،2020این موضوع را بررسی کنیم که از منظر منافع ایاالت
متحده ،ابعاد و پیامدهای منفی وقوع انقالب در ایران در سیاستها و راهبردهای آمریکا چه بوده
است .بعد از چهار دهه از پیدایش انقالب اسالمی ایران ،ضمن از دسترفتن مهمترین شریک
راهبردی آمریکا و بازار تسلیحاتی آن یعنی ایران قبل از انقالب ،امروزه بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین
بازیگران منطقهای ،با ظرفیت نفوذ سیاسی در تعیین معادالت داخلی کشورهایی در منطقه همانند
عراق ،لبنان ،یمن و حضور میدانی در تداوم دولتهایی در منطقه مانند سوریه است که سرانجام
منجر به چالش و آسیبپذیری منافع آمریکا شده است.
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فرایند پس از ناامیدی ملیگرایی اعراب در مبارزه با اسرائیل همچنان ادامه دارد .گذشته از آن ،تأثیر
انقالب اسالمی بر روابط و نظام بینالمللی و منطقهای و واکنش آمریکا در قبال شکلگیری انقالب
از موضوعاتی است که درخور کاوش و پژوهش دانسته است .این کتاب تأثیر انقالب اسالمی بر
تحوالت نظام بینالملل پس از پیروزی را بررسی میکند .مجتبی عبدخدایی و محمدعلی رحیمینژاد
در مقالهای با عنوان «راهبردهای  40سالۀ آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران» بهصورت خاص به
رویکردهای ایاالت متحده به جمهوری اسالمی پرداختهاند .علیاکبر علیزاده در مقالهای با عنوان
«ریشههای منازعه میان ایران و آمریکا» تالش کرده است به ابعاد و زمینههای روابط خصومتآمیز
میان دو کشور بپردازد .نوآوری پژوهش حاضر از این منظر است که کوشیدیم بهصورت خاص به
تأثیرات  4دهه از وقوع انقالب در ایران بر منافع منطقهای ایاالت متحده و حضور و نفوذ آن بپردازیم
که نوع خود تازه است و نوآوری دارد.
جایگاه ایران پیش از انقالب از دیدگاه منافع ایاالت متحده
ظهور و افول نقشهای مختلف کشورها در معادالت منطقهای و بینالمللی تابعی از دو دسته
عوامل داخلی و خارجی است .تعریف و تعیین نقشها نیز در فضای رقابتی شدید دو بلوک شرق
و غرب ،متأثر از موقعیت درونی و بیرونی هر یک از کشورها ،در همین چارچوب محقق میشود.
شرایط محیطی ایران در دورۀ قبل از انقالب اسالمی از یکسو و زمینههای مساعد داخلی و همسو
با نیازهای محیطی از سوی دیگر موجب شد ایران بهعنوان شریک مهم راهبردی ایاالت متحده در
منطقه مطرح شود.
با توجه به سیاست ایاالت متحده ،بهویژه در زمان نیکسون ،ایران در منطقۀ خاورمیانه و خلیج
فارس بهدلیل داشتن عواملی چون ثروت و جمعیت متناسب ،موقعیت راهبردی ،ثبات نسبی و توان
نظامی که آن را از دیگر کشورهای کوچک منطقه متمایز میکرد در عمل وظیفۀ ژاندارمی منطقه را
پذیرفت .در این میان ،عواملی چون صعود ناگهانی قیمت نفت و توسعۀ گستردۀ دستگاه نظامی ایران
نیز شرایط و محیطی را مناسب ساخت .وظایف ژاندارمی ایران به مرور در جهت پوشش امنیت
برای منافع غرب در منطقۀ خلیج فارس با تأکید بر نقل و انتقاالت عادی نفت ،مبارزه با اهداف
توسعهطلبانۀ شوروی و حکومتهای افراطی ضدغرب و پشتیبانی از رهبران محافظهکار عرب نمایان
شد (.)Chamankar, 2006
زمینههای تبدیلشدن ایران به شریک راهبردی ایاالت متحده

دولت ایاالت متحده در زمان نیکسون ،با درک اوضاع جهانی در مورد مسئلۀ خلع قدرت در خلیج
فارس دو نکته را اساس کار قرار داد :نخست ،احتمال به خطرافتادن منافع جهان غرب و دوم ،ناتوانی
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()Hafiz Nia, 2013: 117

از میان دو ستون عمده ،انتخاب اول ایران بود و در درجۀ دوم ،بیشتر از دیدگاه تأمینکنندۀ مالی
برنامههای امنیتی توجه میشد .عربستان بهدلیل کمی جمعیت و عقبماندگی صنعتی و نبود
سازمانهای اداری و سیاسی مستحکم با وجود ثروت ناشی از نفت ،نمیتوانست اولویت اول در
سیاست امنیتی خلیجفارس باشد ( .)Fontaine, 1983: 406بنابراین ایران بهعنوان ستون اول و
عمدۀ دکترین نیکسون ،وظیفۀ ژاندارمی و پلیسی منطقه ،نقش متحد اصلی و راهبردی ایاالت متحده
را عهدهدار شد .نیکسون و کیسینجر در مالقات خود با شاه در سال  ۱۹۷۲در تهران ،مسلحکردن ایران
را بدون محدودیت پذیرفتند ( .)Elahi, 2014: 106شاه در مصاحبه به با خبرگزاری آسوشیتدپرس
در سال  ۱۹۶۹گفت« :از کشورهای عربی منطقه خواستار همکاریهای مشترک امنیتی شدهایم ،ولی
در صورتی که آنها همکاری نکنند ،دولت ایران خود به تنهایی مسئولیت امنیت و ثبات منطقه را به
عهده خواهد گرفت» (.)Karbaschi, 1992: 378
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در مداخلۀ مستقیم بهعنوان نیروی جانشین بر پایۀ راهبرد نیکسون .بر این اساس ،ایاالت متحده با
شروع خروج انگلیس ،بر استفاده و همکاریهای منطقه تاکید کرد .ژوزف سیسکو 1،معاون وزارت
امور خارجۀ آمریکا در نوامبر  ۱۹۶۸در یکی از کمیتههای فرعی بودجۀ مجلس سنای آمریکا ضمن
اشاره به مسائل خلیج فارس گفت« :کشورهای واقع در خلیج فارس باید برای تأمین پیشرفت و ثبات
منطقه همکاری کنند و اختالفات حل نشدۀ را خود حلوفصل کنند» ( .)Elahi, 2014: 96با این
شرایط ،دکترین نیکسون پیرامون سیاست خارجی ایاالت متحده در منطقه با عنوان «سیاست دو
ستون» 2شکل گرفت .بر اساس این سیاست ،دولتهای ایران و عربستان سعودی بهعنوان دو ستون
اصلی برنامههای ایاالت متحده ،وظیفه حراست و پرکردن خأل قدرت را در منطقه عهدهدار شدند
( .)Nixon, 1992: 264نیکسون گفت« :رشد اقتصادی و ایجاد اصالحات در کشورهای کرانۀ
خلیج فارس ،یکی از مسائل مهم در حفظ استقرار امنیت و آرامش منطقه است و دو کشور عربستان
و ایران میتوانند با تالش متعهدانۀ خود ،آرامش را در خلیجفارس تقویت کنند ».نیکسون از آن پس
سیاست چهارگانهای را برای منطقه تعیین کرد:
 .1همکاری نزدیک با ایران و عربستان بهعنوان پایههای ثبات منطقه؛
 .2حضور نظامی نیروی دریایی آمریکا به مقدار اندک تحت واحد فرماندهی خاورمیانه؛
 .3افزایش فعالیتهای دیپلماتیک در منطقه و توسعۀ کمکهای تکنولوژی آن کشورها؛
 .4کاستن از توجه کشورهای کوچک منطقه به انگلستان در جهت تأمین نیازهای امنیتی آنان؛

1. Joseph Sysco
2. Twin pillar policy

101

اهداف و علت انتخاب ایران بهعنوان شریک راهبردی ایاالت متحده در منطقه

اصل نیکسون در کشورهایی اجرا شد که از توانمندیهای الزم برای حفظ منافع ایاالت متحده و
تحکیم نفوذ این کشور برخوردار بودند .ایران براساس این مالحظات ،توانایی اجرای وظیفۀ مورد نظر
سیاست ایاالت متحده را در منطقه داشت:
موقعیت راهبردی ایران

یکی از شرایط مهم ایاالت متحده در این انتخاب ،برخورداری همپیمانان منطقهای از موقعیت
راهبردی مهم در حوزۀ منطقه مورد نظر بود ( .)Al-Hassani, 1995: 81تلفیقی از نفت در
جنوب و کمونیسم شوروی در شمال ،مفاهیم بنیادی و اساسی اهمیت راهبردی ایران بود .ایران در
میان کشورهای عرب منطقه تنها کشوری است که بر خلیج فارس اشراف کامل دارد .در حالی که
در ساحل جنوبی خلیج فارس ،کشورهای متعدد عرب قرار دارند که کوچک و ناتوان بودند .این
وضعیت بدان مفهوم بود که ایران میتواند بیش از دیگر کشورهای منطقه در کنترل خلیج فارس مؤثر
باشد .بنابراین دولت ایران این شایستگی را داشت که بهصورت انحصاری هر تصمیم سیاسی یا
موضعگیری نظامی را در مورد وضعیت این منطقه بهکار گیرد .در صورتی که این وظیفه به دولتهای
حاشیۀ جنوب خلیج فارس واگذار میشد ،واشنگتن برای پیشبرد راهبرد آمریکا در منطقه باید با شش
کشور منطقه هماهنگی میکرد.
به عالوه از نظر جغرافیایی ایران در مرز جنوبی اتحاد شوروی واقع شده بود که از نظر منافع
ایاالت متحده اهمیت بسیار داشت .رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در اکتبر 1946
ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی ایران اعالم کردند که حمایت از ایران ،برای حفظ منافع ملی ایاالت
متحده ضروری است .ایران مانعی طبیعی در برابر نفوذ شوروی به منابع نفت خاورمیانه بود و با
تقویت و حمایت از این کشور ،آمریکا در واقع منابع نفتی خود را در عربستان حفظ و حراست می
کرد ( .)Rubin, 1984: 44در ارتباط با اهمیت ایران ،نیکسون گفت« :اگر خطی ژئوپلیتیک میان
خاورمیانه رسم شود ،آن خط مستقیم از عربستان ،ایران ،امارات و تنگه هرمز عبور خواهد کرد.
جنگی راهبردی که قریب به  ۴۰درصد از نفت جهان از آن میگذرد و روزی  ۲۰میلیون بشکۀ نفت،
به قرار ساعت  800هزار بشکه از آن عبور خواهد کرد» (.)Nixon, 1985: 146-147
جلوگیری از نفوذ و گسترش فعالیتهای اتحاد شوروی در منطقه

خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس که سد نفوذ توسعۀ شوروی در این منطقه بود ،آمریکا را
بهشدت با مشکل روبهرو ساخت .بر اساس توافقهای دورۀ تنشزدایی و تالش ابرقدرت ها در
تحریکنکردن یکدیگر ،ایاالت متحده با دو مشکل عمده روبهرو بود :خروج نیروهای انگلیسی،
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خأل قدرت و احتمال نفوذ شوروی و همچنین ناتوانی در جانشینساختن مستقیم نیروهای آمریکا
بهجای انگلیس .احتمال توسعۀ قدرت شوروی در منطقۀ خلیج فارس ،لزوم توجه به نیروی سوم
بومی را که خارج از رقابتهای تسلیحاتی ابرقدرتها بتواند مانع نفوذ اتحاد شوروی شود ،افزون
کرد .از این راه آمریکاییها احساس کردند ،دولت ایران بهعنوان سدی در برابر کمونیسم و ستونی
برای ثبات منطقه و سپر دفاعی در مقابل اهداف شوروی نسبت به خلیج فارس و منابع آن ،شایستگی
انجام این کار را دارد (.)Herman, 1995: 85-87

نظر منفی اعراب نسبت به ایاالت متحده و اسرائیل پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ،۱۹۶۷
ایران را به بهترین و مهمترین پناهگاه برای آمریکا و غرب تبدیل کرد .ایران از دو دیدگاه برای آمریکا
اهمیت داشت .1 :ایران یک کشور عربی نبود و در نتیجه در مسائل پیچیدۀ اعراب و اسرائیل هم درگیر
نبود .2 ،ایران کشوری اسالمی بود و میتوانست تحت لوای دین ،ضمن رهبری اعراب مسلمان به
تثبیت منافع غرب نیز کمک کند .ایران پیرو همین شرایط ،در دوران جنگ اعراب و اسرائیل و قطع
صدور نفت اعراب ،به فروش نفت و رابطه با اسرائیل ادامه داد .چنانکه پس از شکست اعراب از
اسرائیل در سال  ۱۹۶۷و بهخطرافتادن جان اتباع غربی ،تهران بهعنوان امینترین پایتخت خاورمیانه
از آن استقبال کرد .بدین ترتیب ،ایران ضمن حفظ جایگاه و منافع آمریکا به تثبیت آن نیز کمک کرد.
شرایط مناسب داخلی

دولت ایاالت متحده در پیریزی راهبرد منطقهای خود همواره در جستوجوی متحدانی بود که برای
تداوم قدرت خود از ثبات و امنیت الزم برخوردار باشند .به بیان روشنتر ،ایاالت متحده نمیتوانست
در سیاستهای منطقهای خود به همپیمانانی متکی باشد که اوضاع داخلی آنها به سادگی دستخوش
ناآرامی شود یا بهدلیل درگیرشدن با مشکالت داخلی نتوانند به منافع ایاالت متحده خدمت کنند .از
منظر سیاستمداران ایاالت متحده ،ایران در اوایل دهۀ  ۱۹۷۰این ویژگیهای مهم را داشت و شاه
میتوانست با ثبات کامل ،در صورت بروز خطرهای داخلی بر اوضاع کشور مسلط شود؛ در حالی
که کشورهای عربی ثبات و امنیت الزم را برای بهعهدهگرفتن مأموریت حفظ منافع ایاالت متحده
در منطقه نداشتند .در دهۀ  ۱۹۷۰دولت ایران در قویترین شکل خود به سر میبرد و مجموعهای از
سازمانهای امنیتی و ابزار نظامی آن را تقویت میکرد (.)Chamankar, 2006
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تثبیت جایگاه آمریکا در منطقه

با داشتن انگیزۀ قوی در توسعۀ سیاست خارجی منطقهای ایران

ایران قبل از انقالب ،اشتیاق شدیدی به اجرای نقش سرپرستی و حاکمیت سیاسی و نظامی
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بر پیرامون خود را داشت .پیرو دکترین نیکسون در مشارکت جمعی ،عظمتطلبیهای شخصی
شاه مورد حمایت قرار میگرفت و او بهصورت یک امپریالیسم کوچک جاهطلب در نقش ژاندارم
منطقهای ظاهر شد ( .)Zonis, 1992: 382هدف اصلی شاه تثبیت پایههای حکومت با گسترش
تواناییهای خود به خارج از مرزها و داشتن کارکردی بینالمللی بود.
پیوندهای قوی میان شخص شاه و تصمیمسازان ایاالت متحده

رابطه شاه با نیکسون بسیار نزدیک و براساس دوستی قدیمی بود .رهبری همدیگر را بهشدت تحسین و
از یکدیگر پشتیبانی میکردند .در فهرست نیکسون از رهبران بزرگ دنیا ،نام شاه همیشه در ردیفهای
باال بود .نیکسون در این باره میگوید« :من با شاه زمانی که  ۴۰ساله بودم و از عمر وی فقط ۳۴
سال میگذشت در تهران مالقات کردم .او را زیرک ،تیزهوش ،متین و مؤثر ،آرام و نه چندان مطمئن
تشخیص دادم .او مستمع خوبی بود .سپس بارها با هم دیدار کردیم و با هم دوست شدیم .در دهۀ
 ۱۹۶۰که مسئولیت نداشتم چهار بار به تهران سفر کردم )Nixon, 1985: 457( ».او همچنین
گفت« :شاه از با استعدادترین زمامداران خاورمیانه و بهترین سیاستپیشه بود .او زمامداری الیق بود.
شاه متحد مهم ایاالت متحده در خاورمیانه و عامل ثبات منطقۀ جغرافیایی از مدیترانه تا افغانستان
شد» ( .)Nixon, 1985: 409-411پیوند دو رهبر بهگونهای بود که شاه ایران برای انتخاب
نیکسون در انتخابات ریاستجمهوری ،مبالغی را مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کرد .طراحان
سیاست خارجی ایاالت متحده ،منافع ایران و آمریکا را هممرز و نزدیک به یکدیگر میدیدند .به
گفتۀ کسینجر در همۀ مسائل بزرگ بینالمللی ،مسیر سیاسی آمریکا و ایران به موازات یکدیگر بود.
بنابراین بهطور متقابل برای استمرار هم میکوشیدند .از دیدگاه کسینجر ،شاه ایران از رهبران نادر
دنیا و متحدی واقعی و بیچون و چرا و کسی بود که درک او از دنیا ،نظرات ایاالت متحده را تقویت
میکرد (.)Bill, 1992: 279
اهمیت ایران در سیاست خارجی ایاالت متحده پیش از انقالب از دیدگاه
نظری
هرگاه منافع امنیت ملی قدرتهای بزرگ در هر سطحی در تعارض با منافع غیرامنیتی قرار بگیرد،
منافع ملی امنیتی همواره اولویت دارد .همچنین ،هرگاه تعارضی میان منافع امنیتی در سطوح
ً
مختلف (مثال منافع امنیتی جهانی در مقابل منافع امنیتی منطقهای یا محلی) ایجاد شود ،منافعی
که در سطح جهانی اهمیت راهبردی دارند ،دارای اولویت هستند ( .)Prifty, 2018: 26ایاالت
متحده بهعنوان قدرتی مطرح در عرصۀ بینالمللی برای حفاظت از منافع خود در مناطق دور ،از
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دو راهبرد «احالۀ مسئولیت» 1و راهبرد «موازنهگری» 2بهره میبرد .منافع امنیتی ملی رسمی ایاالت
متحده در مورد احالۀ مسئولیت ،اشاره بهنوعی راهبرد مهار دارد که بر اساس آن ،این کشور از ورود
مستقیم به اقدامات نظامی بر ضد دولت متخاصم خودداری میکند .احالۀ مسئولیت ،راهبرد ایدهآلی
است ،زیرا به ایاالت متحده اجازه میدهد تا مهار دولت متخاصم را به دولتهای منطقه بسپارد
(.)Prifty, 2018: 27

ازدستدادن ایران بهعنوان شریک راهبردی منطقه

پیروزی انقالب اسالمی ایران در موقعیت ایاالت متحده در منطقه تغییرات بنیادینی به وجود آورد که
برخی از آنها را بر میشماریم:
 -انحالل کامل پیمان سنتو؛
 -از میانرفتن حلقۀ متصل میان پیمان ناتو و سیتو؛
  -ازدیاد قیمت نفت بهواسطۀ کاهش حجم صادرات نفت ایران؛
  -امکان صدور انقالب به دیگر کشورهای منطقه و بیثباتی آنها؛
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ایاالت متحده به دو دلیل ترجیح میدهد از راهبرد احالۀ مسئولیت استفاده کند :نخست ،این
راهبرد سبب حفظ توانمندیهای نظامی ایاالت متحده میشود؛ دلیل دوم موقعیت جغرافیایی است.
براساس این پیش فرض «با نزدیکتربودن یک قدرت بزرگ به رقیب ،موازنه محتملتر است ،زیرا
دولت نزدیکتر در ابتدا مورد تهاجم قرار میگیرد» ( .)Toft,2005: 381-408فاصلۀ زیاد میان
قدرتهای بزرگ رقیب و وجود موانع طبیعی بین آنها سبب میشود تا دولتها برای مهار دولت
متخاصم از راهبرد احالۀ مسئولیت استفاده کنند ( .)Prifty, .2018: 28فاصلۀ جغرافیایی زیاد
ایاالت متحده از خاورمیانه و دشواری قدرتافکنی در این مسافت طوالنی سبب میشود ایاالت
متحده به راهبرد احالۀ مسئولیت برای مهار متخاصم متوسل شود .این راهبرد سبب کاهش هزینهها
میشود و توانمندیهای نظامی ایاالت متحده را حفظ میکند .مجاورت جغرافیایی قدرت منطقهای
ایران و ارادۀ دولت ایران در پیش از انقالب موجب شد تا ایاالت متحده از این ظرفیت بهخوبی
استفاده کند و به ایران بهعنوان متحد راهبردی مهم خود در منطقه بنگرد و با احالۀ مسئولیت پیرامون
منافع منطقهای خود به دولت ایران از آن بهره ببرد .آنچه گفتیم نشاندهندۀ اهمیت ایران ،پیش از
انقالب برای حفظ و ارتقای منافع منطقهای ایاالت متحده است .آشکار است که از دستدادن
شریک راهبردی مانند ایران در منطقه بهواسطۀ انقالب ،موجب چالشهای متعددی برای ایاالت
متحده شد.

1. Buck Passing
2. Balance of Power
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  -به خطر افتادن امنیت تنگۀ هرمز؛
  -از دسترفتن نقش ژاندارم منطقه؛
 -بههمریختن معادالت سیاسیتنظیمشدۀ ایاالت متحده برایمنطقه )Elahi, 2014: 281-282(.
همانطور که گفتیم ایاالت متحده در راستای حفاظت از منافع خود در مناطق دور ،از دو راهبرد
احالۀ مسئولیت و راهبرد موازنهگری استفاده میکند .مهم این است که راهبرد احالۀ مسئولیت ،بین
یک قدرت بزرگ و شریک راهبردی و کشور همسو در منطقه صورت میگیرد ،اما راهبرد موازنهگری،
بهکارگرفتن سیاستی است که از سوی قدرت بزرگ بین دو یا چند دولت رقیب در منطقهای با اهمیت
صورت میگیرد که هیچ یک از آن دو رقیب ،از دولتهای همسو با منافع آن قدرت بزرگ نیستند.
مشخص است که قبل از انقالب ،دولت ایران روابط راهبردی و مثبتی با ایاالت متحده داشت.
بنابراین راهبرد بهکارگرفته شده از سوی ایاالت متحده در منطقۀ خاورمیانه و خلیج فارس احالۀ
مسئولیت به ایران برای حفظ منافع راهبردی ایاالت متحده بوده است که ایران بهخوبی این نقش
را ایفا کرد .اما پس از انقالب ،دولت جدید ایران در مواضع اعالمی و اعمالی خود ،دیگر همسو
با منافع ایاالت متحده نبود و از اساس مخالف حضور منطقهای آمریکا بود و همواره سعی در
تقابل با آن داشته است .بنابراین راهبرد ایاالت متحده پس از انقالب ایران به موازنهگری تغییر پیدا
کرد .راهبرد مهار یا موازنه پس از انقالب ایران ،بهویژه در طول جنگ ایران و عراق اجرایی شد که
نمایانگر نمونهای خوب از اجرای این راهبرد بین دو دولت غیر همسو در منطقه است.از پیامدهای
مهم از دستدادن ایران بهعنوان شریک راهبردی ایاالت متحده در منطقه ،بهواسطۀ انقالب ایران
ازدسترفتن بازار وسیع و بالفعل تسلیحاتی ایران بوده است که در ادامه به آن میپردازیم.
بازار تسلیحاتی ایران

کمکهای مالی ایاالت متحده به ایران ،مهمترین عامل روابط ایران و آمریکا بود
( )Eskandarian, 2018: .59مهمترین بخش کمکهای ایاالت متحده به ایران در زمینۀ تسلیحاتی
بود .آغاز این مراودات را میتوان در پاییز  ۱۹۴۲دانست که ایاالت متحده دو گروه به ایران فرستاد:
یک گروه نظامی برای بازسازی ارتش و یک گروه انتظامی برای کمک به ژاندارمری ایران .همچنین
مجلس شورای ملی در مارس  ۱۹۴۳درخواست وامی چهارونیم میلیون دالری از ایاالت متحده برای
خرید سالح و مهمات مورد نیاز ارتش و ژاندارمری را تصویب کرد )Eskandarian: 2018: 21(.
ایاالت متحده در بین سالهای  ۱۹۴۶تا  ۱۹۴۹در زمینۀ خرید تجهیزات نظامی به ایران وامهایی
اعطا کرد .در اکتبر  ،۱۹۴۷موافقتنامۀ نظامی ایران و آمریکا را محمود جم ،وزیر جنگ و جرج
آلن ،سفیر آمریکا در ایران امضا کردند .این مسئله به ایاالت متحده امکان داد که در شکلگیری
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با این حال اوج روابط تسلیحاتی میان دولت ایران و آمریکا در دوران نیکسون بود .همزمان با سیاست
منطقهای ایران ،خریدهای نظامی بهطور بیسابقهای افزایش یافت .مهمترین دالیل بهکارگرفتن چنین
سیاستی را میتوان در این عوامل خالصه کرد:
 -خأل قدرت در خلیج فارس و لزوم تجهیز ایران و حفظ منافع غرب؛
 -سیر صعودی قیمت نفت؛
 -تمایل شاه ایران به داشتن ارتشی با جنگافزارهای نوین؛
 -قدرت مقابله با بحرانهای داخلی و خارجی در صورت وقوع (.)Chamankar, 2006
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نیروهای مسلح ایران نقش اساسی داشته باشد .آمریکاییها برای باالبردن توان جنگی ارتش ایران به
همکاری مستقیم با وزارت جنگ و نیروهای ارتش ایران پرداختند که بر اساس آن مقرر شد ،ایران
بدون موافقت ایاالت متحده از هیچ کشوری مستشار نظامی دعوت نکند .بر اساس این موافقتنامه،
شمار کارکنان آمریکایی در ایران افزایش مییافت .گروه نظامی آمریکایی نیز متعهد شد برنامۀ
ستاد کل ارتش ایران را طراحی و تدوین کند ،امور ساماندهی واحدهای ارتش را به کمال برساند
و نظامیان را آموزش دهد .این اقدامات در نهایت به کنترل نظامی آمریکا بر ارتش ایران انجامید
( .)Eskandarian, 2018: 29-30بر اساس این پیمان ،تهران مکلف بود تنها از ایاالت متحده
جنگافزار بخرد .بدینسان واشنگتن برای فروش جنگافزارهای تولیدی خود به ایران کمک نظامی
میکرد .ایاالت متحده در پی این اقدام از ایران انتظارهایی داشت:
 -بازگشت سرمایه؛
 -فروش تولیدات نظامی انبارشده؛
 -فرستادن کارشناسان نظامی آمریکایی برای آموزش کاربرد سالح به ایرانیان؛
 -تبدیل ایران به متحد مسلح که بتواند از منافع خود و ایاالت متحده در منطقه دفاع کند؛
 -کاهش نفوذ انگلیس و امنیت تأمین انرژی از سوی ایران؛
 -جلوگیری از پیشروی احتمالی اتحاد شوروی در منطقه.

در مه  ۱۹۷۲نیکسان و کیسینجر پس از بازگشت از سفر به شرق اروپا ،در تهران مذاکرات مهمی
دربارۀ آیندۀ ارتش و خریدهای تسلیحاتی ایران انجام دادند .بر اساس آن ایران میتوانست هر
نوع سالح نظامی بخرد .به غیر از ادوات اتمی که در زرادخانۀ آمریکا یافت میشد .همچنین
در این مذاکرات تأ کید کردند هرگونه موانع اداری که سد راه توسعۀ همکاریهای نظامی ایران
شده است باید رفع شود ( .)Kuek .ser, 2016هزینههای نظامی ایران سیر صعودی پیدا کرد
و در سال  ۱۹۷6هزینههای نظامی ایران از چین ،برزیل ،اسرائیل و انگلستان افزونتر شد .در
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نمودار  1میزان خرید تسلیحاتی ایران به تفکیک سالهای مختلف مشخص شده است.
نمودار  .1میزان خرید تسلیحاتی ایران به تفکیک سالهای مختلف

بر اساس گزارش کمیتۀ روابط خارجی سنا در سال  ،۱۹۷۶ایران به تنهایی بزرگترین خریدار
تجهیزات نظامی ایاالت متحده بود .نمودار نشان میدهد که در سالهای  ۱۹7۲تا  ۱۹۷۴فروش
تسلیحات نظامی به ایران از  ۵۲۴میلیون دالر به  ۳،۹۱میلیارد دالر یعنی بیش از  ۷برابر افزایش
داشته است .دادههای نمودار همچنین نشان میدهد که در سال  ۱۹۷7این میزان به اوج خود رسیده
است (.)Kuek ser, 2016
از دسترفتن بازار تسلیحات ایران

ً
نمودار  1نشان میدهد که پس از انقالب اسالمی در ایران تقریبا معاملۀ تسلیحاتی بین دو کشور
ً
صورت نگرفته است .واژۀ «تقریبا» به این دلیل انتخاب شده که فقط در قضیۀ ایران -کنترا ،بهشکل
محدود و به دالیل سیاسی معاملۀ تسلیحاتی میان ایران و ایاالت متحده انجام شد .قضیۀ ایران -کنترا
رسوایی سیاسی برای دولت ریگان در سال  ۱۹۸۶بود .این قضیه به این ادعا که ایران و ایاالت متحده
برای ارتقای منافع راهبردی خود بهشکل عقالیی و به دور از لفاظیهای سیاسی عمل میکنند ،اعتبار
میبخشد .این قضیه معاملۀ تسلیحاتی مخفیانهای میان ایاالت متحده ،اسرائیل و ایران بود و درست
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شکلگیری بازیگران جدید در منطقه

پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران ،رهبران سیاسی در همسایگی ایران از تأثیر این واقعه در جوامع
خود احساس نگرانی کردند .رهبری ایران ،پادشاهیهای منطقه را سیستمهای غیر اسالمی خواند.
از سویی ،روابط مثبت ایاالت متحده و کشورهای همسایه را ایران به شدیدترین شکل محکوم کرد
( )Tabatabai, .2019به این شکل ،ایران خود را در یک تنهایی منطقهای احساس کرد که در آن
کشورهای منطقه به ایران از جنبۀ تهدید مینگریستند .بنابراین امکان همکاری و همگرایی و اقدامات
چندجانبهگرایی در سطح دولتهای منطقه با جمهوری اسالمی بسیار دشوار شد .این احساس
«تنهایی راهبردی» 1به معنای تنهابودن و منحصربهفردبودن در زمینههای فرهنگی ،زبانی ،مذهبی،
سیاسی و جغرافیایی ،ایران را بر آن داشت تا در سیاست خارجی خود یکجانبه رفتار کند ،زیرا
احساس تنهاییکردن ،اقدام و رفتار تنها را نیز بر میانگیزد  )Juneau, 2014: 92(.این احساس
تنهایی راهبردی ایران ،بهطور خاص در جنگ ایران و عراق خود را نشان داد .دیدگاههای غالب
در نظریههای روابط بینالملل ،علت اصلی ایجاد اتحاد و ائتالف بین دولتها را مبارزه با تهدید
مشترک خارجی میدانند ( .)Liska,1962والت ،معتقد است دولتها به دو دلیل با یکدیگر متحد
میشوند؛ نخست برای ایجاد تعادل قدرت بهمنظور رفع یک منبع تهدید در محیط امنیتی ،دوم برای
رفع تهدید عمدۀ خارجی (.)Alipour and Others, 2010: 87-88
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زمانی رخ داد که هر دو کشور در عرصۀ بینالمللی بهشدت درگیر بودند .اسرائیل بهعنوان واسطه عمل
کرد و محمولهای تسلیحاتی برای ایران فراهم آورد .اسرائیل پیشتر مهماتی به ارزش  ۱۳۶میلیون دالر
به ایران فروخته بود (.)Beit- Hallahmi, 1988: 13-14
دالیل متعددی برای انجام این معامله بیان میشود ،اما اینطور بهنظر میرسد که این اقدام از
منظر کالن ،راهبرد منطقهای ایاالت متحده در چارچوب موازنهگرایی از دور قابل تحلیل باشد .در
آن زمان ایران در شرایط خوبی در جنگ قرار نداشت و احتمال برتری نیروهای عراقی وجود داشت.
بنابراین برای برقراری دوبارۀ موازنه (راهبردی پس از وقوع انقالب از سوی ایاالت متحده) این معامله
صورت گرفت .این معامله شاید کمتر جنبۀ اقتصادی برای ایاالت متحده داشته باشد و دالیل سیاسی
در پس این اقدام نهفته است .این اقدام از استثناهای مهم در روابط پرتنش میان ایران و ایاالت متحده
پس از پیروزی انقالب بود .در هر حال ،وقوع انقالب و سیاستهای متفاوت جمهوری اسالمی
پیرامون مسائل منطقهای و روابط خود با ایاالت متحده موجب شد رویکرد ایاالت متحده به ایران
و نقش آن در منطقه تغییر اساسی پیدا کند .از پیامدهای مهم و طبیعی آن پایان فروش تسلیحات و
همکاریهای نظامی با حکومت جدید در ایران بود.

1. Strategic Loneliness
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از آنجایی که میان دولت ایران پس از انقالب و دولتهای منطقه ،منبع مشترک تهدیدی وجود
ندارد ،یا به بیان دیگر ،اولویتهای تهدید میان کشورهای منطقه و ایران به یک میزان نیستند ،امکان
ایجاد ائتالف و اتحاد بسیار مشکل بهنظر میرسد .بنابراین با توجه به دشواربودن امکان برقراری
اتحاد در راستای تهدیدهای مشترک ،جمهوری اسالمی در طول این سالها تالش کرده است از
ظرفیتهای بالقوۀ خود در مسیر تأمین نیازهای امنیتیاش ،به حمایت از بازیگران غیردولتی و همسو
با تعاریف امنیتی خود بپردازد .ازاینرو ،در این رویکرد ،حمایت ایران از حزب الله لبنان ،گروه
حماس ،گروه حشد الشعبی عراق و حوثیهای یمن قابل تحلیل است.
حمایت از بازیگران غیردولتی ،راهبرد ایران در پیگیری منافع منطقهای

آشکار است که مخالفت با موجودیت اسرائیل و حضور منطقهای ایاالت متحده از مهمترین اهداف
جمهوری اسالمی در خاورمیانه است .این در حالی است که برخی کشورهای منطقه بهصورت
رسمی و غیررسمی با موجودیت اسرائیل کنار آمدهاند .همچنین برخی دولتهای منطقه از متحدان و
همپیمانان ایاالت متحده هستند .در چنین فضایی که اهداف جمهوری اسالمی با اهداف بسیاری از
دولتهای منطقه در همراستا نیست ،جمهوری اسالمی به حمایت از بازیگران غیردولتی روی آورده
است که با تعاریف امنیتی و هویتی ایران انقالبی همسو باشند .در ادامه آنها را بررسی میکنیم.
حزبالله لبنان

شاید بارزترین تبلور انقالب اسالمی در منطقه را بتوان شکلگیری حزب الله لبنان دانست.حزب الله
لبنان پس از حملۀ اسرائیل به لبنان در سال  ۱۹۸۲و در پی وخامت اوضاع کشور بهوجود آمد .پیدایش
ً
این جنبش کامال متأثر از انقالب ایران بود .رهبران این جنبش در دو نکته با یکدیگر اتفاق نظر داشتند:
 .1اعتقاد به والیت فقیه و پیروی از رهبر ایران؛  .2مقابله با اسرائیل (.)Garmabdashti, 2014: 50
مجموعۀ حزبالله برای تحققبخشیدن اهدافشان تصمیم گرفتند نیروهای متفرق خود را تحت
نظارت و سرپرستی ایران بهصورت منسجم گردهم آورند .حزب الله در واقع بازوی سیاسی و نظامی
جمهوری اسالمی در لبنان است )Garmabdashti, 2014: 50-51(.
آشکارا اهداف جنبش حزبالله در راستای اهداف منطقهای جمهوری اسالمی ایران قرار دارد .بنا
به تعریف جمهوری اسالمی از امنیت منطقهای خود در خصوص چگونگی ایفای نقش حزبالله
در میان دو طرف بازی ،یعنی از یک طرف ایران و طرف دیگر اسرائیل و آمریکا و متحدان منطقهای و
فرامنطقهای آنها ،حزبالله به علت اینکه در حال رویارویی با اسرائیل بهعنوان بازیگر متخاصم در
برابر ایران است و بهدلیل وجود ارتباط خاص میان ایران و حزبالله ،هرگونه تغییر جایگاه این جنبش در
برابر اسرائیل ،ضمن تحت تأثیر قراردادن امنیت ملی اسرائیل ،بر امنیت ملی ایران نیز تأثیر میگذارد.
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گروه حماس

گروه حماس که از اخوانالمسلمین نشأت گرفته است در اواخر دسامبر  ۱۹۸۷و ژانویۀ ۱۹۸۸
بهصورت رسمی اعالم موجودیت کرد .پس از آنکه اسرائیل ،کرانۀ غربی و نوار غزه را اشغال کرد،
اخوانالمسلمین در این مناطق بهویژه در غزه فعال شدند .فعالیت آنها در ابتدا بر دعوت و تبلیغ
مسائل اجتماعی و تربیتی و به دور از مقابلۀ سیاسی مستقیم و مبارزۀ مسلحانه علیه اسرائیل بود .پس
از انتفاضه و درگیری مستمر میان فلسطینیان و اسرائیل با تغییر رویکرد ،بهسوی مبارزات مسلحانه
کشیده شد .گروه حماس عقاید دینی دارد و آزادسازی همۀ سرزمین فلسطین و رهایی قدس را هدف
مبارزۀ خود میداند .همچنین این جنبش ،مبارزات مسلحانه را تنها راه نابودی کامل اسرائیل و آزادی
فلسطین میداند (.)Ghorbani and Others , 2017: 41
جمهوری اسالمی ایران این گروه را بهرسمیت شناخته و از آن جانبداری و حمایت میکند.
حمایتهای ایران در راستای پیگیری اهداف امنیتی منطقهای خود در ضدیت با اسرائیل قابل تحلیل
است .با وجود اینکه ایران در بهوجودآمدن جنبش حماس نقش تأسیسی نداشته است ،در ادامه
بهصورت جدی از آن حمایت کرده است .هرچند تحوالتی که در پی جنبشهای اجتماعی کشورهای
عربی رخ داد و به بهقدرترسیدن اخوانالمسلمین در مصر منجر شد ،نشان داد در صورت وجود
متحدانی در میان اعراب ،جنبش حماس تمایل بیشتری به حمایت از سوی آنها دارد .اما با برکناری
اخوانالمسلمین در مصر دوباره بهسمت حمایتهای ایران متمایل شد.
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در واقع تأثیر حزبالله بر امنیت منطقهای دو بازیگر ایران و اسرائیل معکوس است .به این صورت
که هر چقدر به موجب اقدامات و حضور حزبالله در برابر اسرائیل ،تأثیرات مثبتی بر مؤلفههای
تعیینکنندۀ امنیت ملی ایران وارد شود ،به همان میزان به اثرگذاری منفی در مؤلفههای تعیینکنندۀ
امنیت ملی اسرائیل منجر میشود ،یعنی جنبش حزبالله بهعنوان متغیری مداخلهگر بر امنیت ملی
ایران تأثیر میگذارد ( .)Golshani and Bagheri, 2012: 124-125ایران از حزبالله به چند
شکل پشتیبانی کرده است :حمایتهای سیاسی ،معنوی ،نظامی ،آموزشی و مالی .این پشتیبانیها
آنقدر با اهمیت است که رهبران حزبالله معتقدند اگر حمایت ایران از آنها نبود ،حزبالله به زمان
خیلی طوالنیتری نیاز داشت تا به دستاوردهای کنونی برسد ()Asadollahi, 2000: .172-173

جنبش حوثیهای یمن (انصارالله یمن)

روابط ایران و یمن پس از پیروزی انقالب ایران شروع شد و با توجه به اقلیت شیعه که در یمن
هستند ،همواره مورد توجه مقامات ایران بود .با شروع درگیریهای مذهبی میان شیعه و سنی،
شیعیان یمن که تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران قرار گرفته بودند به طرف ایران کشیده شدند
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و با باالگرفتن جنگ یمن ،ایران کمکهای مالی و تسلیحاتی جنبش شیعۀ یمن را تأمین میکرد
 )Hanizadeh, 2014(.حوثیها از شیعیان زیدی هستند که از نظر اعتقادی به شیعیان دوازده
امامی در ایران ،عراق و لبنان نزدیک هستند .بعد از انقالب ایران این اقلیت شیعه در یمن جان گرفت.
عصام عماد یکی از مفتیان پیشین سنی که به مذهب شیعه گرویده ،گفته است اگر انقالب اسالمی
ایران نبود مذهب زیدی از بین میرفت.
حوثیها بعد از وحدت دو یمن شمالی و جنوبی با تأسیس حزب «الحق» موجودیت خود را
اعالم کردند .از افراد اصلی این حزب ،سیدحسین الحوثی بود که تحت تأثیر رهبر ایران قرار داشت
و در زمینۀ مبارزه با آمریکا و اسرائیل از وی پیروی میکرد .تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران بر
شیعیان یمن بهویژه جنبش حوثیها عمیق است و در میان آنها تأکید بر آرمانهای انقالب اسالمی
مانند مبارزه با اسرائیل و استکبارستیزی بهطور کامل مشهود است (نجات .)167 :1395 ،از سوی
دیگر ،وجود تهدیدات مشترک میان ایران و جنبش حوثیها از جمله سیاستهای عربستان در منطقه،
تهدیدات ناشی از نفوذ اسرائیل و همچنین مقابله با نقش آمریکا ،موجبات گسترش همکاری نظامی
و مالی را بین این دو بازیگر فراهم کرده است )Rostami and Others, 2018: 27-32(.
گروه حشد الشعبی عراق

بسیج مردمی عراق 1یا حشد الشعبی در سال  ۲۰۱۴تشکیل شد .در زمانی که داعش در حدود یکسوم
سرزمین عراق را در تصرف داشت و ارتش عراق بهنظر میرسید در حال فروپاشی است و دولت در
آشفتگی کامل به سر میبرد ،فتوایی که از سوی آیتالله سیستانی صادر شد از عراقیها خواست
برای دفع تهدید داعش به نیروهای امنیتی بپیوندند .این فتوا در عمل به تشکیل حشد الشعبی منجر
شد .بعدها این جنبش در مهار داعش و خطر آن نقشی تعیینکننده ایفا کرد )Haddad, 2019(.
برنامهریزی و سازماندهی این گروه شیعه را اغلب سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران انجام داده
است .عقیل حسینی ،رئیس شورای بسیج عراق آن را ادامۀ نیروی بسیج ایران توصیف کرد .همچنین
نوری مالکی ،نخستوزیر پیشین عراق در مصاحبه با خبرگزاری ابنا تصریح کرد« :ما در ساختار
بسیج عراق از بسیج ایران الگو گرفتهایم)Maliki, 2015( ».
حشد الشعبی متشکل از گروههایی مانند سازمان بدر است که ارتباط دیرینهای با ایران دارد .سپاه
ایران به حمایت و تسلیح و آموزش آنها پرداخت ،زیرا این گروهها پس از حمالت آمریکا به عراق
در سال  ۲۰۰۳از مخالفان حضور آمریکا در عراق بودند  )Allinson, 2019(.آشکارا گروههایی
اینچنین که ایران از آنها حمایت میکند در راستای منافع تعریفشدۀ ایران انقالبی اهدافی دارند که
از مهمترین آنها مخالفت با حضور ایاالت متحده یا مخالفت با همپیمانان آمریکا در منطقه است.
1. The Popular Mobilization Unit
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ظرفیتهای ایران در تداوم دولتهای منطقه

نتیجه
در این پژوهش اهمیت و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در راهبردهای منطقهای ایاالت متحده ،بهویژه
پس از پایان جنگ جهانی را بیان کردیم .جایگاه ایران بهعنوان بازیگری منطقهای و دارای ظرفیتهای
الزم و نزدیکی به اتحاد شوروی و تمایل حکومت ایران به ایفای نقش تأثیرگذاری در منطقه و همچنین
همپیمانی با ایاالت متحده موجب شد ایران بهعنوان نیروی منطقهای در راستای منافع آمریکا مهم
باشد .بهقطع ازدستدادن چنین متحدی بهواسطۀ وقوع انقالب اسالمی در ایران خسارت بزرگی برای
منافع منطقهای ایاالت متحده بود.
همچنین آوردیم که وقوع انقالب در ایران ضمن ازدستدادن شریک مهم و راهبردی ایاالت
متحده در خلیج فارس و خاورمیانه موجب شد یکی از مهمترین اهداف صادرات تسلیحات ایاالت
متحده در جهان و منافع اقتصادی مترتب بر آن از میان برود .از سوی دیگر ،ایران انقالبی نه تنها دیگر
شریکی برای ایاالت متحده شناخته نمیشد ،بلکه سیاستهای نظام جدید در ایران بهطور کامل در
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با شکلگیری جنبشهای اجتماعی کشورهای عربی منطقه و برکناری برخی از رهبران آنها که بعضی
برای دههها در مسند قدرت بودند ،موج این جنبشها برای پیگیری و تحقق خواستههای مردم به
سوریه کشیده شد .با فعالشدن این خواست عمومی گروههایی مانند داعش و النصره ظهور یافتند و
توانستند بر بخشهایی از کشور مسلط شوند .دولت سوریه به استفاده از سالحهای نامتعارف متهم
شد و پیرو آن ،نیروهای خارجی در این کشور شروع به فعالیت کردند .اتحادیۀ عرب پس از شروع
تحوالت سوریه در سالهای  ۲۰۱1و  2012و کشتهشدن هزاران معترض سوری ،عضویت سوریه
در اتحادیۀ عرب را به حالت تعلیق درآورد.
ایران و سوریه از سالهای دور بهویژه از زمان ریاستجمهوری حافظ اسد ،پدر بشار اسد،
رئیسجمهور کنونی سوریه روابط بسیار خوبی داشتهاند .در جنگ ایران و عراق سوریه تنها کشور
عربی و در همان حال تنها کشوری پس از کرۀ شمالی بود که از ایران حمایت و پشتیبانی کرد .از زمان
آغاز بحران در سوریه در اواسط مارس  ۲۰۱۱بسیاری از شخصیتهای برجستۀ جهان در آن زمان
عبارت بشار اسد باید برود را مطرح میکردند .باراک اوباما ،رئیسجمهور پیشین آمریکا و دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور کنونی این کشور و حمد بن جاسم و سعود الفیصل ،وزیران امور خارجۀ قطر
و عربستان از افرادی بودند که این عبارت را بیشتر مطرح میکردند و اعتقاد داشتند بشار اسد فقط
چند روز دیگر بیشتر در قدرت باقی نخواهد ماند .ایران بزرگترین متحد بشار اسد بود و حمایتهای
ایران بود که بشار اسد را در قدرت نگه داشت و بر تداوم رژیم اسد با صرف هزینههای مادی و
تسلیحاتی و حضور فیزیکی پافشاری کرد.
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تضاد با حضور و نفوذ آمریکا در منطقه بود .ایران در راستای پیگیری این هدف مهم منطقهای به ایجاد
و حمایت از گروهها و جنبشهای همسو با ایدهها و جهانبینی خود برآمد.
از آنجایی که بیشتر کشورهای منطقه بهشکلی با ایاالت متحده روابط مثبت دارند و این کشور نفوذ
قابل توجهی بر سیاست و حکومت کشورهای منطقه دارد ،حمایت ایران از بازیگران غیرحکومتی
معنادار است .در این پژوهش بهطور ویژه به چالشها و پیامدهای منفی وقوع انقالب ایران برای
منافع منطقهای ایاالت متحده و همپیمانان آن مانند اسرائیل در سالهای  2010تا  2020پرداختیم
و تالش کردیم با بیان نمونههای عینی و آمار و ارقام آنها را تحلیل کنیم.
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