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 در وضعیت پیچیدگی  راهبردهای آمریکا در خاورمیانه 
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 چکیده 

الملل یکی از مسائل بنیادین مربوط بههر هاردردرهها  با حاکمیت وضعیت پیچیدگی بر سیستم بین

باشد. این پژورش با مفروض پنداشههتن وضههعیت پیچیههدگی بههر بازیگران ده وضعیت پیچیده می

ده برهسی این مسئلر داهد کر هاردردرا  رژمون ده مناطق مدتنی بههر  ههر الملل سعی  سیستم بین

شود. ماحصل پژورش باشد و خاوهمیانر بر عنوان یک نمونر موهد  تدیین میاصول و مدنایی می

حاضر اشاهه بر این داهد کر وضعیت پیچیدگی هاردردرا  کالسیک سیاست خههاه ی مدتنههی بههر 

خگویی بههر تیدیههداچ پیچیههده و هاردردرهها  نههوینی مدتنههی بههر مرکزیت کنترلی ها ناتوان از پاس

الملههل تیمیههل و رژمههون سههعی ده بیههره بههردن از ایههن مدیریت شرایط بر بازیگران سیستم بین

را  مو ههود ده ،ن  الملههل و پدیههدههاردردرا ده مناطق داهد. بنابراین با پیچیده شدن سیستم بین

را و تعدد هاردههرد    کنترلی مدتنی بر شرایط پدیدهراهویکرد مدیریت کنترلی رژمون با سیستم

را  ایگزین هویکرد مرکزیت کنترلی رژمونیک و کنترل از باال بر و تنوع تاکتیکی مدیریت پدیده

را ده مناطق شده است و رژمون از این هاردردرا ده سیستم بازداهندگی پیچیده خود پایین پدیده

 برد.ده خاوهمیانر بیره می
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 مقدمه

یکی از مداحث بسیاه میم ده منطقر خاوهمیانر  وضعیت این منطقر و ساختاهرا  نظمههی 

ا  ده ایههن گسههتره  یرافیههایی ا  و فرامنطقههر،ن و هاردردرا  رژمون و بازیگران منطقر

اریت استراتژیک ایههن منطقههر و رمچنههین باشد. رژمون ده منطقر خاوهمیانر بر دلیل ممی

المللی قدهچ داهد از دیرباز منافع بسههیاه  داشههتر و سههعی ده تأثیراتی کر بر ساخت بین

را  نظمی ،ن داهد. ده وضعیت کالسیک کنترل نظم نیز بسیاه سههاده و بهها کنترل دینامیک

شههدن سیسههتم بههین  گردید. با پیچیدها  کنترل میکننده نظم منطقرتیییر ده سیستم کنترل

ا  خاوهمیانههر  کنتههرل نظمههی منطقههر نیههز بسههیاه الملل و تأثیر شدید ،ن بر سیستم منطقر

ا  ده منطقر متأثر از  ندین متییر و بر دلیل سازه امنیتههی دشواه گردید. امروزه رر مسئلر

ه کننههد. اگههر دا  نیز بسیاه ده این منطقر نقههش ،فرینههی میاین منطقر بازیگران فرامنطقر

کننده سههاختاهرا  نظمههی وضعیت کالسیک رژمون با  ند تیییر  زئی ده سیستم کنترل

ا  کرد  ده حال حاضر بر دندال مههدیریت سههاختاهرا  نظمههی منطقههرمنطقر ها کنترل می

را نقههش ،فریننههد. را  انطداق درنده نیههز بسههیاه ده مههدیریت پدیههدهباشد و مکانیسممی

ده از یههک طههرج منهههر بههر نههاقب بههودن هاردردرهها  را  انطداق درنده پیچیهه مکانیسم

کالسیک کنترلی مناطق بر دلیههل انطدههاق بههازیگران بهها شههرایط  دیههد و از سههو  دیگههر 

درههد  هاردردرههایی کههر بهها تاکتیههک هاردردرا  نوین کنترلی ها ده اختیاه رژمون قراه می

نههد. بههر ایههن ک ا  ها بر سمت و سو  نوین رههدایت میرا  منطقرتشویق و تندیر  سیستم

باشد کر هاردرد ،مریکا بر عنههوان رژمههون  یههانی ده منطقههر اساس  این سوال مطرح می

باشد؟ بنابراین  ده اینها خاوهمیانر ده وضعیت پیچیدگی  مدتنی بر  ر اصول و مدنایی می

ا  خاوهمیانههر و سیاسههت خههاه ی ،مریکهها ده میمترین مسئلر مربوط بر سیسههتم منطقههر

ا  خاوهمیانر  ادبیاچ مو ود بههر یانر است. ده اهتداط با سیستم منطقرسیستم نوین خاوهم

ا  خاوهمیانر و ادبیههاتی کههر مربههوط بههر دو دستر ادبیاتی کر  مستقیماً ها ع بر نظم منطقر

باشند ولی با تو ر بر نگرش کالن نسدت بر نظههم سیسههتمی اهتدههاط الملل میسیستم بین

الملل داهنههد. ا  از سیستم بینمیانر بر عنوان گسترها  خاوهغیرمستقیمی با سیستم منطقر

شههوند کههر تعههداد  از این دو دستر از ادبیاچ نیز  شامل دو دستر کالسیک و پیچیههده می

گیرند. میران کامروا ده پژورشی بهها را با تو ر بر ردج پژورش موهد برهسی قراه می،ن
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پههردازد ثدههاتی ده ،ن میامههل بیا  خاوهمیانههر و عو هویکرد کالسیک بر تدیین نظم منطقر

(Kamrava,2018هافائل دل ساهتو و دیگران با هویکرد سنتی بر تدیین نظم منطقر  .)  ا

 Del Sarto andپردازنههد )می 2011ده خاوهمیانههر و شههمال ،فریقهها بعههد از حههواد  

others,2019ر ا  خاوهمیان(. لوئیس فاوست نیز با هویکرد کالسیک بر تدیین نظم منطقر

(. دیویههد لیههک و پاتریههک موهگههان نیههز بههر Fawcett,2017پههردازد )ثداتی ،ن  میو بی

 Lake andباشد )پردازند کر الدتر پژورشی با هویکرد کالسیک میا  میرا  منطقرنظم

Morgan,2010را  (. ایون سیندیا ده پژورشی با هویکرد پیچیدگی و از منظههر سیسههتم

(. سوا گونیتسههکی ده Cindea,2006پردازد )الملل میبط بینانطداقی پیچیده بر تدیین هوا

الملههل پژورشی از منظر پیچیدگی و با هویکرد نههوین بههر تدیههین تیییههراچ ده هوابههط بین

(. فرد رالید  نیز با هویکرد پیچیدگی بر تددین خاوهمیانر و Gunitsky,2013پردازد )می

. امیلیان کاوالسکی نیز ده برهسههی (Halliday,2015مسائل مربوط بر ،ن پرداختر است )

الملل بههر وضههعیت پیچیههدگی و مسههائل مربههوط بههر ،ن مناظره پنهم ده حوزه هوابط بین

(. ده منابع فاهسی نیز فرراد قاسههمی از پیشههگامان مداحههث Kavalski,2007پردازد )می

را  خود بر تدیین سیاست خههاه ی باشد و ده پژورشپیچیدگی ده سیاست خاه ی می

(   نههو و کنتههرل ده وضههعیت پیچیههدگی 1393ا  )قاسههمی نظر پیچیدگی و شههدکراز م

( 1391را  پیچیههده و ،شههوبی )قاسههمی ا  ده سیسههتمرا  منطقههر(  نظم1397)قاسمی 

 پرداختر است.  

ده موهد سیاست خاه ی ،مریکا ده خاوهمیانر نیز مطالعههاچ زیههاد  صههوهچ گرفتههر 

کالسههیک بههر سیاسههت خههاه ی ،مریکهها ده منطقههر است. اما بیشتر از از منظر تاهیخی و  

 ;Prifti,2017; Baxter and Akbarzadeh,2012; Miglietta,2002پرداختههر )

Chomsky,1991; Yom,2020; Kaussler and Hastedt,2017 و از منظهههر  )

شده است. این پههژورش بههر   را  پیچیده کمتر بر مسئلر پرداخترسیستمی و بویژه سیستم

را  پیشین ده حههوزه نظههم سیسههتمی  از نقیصر با بیره گرفتن از پژورش  منظوه هفع این

را  انطدههاقی پیچیههده سههعی ده تدیههین هاردردرهها  منظر سیستمی و با تمرکز بر سیسههتم

 الملل داهد.،مریکا ده منطقر خاوهمیانر ده وضعیت پیچیدگی سیستم بین
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ایههن مفههروض کههر   بر رمین منظوه و ده پاسخ بر سوال اصلی پژورش  با تو ههر بههر

پردازد و نظم رژمونیک مدتنی بر منافع رژمههون ساز  ده مناطق مختلف میرژمون بر نظم

گههردد و خاوهمیانههر یکههی از منههاطق حسههاس و حیههاتی ده سیسههتم ده مناطق ایهههاد می

باشد و نظم ،ن برا  رژمون بسیاه حیاتی و ارمیت داهد این فرضههیر مطههرح الملل میبین

را و د ،مریکا ده منطقر با تو ر بر تیییر و تیههوالچ ده ماریههت پدیههدهگردد کر هاردرمی

حههاکم شههدن نظههم غیرخطههی  از هاردههرد کالسههیک مدتنههی بههر کنتههرل از بههاال و کنتههرل 

را با تنوع تاکتیکی تیییر کههرده اسههت. را  نظمی خطی بر مدیریت کنترلی پدیدهدینامیک

بههازیگر  مههدیریت کنترلههی مدتنههی بههر   را  مدیریت کنترلی مدتنی بربر این اساس سیستم

را  نوسانی با ابزاهرا  تشههویق و تیدیههد و بهها علههم بههر و ههود حلقههر ساختاه و کنترل

ا  خاوهمیانر ده دسههتوه کههاه منطقر  بازخوهانی پیچده و انطداقی بودن بازیگران و سیستم

دردرا  کنترلههی گیرد. بنابراین  هارسیستم بازداهندگی کالن ،مریکا ده خاوهمیانر قراه می

رمچنان میمترین دغدغر رژمون ده منطقر با تو ر بر میوهیت سیاست خههاه ی ،ن بههر 

باشد  اما مدیریت کنترلههی  ههایگزین مکانیسههم کنترلههی کالسههیک حفظ وضع مو ود می

 شود.می

 

 ای خاورمیانهها از منطق کالسیک به پیچیده و نظم منطقهگذار پدیده. 1

الملههل پیرامههون عنصههر ،ناهشههی ک رمر مسههائل ده هوابههط بیناصوالً  ده هویکرد کالسی

رهها و ا  از ،ناهشی موهد نظر بود. از این منظر علت وقوع  نو رخید و ادهاک سادهمی

(. ده ایههن هابطههر Waltz,1979الملل فقدان یک اقتداه عالیر بود )را ده هوابط بینبیران

ست )ثداچ رژمونیک( و رههم از منظههر را  مختلف رم از منظر هئالیست و نئوهئالیتئوه 

 را داشتند. لیدرالیست و نئولیدرال )وابستگی متقابل( سعی ده تدیین پدیده

توان بر تدیههین سیاسههت خههاه ی ،مریکهها ده منطقههر با هویکرد سنتی و کالسیک نمی

خاوهمیانر ده وضعیت پیچیدگی سیستم بین الملل اقدام کههرد. سیسههتم نههوین  بهها نوسههان 

را و رهها  سیسههتمع و افههزایش عههدم قطعیههت ده بسههیاه  از سههطوح و حوزهمداوم وقههای

شود.  یان پیچیده تیوالچ دوه از کنتههرل سلسههلر مراتدههی ها را  واقعی شناختر میالیر

بینی )حداقل با اسههتفاده کند. این بدان معنی است کر  یان بسیاه غیرقابل پیشتهربر می
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-Maldonado and Mezzaشهههود )را  سهههنتی علهههم کالسهههیک( میاز مهههدل

Garcia,2016:52را  نوین تیلیلی برا  تدیههین انههواع (. امروزه علم پیچیدگی مکانیسم

(. علههوم Grassberger,1986:907درههد )را  ا تمههاعی اهائههر میمختلفههی از پدیههده

را ها بهها پههاهامترگ برگشههت باشند و پدیههدهرا  غیرخطی میپیچیدگی سعی ده فیم پدیده

کننهههد گیر   ،شهههو  و نوسهههاناچ تدیهههین مییهههراچ ناگیهههانی  غافهههلناپهههییر   تیی

(Murphy,2014:4-55; Waldrop and Gleick,1992 .) 

شههود الملههل پییرفتههر میده هویکرد پیچیده نیز اصل ،ناهشی میوه  ده سیسههتم بین

ترین ویژگی مشههترک بههین ولی تدیینی نوین از عنصر ،ناهشی مدنظر است. اصوالً اساسی

توانههد و پیچیدگی  فقدان کنترل بعالوه خودسازماندری است کر ده ،ن نظم می  ،ناهشیسم

(. پههییرش Cudworth and Hobden,2010:8بدون نظم درنده مرکز  ایهههاد شههود )

شود. بر عدههاهتی هوح ،ناهشههی نظریر پیچیدگی خود بر خود منهر بر پییرش ،ناهشی می

 (.Maldonado and Mezza-Garcia,2016:52ده علم پیچیدگی نیفتر است )

رهها : غیرخطههی  گیرد کههر داها  ویژگیرایی ها ده بر میپیچیدگی  هفتاهرا و پدیده

را  فاقههد را  نا،شنا  شدکرا  شدن  فرکتال  دوه از تعادل  ،شو   مهیو  کنندهشاخر

گر این مسئلر است (. وضعیت پیچیدگی بیان1393باشد )قاسمی معیاه و ده ر ،زاد  می

هغم قدهچ نسدتاً پایینی کر نسههدت بههر یههک ابرقههدهچ نر کشوهرا  کو ک علیکر  گو 

باشههند و حتههی بههین داهند قاده بر تأثیر بههر نتههای  ده یههک حههوزه موضههوعی خهها  می

کننههد و از پیونههد موضههوعی و مکههانی ده سیاسههت موضوعاچ مختلف پیوند برقههراه می

(. ده 1393برنههد )قاسههمی ره میباشههد  بیهه را میالملل بر قلمرویی کر تیت کنترل ،نبین

را بر دست ،وهد  هسد  قدهچ نظامی فواید  متناسب با رزینر نین شرایطی بر نظر نمی

باشههد رهها  اقتصههاد   یههانی نیههز نمیو ابههزاه مناسههدی بههرا  موا ههر بهها بیران

(Halabi,2009:7 .) 

ین دهگیههر ده الملل نو ا  سیستم بینامروزه  خاوهمیانر بر عنوان یک زیرسیستم منطقر

مداحث پیچیده بویژه دستوه کاه هاردههرد  رژمههون ده منطقههر گردیههده اسههت. میمتههرین 

باشد. عههدم را مینقطعیت بر ،  را ده منطقر خاوهمیانر حاکمیت عدمباهز پدیده  مشخصر

باشههد. عههدم الملل میقطعیتی کر خود ناشی از حاکمیت وضعیت پیچیدگی بر سیستم بین
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را   دید  برا  کسب نتای  بیتر اهائههر کند تا ایدهرا ها ترغیب میقطعیت استراتژیست 

درند. ده وضعیت فعلی  هاردردرا  کالسیک سیاست خاه ی با  ههالش پاسههخگویی ده 

را  بزهگ منطقر موا ر شده است و این بر دلیل تههأثیر شههدید وضههعیت موا ر با بیران

خاوهمیانر و عدم تطابق هاردردرا بهها   ا الملل بر نظم منطقرپیچیدگی حاکم بر سیستم بین

را ده منطقههر باشد. ده وضعیت پیچیدگی کنتههرل پدیههدهرا  مو ود ده منطقر میواقعیت 

 باشد.  را میبسیاه دشواه و تمرکز بر مدیریت ،ن

 

 های پیچیده و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانهمکانیسم کنترل در سیستم. 2

را  توان تیمیل نظههم از بههاال بههر پههایین بههر سیسههتما میاز منظر سیاسی تاهیخ بشریت ه

رهها  کنتههرل و عمههود  بههودن  مرکزیههت و ا تماعی بشر  دانست. بنههابراین  نظههم و نرم

شههود را  انسههانی  ا دههاه  تلقههی میدیسههییلین  بههر طههوه سههنتی بههرا  و ههود سیسههتم

(Maldonado and Mezza-Garcia,2016:55.) 

بر عنوان یک نوعی از خوگیر    یان و  امعر دیههده   از نقطر نظر فلسفی  پیچیدگی

(. ده مقابل فیزیک کر الگو یا استعاهه علم مههدهن بههود  زیسههت Chan,2001:4شود )می

را  بسههیاه پیچیههده ده رایی برا  سیسههتمشناسی و بوم شناسی بر عنوان استعاهه یا مدل

  مرکههز  سههعی ده شود. این بسیاه متفاوچ از هوشههی اسههت کههر نیادرههانظر گرفتر می

 Maldonadoرا  ا تماعی بشر   با کنترل تعامالچ بشر  داهنههد )سازماندری سیستم

and Mezza-Garcia,2016:56 ده مقابل  تئوه  پیچیدگی  بیترین هوش برا  ایهاد .)

دانههد را  پیچیههده ها خودسههازماندری مدتنههی بههر تعامههل بهها میههیط مینظههم ده سیسههتم

(Jost,2004:2-3ده واق .)را  پیچیده هفتاه  خودانگیختر  ع خودسازماندری ده سیستم

را  کنتههرل (. سیسههتمGrassberger,1986:908توان مییط ها کنترل کرد )است و نمی

را  ا تماعی ها با تیمیل کنترل از بههاال مرکز   خودسازماندری طدیعی و انسانی سیستم

را  فیههم  موا ههر و میههاه رایی ها بهه کننههد. علههم پیچیههدگی  مههدلبههر پههایین میههدود می

-Maldonado and Mezzaدرهههد )را  پیچیهههده غیرخطهههی اهائهههر میسیسهههتم

Garcia,2016:56 .) 
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بنابراین دهون  اه و  علم پیچیدگی  نیاز بر کنترل مرکههز   بییههوده  بههی نیههاز یهها 

را  هسههد  تههالش بههرا  دسههتیابی بههر نظههم ده سیسههتمبسیاه میدود است و بر نظر می

کنههد. نی(  با هو  ،وه  بر یک اقتداه مرکز   اختالل بیشههتر  ایهههاد میا تماعی )انسا

را  سازماندری بیرونی یا تیمیل شده  معمههوالً خههود سههازماندری راهمونیههک  مکانیسم

-Maldonado and Mezzaزنههد )ا تمههاعی ها بههر رههم می -رهها  سیاسههیدینامیک

Garcia,2016:57.) 

باشد.   ریراهشی  ریتراهشی و ،ناهشی میاصوالً سر هوش اصلی سازماندری سیستمی

توان باشد. ریراهشی ها میریراهشی  مستلزم توپولوژ  ررمی  عمود   کنترل مرکز  می

را  شدر قانون تدیین کرد  بر هاحتی بر صوهچ خطی  مانند ساختاهرا  متوالی و دینامیک

(Maldonado and Mezza-Garcia,2016:59 ده ریتراهشههی قههدهچ بههر صهه  .) وهچ

(. پیچیدگی با ،ناهشیسم عهین شده است. رههر Crumley,1995افقی توزیع شده است )

تر است. یقینههاً ده میههان  ر ده ر خودمختاه  ده سیستمی باالتر باشد ،ن سیستم پیچیده

-Maldonado and Mezzaترین اسههت )را  سیاسههی  ،ناهشههی پیچیههدهتمامی سیستم

Garcia,2016:59ده  یک سیستمی است کههر ده ،ن خودسازمان  (.  ده واقع یک سیستم

ترین نقههش ها ده تنظههیم و را  هوابط و تعامالچ دهونی بازیگران سیسههتم  بنیههاد شدکر

را  پیچیده  مسههتلزم کنند. بنابراین  برقرا  نظم ده سیستمحفظ نظم ده سیستم ایفاء می

-Maldonado and Mezzaباشههد  )افقی بههودن  مههواز  و فقههدان کنتههرل مرکههز  می

Garcia,2016:60را  پیچیههده  قابلیههت رهها  بههاهز سیسههتم(.  بعههالوه یکههی از ویژگی

(. شاخر ا  شههدن تیییههر تههاهیخی داده پدیههده  یهها 1397باشد )قاسمی ا  شدن میشاخر

(.  از این Maldonado and Mezza-Garcia,2016:63تیییر کیفی یک سیستم است )

دن منهر بههر دسههتیابی سیسههتم بههر ده ههر ،زاد  هو شاخر ا  شدن رمراه با غیرخطی بو 

توان  فرایند  دانست کر از طریههق ،ن سیسههتم از کنتههرل و شود.  نین فرایند  ها میمی

ا  شههدن را  پیچیده ،زاد  خود ها از طریههق شههاخرشود. رر  ر سیستمانهماد هرا می

(. بنههابراین Lewin,1999باشند )افزایش درند بر لدر ،شو  هانده و کمتر قابل کنترل می

را و هفتاهرهها  داها  ماریههت ،ناهشههیک را  پدیههدهعلههم پیچیههدگی بههر مطالعههر سیسههتم

دری و ،ناهشی و ههود داهد. اکنههون ده پردازد. حلقر بازخوهانی مثدتی بین خودسازمانمی
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تواند  بههویژه ده  ههاه و   امعههر دری میبرابر  ندش کنترل شده  ظیوه و خودسازمان

را  ررمههی سیسههتم را یا بر عنههوان اخههتالل اتخهها  شههود. قههدهچبیرانبشر  بر عنوان  

الملل  از زمان ظیوه  خودسازماندری  افزایش ده ر ،زاد   تیییر ناگیانی و غیرقابههل بین

را و نر علم پیچیدگی بسیاه بههرا  را ده سیستم نگرانند. علم سیستمبینی بودن پدیدهپیش

را  ل زیههر ،ناهشههی و کنتههرل ها ده سیسههتمایهاد قدهچ و کنترل مناسههب اسههت.  ههدو

 درد.کالسیک و پیچیده نشان می

 را  کالسیک و پیچیدهرا ده سیستمتفاوچ کنترل پدیده . 1شماهه   دول

 را  کالسیک )متمرکز( سیستم را  پیچیده )،ناهشی( سیستم ویژگی را 

 تیمیل رنهاهرا دریخودسازمان نظم از طریق ابزاهرا 

ماننهد   -باال بر پایین  الگهوهیتمی پایین بر باال  تعاملی  غیرمرکزیتی فرایند اطالعاچ

 پردازنده مرکز 

توپولهههوژ  توزیهههع  قهههدهچ  

 راترکیب شدکر

را  پیچیههده  ریتراهشههی شههدکر

 تودهتو  نارمگون

توپولههوژ  دهختههی )ررمهههی(  

 ریراهشی  رمگون

تکامل از طریق ساختاه  ماریهت 

 بیران

نندگی  انطداق و یادگیر   ضدشک

 بینیغیرقابل پیش

اصههههالحاچ  مقاومنشههههکننده  

 بینی پییرپیش

نتههههای  بیههههران  ابزاهرهههها  

گیر   فراینهههههدرا  تصهههههمیم

 را  ،یندهدینامیک

اکتشافی   میلی   ا ماع  یادگیر   

ساز   استقالل  ساز  و شدیرمدل

 ،زاد   خودکامگی )کفایت(

تیلیل هفتن فرایندرا  مشهوهتی 

رها  هژیم  را  بستر وده سیستم

سیاسهههی دسهههتوه   کنتهههرل و 

 دستکاه 

 استثماه  غاهتگر  راهمونی هابطر با پیرامون )مییط(  

Source: Maldonado and Mezza-Garcia,2016:65. 
 

را  حل مسائل نیز متعدد و متنوع و منفرد بودن هوشههی را  پیچیده هوشده سیستم

بنههابراین بههرا  فیههم و کنتههرل درههد.   ا  خود ها بر تعدد هوشههی و تنههوع تکنیکههی می

را یا هفتاهرا  پیچیده  یز  بر نههام هویکههرد برتههر و ههود نههداهد  زیههرا را  پدیدهسیستم

 (.Ashby,1991برتر  هوشی و ود نداهد )

بر طوه کلی سیاست خههاه ی ،مریکهها ده خاوهمیانههر بههین دو وضههعیت مختلههف ده 

را یک و پیچیههده بههر پدیههدهباشد. این دو وضعیت با تو ر بههر هویکههرد کالسهه نوسان می

را ده خاوهمیانههر باشد. هویکرد اول سیاست خاه ی ،مریکا نسدت بههر پدیههدهمتفاوچ می
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کالسیک و مدتنی بر نگاه کنترلی از باال بر پایین است. ده این هویکرد  ایاالچ متیههده بههر 

ابتههدا  المللی سعی ده کنترل وقایع و ایهههاد ثدههاچ ده منههاطق داهد. ده  عنوان رژمون بین

رهها منهههر بههر ثدههاچ ده ایاالچ متیده با این مفرض کر هوابط باثدههاچ پایههداه بههین دولت 

(  Halabi,2009:5شههود )ا  میکشوهرا  حامی غر  و نیایتاً منهههر بههر ثدههاچ منطقههر

سیاست دولت میوه  با مداخلر ده امههوه داخلههی کشههوهرا  خاوهمیانههر ها دندههال کههرد. 

 ده پیش گرفت. 1979ا سال ایاالچ متیده این سیاست ها ت

بعد از انقال  ایران نیز سیاست خاه ی ،مریکا ده منطقر هویکرد  کالسیک داشههت 

و با منطق کالسیک خواستاه مداخلر عمیق ،مریکا ده اموه داخلی کشوهرا  منطقر شههد. 

را انقال  ایران ادهاک ،مریکائیان ها ع بر انفعال رمیشگی  وامع منطقر و اهج نیادن ،ن

هردران سنتی ها بر شدچ بر  الش کشید. ده تقابل با ،ن  ایاالچ متیده سعی کرد کههر   بر

نیادرا   دید  ها ایهاد کند تا قاده بر کنترل مسائل مربوط بر بازیگران ناهاضی باشههد. 

داه  ها ساز  گام برداشت و نیادرهها  سههرمایرده این بررر ایاالچ متیده بر سمت هژیم

(. . اما با داشتن نگاه کنترلی کالسههیک رمچنههان دهگیههر ده Halabi,2009:6ایهاد کرد )

 هاردردرا  کالسیک بود.

را ده خاوهمیانر ها تیییههر را بر پدیده  نوع نگاه ،مریکایی2001حمالچ یازده سیتامدر  

را  ایگزین منطههق کالسههیک شههد. از ایههن زمههان ،مریکهها و منطق پیچیده ده تدیین پدیده

ل ده منطقر گردید. بههرا  اولههین بههاه ،مریکهها بههر سههمت تههروی  متمایل بر مدیریت مسائ

ساز  ده کشوهرا  اسالمی با تاکتیک تیا می گام برداشت. ایههن فراینههد بهها دموکراتیک

رهها  اسههالمی بهها دموکراسههی را  کالسیک مربوط بههر ناسههازگاه  اهزشهرا کردن ایده

 گرفت.  صوهچ می

  سیاسههت خههاه ی ،مریکهها نسههدت بههر نیم درر اخیرو  بر طوه خالصر  ده طول سر  

داه  و ده نیایههت خاوهمیانر از حمایت از اقتداهگرایی و کنترل از باال بر هویکرد سرمایر

را با اهائر پاداش و تیدید بر مهازاچ و رمچنین تیییراچ مییطههی کههر بر مدیریت پدیده

کنههد بهها تههروی  بههازیگران ها بههر سههمت انطدههاق هفتههاه  و سههاختاه  رههدایت می

را   دیههد بههرا  ساز  تیییر کرده است. این تیییههراچ پههس از ظیههوه ایههدهموکراتیکد
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رهها   دیههد ده گر تالشرا  قدیمی اعمال گردیده و بنههابراین تو یههر ایگزینی با ایده

 هویکرد سیاسی است.  

 

فازهای سیاست خارجی آمریکا در منطقههه خاورمیانههه از رویکههرد کالسههیک  هها  .  3

 رویکرد پیچیده

ت خاه ی ،مریکا ده منطقر خاوهمیانر با تو ر بر تیوالتی کر ده منطههق حههاکم بههر سیاس

ا  خاوهمیانر ایهاد گردیده  ندین مرحلر ها پشت سر گیاشههتر را ده سیستم منطقرپدیده

الملل بر لیاظ ماریت کالسههیک و بههر لیههاظ است  ده مرحلر اول و فاز اول سیستم بین

کهها نیههز حههول میههوه سههدنفو  قطههب دیگههر قههدهچ ساخت دو قطدی بود و هاردرد ،مری

الملل بر لیاظ ماریت کالسیک ولی بر لیاظ  رخید. ده مرحلر یا فاز دوم سیستم بینمی

بههود کههر ،مریکهها سههعی بههر   2001تا    1990باشد این مرحلر از سال  ساخت رژمونیک می

الملههل بینکنترل وقایع با تو ر بر وضعیت کالسیک داشت. ده مرحلر یا فاز سوم سیستم 

باشههد ده ایههن مرحلههر هاردههرد بر لیاظ ماریت پیچیده و بر لیاظ ساختاه رژمونیههک می

 رخیههد بههر عدههاهتی بهها تو ههر بههر الملههل می،مریکا حول مدیریت وقایع ده سیسههتم بین

را  مو ههود ده ،ن  الملههل و پدیههدهحاکمیت وضعیت پیچیدگی بر ماریههت سیسههتم بین

الملههل سههیرد. میمتههرین مشخصههر بر مدیریت وقایع بین  امکان کنترل وقایع  ا  خود ها

باشد. هاردرد ،مریکا ده خاوهمیانههر را میمرحلر یا فاز سوم غیرخطی بودن وقایع و پدیده

باشد. ده کناه این تیوالچ ماریتی و تههأثیر ،ن بههر نیز بر اساس رمین منطق غیرخطی می

سیاسههت خههاه ی ،مریکهها  نههدین هاردردرا  ،مریکا ده خاوهمیانر بر لیاظ تاهیخی نیز  

گر عدوه از وضعیت کالسیک بههر پیچیههده مرحلر یا فاز ها پشت سر گیاشتر است کر بیان

 باشد:گر فازرا  سیاست خاه ی ،مریکا بر لیاظ تاهیخی میباشد  دول زیر بیانمی

 

 فازرا  سیاست خاه ی ،مریکا ده منطقر با تمرکز بر هویکرد استراتژیک. 2شماهه   دول
 وقایع مهم  راهبرد آمریکا  اهداف آمریکا  منافع آمریکا  دوره فاز  وع فاز ن

فههاز اول: تعیههد 
 اولیر

1967-
1947 

دسترسههی ،زاد 
نفتهی   منابع  بر 
حمایههههههت و 

مهههههههدیریت 
تعاهضهههههاچ 
 اعرا  و هژیم

بیههره بههردن از 
سیاست میاه و 
دومینو   تئوه  

حمایههت اولیههر 
از تقسهههههههیم 
فلسطین بهر دو 
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حفاظهههههت از 
هژیههههههههههم 
صییونیسهههتیگ 
سههههد نفههههو  
شههههوهو  ده 
منطقهههههههههرگ 
میافظههههت از 

را  سنتی هژیم
حامی غر  ده 

 منطقر.

ونیسههتی و صیی
سعی  رمچنین 
ده تقویهههههت 
ایهران  با  هابطر 
و ترکیهههر بهههر 
منظههوه بیههره 
،ن از  رها بردن 

ده تقابههل بههها 
 یهههههههههان 

 کمونیسم.
 

میهدود کههردن 
صهههههههادهاچ 
اسهههلیر بههههر 
منطقر بر منظوه 
 لهههوگیر  از 
مسهههههههههابقر 

 تسلییاتی.

عربهی و کشوه  
ییود  ده سال 

گ بههههههر 1947
هسههههههههمیت 
شههههههههناختن 
اسهههههرائیل ده 

گ 1948سههههال 
حمایهههههت از 
،تهش  برقراه  
بههس موقههت و 
حهههل مسهههئلر 
پنارنههههههدگان 
سیاسهههههی ده 

گ 1949سههههال 
اعالمیهههر سهههر 
سهال  ده   اندر 

گ کلیههههد 1950
پهروژه  خوهدن 

 ،لفا و امگا.
فههههههاز دوم: از 
  نو بر انقال 

1979-
1967 

حمایههههههت و 
حفاظهههههت از 
هژیههههههههههم 

یسهههتیگ صییون
 لهههوگیر  از 
شهوهو گ  نفو  
ثدههاچ قیمههت 
نفههت ده یههک 
 هوند مناسب.  

هژیهم  پییرش 
بر  صییونیستی 
عنهههوان یهههک 
شههریک فعههال 
ا گ منطقههههههر

متقاعههد کههردن 
اعرا  بهر بهی 
فایههده بههودن 
 نهوگ تدهدیل 
عنوان  بر  ایران 
میمترین متید 
ا  منطقهههههههر

،مریکههههههههاگ 
گیر  شههههکل

هوابط ایران بها 
هژیههههههههههم 

تهههههههههروی  
تدهیهی صهل  
بهههین هژیهههم 
صییونیسههتی و 
کشهههههوهرا  
افهزایش  عربی  
فهههههههههروش 
تسههلییاچ بههر 
منطقر بر منظوه 
برا   وسیلر ا  
بازیافههههههههت 
نفتی   دالهرا  
حمایهههههت از 
اسههههههههتقالل 
کشهههههوهرا  
صهههههادهکننده 

 نههههههههههو 
فرسایشههههههی 

گ 1969-1970
شهههوک نفتهههی 

1973-74. 
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صییونیسههههتی 
زیههههر نظههههر 

یکاگ تقویت ،مر
هژیههههههههههم 
صییونیسههتی و 
ممانعهههههت از 
پیههههههههدایش 
هادیکالیسههههم 

 عربی.

نفت بر منظهوه 
بههرداه  از بیره

فهههههههههروش 
تسهههههلییاچ  
بیههره بههردن از 
سیاست میاه و 
 تئوه  دومینو.

فاز سوم: تهدید 
 نهههو سهههردگ 
دفههاع از خلههی  

 فاهس

1990-
1979 

حمایههههههت و 
حفاظهههههت از 
هژیههههههههههم 
صییونیسهههتیگ 
 لهههوگیر  از 
 نفو  شوهو .

ممانعههههت از  
گسهههههههترش 
ایهرانگ  انقال  
بازگشههههههت 
دالهرا  نفتهی 
اه بههههر بههههاز

 ،مریکا.

تهههههههروی  و 
گسهههههههترش 
ایهههههدئولوژ  
لیدرالیسهههههههم 
اقتصههههههاد   
تههالش بههرا  
حهههل  هههامع 
تعاهضههههههاچ 
هژیم  و  اعرا  
 صییونیستی.  

وقههوع انقههال  
ایهرانگ  اسالمی 
حملر شهوهو  
 بر افیانستان.

پس  فاز  یاهم: 
 از  نو سرد

2001-
1990 

ایههههاد نظهههم 
بر منهافع  مدتنی 
،مریکهههههها ده 

 منطقر.

میههههههههههاه 
رههههها  دولت

 سرکش.

حملر عراق بهر  اه دوگانر.می
کویهههههههت و 
احیهها  صههل  
هژیم  و  اعرا  
 صییونیستی.

وقایع  پنهم:  فاز 
2001 

2003-
2001 

حفههظ امنیههت 
قیمت  و  انرژ  
نفههت ده یههک 
مناسهبگ  هوند 
گسههترش نظههم 
،مریکههههایی و 
میافظههههت از 

 ،ن.

ممانعهههههت از 
دستیابی عهراق 
بههر تسههلییاچ 

ا  و رسهههههتر
کشتاه  معیگ 
امنیت  برقراه  
ده داخههههههل 

مریکههههها ده ،
حمهالچ  برابر 

 تروهیستی.

تههروی  فراینههد 
دموکراتیهههههک 
سههههههاز  ده 
از  عر    یان 
مداخلهر  طریق 
نظامی و فشهاه 
دییلماتیهههههکگ 
منههزو  کههردن 

رههههها  دولت
سههههههرکش و 
ابهزاه  بها  یاغی 

 11حمههههالچ 
گ 2001سیتامدر  

حملههر ،مریکهها 
بهههر عهههراق و 

 افیانستان.
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 نههههههههههو 
 گیرانر.پیش

فههههاز ششههههم: 
گرایی یکهاندهههر
 کنترلی

بههههر  2003
 بعد

سههههههاز  نظم
رژمونیههههههک 
حفظ  دهمنطقرگ 
ثدههاچ قیمههت 
 نفت ده بازاه.

ایههههاد یهههک 
هژیههم فههدهال 
،مریکا  طرفداه 
ده عههههههراقگ 
کهردن  متوقف 
ایههههههههران از 
دسهههتیابی بهههر 
قابلیههههههههت 
ا گ رسههههههتر
هیز  برنامههههر

برا  انقالبهاچ 
عربهههههههی و 
انیراج ،ن بهر 
سههو  منههافع 

 ،مریکا.

کهههههههههارش 
وابسهههههههتگی 
نفت  بر  ،مریکا 
 خههام و بههویژه
نفهههههههههههت 
خاوهمیانهههههرگ 
فشاه بهر ایهران 
بهههرا  تیییهههر 
خهودگ  هویکرد 
مهههههههدیریت 
عربی  انقالباچ 
و هو  کهههههاه 
،وهدن افههههراد 
نزدیهههک بهههر 
نظم  ایدئولوژ  
،مریکهههایی ده 

 منطقر.

 نههو داخلههی 
ده عهههههراق و 
انقالباچ  وقایع 
ده سهال  عربی 

 بر بعد. 2011

Adapted from: Delvoie and Brown,2001; Halabi,2009; Craig,2002; 

Ozturk,2002; Gilbar,1997; Hinnebusch,2003. 
 

 هژمون و نظم در خاورمیانه  .4

تشخیب مسائل و ایهاد نظم ده منطقر خاوهمیانر با تو ر بههر ویژگههی کههامالً پیچیههده ،ن 

باشد. منطقر خاوهمیانر بههر دلیههل ترکیههب تنههوع قههومی  مههیردی  و ههود بسیاه سخت می

ا   پیچیههدگی خهها  قر با فقدان یک سههازمان منطقههررا  حکومتی متناقض ده منطمدل

 باشد.را  حکومتی ده منطقر میگر تنوع مدلکند.  دول زیر بیانخود ها تهربر می

 

 را  حکومتی ده منطقر خاوهمیانر تنوع مدل  .3شماهه   دول

 نوع سیستم حکومتی کشوه

  میوه  اسالمی ایران

  میوه  پاهلمانی فدهال عراق
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 دموکراسی پاهلمانی یستیهژیم صییون

 سلطنت مشروطر پاهلمانی اهدن

  میوه  هیاستی مصر 

  میوه  پاهلمانی لدنان

 ده گیاه لیدی

 پادشاری مطلقر قطر

 پادشاری مطلقر عربستان

  میوه  هیاستی سوهیر

 دموکراسی پاهلمانی ترکیر

 ده گیاه یمن
Source: ozturk,2017:13 taken: The data in the table were compiled from CIA 

World Factbook, https://www.cia.gov/library/ 

publications/the-world-factbook/wfbExt/region_mde.html; accessed: July 10, 

2017. 
 

رهها و شههرایط مو ههود منطقههر  میمتههرین مع ههل بههرا  امروزه با تو ههر بههر دینامیک

کنههد. قابههل نظمی ساختاه  ها تهربههر میوهمیانر بینظمی است و خاخاوهمیانر مسئلر بی

نظمههی واحههدرا و تههوان از یکههدیگر تمیههز داد  بینظمههی ها می کر است کر دو نههوع بی

نظمی واحههدرا بههرا  نظمی ساختاه  مع ل بیشتر  نسدت بر بینظمی ساختاه . بیبی

کنههد  بههی میباشد. خاوهمیانر سر نوع بی نظمی ها ده وضعیت ،شو  تهربههر  رژمون می

نظمههی را  نظمههی مختلههف  بیرا  قدهتی منطقر و و ههود شههاخرنظمی مدتنی بر قطب 

رهها  نظمههی مدتنههی بههر و ههود  ندشمدتنی بر و ههود بههازیگران معههاهض ده منطقههر  بی

نظمههی گران رژمههون  بیرهها بههر رمههراه  ههالشضدسیسههتمی ده منطقههر و از ترکیههب این

(. ده مواهد بسیاه  ،شکاه گردیده اسههت 1399یابد )فر ی گیاهرا  رژمونیک شکل می

کر مسئلر نظم ده منطقر بر سختی بهها مداخلههر از خههاهج قابههل حههل و میمتههرین دغدغههر 

را  باشد. مسئلر ایهاد نظم ده خاوهمیانر  اهتداط بسههیاه عمیقههی بهها پیچیههدگیرژمون می

سههط رهها تو سیاسی  مههیردی و قههومی مو ههود ده خاوهمیانههر و دسههتکاه  ایههن دینامیک

باشد. ایهاد نظم مدتنی بر قواعد رژمونیههک ده خاوهمیانههر پیونههد ا  میبازیگران فرامنطقر
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ا  را  منطقههررا  توانمند و قههو  رمسههو بهها رژمههون و سههازمانعمیقی با ایهاد دولت 

ا  رمسو و کاه،مدکر با تیدیههد کاه،مد داهد. بر دلیل فقدان و ندود یک قدهچ برتر منطقر

دری ا  گرد،وه  و سامانق و رمکاه  بازیگران ها ده یک هژیم منطقرو اهعا  یا تشوی

ا  خاوهمیانههر بههویژه المللی بر بازیگران منطقررا  بینکند. رژمون سعی بر تیمیل هژیم

را و مههدیریت کنترلههی ا  بر منظوه تیمیل قواعد رژمونیک بر،نبازیگران ناهاضی منطقر

را   یههانی مدتنههی بههر قواعههد رژمونیههک تیمیل هژیمساز  یا  را داهد. بنابراین هژیم،ن

سههاز  تددیل بر دستوه کاه هاردرد  رژمون ده منطقر گردیده اما  نههین اقههدامی ده نظم

را  کاه،مد نیههاز بههر و ههود باشد. اصوالً  ایهاد هژیما  بسیاه ضعیف و ناتوان میمنطقر

باشههد امهها تعههدد ( می1384نوعی اشتراکاچ اعم از تیدیداچ یا منههافع مشههترک )قاسههمی 

را  حکومتی ده خاوهمیانر   نین اشتراکاتی ها از بین برده و بیشتر افتراق ده منطقر مدل

ا  کر حتی بازیگران منطقر یک تعریههف و ود داهد تا اشتراک و مساعی مشترک بر گونر

 (.Lewis,2010مشترکی از تیدید نداهند )برا  مطالعر بیشتر ه وع شود بر 

را  حکومتی  تعدد بازیگران  و ود اقوام و میارب مختلههف   تنوع مدلبر طوه کلی

ده منطقر  و ود شکاج قدهتی بین بازیگران  و ود هقابت قدهتی مدتنی بر تعاهض بههین 

را  قطدی گیر  ائتالجرا  قدهچ منطقر  مداخلر دستوه  رژمون ده منطقر  شکلقطب 

لر مراتب قدهتی مدتنی بر قدهچ بازیگران ا   عدم و ود سلسهقیب با بازیگران فرامنطقر

ا  با تو ر بر حمایت دستوه  رژمون از بع ی از بازیگران منطقههر رمههر و رمههر منطقر

نظمی بر منطقر گردیده و از ترکیههب ،ن بهها مداخلههر هقدهها  منهر بر حاکمیت ساختاه بی

ت ابیههام رژمون ده منطقر  وضعیت نظم مدتنی بر قواعد رژمونیههک ده منطقههر ها ده حالهه 

 ساز  ده منطقر تددیل بر بزهگترین مسئلر برا  رژمون گردیده است.قراه داده و نظم

 

  هدیدات آمریکا در خاورمیانه در وضعیت پیچیده .5

امروزه میمترین  الش خاه ی کر ایاالچ متیده ،مریکهها بهها ،ن موا ههر اسههت  احتمههال 

رهها  ضههدنظمی   بهها گروهارا  ناهاضی منطقررا  بزهگ و دولت ترکیب  الش قدهچ

باشد  کر مهموعر تیدیداچ است. این یک تیییر اساسی نسدت بر تیدیداچ کالسیک می

منیصراً بازیگران دولتی و فراملی بودند. این تیدیداچ رنوز و ود داهنههد امهها مهموعههر 
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را افزوده شده اسههت. بههر عدههاهتی کههاهگزاهان تیدیههد تیییههر نوینی از تیدیداچ نیز بر ،ن

اند. ده اند و بازیگران غیردولتی نیز بر مهموعر کاهگزاهان تیدید ،مریکا اضافر شههدهکرده

کناه این تیول کاهگزاه   موضوعاچ و مسههائل تیدیههد ،فههرین نیههز تیییههر کههرده اسههت. 

الملل بر عنوان یههک گسههتره بنابراین ،مریکا با مهموعر نوینی از تیدیداچ ده سیستم بین

وان یک گستره خا  بویژه بر دلیل و ود بازیگران بنیادگرا  کالن و ده خاوهمیانر بر عن

را حمایههت باشد. ده کناه اینرا  ضدسیستمی ده این منطقر موا ر میاسالمی و  ندش

را  داخلی منطقههر ا  )بویژه هژیم صییونیستی( نیز با تو ر بر دینامیکاز متیدین منطقر

یههک تیدیههد اساسههی بههرا  ،مریکهها ده را  ،مریکا ده منطقر تدههدیل بههر  و افزایش رزینر

را ده تیدید منههافع حیههاتی ایههاالچ متیههده و خاوهمیانر گردیده است. از منظر توانایی ،ن

را   شمگیر  میان این دشههمنان بههالقوه را با ارداج ،مریکا  تفاوچمیزان رمیوشانی ،ن

طههف و را  منعا  از سیاسههت و ود داهد. ده نتیهر ایاالچ متیههده بایههد یههک مهموعههر

متفاوچ برا  موا ر با رر تیدید احتمالی طرح کنههد. رههدج کههالن ،مریکهها متمرکههز بههر 

کارش این تیدیداچ و ممانعت از رمکاه  نزدیک بین دشمنان برا  تیدید منافع ،مریکا 

 ;Byman and Moller,2016:24-29باشد )برا  مطالعههر بیشههتر ه ههوع شههود بههر می

Ayoob,2015 .) 

اند کر تعداد بسیاه  از متیههدان و شههرکا  رایطی ها ایهاد کردهاین دشمنان بالقوه ش

باشههند و بازداهنههدگی ایاالچ متیده ،مریکا  امروزه بسههیاه ،سههیب پههییرتر از گیشههتر می

 Zagare,1985; Quackenbush,2010; Zagare andیکهاندهههر ،مریکههها )

Kilgour,2000 ( از سو  دشمنان بالقوه با بازداهندگی مثلثی )Wesley,1999 پاسههخ )

شود. خطر اصلی برا  ایاالچ متیده ،مریکا ده این است کر تعاهض و دهگیههر  داده می

 با رر یک از این دشمنان بر سایر مناطق دیگر گسترش یابد. 

بر طوه کلی  با کمرنههو شههدن تیدیههداچ ژئههوپلیتیکی  سههر تیدیههد نههوین گسههترش 

( Cordesman,2002 معی ) را  کشتاهرا و سالحرا  کشتاه  معی  تروهیست سالح

 اند.بر عنوان تیدیداچ نظمی نوین ده برابر رژمون پدیداه شده

را  کشتاه  معیگ کر خود ناشههی از سههر فراینههد و علههت: فروپاشههی گسترش سالح

 ا  نوین بود. شوهو   پیشرفت و گسترش تکنولوژ   و ظیوه تکثیردرندگان رستر
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بههر بعههد گونههر نههوینی از  1990درههر را  کشههتاه  معههی: از را و سههالحتروهیسههت 

را )اوم شینریکو  القاعده  داعش و ....( کر ،هزو  کشتاه  معی داهنههد  ظههارر تروهیست 

را  کشتاه  معی توان ،ن نیههز خوارنههد داشههت گردیدند و ده صوهچ دستیابی بر سالح

(Hulst,2003:13 .) 

منههاطق ده وضههعیت   بر طوه کلی  رژمون معموالً با دو نوع تیدید میم و اساسههی ده

گردد. تیدیداچ نظمی یهها سههاختاه  کههر سههعی ده الملل موا ر میپیچیدگی سیستم بین

را  بههزهگ هاضههی از وضههع مو ههود بههرا  مههدیریت ،ن داهد و ایهاد ائتالج با قههدهچ

کند. تیدیههداچ بههازیگر  باشد کر نیایتاً رژمون ها با افول موا ر میمیمترین تیدید  می

ز ارمیت  ندانی با تو ر بر شکاج قدهتی بههین رژمههون و بههازیگران کر بر خود  خود ا

مو ود برخوهداه نیست ولی ترکیب ،ن با هقدا  رژمههون و تدههدیل شههدن بههر تیدیههداچ 

-197:  1400شههود )فر ههی نظمی تددیل بر بزهگترین دغدغر و  الش برا  رژمههون می

199.) 

موا ر است. از یههک سههو  ،مریکا ده خاوهمیانر ده حال حاضر با رر دو نوع تیدید  

را و شرایط خهها  تیدیداچ نظمی و ساختاه  و ود داهد کر بخشی مربوط بر دینامیک

منطقر و بخشی بر و ود بازیگران معههاهض ده منطقههر و بخشههی رههم بههر نههاقب بههودن 

گههردد. از سههو  دیگههر تیدیههداچ بههازیگر  کههر مکانیسم کنترلی رژمون ده منطقر بر می

را  زیگران انقالبی منطقر و بخشی رم مربوط بر و ود  ندشبخشی مربوط بر و ود با

ضدسیستمی ده منطقر و بخشی رم مربوط بر ناقب بههودن مکانیسههم کنترلههی مدتنههی بههر 

باشد. تیدیداچ ترکیدی نیههز ده سلسلر مراتب قدهچ و بر پایر بازیگر خاطی ده منطقر می

یگران دولتههی منطقههر و هقدهها  منطقر و ود داهد کر از ترکیب بازیگران غیردولتی با بههاز

 یابد. ا  می باشند  شکل میرژمون کر معموالً بازیگران فرامنطقر

 

 منافع آمریکا در خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی. 6

اصوالً  میمترین منافع ،مریکا بر عنوان رژمون  یانی ده مناطق حفظ ساختاهرا  نظمههی 

را  باشد. خاوهمیانر بر دالیل و ود بازیگران ناهاضههی ده سههازه ،ن  حمایههت قههدهچمی

ا  از ایههن بههازیگران ناهاضههی و و ههود بههازیگران غیردولتههی  الشههی  بههزهگ فرامنطقههر
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شد. میمترین خطههر و تیدیههد بههرا  ایههاالچ متیههده ک ا بر  الش میساختاهرا  نظمی ه

باشد. بر این اساس منافع ،مریکا ده منطقر با امکان پیوند و ترکیب این تیدیدرا با رم می

 رخههد و عداهتنههد از: تو ر بر نگرش نظمی  بر میوه حفظ نظم مو ههود ده منطقههر می

منیههت عدههوه نفههت ده تأمین امنیت استراتژیک دستیابی بر نفت ده منطقر خلی  فههاهس )ا

را  نظامی ایاالچ منطقر(  حمایت و حفاظت از حاکمیت هژیم صییونیستی  حفظ پایگاه

رهها  دوسههتانر و را  حوضههر خلههی  فههاهس  دفههاع از هژیممتیده ده منطقر بویژه پایگاه

رایی کر ممکن است بر منافع ،مریکا را و گروهرا  پیرو و مقاومت ده برابر  ندشدولت 

 (. Sarhan,2017:459; Tillman,1982:50-62،ن ده منطقر تأثیر بگیاهند ) و متیدان

 

 اهداف آمریکا در خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی. 7

هاردرد امنیت ملی ،مریکا ده خاوهمیانر با تو ههر بههر منههافع ،ن  مدتنههی بههر  یههاه رههدج 

تقویههت   باشد. دو ردج متمرکز بر مخالفت با دشمنان ،مریکا و دو ردج برمشخب می

رهها  باشد. ده ابتدا ایاالچ متیده سعی بر موا ر شههدن بهها  ندشمتیدان ،ن متمرکز می

ضدسیستمی فروملی و فراملی داهد. دوم ایاالچ متیده ارداج بههازیگران مخههالف وضههع 

رهها داهد. از منظههر مو ود ده منطقر )ایران( ها زیر نظر داهد و سعی بر میههدود کههردن ،ن

ثدههاتی ده و  بازیگران مخالف نظم مو ود ده منطقر منهههر بههر بیرا گسترش نف،مریکایی

انههدازد  بههر گردد و منافع ایاالچ متیده ،مریکا ها بر خطر میا  ،مریکا میمتیدان منطقر

این اساس کنترل و میدود کههردن ایههن بههازیگران یکههی از ارههداج میههم ،مریکهها اسههت 

(Nelson,2011:8سومگ ایاالچ متیده سعی ده تیییر .)   کشوهرا  کلید  منطقر منطدههق

با ارداج خود داهد. با تو ر بر این ردج ایاالچ متیده سعی ده تههأثیر بههر عملکردرهها و 

را  متیدان و معاهضان اصلی خود ده منطقر داهد. ده حههالی کههر وزاهچ امههوه برداشت 

 المللی داهد  اهتش ،مریکا نقش اساسیخاه ر نقش اصلی ده ایهاد ا ماع و ائتالج بین

کنههد نظههامی و شههکل دادن بههر هفتههاه ایههن شههرکاء ایفهها می  -ده گسترش شرکا  امنیتههی

(Nelson,2011:9 تاکتیک ایهاد اصالحاچ ا تماعی  اقتصاد  و حقوق بشر  منطدق .)

را  ،مریکایی ده میان متیدان ایاالچ متیده ،مریکا منهر بر دوام بلندمدچ این با اهزش

ا  بر عنوان یههک رههدج کلیههد  ایره متیدان منطقرگردد.  یاهمگ گسترش درمکاه  می
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باشد. این مسئلر قابلیت دفههاع متیههدان ده برابههر تیدیههداچ خههاه ی ها ،مریکا مطرح می

درد. این ردج با تاکتیک ایهاد ترتیداچ امنیت  معی و مشههاهکتی منهههر بههر افزایش می

ز و تیا م نیرورا  کارش مداخلر نظامی مستقیم ،مریکا ده منطقر و ده نتیهر مانع تهاو

 (.McCormick,2011:240) شودمتخاصم بر ارداج ،مریکا می

 

 راهبردهای آمریکا در خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی. 8

اصوالً هاردردرا  ،مریکا ده خاوهمیانر ده وضعیت پیچیدگی رمانند وضعیت کالسیک با 

ده ماریههت تیدیههداچ    یابد  اما با تیههولتو ر بر تیدیداچ  منافع و ارداج ،ن شکل می

کاهگزاهان و ابزاهرا  تیدید  هاردردرا  کالسههیک سیاسههت خههاه ی ،مریکهها قههاده بههر 

پاسخگویی بر تیدیداچ نوین ندوده و بر این اساس هاردردرا  نوینی مدتنههی بههر شههرایط 

را  ایگزین هاردردرا  کنترلههی کالسههیک گردیههده اسههت. هاردردرهها  ،مریکهها ده پدیده

الملههل بهها تو ههر بههر میوهیههت حفههظ نظههم یت پیچیدگی سیستم بینخاوهمیانر ده وضع

ا  بهها هویکههرد سیستمی ده سیاست خاه ی ،ن  مدتنههی بههر سیسههتم بازداهنههدگی منطقههر

را پرداختههر باشد کر ده زیر بر ،نرا و تنوع تاکتیکی و سیستمی میمدیریت کنترلی پدیده

 شود.  می

 

 . بازدارندگی پیچیده8-1

ازان بازداهندگی  نظم سیستمی زمههانی حفههظ خوارههد شههد کههر هقدههاء از منظر تئوه  پرد

دهیابند ده صوهچ انهام هفتاه نامطلو   هقیههب تههوان و اهاده تالفههی ها خوارههد داشههت 

(. سیستم بازداهندگی ده هوابط بین ،مریکا بر عنوان رژمون  یانی و 373:1390)قاسمی 

را  مختلههف ،ن ن بالقوه نظم با مههدلگراالملل بر عنوان  الشدیگر بازیگران سیستم بین

باشد. بر این اساس  سیستم هاردرد  ،مریکا ده خاوهمیانر بههرا  خنثههی سههاز  حاکم می

باشد اما بهها تو ههر بههر تههأثیر شههدید وضههعیت تیدیداچ  مدتنی بر سیستم بازداهندگی می

یریت را  خاوهمیانر بازداهنههدگی پیچیههده بههرا  مههدالملل بر پدیدهپیچیدگی سیستم بین

مسائل ده منطقر  ایگزین بازداهندگی کالسیک با میوهیههت دسههتوه  ،مریکهها گردیههده 

 است.
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ا  و توان بههاال  نیههرو  متعههاهج را  عظیم رستراصوالٌ تیدیدرا  ،مریکا با قابلیت 

ا  بسههیاه معتدههر باشههد. امهها ده وضههعیت نظامی باید برا  میاه بازیگران مخههالف منطقههر

  اعتداه این نوع بازداهندگی بویژه ده تعاهضاچ نامتقههاهن کههارش المللپیچیده سیستم بین

( کر این خود ناشی از غیرخطی شدن مسههائل Paul and others,2009:85یافتر است )

باشد. بههر عدههاهتی اعتدههاه بازداهنههدگی کالسههیک بههر علههت ده حوزه سیاست خاه ی می

(. مفیههوم Arie,2016:26الملههل بسههیاه کههارش یافتههر اسههت )پیچیههدگی سیسههتم بین

بازداهندگی پیچیده اشاهه بر تعداد زیاد بازیگران دهگیر  میزان هوابط خطههی و غیرخطههی 

 Paul andباشههد )تقاهن تعاهضههاچ میبازیگران دهگیر و میمتر از رمر تقههاهن یهها عههدم

others,2009:87 با تو ر بر این پاهامتررا  بازداهندگی پیچیده با حفظ اصول مدتنی بر .)

 یابد. دگی کالسیک اما با تنوع تاکتیکی شکل میبازداهن

،مریکا معموالً ده مناطق بستگی بر سازه منطقر  نوع بازیگر  هوابط خطی یا غیرخطی 

بههرد را  مختلههف سیسههتم بازداهنههدگی بیههره میو تقاهن یا عدم تقههاهن قههدهچ از مههدل

تعههاهج ده برابههر (. ده خاوهمیانههر نیههز هاردههرد ،مریکهها از بازداهنههدگی نام1390)قاسمی 

را  نامتعاهج شیمیایی و بیولوژیکی تا بازداهندگی متعاهج و ده را  داها  سالحقدهچ

صوهچ لزوم سرکو  شدید بازیگران غیردولتی و رمچنین بازیگران دولتی مخالف نظههم 

را  متعاهج و  بازداهندگی  معی برا  موا ر با تیدیداچ ا  داها  سالحمو ود منطقر

را  بازداهنههدگی  ،مریکهها از باشد. برا  تیقههق ایههن مههدلمتعاهج متییر میمتعاهج و نا

را  و رمچنههین را  مدیریت کنترلی با تو ر بر شرایط حههاکم بههر پدیههدهانواعی از هوش

بههرد. بههر ایههن اسههاس الملل ده خاوهمیانر بیره میمکانیسم بازخوهانی پیچیده سیستم بین

ا  از مههدیریت همیانههر مشههتمل بههر مهموعههرهاردردرا  سیاست خاه ی ،مریکا ده خاو

را  نوسانی و رمچنین کنترلی مدتنی بر  بازیگر  مدیریت کنترلی مدتنی بر ساختاه  کنترل

را باشد  کر ده زیر بر ،نالعملی شدید میده بع ی از مواقع هاردردرا  واکنشی و عکس

 شود.پرداختر می
 

 . مدیریت کنترلی مبتنی بر بازیگر 8-1-1

باشههد. بلکههر  را نمیا  و منظم پدیدهن پیچیده صرفاً متمرکز بر  ندش سیکلی  دوهه یا

را نیههز تاکیههد داهد. ناپییر پدیههدهبینی  نامنظم  و برگشت بر حرکت ناگیانی  غیرقابل پیش



57 

 

 

 

 

راهبردهاا آمریرا اا م

درم درمخ وریی نااا م

موضعیتمپیچیدگی

را  پیچیده بر دلیل غیرالگوهیتمی بودن  قابلیت کنترلی خههود ها از دسههت بنابراین پدیده

 Maldonadoرا  خا  خود ها داهد )را نیز بسیاه مشکل و مکانیزمنداده و مدیریت ،

and Mezza-Garcia,2016:61را  پیچههده بههرخالج (. بههر عدههاهتی  مههدیریت پدیههده

کنههد و تعههدد هو  نمیرا  سنتی و کالسیک از یک منطههق و هوش خهها  دندالههرپدیده

را  باشههد. پدیههدهمیرا ده وضعیت پیچیههدگی  را  باهز مدیریت پدیدههوشی از ویژگی

ا  ،ن   قابلیههت خاوهمیانر نیز با تو ر بر حاکمیت عنصههر پیچیههدگی بههر سیسههتم منطقههر

را نیههز بهها تو ههر بههر تعههدد هوشههی صههوهچ کنترلی خود ها از دست داده و مدیریت ،ن

 گیرد.  می

الملل ده وضعیت پیچیههدگی خودانطدههاقی بههودن را  باهز سیستم بینیکی از ویژگی

(. اصههوالً  هشههد و انطدههاق Kavalski,2007:440باشههد )زا  دهونی ،ن میسیستم و ا 

شود. ردج از انطداق ساختاه  تیییههر ده سیستم با انطداق هفتاه  و ساختاه  میقق می

رهها  هفتاه سیستم با تیییر ده ماریت ،ن است  انطداق هفتاه  متمرکز بههر تیییههر کاهویژه

 برا  مواهد  مناسب است کر حداقل تیییههراچ باشد. انطداق هفتاه  معموالًسیستمی می

برا  سازگاه  سیستم نیاز است. انطداق ساختاه  برا  مقیاس وسیع و انطداقاچ توزیههع 

(. از این هو رم انطداق هفتاه  و Khakpour and others,2019:1شده مناسب است  )

وان بخشههی از رم انطداق ساختاه  بر دو شیوه  زئی و کلی ده سیستم خاوهمیانر بر عنهه 

 الملل ده وضعیت پیچیدگی ده  ریان است.سیستم بین

الملههل و انطداقههاچ ،ن از رههر دو رژمون ده وضعیت پیچیدگی با تو ر بر سیستم بین

برد. ده زمههانی کههر نیههاز بههر نوع انطداق سیستمی برا  مدیریت مسائل ده مناطق بیره می

سیسههتم منههاطق و ده زمههانی کههر تیییراچ وسیع باشد رژمون سعی ده تیییههر ده ماریههت  

تیییراچ کم نیاز باشد سعی ده ایهاد تیییههراچ ده هفتههاه بههازیگر بهها تمرکههز بههر انطدههاق  

را   الشگر  هفتاه  بازیگر داهد. ده این موهد رژمون از ابزاهرایی برا  افزایش رزینر

وعی را داهد و نهه بازیگر بیره و بازیگر سعی بههر تیییههر هفتههاه خههود بههرا  کههارش رزینههر

شود. ده ایهاد انطداقاچ ساختاه  رژمون مسههتقیماً بهها سههاختاه مدیریت کنترلی ایهاد می

مو ود دهگیر و سعی ده تیییر سازه سیستم داهد کر ده خاوهمیانر ده وضعیت پیچیههدگی 

زاست. بر این اسههاس   را  مو ود ده ،ن غیرعقالنی و بسیاه رزینرو با تو ر بر دینامیک
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رلههی بههازخوهان کههر یههک مکههانیزم عمههومی بههرا  خودانطدههاقی ده رژمههون از حلقههر کنت

بههرد. ( بیههره میKrikava,Collet and France,2012:1باشههد )را  پیچیههده میسیستم

را بههویژه کنتههرل حلقر کنترلی بازخوهان یههک مکههانیزمی بههرا  مههدیریت کنترلههی پدیههده

خوهان  شههامل فازرهها  درد. حلقر کنترلی بههازرا  پیچیده اهائر میرژمونیک  ده سیستم

هیز  برا  ایهاد تیییراتی مهزایی از هدیابی و ،نالیز سیستم حاکم و مییط فعلی و برنامر

باشههد. یکههی از کههر حالههت سیسههتم ها تیییههر و الگورهها  هفتههاه  ها بیدههود بخشههد  می

(. ده Hewitt,2010:4را  میم مدل مدتنی بر بههازیگر  موقعیههت مکههانی اسههت )ویژگی

ی بازیگر از اطالعاچ زیاد  نسدت بر مسئلر برخوهداه است و با تو ههر بههر موقعیت مکان

 کند. وضعیت مو ود بر تدیین مسئلر اقدام می

را  مدل مدیریت کنترلی مدتنی بر بازیگر کر اتخا  ،ن ها بههرا  رژمههون دیگر ویژگی

 کند عداهتند از:بویژه ده منطقر خاوهمیانر  یا  می

مدتنی بر بازیگر بههر دندههال حفههظ وضههعیت و سههیکل کاهانر بودن: مدل  میافظر -1

 باشد.مو ود می

دینامیک بودن:  رخر کنترلی با تو ر بر داشتن هویکرد مستقیم پویا و دائماً ده  -2

 حال تیییر و تیول است.

 گیرد.مند : تیییراچ ده گستره مکانی مشخصی صوهچ میمکان -3

وهد اسههتفاده ده ایههن را  تشویقی و تندییی: دو تاکتیههک مهه گیر  از هوشبیره -4

هوش با تو ر بر و ود مکانیزم بازخوهان  تاکتیک پیشنیاد پههاداش و تیدیههد بههر تندیههر 

 باشد.بازیگر خاطی برا  تیییر الگورا  هفتاه  می

بردن از انطداق هفتاه : ده مدل مدتنی بر کنترل بازیگر   رژمون از انطداق بیره -5

 برد. را بیره میر  ،ن برا  مدیریت پدیدهرا   الشگهفتاه  بازیگر با افزایش رزینر

ایاالچ متیده بر عنوان رژمون  یانی ده مواهد متعدد از سیستم مههدیریت مدتنههی بههر 

کنترل بازیگر برا  حفظ نظم رژمونیک ده منطقر خاوهمیانر بیره گرفتر است. برا  نمونر 

 یانی اعالم کرد و   ایاالچ متیده  نو با تروهیسم ها  2001پس از وقایع یازده سیتامدر  

رهها سعی ده تیییر هفتاه بازیگران ناهاضی منطقر خاوهمیانر با افزایش رزینر  الشگر  ،ن

داشت. بر این اساس دولت بوش  هژیم طالدان ها متیم بر پناه دادن بر نیرورهها  القاعههده 
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 کرد و رمچنین بسیاه  از کشوهرا مثل ایران  عراق و سوهیر بههر حمایههت و پشههتیدانی از

رهها را بههر مههدیریت کنترلههی ،نرا   الشگر  ،نتروهیست متیم کرد تا با افزایش رزینر

بیردازد. بعالوه ایاالچ متیده ،مریکهها از سیسههتم مههدیریت کنترلههی نیههابتی نیههز از طریههق 

 (.Carter,2001:857برد )دوستان خود ده منطقر بیره می
 

 . مدیریت کنترلی مبتنی بر ساختار8-1-2

رهها  پههییر  یکههی از ویژگی  پیچیده و بویژه از نوع انطداق خواه  انعطاجراده سیستم

(. با تو ر بر ایههن واقعیههت Kavalski,2007:440اساسی برا  دستیابی بر انطداق است )

ا  بهها ده ههر بههاالیی از اسههتقالل را  پیچیههدهده غالداً سیسههتمرا  خودانطداقکر سیستم

ده بسیاه مشکل اسههت. از ایههن هو یکههی از ود انطداقباشند  اطمینان از هفتاه سیستم خمی

الملههل  اتخهها  مکههانیزمی بههرا  ده بینخههود انطدههاق  را  اصلی رژمون ده سیستمنگرانی

را باشد. رههر تنظیمههی شههامل دو طیههف از سیاسههت اطمینان از عملکرد صیی  سیستم می

(.  Khakpour and others,2012:6را  انطداقی)را  حاکم و سیاست باشد: سیاست می

کنههد. رههایی رههدایت میرا  حاکم رژمههون هفتههاه بههازیگران ها بهها اهسههال پیامبا سیاست 

را  انطداقی  ده تیییر بین تنظیماچ مختلههف ده انطدههاق هفتههاه مناسههب سیسههتم سیاست 

گردد. رژمون برا  مدیریت  نین سیستمی سعی بر فرارم کردن شههرایط بههرا  اتخا  می

رهها  هسههمی را  هسمی با میوهیت خود داهد. اساساً هوشژیمرا و هایفا  نقش هوش

را  انطدههاقی اسههت بههرا  انطدههاق دینامیههک  متمرکههز بههر تیییههراچ سههاختاه  سیسههتم

(Khakpour and others,2012:2 .) برا  دستیابی بر  نههین مههدیریتی ایههاالچ متیههده

را  دوسههت و هژیمرا  پیرو ،مریکا ده منطقر خاوهمیانر بر حفظ هوابط نزدیک با دولت 

بعالوه  با تو ر بر گسترش منافع ،مریکا ده منطقر  این کشوه از یک سیسههتم   1پردازد.می

را  خا  بیره و نیاز بههر افههزودن پیرورهها ده طههی  رخشی )دوهانی(  برا  حفظ هژیم

 (. Sylvan and Majeski,2003زمان بر منظوه دستیابی بر منافع خود داهد )

 
شود کر برا  اقداماتی مانند دفاع  تهاهچ و غیره بر کشوه دیگر  وابستر  دولت پیرو بر دولتی گفتر می. 1

 (. Collin,1998:50است ) 
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ه خاوهمیانههر ده حفههظ منههافع امنیتههی ،مریکهها و متیههدانش پیههرو د -هوابههط حههامی

،میز بوده است. بعالوه این فرایند  منهر بر پیههدایش یههک هابطههر نههارمگون بههین موفقیت 

پیههرو   -ایاالچ متیده با کشوهرا  خاوهمیانر گردیده است. ایههن هابطههر نههارمواه حههامی

سههازد. رمچنههین ایههن طقر میایاالچ متیده ها قاده بر دستیابی بر سود کامل انرژ  ده من

را و تاسیساچ نظامی کر منهر بر افزایش ح وه پرسنل ،مریکههایی هابطر هاه ایهاد پایگاه

ده  نین کنترلی ایههاالچ متیههده ،مریکهها ده منطقههر شود  رمواه کرد.  ده خلی  فاهس می

باشههد. رههایی داهد کههر مدتنههی بههر نظههم رژمونیههک میخاوهمیانر سعی بر حمایت از هژیم

ساز  یکی از سازوکاهرا  رژمون ده منطقر برا  دستیابی بر ارداج خههود ابراین  هژیمبن

ساز  بازیگران ناهاضی منطقههر بههر باشد. معموالً ایاالچ متیده سعی بر واداهده منطقر می

 ا  داهد.را  تیمیلی  یانی و منطقرع ویت ده هژیم
 

 ها در خاورمیانه.  کنترل نوسانی پدیده8-1-3

را  بزهگ ده مناطق از کنترل نوسههانی  ده نظم غیرخطی رژمون ده تقابل با قدهچاصوالً

برد. ده مدل کنترل نوسانی با تو ر بر میزان توان بازیگر هقیههب دو نههوع نوسههان بیره می

شود. ده نوسان میرایی کارنده قدهچ کارنده و نوسان ا داه  تصادفی طراحی می  میرایی

ر  میسوسی داهد و مسئلر حساسیت  الشی باالیی نداهد رژمون بر قدهچ  الشگر برت

و ده نوسان ا داه   قدهچ  الشگر بر قدهچ رژمون نزدیک و یا مسئلر بسههیاه  الشههی 

را  داها  باشد. ایاالچ متیده ،مریکا ده خاوهمیانر بر منظوه مدیریت نوسههانی پدیههدهمی

وسیر بههرا  ایهههاد صههل  ده باشد. رمکاه  هیک اهتداط سیاسی بسیاه میم با هوسیر می

خاوهمیانر ضروه  است بخشی بر دلیل اینکر هوسیر توان بررم زدن صههل  ده منطقههر ها 

داهد و بخشی بر دلیل اینکر حفظ ثداچ خاوهمیانر بدون رمکاه  هوسیر ممکههن نیسههت. 

بعالوه  نین رمکاه  نیز امکان پییر است. بر طوه کلی رمکاه  با هوسیر از نظر منفههی 

باشد. از نظر منفی رمکاه  با هوسیر خطههر بر نفع منافع ایاالچ متیده ،مریکا می  و مثدت 

درد )نوسان میرایی کارنده( و از نظر مثدت هوسیر متعید برخوهد دو کشوه ها کارش می

شود. بیرحههال ،مریکهها بههر عنههوان ا  )نوسان ا داه ( موهد نظر ،مریکا میبر نظم منطقر

کرده است کر رمکاه  ده ،ن با پههییرش قواعههد ،ن نظههم   رژمون  یانی نظمی ها ایهاد
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شود )برا  مطالعر ده موهد سیاست خاه ی هوسیر ده خاوهمیانر ه ههوع شههود ممکن می

 (. Al-Fawwaz,2018; Wasser,2019بر 
 

 العملی شدید . راهبردهای واکنشی و عکس8-1-4

ارههداج خههود و رمچنههین ایاالچ متیده ،مریکا ده منطقر خاوهمیانر با تو ر بر منههافع و  

  از هاردردرهها  (Paul and others,2009; Adler,2009فراه از تلر بازداهندگی )برا  

بههرد. ده ا  غیرمنعطف بیره میگران منطقرالعملی شدید ده برابر  الشواکنشی و عکس

هاستا  تیقق این نوع هاردرد  پایگاه ساز  تددیل بر یک الزام و ضروهچ بههرا  ،مریکهها 

 1990شود. پس از حملههر نظههامی عههراق بههر کویههت ده سههال  ا  میفظ نظم منطقرده ح

را  نظامی خود ها ایاالچ متیده ،مریکا  ح وه نظامی خود ها ده منطقر تشدید و پایگاه

رهها  را  نظامی ،ن  بویژه  پایگاهده کشوهرا  منطقر گسترش داد. بنابراین  حفظ پایگاه

د مسیررا  تهاه  و نقاط فشاه کههر منهههر بههر نفههو  کشوهرا  نفت خیز عربی ده امتدا

رهها  نظههامی ایههاالچ متیههده ها شود  بسههیاه ارمیههت داهد. پایگاه،مریکا بر کل منطقر می

 را  نظامی تعریف کرد کر برا  ارداج ،موزشی  ،مههاده سههاز  و  خیههرهتوان  مکانمی

سرتاسههر  یههان ساز  تهییزاچ نظامی برا  کمههک نظههامی ،مریکهها یهها اقههداماچ ،ن ده  

 (. Dufour,2007; Sarhan,2017:463شود )استفاده می

باشههد کههر (  میCENTCOMاقدام دیگر ،مریکهها ده رمههین هاسههتا ایهههاد سههنتکام )

درد. این شامل کشههوهرایی ده خوشههر اهتدههاطی خلههی  فههاهس  خاوهمیانر ها پوشش می

یههرین  مصههر  ایههران  خوشر شمال ،فریقا و خوشر ،سیا  مرکز   بویژه ده افیانسههتان  ب

عراق  اهدن  قزاقستان  کویت  قرقیزستان  لدنان  عمان  پاکستان  قطر  عربستان سههعود   

گههردد )نقشههر سوهیر  تا یکستان  ترکمنستان  اماهاچ متیده عربی  ازبکستان و یمههن می

ا  مدتنههی بههر منههافع باشد(. مأموهیت اصلی سنتکام ایهاد ثدههاچ منطقههرگر ،ن میزیر بیان

 (. Military: Exercises-Central Command,2013باشد )،مریکا می
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 مناطق تیت پوشش سنتکام  .1 شماهه شکل

Source: http://www.gao.gov/products/GAO-15-45. 
 

هژیههم صههدام حسههین   1990  پس از فروپاشی اتیاد  ماریر شوهو  ده اوایههل درههر

تددیل بر تیدید اساسی منافع امنیت ملی ایاالچ متیده ،مریکهها ده خاوهمیانههر گردیههد. از 

دادند و این زمان بر بعد سنتکام تددیل بر ردایت نیرورا  نظامی کر ائتالج ها تشکیل می

طقههر رهها  مههداوم منپایر گسترش نفو  ،مریکا ده منطقر گردید. بعد از ،ن و ود دهگیر 

خاوهمیانر  سنتکام ها تددیل بر یک نیاد اصلی سیاست خههاه ی ،مریکهها ده منطقههر کههرد. 

  سنتکام تددیل بر مرکههز عملیههاتی علیههر تروهیسههم و 2001پس از حمالچ یازده سیتامدر 

رایی ده افیانستان  عراق  شمال ،فریقا و  ارا  دیگر ایفاء کرد نقش اساسی ده عملیاچ

(Military: US Central Command, 2016خالصههر  پایگاه .) رهها  ،مریکهها ده

خاوهمیانر و سنتکام ابزاه ایاالچ متیده ،مریکا ده منطقر برا  واکنش بر وقههایع احتمههالی 

 باشد.ناگیانی از سو  بازیگران ناهاضی منطقر می

 

 گیرینتیجه

نههومیکی را  بزهگ با تو ر بر وضعیت ژئوپلیتیکی  ژئواکو خاوهمیانر رمیشر برا  قدهچ

را ده منطقههر کالسههیک و و ژئوکالچر  خود  یا  بوده است. ده گیشتر ماریت پدیههده

source:%20http://www.gao.gov/products/GAO-15-45
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هاردردرا  سیاست خاه ی بازیگران نیز کالسههیک بههود. امهها بهها پیچیههده شههدن سیسههتم 

الملل  هاردردرا  کالسیک سیاست خاه ی قاده بر پاسخگویی بر حههواد  و وقههایع بین

ی بههر مههدیریت کنترلههی بهها تنههوع هوشههی  ههایگزین نوین ندود و هاردردرا  نههوین مدتنهه 

هاردردرا  متصلب گیشتر گردید. رژمون ده خاوهمیانر بهها تو ههر بههر موقعیههت کههانونی 

منطقر ده سلسلر مراتب قدهچ از منافع و ارداج بسههیاه  برخههوهداه اسههت و سههعی ده 

بهها   را ده منطقههرحفظ نظم رژمونیک خود ده منطقر داهد. بر رمین اساس کنتههرل پدیههده

تو ر بر میوهیت حفظ وضع مو ود ده سیاسههت خههاه ی ،مریکهها رمچنههان میمتههرین 

باشد اما سیسههتم مههدیریت کنترلههی بهها تعههدد هوشههی مسئلر میوه  رژمون ده منطقر می

شود. بنابراین هاردردرا  ،مریکهها ده  ایگزین سیستم کنترل کالسیک با انفراد هوشی می

ر سر مشخصههر: حمایههت غیرنظههامی از متیههدان خاوهمیانر ده وضعیت پیچیدگی  مدتنی ب

باشههد. بههر ایههن اسههاس ،مریکهها از تنههوع تههاکتیکی و ا   میاه و مداخلر مستقیم میمنطقر

 برد.تکنیکی ده منطقر بیره می

رهها  رژمههون ده بر طوه کلی  خاوهمیانر ده وضعیت پیچیدگی  با تو ههر بههر تاکتیک

ترل بر پایر مدیریت بازیگران داخلی و کنترل کند. کنمنطقر دو هاردرد کنترلی ها تهربر می

ا   رژمون از رر دو نوع کنترل برا  مههدیریت مسههائل بر پایر مدیریت بازیگران فرامنطقر

ترین ده منطقر بیره و کنترل مستقیم نیز ده مواقعی مثل حملر بر عراق تددیل بههر اساسههی

تنههی بههر مههدیریت بههازیگران گردد. ده بع ی مواقع کنتههرل مدهاردرد ،مریکا ده منطقر می

داخلی منطقر ده  ریان است ده این گونر مواقع ،مریکا از تاکتیک تشویق و تندیههر بههرا  

برد. کنترل بر پایر مدیریت انطداق هفتاه  بازیگر و مدیریت الگورا  هفتاه  ،ن بیره می

هتی بیرونههی را  قدا  ده این گونر مواهد ،مریکا سعی بر ایهاد ائتالجبازیگران فرامنطقر

با بازیگران رمسو برا  کنترل وقههایع و بههازیگران معههاهض ده منطقههر داهد مثههل  نههو 

ائتالفی با عراق و کنترل مستقیم نیز ده مواقعی است کر ،مریکا تیدیههد حیههاتی بههر علیههر 

منافع خود ده منطقر احساس و سعی ده ایهههاد سههازوکاهرایی بههرا  مههدیریت مسههتقیم 

 برد.کس العملی شدید ده منطقر بیره میوقایع و از هاردردرا  ع
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