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Abstract
The Middle East has always been one of the most important strategic regions in
world politics in the twentieth century due to its geopolitical position and geoeconomics characteristics. In fact, the Middle East after more than six centuries,
in the twentieth century, again become heartland of international relations. This
article seeks to examine the factors influencing the importance of the Middle East
in the grand strategy of the United States, to address the main question: what are
the most important factors affecting change and continuity of US politicalsecurity strategy in the Middle East after 9/11? The hypothesis of this descriptiveanalytical study is based on the extent of US dependence on regional energy, the
arms trade, the role of lobbies, the policy of producing security and insecurity in
the Middle East as a trans-regional hegemony, and the emergence of new
governmental and non-governmental actors that challenge US hegemony, and in
particular its efforts to contain China and pivot to Asia policy are the most
important factors affecting change and continuity in US political-security
strategy in the Middle East over the past two decades.
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ﻋﻠﻤﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )(٢٠٠١-٢٠٢١
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،١

ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ، * 2

ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ

ﺣﯿﺪرﭘﻮر ٣
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ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:

 ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:

 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۴۰۱

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ

آن ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .درواﻗﻊ،

اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی و ﺳﭙﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،در دورهﻫﺎﯾﯽ

از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از
ﺷﺶ ﺳﺪه ،در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻪ ﻫﺎرﺗﻠﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻼن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
اﺻﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﭘﺲ از  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻓﺮﺿﯿﻪی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﻮرت

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺠﺎرت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ،

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:

راﻫﺒﺮد؛ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ اﯾﺮان؛ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ.

ﻧﻘﺶ ﻻﺑﯽﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ِ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﮋﻣﻮن ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای،
ﻇﻬﻮر ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽِ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻬﺎر
ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﻴﺎﺳﻲ-

اﻣﻨﻴﺘﻲ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ در دو دﻫﻪی اﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم

آدرس :اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(،
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 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪی

ﻧﻘﺶﻫﺎ ،روﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎزﻳﮕﺮان و ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

۷۰

ﺑﺮای

ﺳﺎل،

ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﺰء

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ

وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر اﻧﺮژیﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

)ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ دﻧﯿﺎ( ،اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدی

اﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺤﺪودی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت

و ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻨﮕﻪﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰ ،ﺑﺎب

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه را

اﻟﻤﻨﺪب ،ﺳﻮﺋﺰ و ،...ﻣﺘﺤﺪان اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﺳﻌﻮدی ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

دﺳﺘﻪی اول ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮی

ﻣﺤﻮرﯾﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدی

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻧﻘﺶ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ آن ،ﻣﻨﺎزﻋﺎت،

ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﺧﯿﻞ اﺷﺎره

ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ

ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن و

ﻓﻌﺎل ﻗﺪرتﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﻻت

آﺷﻮبﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

دارد .در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ

ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ

راﻫﺒﺮدﻫﺎی رﻗﯿﺐ و ﻣﺘﻌﺎرض ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای و

ﺟﺎﯾﮕﺎه راﻫﺒﺮدی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و

ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺣﺎدﺛﻪی  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠١ﻧﻘﻄﻪی

ﻋﺒﺪﷲﭘﻮر ) (١٣٩٨در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﮕﺮش ﻧﻮ ﺑﻪ

اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ دوران ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺷﺎره ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺘﻘﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ

ﻋﻄﻒ ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﮐﻨﺸﮕﺮان(« ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﺑﺨﺸﯽ از

در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ و ﻧﻘﺶ

ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎی

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﻮق داد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در

دادهاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻘﻠﻢ )(١٣٩٥

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و

در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از

ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ،

و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ

دوﻟﺖﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ،ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن،

ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت زﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮑﯽ

ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎي ﻧﻴﺎﺑﺘﻲ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺪرتﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي،
دﺧﺎﻟﺖ

ﻓﺰآﻳﻨﺪهی

ﺧﺎرﺟﻲ

و

ﻣﻌﻤﺎي

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

)ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ

،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ

و

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر

اﻣﻨﻴﺖ،

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻗﻄﺒﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺋﺘﻼفﻫﺎی

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮدي از ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﻧﻈﻢﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ،

ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﺳﻴﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﮑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻗﻄﺒﯽ ﺗﺎﺑﻊ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری آﺷﻮﺑﻨﺎک ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻧﺘﺎﯾﺞ

دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﻲ

ﻣﺬاﮐﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺧﺘﻼﻓﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ

و ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﻳﻪ و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﻮان آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺣﻔﻆ و

و اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻧﻈﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺣﯿﺪرﭘﻮر .ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )-۲۰۲۱
(۲۰۰۱
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ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ راﻫﺒﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در

دﺳﺘﻪی دوم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان« اﺷﺎره

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ

راﻫﺒﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؛ از

ﮐﺮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ راﻫﺒﺮد

ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راﻫﺒﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای

"ﻣﻮازﻧﻪ از راه دور" و "ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ" ﺑﺮای ﺗﻮازن

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﻮده و ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﺿﯿﺎء ) (١٣٩٦در

اﺗﺤﺎدﺳﺎزی اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ :از ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﻼﯾﻢ«

آنﭼﻪ "ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ اﯾﺮان" در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺪه

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ

ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .ﻟﺬا آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ

و ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ

ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از درﮔﯿﺮی

اﻧﺮژی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺧﻮدداری ﮐﺮده و در ﻋﻮض ﺑﻪ

ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد .از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر

ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ

دﯾﮕﺮان) (١٣٩٩ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ

ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت

ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺑﯿﺎت و

ﺑﺎﺷﺪ و در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،راﻫﺒﺮد ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد را در

ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺑﺤﺮان ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ«،

اﺳﻨﺎدی و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺤﺮان ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس روش

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ،

ﻣﺘﺤﺪه ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻧﻈﻢﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﺒﺮد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از

اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﻣﺆﺛﺮ در

ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﻤﯿﺖ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ

ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﻼﯾﻢ ،در اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ

رواﺑﻂ اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻃﺎﻫﺮی و ﺳﻨﺎ ﻧﺎﻗﻮﺳﯽ ) (١٣٩٦در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ

ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻣﻮرد

ﻋﻨﻮان »ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه« ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮد

ﮐﻪ از  ١٩٧١ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ

اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

 ٢٠٠١ﺗﺎ  ٢٠٢١ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻐﯿﯿﺮ در راﻫﺒﺮد

ﺑﻮده و ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻨﮓ

آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺮ

ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط

ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي

ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را در

ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ

ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد درآورد .از ﻧﻈﺮ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺲ از  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

ﻧﻈﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻼش دارد ﻧﻈﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻓﺮﺿﯿﻪی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-

ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ را در آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ

دﺳﺘﻪی ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺠﺎرت

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﺤﻮﻻت

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻼش اﯾﻦ

ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻬﺪی آﻫﻮﯾﯽ ﺑﺎ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻘﺶ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻮردی راﻫﺒﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﻻت

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻧﻘﺶ ﻻﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان و ...اﺷﺎره دارد .از
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ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ در

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺣﯿﺪرﭘﻮر .ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )-۲۰۲۱
(۲۰۰۱

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۳۱ﺗﺎ .۵۰

ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و

و دووﯾﻠﺪ  ٤و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻮار

ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻇﻬﻮر ﺑﺎزﯾﮕﺮان

ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ و ﻣﻮازﻧﻪﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ

آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ در دو دﻫﻪی اﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

را ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ دوران ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از

ﮔﺸﺘﻪ ،ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی

ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﻴﺎﺳﻲ-اﻣﻨﻴﺘﻲ

ﺣﻮزهی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﻔﮑﯿﮏ

 ٢ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي:

ﮐﺮده و آن را ذﯾﻞ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

راﻫﺒﺮدی را ذﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ

راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺗﻼش ﺑﻮزان و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎرج

ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،از

ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ از داﯾﺮهی ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺸﺎن

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻣﯽدﻫﺪ )ﻋﺒﺪﷲ ﺧﺎﻧﯽ.(١٣١ :١٣٨٢ ،

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﻮط

اﺻﻠﻲ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺑﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎری ﺑﻮزان در ﮐﺘﺎب

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ راﻫﺒﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ

ﻣﺮدم ،دوﻟﺖﻫﺎ و ﻫﺮاس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ

دورهی ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮع

اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازد .ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ در رواﺑﻂ

ﺣﻮزهی اﻣﻨﯿﺖ رخ داده ،ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﯾﻦ

اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب دوم ﺑﻮزان ﻫﻢ ﺑﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎری ﺑﻮزان از

اروﭘﺎ 5ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزهاﻧﮕﺎری و ﺗﻮﺟﻪ

ﻣﮑﺘﺐ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻞ ﻣﮏ ﺳﻮﺋﯿﻨﯽ  ،١اﻟﯽ
و ﺑﺎری

ﺑﻮزان ٣

وﯾﻮر ٢

ﻧﺎم ﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ در

ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮﯾﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ و اﻫﻤﯿﺖ

و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﻇﻬﻮر

ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﺪهﻫﺎ در ﻓﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﯽ وﯾﻮر و دووﯾﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻮردار از روشﻫﺎی رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻓﻬﻢ رواﺑﻂ

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﻣﺒﺬول

ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﺑﻮزان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ

ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺟﻬﺖ درک و ﺗﺤﻮل

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮری ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی

داﺷﺘﻪاﻧﺪ ).(Baysal, 2020: 4

و اﯾﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﺎری ﺑﻮزان در ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻘﺶ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻮﺷﺶ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ،

و از ﻧﻈﺮ وی اﻣﯿﻨﺖ در ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم

اﻣﻨﯿﺘﯽﺳﺎﺧﺘﻦ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮزان آن
را

ﻣﺮﮐﺰ

ﺛﻘﻞ

ﻋﻠﻤﯽ

).(Stritzel,2014: 11

اﯾﻦ

ﻣﮑﺘﺐ

ﺗﻬﺪﯾﺪ درک ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎری ﺑﻮزان ﺑﻪ

ﻣﯽداﻧﺪ

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﻨﯿﺖ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﮐﻪ ﻣﻀﯿﻖ و ﺗﮏ

ﺑﻌﺪی و ﻣﻮرﮔﻨﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻮزان

ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﻣﮏ

اﻣﻨﯿﺖ را ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،دﯾﮕﺮ در ﻧﺒﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﺳﻮﺋﯿﻨﯽ ﺑﺮ آﺛﺎر و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺎری ﺑﻮزان ،اﻟﯽ وﯾﻮر

ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ
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ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت،

ﺑﻮزان و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺘﯽﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺤﺖ

و رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد« .از ﻧﻈﺮ ﺑﻮزان،

ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﺑﺮﺧﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻨﺎﺋﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﻓﺮوﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ً در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﺒﺪﷲ ﺧﺎﻧﯽ،

دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد،

اﻓﺮاد ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ

.(١٤٨ :١٣٨٢

و ﻓﺮوﻣﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻫﻤﮕﯽ در وﺟﻮه اﻣﻨﯿﺖ

ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دو ﺷﺎﺧﺼﻪی ﮐﻨﺸﮕﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽﺳﺎز و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ

ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ را

ﮐﻨﺶ ﮐﻼﻣﯽ ﻃﺒﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﻣﺴﺄﻟﻪای

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رد ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ

اﻣﻨﯿﺘﯽ در روﻧﺪﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ

اﻣﻨﯿﺖ را ذﻫﻨﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ

ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﯿﻨﯽ و ﺟﺪا از ذﻫﻦ و اﻓﮑﺎر اﻓﺮاد

ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع

ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻮزان ﻧﻘﻄﻪی آﻏﺎز ﻣﺴﺄﻟﻪی

ﺑﺎزﯾﮕﺮی ،ﺧﻮاه دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد ،ﻣﺴﺄﻟﻪای را اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم

ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ» :ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻣﻨﯿﺖ در

اﻋﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﺳﺎزد و آن

اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﻣﻮﺿﻮع اﮔﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺘﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻄﯽ و ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ

آن رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺮز روﯾﻪﻫﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ ،ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ

) .(Buzan & Waver, 1996: 30در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪه و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﺮﻓﺎ ً در ذﻫﻦﻫﺎی

ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖ
آن ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دوم آن ﮐﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪهای ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ،

اﺳﺖ )ﻋﺒﺪﷲ ﺧﺎﻧﯽ.(١٢٦ :١٣٨٢ ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻮم آن ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ  ١ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر

ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﺿﺮورت ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖدار ﺣﻞ

ﻣﻬﻢ در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ

ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ و ﭼﻬﺎرم آن ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم

ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺶ ﮐﻼﻣﯽ  ٢ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .وﯾﻮر

اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺠﺎﺑﯽ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد» :اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻐﯿﯿﺮ در

ﻋﻤﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ  ٣ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪوﯾﮋه

ﮐﻨﺶ ﮐﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد« .ﺑﻮزان و دووﯾﻠﺪ ﻧﯿﺰ

در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ

ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ

و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪهی اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد

آن ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﺑﺮد و در ﺟﺎی

آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﮐﻨﺶ ،ﺧﻮد ارﺟﺎﻋﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از

ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد« .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﭘﺮل ﻫﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

دﯾﮕﺮ را ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻨﺶ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺑﺘﺪا در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻠﺒﯽ و ﺑﺎ

ﺣﺎدﺛﻪی  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ

ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در

ﮐﻨﺶ ﮐﻼﻣﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺮ ،ﯾﮏ ﮐﻨﺶ ﮐﻼﻣﯽ

ﻣﺮﺟﻊ دوﻟﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﻢﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از زﺑﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
Securitization
Speech Act
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اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻐﯿﯿﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ از اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ آن ﻓﺮوﻧﮑﺎﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ

و ﻣﺮﺟﻊ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽﺳﺎزی

ﺣﻤﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ١٩٩١و اﻋﻼم آﻏﺎز

اﯾﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای

ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮش و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ

دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺗﻼش

اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ

ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ از آن در ذﻫﻨﯿﺖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺮن  ٢١ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن اﻓﺰود .در

ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮد اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ روﯾﮑﺮد و اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ

ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد:

راﻫﺒﺮد در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

 ٣٫١ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﻧﺮژی

 ٣زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ

وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪوﯾﮋه
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ

راﻫﺒﺮدی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در

اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را »ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن« ﻧﺎم

ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی و

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ

آﻏﺎز ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﺆﺛﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﻪ

ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻠﯿﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ

در ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺎز ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی،

ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ

اﻫﻤﯿﺖ آن را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب،

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،آن

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪای ﮐﺸﻒ ﻧﻔﺖ در اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اودرات  ١از آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺻﺎدرات

ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻗﺮن

اﻧﺮژی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و داﺋﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻪوﯾﮋه

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ

ﺷﮑﻞ  ١ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ) (۲۰۰۰ -۲۰۲۰
) (Statistical Review of World Energy, BP,2021

Chantal de jonge oudraat

1
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(۲۰۰۱
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از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻧﻔﺖ اﯾﻦ

ﺟﻬﺎن ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در راﺳﺘﺎی

ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ،

دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی آن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﻓﺰوده اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

دﻫﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻔﺖ و ...روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن

ﻧﻔﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار

ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ
ﻓﺮاوان
ﻣﺎزاد ذﺧﯿﺮه

ﺳﻬﻮﻟﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﺳﺘﺨﺮاج

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی

ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﻧﺮژی

ﻫﺰﯾﻨﻪی

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم

اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻒ

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞ

ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺘﯽ

و ﻧﻘﻞ

ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد
ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

 ٣٫٢ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ

ﻣﯽﮔﺮدد .درواﻗﻊ ،ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزهی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪهی

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًدر  ۲۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺣﺪود

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار

 ۵۰درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻼن دوﻟﺖﻫﺎی

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎز
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ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻧﻤﻮدار  ١ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) (٢٠٠٠ -٢٠١٩
) (Arms Sales in the Middle East, 2020

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻗﻄﺮ ،ﻋﺮاق ،ﮐﻮﯾﺖ و

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺳﻼحﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر

دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺐ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺷﻮب در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻧﺎاﻣﻨﯽ،

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ را در

ﺟﻤﻌﯽ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮﻫﻢزﻧﻨﺪهی ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای،

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش

ﺗﻨﺶ و ﻫﺮاس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ

را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ،اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺪاوم ﺣﻀﻮر و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی

ﻧﻤﻮدار  ٢ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (۲۰۰۹ -۲۰۲۰
) (Arms Sales in the Middle East, CRS, 2020: 50
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(۲۰۰۱
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دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻧﻈﻢ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را

 ٣٫٣اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﮋﻣﻮن ﺑﺎ

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای

در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ

ﺗﻼش ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ

ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﮋﻣﻮن ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در

در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ و

آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ در

ﻣﺘﺤﺪان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﯽﺛﺒﺎتﮐﻨﻨﺪه در

ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺐ

ﻟﯿﺒﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در راﺳﺘﺎی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ

ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺗﻮﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ

ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮد در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ

راﻫﺒﺮد ﺑﺮ ﺷﮑﻞﺑﻨﺪیﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در

ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و

اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ

زﻣﯿﻨﻪی

ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ،

رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ

ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ آن ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

)ﻣﺼﻠﯽ ﻧﮋاد .(١٣٨ :١٣٩١ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت آن ﺑﺎ اﻋﺮاب از

آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻗﺪرت،

ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﻣﯿﻼدی ،ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ

اﺋﺘﻼفﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎ ،ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲﻫﺎ و

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ

ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي

از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ ﺑﺎ

ﻧﻈﺎﻣﻲ

در

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ

ﻧﻘﺶ

ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪهاي داﺷﺘﻪ و ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﮏ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻨﻴﺎن

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﻲ

در اﯾﺮان در ﺻﺪر اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺳﯿﺎﺳﺖ

در

ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺲ از

ﻣﺼﺮ

و

ﺳﻮرﻳﻪ

واﮐﻨﺶ

و

ﻣﺘﻔﺎوت

ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﻳﺎﻧﻪﺗﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد و وارد اﺋﺘﻼﻓﻲ

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎی

ﻣﺘﺸﮑﻞ از دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲﺷﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ

ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ

داﻋﺶ ،ﻋﺮاق و ﺳﻮرﻳﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ.

راﻫﺒﺮد ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻇﻬﻮر

ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺳﻮرﻳﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺮ

ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ

ﺳﻠﻄﻪی داﻋﺶ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از اﻓﮑﺎر

ﺷﺮاﯾﻂ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻋﻤﻮﻣﻲ در آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮي ﺛﻘﻞﻫﺎي

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن از

ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ-ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.

ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ

ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ٢/٦ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻻري ﻋﺮاق و

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮاي آﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ

و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮدهی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی

در

ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

رﺋﻴﺲ

).(Goldberg, 2016: 46-49

ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ در اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺟﻤﻬﻮر

آﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺑﻮد

اﻓﺮاﻃﯽ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و داﻋﺶ ،ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ
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(۲۰۰۱

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۳۱ﺗﺎ .۵۰

ﻧﻤﻮدار  ٣ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺒﻊ(McCarthy,2020 ) :

ﻓﺮوشﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﻔﺎی

 ٣٫٤ﻧﻘﺶ ﻻﺑﯽﻫﺎ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻧﻘﺶ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ – ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻘﺶ

درواﻗﻊ ،ﻻﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻧﻘﺶ ﻻﺑﯽﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﮑﺜﺮ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ

ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ

ﮔﺮوهﻫﺎی ذی ﻧﻔﻮذ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺸﺎر و ﻻﺑﯽﻫﺎ در

اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ...ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﺴﺄﻟﻪ اﮔﺮﭼﻪ در داﺧﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺷﺪه و ﻻﺑﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺧﯿﻠﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً در

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روزاﻧﻪی ﻻﺑﯽﻫﺎ

ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻻﺑﯽ و ﻻﺑﯽﮔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﻪوﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و

ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در

ﺗﻬﺪﯾﺪات آن ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی

ﻗﺒﺎل ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﻻﺑﯽﻫﺎ

ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻋﺮاب و

را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﺮانﻫﺮاﺳﯽ و ...ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ

اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎن ﻣﺮﺷﺎﯾﻤﺮ  ١و اﺳﺘﻔﺎن واﻟﺖ  ٢در ﮐﺘﺎب ﮔﺮوه

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖدﻫﯽ آن در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻓﺸﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ

ﮔﺮوهﻫﺎی ذیﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .درواﻗﻊ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ

ﻻﺑﯽ در ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻗﺒﺎل ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ً

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ  -ﺟﺎﯾﮕﺎه

ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﯽ از
John Mearsheimer

Stephen Walt
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آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺮﺷﺎﯾﻤﺮ و واﻟﺖ-٥٧٨ :١٣٩٣ ،

اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز

.(١

ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن،

 ٣٫٥ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ

ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای را

ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺘﻘﯽ.(٥: ١٣٨٢،

ﺣﻤﻼت  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺳﺎل  ،٢۰۰١ﻣﻮﺟﺒﺎت دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ

ﮔﺴﺘﺮدهاي در ﻓﻀﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ

ﺑﻮش ﮐﻪ در رأس ﮔﺮوه ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﻗﺮار

ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ،زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهی

داﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را اداره ﮐﺮد.

ﺑﺮﻫﻪی ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ،ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ

ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارﺗﺶﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ارﺗﺶﺳﺎﻻری ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ،

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ

ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮش ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ وی ﺑﻮد،

ﺗﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ارﺗﺶﺳﺎﻻری و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آنﻫﺎ را در راﺳﺘﺎی
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد

ﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در
دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺪاوم

دﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﺎک دو ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق

ﻇﺎﻫﺮی ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ

دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ

داد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ راﻫﺒﺮدی

ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از

ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎزده

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات

ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﭘﻬﻨﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ

در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ از دﻫﻪی

ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه

دﻟﯿﻞ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﻮس ﺑﺤﺮان ﯾﺎد

ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﯿﺮﺣﯽ و ﻇﻬﯿﺮی،

و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻧﻤﻮدن اﯾﺪهی ﺧﻮد

ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ

زدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﺑﺸﺮی دوﻟﺖﻫﺎی

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﻮق

آنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و

را ﺑﺮای اﻫﺪاف آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻼش

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻼت

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،راﻫﺒﺮد ﺟﻨﮓ

ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﻣﻌﻀﻞ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ روﻧﺪ،

ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺮورﯾﺴﻢ،

 ،١٩١٠ﺣﻮزهی ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﯾﮋهای ﻗﺮار ﻧﺪارد و

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮک ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،از

.(١٤٨ :١٣٨٧

ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﺳﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
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ﻧﻤﻮدار  ٤رﺷﺪ ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﭘﺲ از دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
) (India today, 2019

 ٤اﻓﻮل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در

)ﻣﺤﻤﺪزاده اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ (۱۹۶ :۱۳۸۹ ،در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب،

ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی

راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻋﺶ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی آﻧﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی

در دوره ی اوﺑﺎﻣﺎ )( ٢٠٠٨- ٢٠١٦

ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻢزﻣﺎن

اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﭼﯿﻦ و

راﻫـﺒﺮد ﮐـﻼن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮق ،از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در

ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن اوﺑـﺎﻣﺎ در ﺳـﺎل  ٢٠٠٨ﺗـﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ در

را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﻳﮏﺟـﺎﻧﺒﻪﮔـﺮاﻳﻲ و ﻏﻠﺒﻪی

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي

ﻧﻈﺎﻣﻲ

در

ﭼﺎرﭼﻮب

ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ،ﻣﻨﺎزﻋﺎت

راﻫﺒﺮد

اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ...را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

»ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﮔﺮاﻳﻲ ﻟﻴﺒﺮال « ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ اﻓﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در

راﻫﺒﺮد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن »دوري از

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دورهی اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ

ﻳﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﻳﻲ ،دوري از ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ،دوري از

ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

اﺗﮑﺎ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﻳﻲ،

ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزيﻫﺎي

 ٤٫١ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ

اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،دﮐﺘﺮﯾﻦ اوﺑﺎﻣﺎ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ درﺻﺪد

ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺮژي ﺧﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ

از آن ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﺒﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در راﺳﺘﺎی

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪرو ،آزادي

ﻣﻨﻄﻘﻪاي« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ )ﻗﺮﻳﺐ  .(٤٧-٤٨ :١٣٩٠،در

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺧﺎﺗﻤﻪدادن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺮاس ﺑﺮآﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﺗﺮ

رؤﺳﺎي ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل

ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد

ﻋﺒﻮر ﻧﻔﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻔﺘﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪی آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺣﯿﺪرﭘﻮر .ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )-۲۰۲۱
(۲۰۰۱
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ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ رؤﺳﺎي ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ؛

ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺄﻛﻴﺪ وي ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي

اﻣﺎ آنﭼﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اوﺑﺎﻣﺎ را ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﻳﺮ رؤﺳﺎي

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ

ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲﺳﺎزد ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ وي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ

وارداﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻳﻢ ،اﻳﻦ

واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ ﺿﻤﻦ

زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ» :ﻣﺎ از

ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎدهی

ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ

ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد ،ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ را

ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي ﻋﻠﻴﻪ »اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎ«» ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎن« و

ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪی ﻣﻄﻠﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد .اوﺑﺎﻣﺎ

»اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ« ﻣﺎﺳﺖ .ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ

ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي،

ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت« و »ﻧﻘﺶ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺮوهﻫﺎي

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎص رﻫﺒﺮان«» ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻨﺎﻓﻊ

اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ داﺧﻠﻲ ،روي آوردن ﺑﻪ

ذيﻧﻔﻊ« ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﻳﯿﻢ؛ اﻣﺎ

ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد

و ﻣﺎ در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ آن ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد« ﻧﺘﯿﺠﻪی

اﻧﺮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﺎ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺣﻞ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺪارﻳﻢ

و ﻫﻢ ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﺳﺎس آنﭼﻪ دﻛﺘﺮﻳﻦ اوﺑﺎﻣﺎ را از دﻛﺘﺮﻳﻦﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ

در دورهی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻮد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ

واردات ﻧﻔﺖ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ

ﻧﻤﻮدار  ٥ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت آن در ) ۲۰۱۹ -۱۹۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ(
) (The Economist, 2020

ﻓﺎرس ﻋﻤﻼ ً زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻔﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد؛ ﻟﺬا ﻋﻤﻼ ً زﻣﯿﻨﻪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب،

آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن ﻣﺬاﮐﺮات

ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ
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ﻫﺴﺘﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ،اﻓﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه
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ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﺳﺘﺎ و ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد

دورهی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻮد.

آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮐﺎﻫﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻧﻤﻮدار  ٦ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻧﻔﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اوﭘﮏ ) (١٩٦٠ -٢٠١٩
ﻣﻨﺒﻊ(US Energy Information Administration, 2019 ) :

 ٤٫٢ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و

ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ

ﻋﺮاق

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺣﻀﻮر و ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮐﺎﻫﺶ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،آﻣﺮﯾﮑﺎ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ

ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺣﺎﻟﻪی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ و

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ آنﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪﺷﺪت از

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ اوﺑﺎﻣﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﮐﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در دورهی او ﺑﻮد .ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎرﻫﺎ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دورهی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪی  ۷ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری

ﻣﯿﺰان

آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در

ﮐﺎﻫﺶ

ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺑﻮد.

اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع

ﻧﯿﺰ

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ در دورهی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﻮد.

دو راﻫﮑﺎر اﺣﺎﻟﻪی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد در

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺣﯿﺪرﭘﻮر .ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )-۲۰۲۱
(۲۰۰۱
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ﻧﻤﻮدار  ٧ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ) (۲۰۰۳ -۲۰۱۵
ﻣﻨﺒﻊ(U.S. war costs in Iraq and Afghanistan, 2021 ) :

 ٤٫٣ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮق و

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﯿﻦ در اﯾﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ

ﻣﻮازﻧﻪی ﻣﺠﺪد  ١ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭼﯿﻦ و

ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎی

اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺗﻮان ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺗﻼش ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )ﻗﻠﯽزاده .(١٤٨ :١٣٩١ ،در اﯾﻦ

ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺴﺘﺮدهی ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ

آن ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﺶ از آن ﻋﺮﺻﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ

واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻮی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺎ ﺗﺴﺮی ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﯿﻦ از ﺣﻮزهﻫﺎی

اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻋﺼﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻮل ﻗﺪرت ﻫﺰﻣﻮﻧﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﭼﯿﻦ در

ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎر ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ

ﻧﮕﺮان اﺳﺖ .از دﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت در ﻧﻈﺎم

اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،در

ﻗﺪرت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد

ﻟﺬا ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭼﯿﻦ و اﻓﻮل

ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ

راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﮔﺬاردﻧﺪ.

ﭘﻮﯾﺎ و ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن

ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﻫﻤﯿﺖ

آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
Pivot toward Asia and Rebalancing
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آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﯿﻼدی ﺳﺒﺐ

1

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺣﯿﺪرﭘﻮر .ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )-۲۰۲۱
(۲۰۰۱
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آﺳﯿﺎ ﭘﺎﺳﻔﯿﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻼ ً ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﭼﺮﺧﺶ دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ از ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪی آﺳﯿﺎ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮏ ﺷﺪ)ﺑﺎﺑﮑﺎن.(٤١: ١٣٩٧،

ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،درﮔﯿﺮی

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ ﺑﺎﺗﻼق ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﯾﺪ

 ٥ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮاﻣﭗ در

از آن دور ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ :ﺗﺪاوم و ﺗﻐﯿﯿﺮ

از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺪاﺧﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ،

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘﺲ از اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ

ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی

ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺗﻮﺳﻂ

دوﻧﺎﻟﺪ

ﺗﺮاﻣﭗ

ﺑﺎ

ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ،

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وی ،ﺗﺪاﻋﯽﮔﺮ روﯾﮑﺮد

ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ وی ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده،

ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

آن را ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ راﻫﺒﺮد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ آن ﺑﺮﺧﻼف

ﺗﻠﻘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺗﻼق ﺑﺰرگ ﺑﺎ

دورهی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از

واﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﺮده ﺑﻮد

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ )ﻋﻠﯽ ﺗﺒﺎر: ۱۳۹۷ ،

در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺴﺴﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،در

.(۱۹۵

اﯾﻦ دوره ،ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،

اﻣﺮﯾﮑﺎ در دورهی ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ

ﺗﻨﺶزداﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮ اﯾﺮان

وی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﻠﻘﻪی ﻣﺸﺎوران

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده از ﺗﺪاوم

ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی آن را ﺑﺮ دوش ﻣﺘﺤﺪان ﺳﻨﺘﯽ

رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﺣﻮزهی

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "اول آﻣﺮﯾﮑﺎ" و ﺑﺎ

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ

ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﭼﺮﺧﺸﯽ

در اﯾﻦ ﻗﺮن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات

ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ

ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮاﻣﭗ در اوﻟﯿﻦ

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر و اﻧﺰوای اﯾﺮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﮐﻨﮕﺮه ،ﮔﻔﺖ ﻣﺎ از ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد در

دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺠﻠﺴﯽ(١: ١٣٩٥ ،

ﻧﺎﺗﻮ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻧﻘﺶ

)ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی و دﯾﮕﺮان (٧١: ١٣٩٨ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﻢ در ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ و

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در

راﻫﺒﺮدی و ﻫﻢ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﺮای

راﻫﺒﺮد ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب،

در دورهی ﺗﺮاﻣﭗ از ﻇﺮﻓﯿﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﺳﺘﻤﺮار

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .درواﻗﻊ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺳﯿﺎﺳﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺟﻠﺐ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻼن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و

و ﺧﺪﻣﺎت ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ

ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﯿﻮهی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮوش اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد

ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ

در ﻣﻨﻄﻘﻪ را درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻧﺒﻮد و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از

اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭼﯿﻦ و

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ

اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر آن ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،رواﺑﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ و ﺧﯿﺰش ﭼﯿﻦ در ﺣﻮزهی

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺣﯿﺪرﭘﻮر .ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )-۲۰۲۱
(۲۰۰۱

46

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۳۱ﺗﺎ .۵۰

اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﺪود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح از آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎﺑﺖ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﺮﺗﻮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﺮاﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻫﮋﻣﻮن ﻧﻈﺎم

ﺣﻔﻆ ﭼﺘﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﻣﺪاﺧﻼت ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در

ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻨﯽ

راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ راﻫﺒﺮدی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﯿﺶ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ دوش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ

اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﻫﺒﺮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ-

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ

ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﭘﺮداﺧﺖ

اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﻧﺮژی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻓﺮوش

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل واﮔﺬاری

ﮔﺴﺘﺮدهی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ،

اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زاﯾﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﻫﻢ

ﻻﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮان

اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ رﻗﺒﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪوﯾﮋه در دورهی

ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻧﻘﺶ

زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از راه ﻓﺮوش

ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ آﺷﮑﺎرﺷﺪن

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ

ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ،دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ

در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺘﯽﺳﺎزی اراﺋﻪ ﺷﺪ،

واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ واردات ﻧﻔﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ

ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺋﺘﻼفﺳﺎزی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را در

ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،رﺷﺪ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﭼﯿﻦ و

ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک راﻫﺒﺮد

ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺣﺎﻟﻪی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان

دوﻟﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎ از ﺑﻮش ﺗﺎ اوﺑﺎﻣﺎ و ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﻼش

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻳﺮانﻫﺮاﺳﻲ،

اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎر آن و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮق،

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ

ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز،

ﺣﺪودي ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﺑﻪ

اﺋﺘﻼف ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ در آن اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ

ﻓﺮوش اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪای ،اﻫﻤﯿﺖ

ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ

اﻓﻮل ﮔﺬارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﮔﺮﭼﻪ در دورهی ﺗﺮاﻣﭗ
ﻣﺠﺪدا ً ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ

در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره ،از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و

ﻋﺮﺑﯽ ﺣﻮزهی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮ اﯾﺮان

ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی راﻫﺒﺮدي اﻳﺎﻻت

ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را

در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و

ﻣﻬﺎر اﻳﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺳﺮﺷﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻧﺮماﻓﺰاري در راه ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻬﺎر اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده

و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ آﻧﺎن ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻃﻮل آن ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪی

ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﺿﻊ و در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺑﻪ

اﯾﻦ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد

دﻧﺒﺎل اﻳﺠﺎد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮري

ﺳﻴﺎﺳﻲ-اﻣﻨﻴﺘﻲ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ در دو دﻫﻪی

اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد )ﻣﻨﻔﺮد.(٣ :١٣٩١ ،

اﺧﻴﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی

ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺠﺎرت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻧﻘﺶ ﻻﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ

 ٦ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻼش
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ در

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻘﺶ

اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺮار

ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻇﻬﻮر ﺑﺎزﯾﮕﺮان

ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن

ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﺮوج از ﻻک درونﮔﺮاﯾﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ ً
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اﻧﺮژی،

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ

در

ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺣﯿﺪرﭘﻮر .ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﻤﺮار در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )-۲۰۲۱
(۲۰۰۱

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ

اﺳﺘﻘﺮار اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ

ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ و ﻣﻮازﻧﻪﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

ﻣﯿﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﻓﻮل

ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد و ﺗﻨﺶزداﯾﯽ ﺑﺎ

دﻫﻪی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨﯿﺖ

رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ

آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﭘﯿﺸﮕﺎم

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪای و اﺋﺘﻼفﻫﺎ و
اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً در
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ً درک واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪی رﻫﺒﺮان

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻀﺎی اﯾﺮانﻫﺮاﺳﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﻼش

اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در

ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزش و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً در اﯾﻦ

ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد

آﻣﺪه و ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از دﯾﮕﺮﻫﺮاﺳﯽ و ﭼﺮﺧﻪی

رﻫﮕﺬر ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ

زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻮﻣﯽ در

ﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾ ِ
ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد.

ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺘﻮده ،ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﺤﻤﺪی ﺿﯿﺎء ﻋﻠﯽ )» (۱۳۹۶راﻫﺒﺮد

آﻫﻮﯾﯽ ،ﻣﻬﺪی )» (۱۳۹۶ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ راﻫﺒﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎی

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ در

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ :از
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ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻘﻠﻢ ،ﻣﺤﻤﻮد )» (۱۳۹۵ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و

ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎرک اوﺑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ«،

ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺳﺎل
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ﻃﺎﻫﺮی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﻨﺎ ﻧﺎﻗﻮﺳﯽ )» (۱۳۹۶ﻣﺮوری ﺑﺮ

ﺟﻮاد )» (۱۳۹۹ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ ﻗﺪرتﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
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ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی زﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ،دورهی  ،۱۶ﺷﻤﺎرهی

ﺑﻪ آﯾﻨﺪه« ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ،دورهی
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