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 1است خطرناک و شده منسوخ آمریکا ایخاورمیانه سیاست

 

میم او تص درنهایتیک ماه از استقرار دولت بایدن در کاخ سفید،  گذشت سرانجام پس از شاید دنیا در حال حاضر نداند که

مه ه باوجوددولت او  رسدمیبرای حضور و بروز آمریکا در منطقه دارد. به نظر  ایبرنامهبرای منطقه غرب آسیا چیست و چه 

مسیرهای پیش رو، کدام مسیر را برای رویارویی  میان از داندنمی یقاًدقار دارد و هایش در یک ابهام قرریزیشعارها و برنامه

با این منطقه پر چالش انتخاب کند. با انتشار یافتن گزارش پرونده قتل جمال خاشقچی و مشخص شدن برخی از ابعاد 

شکل گرفتن است. بر همین اساس پازل اصلی اقدامات او در حال  رسدمیبایدن در قبال ایران، حاال به نظر  هایسیاست

 أثیرگذارتاو در منطقه  هایسیاستاز پیش در  دارند بیشترسعی  متحدهایاالتدر  گذارانسیاستمتفکران و سیاستمداران و 

منتشر  ایالهمق، در شماره اخیر مجله فارن افیرز سناتور کریس مورفی، سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سناباشند. 

دولت بایدن برای رسیدن به وضعیت متعادل در منطقه، باید  رسدمیپرداخته که به نظر  هاییسیاستو به برخی از  ساخته

نگتن واش کارانمحافظهنمونه آن را در بین  توانمیحائز اهمیت است که کمتر  جهتازآن هاسیاسترا در پی بگیرد. این  هاآن

. بایدن بیطلجنگ دورازبهآرام و  ایمداخله مداخله بیشتر در منطقه است؛ منتهابا سیاستی متناسب  حالدرعینمشاهده کرد و 

در همین یک ماه ابتدایی نشان داده چندان هم تمایل ندارد سیاست مداخله آرام را در پیش بگیرد و به همین دلیل دستور 

ر از کنا راحتیبه، تصمیم گرفت اشبشریق شعارهای حقو برخالف حالدرعینحمله به اهدافی در سوریه را صادر کرد و 

. مورفی با این خصوص پیشنهاد کرده است که دولت آمریکا باید مداخله مسئله متهم بودن بن سلمان در قتل خاشقچی بگذرد

امنیتی خود را با یکدیگر داشته و  هایپیمانو حضور خود را در منطقه کمرنگ کرده و به کشورهای منطقه اجازه دهد که 

، توازن قدرت در منطقه را ایجاد کنند. این مسئله بدین معنی است که ایمنطقه هایقدرتعی کنند با توجه به نیروها و س

 به دلیل اهمیت آنخواهد بود. متن این یادداشت  افزارینرمباشد،  افزاریسختدخالت آمریکا در منطقه بیشتر از اینکه 

سیاست اصلی بایدن در منطقه غرب آسیا پیروی از چنین  رسدنمیاما به نظر  گیردمیقرار  مندانعالقهو در اختیار  شدهترجمه
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ر د هافرصتدر حال از دست دادن  سرعتبهآمریکا به دلیل تندروی روسای جمهورش،  دهدمیرویکردی باشد و این نشان 

 .شودنمیمنطقه است و در این میان تفاوت چندانی بین ترامپ و بایدن دیده 

 

 فارن افیرز – آمریکا سنای خارجی روابط کمیتهدموکرات  عضو مورفی، کریس اتورنس

ا ب زمانهم که ،سخنرانی ساالنه خود در کنگره در خود سخنرانی در متحدهایاالت جمهوررئیس کارتر جیمی ۱۹۸۰ سال در

 توصیف جدیمشکلی  را خاورمیانه نفت به دسترسی دادن دست از خطرات ،بود ۱۹۷۹ و ۱۹۷۳ هایسال نفتی هایشوک

 حیاتی منافع به حمله ،فارسخلیج منطقه کنترل آوردن دست به برای ایخارجی نیروی هر تالش»: گفت کارتر. کرد

 این« .شد خواهد دفع نظامی نیروی ازجمله ،باشد الزم که طریقی هر به ایحمله چنین .شد خواهد تلقی آمریکا متحدهایاالت

 متحدهایاالت خاورمیانه سیاست مشخص ویژگی عنوانبه تاکنون زمان آن از و شد شناخته کارتر دکترین عنوانبه تعهد

 از درصد ۲۹ و بود متکی نفت واردات به شدتبه خود انرژی تأمین برای متحدهایاالت ،کارتر اعالم زمان در. است دهمانباقی

 ،۲۰۰۱ سال در تغییرات کمی در این خصوص به وجود آمده بود. بعد، دهه دو حتی. شدمی تأمین فارسخلیج از نفت این

 متحدهایاالت امروز. نیست ۲۰۰۱ یا ۱۹۸۰ سال دیگر اما. کرد وارد فارسخلیج از را خود نفت از درصد ۲۹ هنوز متحدهایاالت

 از عودیس عربستان از بیش خود، تولید بر عالوه و کندمی تأمین فارسخلیج حوزه کشورهای ازرا  نفت خود از درصد ۱۳ تنها

 .کندمی وارد نفت مکزیک

 فارسلیجخ به متحدهایاالت رویکرد دهیشکل به همچنان اما است شده منسوخ کارتر دکترین اصطالحبهمنطق  باوجوداینکه

 متحدهایاالت منافع در ترگسترده تغییراتدر نظر داشتن  برای متحدهایاالت سیاست ترگسترده شکست از نمادی ؛دهدمی ادامه

 .۱۹۸۰ دهه از منطقه در

 هایارزش هک کند تنظیم ایگونهبه را فارسخلیج در متحدهایاالت روابط و بپذیرد را جدید هایواقعیت باید بایدن جمهوررئیس

 ولویتا در را ایمنطقه ثبات و صلح و دارد نگه دور خارجی غیرضروری هایگرفتاری از را واشنگتن بخشد، ارتقا را آمریکایی

 .دهد قرار
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 یتروریست ضد هایمشارکت. دارد وجود فارسخلیج همکاری شورای کشورهای و آمریکا قوی روابط برای شماریبی دالیل

 این زیرا است، مهم هم هنوز اما است نقص دارای اغلب اگرچه ،فارسخلیج همکاری شورای کشورهای با متحدهایاالت

 .کند جمع تنهاییبه تواندنمی متحدهایاالت اطالعات که دارند افراطی هایشبکه از اطالعاتی اغلب هادولت

 هایدانشگاه و هاکالج در فارسخلیج از دانشجو هزار هاده امروز، است؛ منطقه مردم بین روابط گسترش حال در متحدهایاالت

 نشینیقبع هدفش که کند روشن فارسخلیج متحدان برای باید متحدهیاالتا اساس، این بر. کنندمی تحصیل متحدهایاالت

 .است فارسخلیج همکاری شورای و متحدهایاالت بین پایدارتری و ماهوی پیوند ایجاد عوض در بلکه نیست منطقه از

 سفارخلیج یهمکار شورای اصلی اولویت دو .بپذیریم و بفهمیم را فارسخلیج به آمریکا فعلی رویکرد در اصلی نقص باید ما

 مورد رد آمریکا سکوت حفظ و ایمنطقه نیابتی هایجنگ با مبارزه برای متحدهایاالت نظامی هایکمک تداوم - رابطه برای

 هدف. کرد خواهد نابود را فارسخلیج همکاری شورای کشورهای خود ،درازمدت در - سرکوب داخلی هایسیاست

 اقتصاد از مملو ،فارسخلیج آمیزصلح کشور یک از که باشد جدید سیستم یک با شکسته بنیاد این جایگزین باید متحدهایاالت

 امنیتی ایهمشارکت فقطنه فارسخلیج و متحدهایاالت روابط. کندمی پشتیبانی پاسخگو هایدولت و متنوع و پایدار ملی

 .ودب خواهد خاورمیانه و متحدهایاالت منافع نفع به حاکمیت، و دیپلماتیک اقتصادی، روابط اساس بر بلکه رحمانهبی

 

 نیابتی هایجنگ از اجتناب*

. دبیرون بکش ایران با فارسخلیج همکاری شورای نیابتی هایجنگ از خود را متحدهایاالت که است این گام نخستین

ج و رن ایران نفوذ تقویت به سادگیبه - یمن و سوریه ،لبنان ،عراق در - منطقه در سرد و گرم هایدرگیری از ایمجموعه

 .است شده منجرساکنان منطقه 

 واهدخ فارسخلیج در فوری دلهره ایجاد باعث شک بدون یمن، و سوریه چون مناطقی دراز مداخله  متحدهایاالت نشینیعقب

 و سوریه رد را نتایج غیرمستقیم طوربه تواندمی متحدهایاالت که نادرست باور این هنگفت هایهزینه اکنون ،حالبااین. شد

 قطری از سیاسی اهداف تحقق در خود توانایی در کاذب نفساعتمادبه از واشنگتن. است روشن کامالً کند، هدایت یمن

 هایجنگ به زدن دامن ،متحدهایاالت خاورمیانه اخیر ماجراجویانه تأثیر ترینمهم عوض، در. بردمی رنج نظامی مداخالت

 .دهدمی را ضدآمریکایی احساسات رشد اجازه و شودمی افراطی هایگروه جسارت باعث که است دائمی
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 باید همتحدایاالت پای رد اما کند حفظ فارسخلیج حاشیه کشورهای با را خود امنیتی هایهمکاری باید متحدهایاالت اگرچه

 و قطر ت،کوی بحرین، در گسترده نظامی هایپایگاه داشتن بدون متحدهایاالت ،}فارس{ خلیج جنگ از قبل. باشد ترکوچک

 حافظتم منطقه در خود منافع از توانستمی کشورها، همین به سالح دالر میلیاردها ساالنه فروش بدون و سعودی عربستان

 اجباری متحدهتایاال منافع از محافظت برای اکنون نظامی گسترده حضور این گویی که کندمی رفتار ایگونهبه واشنگتن. کند

 محافظت برای ناکنو نظامی گسترده حضور این گویی که کندمی رفتار ایگونهبهنیز  واشنگتن در خارجی سیاست جامعه. است

 هایپایگاه .است نبوده اولویت در سپتامبر ۱۱ از پس امنیتی وضعیت ایجاد در اگر حتی است، اجباری متحدهایاالت منافع از

 سفارخلیجکشورهای حوزه . کنندمی دور آسیا و آفریقا چون مهمی هایصحنه از را آن تمرکز و هستند گران متحدهایاالت

 نظامی وهاینیر حضور ،انتقاد مبادا تا کند پوشیچشم بشر حقوق جدی نقض از تا کنندمی وارد متحدهایاالت بر را فشارهایی

 و هاینههز در تجدیدنظر. کند بررسی را منطقه در خود نظامی پایگاه کاهش طورجدیبه باید بایدن دولت. بیندازد خطر به را

 دارد، ارزش ازآنچه بیش متحدهایاالت عظیم ردپای زیرا بود، خواهد خوبی شروع بحرین در پنجم ناوگان استقرار مزایای

 .شودمی دردسرساز

 که کند حاصل اطمینان باید واشنگتن اما دهد ادامه خود شرکای به نظامی تجهیزات فروش به باید متحدهایاالت اگرچه 

 استفاده المللیبین قوانین با مغایر و غیرمسئوالنه آمریکایی سالح زیادی تعداد امروزه. فروشدمی واقعی دفاعی هایاسلحه

 تسلیحاتی مسابقه یک به ،۲عربی متحده امارات به ریپر سرنشین بدون هواپیمای اخیر فروش همچون دیگر موارد. شودمی

 تهاجمی هایقابلیت با هاییسیستمفروش  از نشینیعقب باوجود. زندمی دامن متحدهایاالت امنیتی منافع برخالف ایمنطقه

 باشد (THAAD) تاد موشکی فناوری چون تریپیشرفته دفاعی هایسالح ارائه خواهان باید هم هنوز متحدهایاالت بیشتر،

 .است فارسخلیج واقعی امنیتی تهدیدات با متناسب که

 گذاردیم کنار را هاآن متحدهتایاال که کنندمیگالیه  ناگزیر امارات و سعودی عربستان دهد، انجام را کارها این واشنگتن اگر

 پایانبی ظامین رقابت یک برای جایگزینی که کند متقاعد را هاآن که است این بایدن دولت وظیفه. بخشدمی قدرت ایران به و

 هایجنگ و تسلیحاتی جنگ جایگزین تواندمی باشد، هاطرف همه شامل که ایمنطقه امنیتی وگویگفت. دارد وجود تهران با

 هاستسال وگوگفت این سبز هایشاخه. نیست گونهاین اما باشد، شهریآرمان رویای یک شبیه است ممکن این. شود نیابتی
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. کند آغاز ار زداییتنش برای یساختار ایجاد تواندمی ،متحدهایاالت توانمند رهبری و اندشدهگذاشتهو به نمایش  زدهانهجو که

 گویوگفت اما بدهد، را ایران با دوجانبه ایهسته موردتوافق در وتو حق هاسعودی یا هااماراتی به نباید متحدهایاالت اگرچه

 همکاری شورای به احتماالً و کند ترنزدیک متحدهایاالت به ایران سیاست مورد در را فارسخلیج کشورهای تواندمی ایمنطقه

 .دهد ارائه بیشتری کمک سازد،می واشنگتن که آینده توافق ٔ  درزمینه فارسخلیج

 

 زداییتنش آزمایش*

 هک قطعاتی. کند آزمایش یمن در زداییتنش نوع این برای را منطقه آمادگی تا دارد را موقعیت بهترین بایدن دولت

 و هاجمیت عملیات از بایدن دولت حمایت به دادن پایان با اکنون - معتبر وگویگفت یک و معنادار فشار - اندرفتهازدست

 متحدهتایاال. هستند ظهور دوباره برای دولت بایدن حال در ،ملل سازمان صلح روند از حمایت برای جدید ویژه نماینده تعیین

 که دولتی ایگونهبه کند، پیدا یمن در صلح برای راهی بتواند واشنگتن اگر. براند جلو به را توپ تواندمی که است کشوری تنها

 برای ثباتیا تواندمیبرود،  پیشبه المللیبین کمک با کشور بازسازی با زمانهم هاحوثی همزیستی با هادی از پس فراگیر

 .باشد ترگسترده وگویگفتکارآمدی 

 کشورها این که است معنی بدان نفتی درآمد کاهش .باشد جذاب آمریکا فارسخلیج شرکای برای شدتبه باید زداییتنش

 این هب توجه با. دارند خارجی کشورهای در جنگ و اقتصادی اصالحات در گذاریسرمایه بین سخت انتخاب به نیاز زودیبه

 یالخ یک زیادی حد تا منطقه به خارجی توجهقابل گذاریسرمایه جذب محلی، اقتصاد بر دولت کنترل و مداوم هایدرگیری

 .است

 ایکشوره هایانگیزهکم شدن منافع و  ایران، و فارسخلیج بین تنش کاهش مزایای از دیگر یکی ،متحدهایاالت برای

 عناصر لباغ اسالم، ناپذیرتحمل و کارانهمحافظه فوق نوعِ این. است اسالم جهان سراسر در وهابیت گسترش برای فارسخلیج

 .زندمی دامن آن صادرات به ایران و فارسخلیج اختالفات و دهدمی تشکیل را افراطی ایدئولوژی سازنده

 حمالت پی در. داشته باشد فارسخلیج حوزه کشورهای با تریسخت درگیری بشر حقوق مورد در باید همچنین متحدهایاالت

 حقوق و قانون حاکمیت درباره خود هایصحبت که بود خواهد ترمهم بایدن برای آمریکایی، دموکراسی به ترامپ دونالد

 .دهد مطابقت کشور از خارج و داخل در اقدامات با را شهروندی
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 شری هیچ» یعنی واشنگتن رویکرد به دادن پایان اما دارد، پیش در دشواری کار خود جهانی نام بازسازی برای متحدهایاالت

 کشورهای با متحدهایاالت وگویگفت همچنین .بود خواهدبزرگی در این خصوص  کمک «نشنو را شری هیچ نبین، را

 اگر. شد دنخواهن تبدیل مدرن هایدموکراسی به شبهیک کشورها این. باشد بینانه واقع باید بشر حقوق مورد در فارسخلیج

 مخالف یانهوحش هایسرکوب متوجه باید کنند، جلب خود به را المللیبین گذاریسرمایه خواهندمی واقعاً فارسخلیج کشورهای

 انزندانی کشورها این که زمانی تا خارجی خصوصی بخش جدی گذاریسرمایه است بعید .شوند قانون حاکمیت عدم و سیاسی

 مخالفان و کندمی محدود را زنان سفر تواناییکه  را شانرحمانهبیقوانین سخت و  «ردیاب یستمس» کنند، شکنجه را سیاسی

 سیاسی حقوق گسترش باید فارسخلیج رهبران بگویم، صادقانه. گیرد صورت حفظ کنند، همچنان دهد،می آزار مداوم طوربه را

 که سیک» اجتماعیِ مدتطوالنی معامله که بفهمند تا کند کمک هارژیم این به باید متحدهایاالت. بدانند وجودی موضوعی را

 یرد،گمی پیشی نفتی درآمدهای از جمعیت رشد ازآنجاکه. بیاورد دوام تواندنمی نیز «ندارد هم اینماینده دهد،نمی مالیات

 .بود نخواهند هاهزینه پرداخت به قادر زودیبه سلطنتی هایخانواده

 خوشبختانه،. آمد خواهد وجود به بارفاجعه و ناآرام طوفانی بماند، باقی سرکوب دشوار شود و اهیارانهپرداخت  کههنگامی

 از کویت پارلمان برای مثال. کند کمک ماندگانعقب به تواندمی که دارد وجود فارسخلیج در محدود اصالحات از هاییمدل

 هاآن هب توانندمی سرکوبگرتر هایرژیم که دهدمی ارائه را الگوهایی از برخی اما است، دور بسیار مدرن مشارکتی دموکراسی

 .کنند نگاه

 

 سرد جنگ احیای نه به*

و  آیدیممان به زمین ، آسهاسیاستگویند با تغییر یکه م هایینظریهاز پیروان  برخیدر ادامه این سیاست و مسیر جدید، 

 وسیهر یا چین سمت به فارسخلیج سران کند، گیریسخت ازحدبیش بایدن دولت اگر معتقدند، رودمیزمین به آسمان 

 با ظامین همسویی جایگزینی درباره سوءتفاهم مورد در که بحثی است، گمراهی بزرگ یک استدالل این. شوندمی رویگردان

 ردس جنگ این. کندمیصحبت  خاورمیانه هایسیاست در شاندست کردن آلوده برای روسیه و چین تمایل و متحدهایاالت

 رهایکشو با خریداران برای ناگزیر مسکو نفت، جهانی مصرف کاهش ادامه با و ندارد منطقه در زیادی چیز روسیه نیست؛

 نزدیک آینده در اما بود خواهد منطقه در اقتصادی هایفرصت دنبال به همچنان چین اگرچه .کندمی رقابت فارسخلیج حوزه
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 موردحمله رد فارسخلیج درکشوری  به نیست قرار چین دریایی نیروی. داشت نخواهد واقعی امنیتی نقش ایفای به تمایلی

این را  یتوانای واشنگتن آورند،می روی دیگر هایقدرت به که کنند تهدید هاسعودی یا هااماراتی ها،بحرینی اگر. کند کمک

 دارد که بلوفشان را جدی نگیرد.

 آهنگی شپخ برای است یموسیق یآلت است، شده موردبینابهنگام و  خطرناکی طرز به متحدهایاالت خارجی سیاست در کل،

و  ردهک تغییر متحدهایاالت منافع که جایی ،فارسخلیج در متحدهایاالت سیاست اما. کندنمی اجرا را آن دیگر ارکستر که

 .دارد را تناقض بیشترین ،است نکرده تغییر آن سیاست حالیندرع

 خواهد ردناکد و دشوار دارد. این کار البته فارسخلیج حاشیه کشورهای با واشنگتن مشارکت بازنشانی برای فرصتی بایدن

 بردمی پیش را متحدهایاالت منافع و بود خواهد سودمند امر این از حاصل نظم اما انگیزاندبرمی رااعتراضات زیادی  و بود

 .کندمی نزدیک کنندمی آرزو و ادعا که ایآینده به را فارسخلیج کشورهای کهدرحالی
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