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  خالصه اجرايي
سازمان اطالعات مركـزي   يسئرجانشين  2004ـ   2000هاي  كه در سالجان مك الفلين، 

اكنون استاد دانشگاه جـان هـاپكينز و مشـاور پژوهشـي مدرسـه عـالي        هم ،بود آمريكا (سيا)
در طـول تـاريخ،   « نويسـد  ي در مقدمه مقاله خود مـي و .استالمللي واشينگتن  مطالعات بين

هـاي امـروز ايـن منطقـه،      درگيـري  .اسـت   هاي خارجي بـوده  خاورميانه شاهد مداخله قدرت
متحـده آمريكـا    ايـاالت  قـوميتي، و مـذهبي را در خـود دارد و    اي از ابعاد سياسـي،  عهمومج
جـداي از مسـئله سـوريه، دولـت      .»نظر نمايـد  تواند از رهبري خود در اين منطقه صرف نمي

در خاورميانـه بـازتعريف    سـازي چوبي را براي مشاركت يا اتحادراهبعدي آمريكا بايد بتواند چ
سـاني قابـل   آ يك از آنها بـه  هيچ و ـ  وجود دارد و با مشكالت زيادي كه در اين منطقه نمايد

  د.كنپنجه نرم  و دست - حل شدن نيست
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  1خاورميانه منتظر دولت جديد آمريكاست
  

در هنگام فروپاشي امپراتوري عثماني در زمان جنگ  فقطنه خاورميا كه نويسنده معتقد است
خشونت و عدم قطعيت و اطمينان نشـد، بلكـه از زمـان     :جهاني اول درگير مشكالتي ازقبيل

هنـري  اي كـرد.   تغييـرات عمـده   )2011سـال  ( شـود  خوانده مي» بهار عربي«پيدايش آنچه 
اين امـر  كه » پنج قانون بازي استصحنه، يكي از «گفته بود مورد اين در تر  پيشكيسينجر 

بـه  كه ما بتـوانيم  پيش از اين گويد: مينويسنده . استگيري  درحال شكل كنوني در خاورميانه
سـازان   احتمال زياد سياسـت  حدسي درباره صحنه بعدي و اقدامات بعدي دست پيدا كنيم، به

پس بهتر است بـه عقـب برگـرديم و منطقـه را ازنظـر       ؛آمريكايي به آن دست خواهند يافت
  گيري مرزهاي فعلي آن بررسي كنيم. شكلعوامل 

گيـري   زمينـه شـكل   ،»زمينه اسـتراتژيك «عنوان  در بخش بعدي مقاله بانويسنده 
ه اتفاقـات  وي معتقـد اسـت كـ    .دهد رسي قرار ميصورت كلي مورد بر همنطقه خاورميانه را ب
توسـط  تـا چـه حـد    خاورميانـه   كـه كند  تر مي نمايانرا  الؤساين يت اهمكنوني اين منطقه، 

 است.   شكل گرفتهعوامل خارجي 

همواره هاي بزرگ  االت متحده و ديگر قدرتاي نويسد: نويسنده در توجيه اين مسئله مي
اقتصـادي   مسـائل منابع انـرژي آن را بـر   ثير أتو  ،اين منطقه را بر امنيتامور مدت ثير بلندأت

هـاي   بازي قـدرت اند.  درنظر گرفته پس از جنگ جهاني دوم، و حتي با آغاز جنگ سرد، خود
ا و رقابت اياالت متحده آمريك رد، بازي با حاصل جمع صفر وبزرگ در طول دوران جنگ س

پـس از پايـان    .اسـت   نوع رقابت در منطقه خاورميانه بودهاين هاي  ترين نمونه روسيه از مهم

                                                 
  اين متن ترجمه و تلخيصي است از: 1.

The Middle East that Awaits a New US Administration, John McLaughlin, politique 
étrangère, 2016. 
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هـاي بـزرگ بـه     رويكرد قـدرت ها،  دليل انتخاب خود اين دولت ، يا بهبنابر اقتضاجنگ سرد، 
بـا نگـاه بـه    اندكي پس از پايان جنـگ سـرد، روسـيه و چـين،     تر شد.  منطقه خاورميانه نرم

م نظـا ترتيب كه روسيه از  اين به ؛توجه زيادي به خاورميانه مبذول داشتندالمللي،  تغييرات بين
اقتصادي  اصول در چين، بخش خصوصي تغيير ماهيت داد وشده به توسعه   هدايت ياقتصاد

سـت  در اصالح شد. 1989من در سال  آن موردنظر دنگ شيائوپينگ، با تظاهرات ميدان تيان
تقويت همبستگي ميـان   و وابط سنتي موجود در خاورميانهر ءن، اروپا براي احيازماهمين  در

پس از پايان جنگ اين كشور  هدف ،مريكاد آر. درموكرد تالش ميخاورميانه و اتحاديه اروپا 
پيوسـتن آلمـان بـه نـاتو)،     ازطريق تـالش بـراي    ،مثالراي (ب تحكيم موقعيت در اروپا سرد،

ديل تعـ و ، ته از شـوروي ياف استقالل بازسازي رابطه با روسيه، تجديد ارتباط با كشورهاي تازه
  منازعات قومي در بالكان بود.

 حمـالت از  بعـد  مشخصاً ،منطقه خاورميانه هآمريكا ب توجهپس از دوران جنگ سرد نيز 
گونه اين منطقه پـس از حملـه بـه عـراق در سـال       ومرج فضاي هرجهمچنين و  سپتامبر 11

ايـن بخـش مـك الفلـين اظهـار       در پايـان  بيشتر شد. با تمركز بر موضوع تروريسم ،2003
ي بزرگ اه رقابت ميان قدرتبراي نخستين بار : پايان جنگ سرد به آن معنا بود كه دارد مي

عنوان آزمايشگاهي خاص براي مشاركت در طـرح   هخاورميانه ب و از منازعات جهاني جدا شد
ـ انتخـاب  هاي آتي  هاي دهه مشخص كردن ويژگي وسياست موازنه قدرت  نويسـنده   د.گردي

ايـن بـازي    انجام اسـت؛ درحال » بازي بزرگ«نخستين باري است كه يك معتقد است اين 
  .نباشند ، چه بازيگران بزرگ آماده باشند چهاست شده آغاز

هـاي   بـرش عرضـي از گـرايش   « بـا عنـوان  بخـش بعـدي مقالـه،     نويسنده در
پـردازد. وي در   ميخاورميانه هاي منطقه  هاي ديگري از ويژگي به بررسي جنبه »اي منطقه

خاورميانه را تـا آن  كند كه چه چيزي امروزه منطقه  ال را مطرح ميؤداي اين بخش اين سابت
 باعـث شـده اسـت تـا    نيـز  و سازان آمريكايي آزاردهنـده   ياستحد راديكال كرده كه براي س

   نند.اي پيدا ك پيوسته هم هابعاد ب اين منطقه در عات موجودبسياري از مناز
و يـا   ،محلـي  ،اي براي تعامل با مسائل منطقهوي معتقد است كه اياالت متحده آمريكا، 

ور  طور ناگهاني شـعله  هنطقه بكه از گذشته در اين م كند تالش ميحل منازعاتي  نيزو  فردي
. از اهللا با رژيـم صهيونيسـتي   روزه ميان حزب 33انتفاضه فلسطين و يا جنگ :مانند ند؛شد مي

و  آن متفــاوتي از منازعــات و ابعــاد و هــاي چندگانــه ، اليــه2011پــس از ســال نظــر وي، 
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  .اين منازعات نمود پيدا كرد حل راهبراي پيدا كردن مدت اجتماعي  هاي طوالني تالش
كيفيــت حكومــت خــوب كــه بــه  دربــارهمريكــايي همــواره در نگــاه اول، تحليلگــران آ

فهم و تفسير انديشه  مثالً ؛ زيراكنند بستگي دارد احساس نگراني مي متوده مرد يها خواسته
يك نظرسنجي قابل اعتمـاد،   با توجه به نتيجه ،حال نتوده مردم عرب سخت است، اما درعي

، منـافع حاصـل از اقتصـاد   ميزان حمايت از دموكراسي و اشتياق براي دستيابي بـه   بيشترين
ي در ميان اقتصادفساد كن كردن  اي اقتصاد و مبارزه براي ريشه مات پايهوزازجمله تدارك مل

 اي كـه تـوده مـردم بـه     در منطقـه ايـن مسـئله   وجود دارد. نويسنده معتقـد اسـت    اين مردم
سـال   سـي طور ميانگين دو سـوم جمعيـت سـني زيـر      هب هاي جمعي دسترسي دارد و رسانه

درصد از جمعيت جوان اين منطقـه بيكارنـد كـه طبـق آمـار       23حدود طبيعي است. هستند، 
موثـق  پـژوهش   كبيكاري در جهان است. نتايج يـ  درصداين ميزان باالترين سازمان ملل، 

هـاي ايـن    مـت وحكولي  ؛خواستار تغيير در اين جوامع است بدنه اجتماعيدهد كه  نشان مي
  ميلند.  انجام اين اصالحات ناتوان يا بي درخصوصكشورها 

اسـت. نويسـنده در ادامـه بخـش      »ابعـاد منازعـات  «عنوان بخش بعدي اين مقاله 
نويسـنده بـر    ،مثـال  براي ؛دوجانبه نيست منحصراًنويسد: منازعات موجود در اين منطقه  مي

  اين باور است كه:
ايـن  اسـت.  درحال گسـترش  دول ارتجاعي عرب امروزه نزاع تلخي ميان ايرانيان و  .1

موجب اي ميان ايران و آمريكا  توافق هستهو  ردها، صبغه تاريخي و طوالني دا تنش
ــق،   هتشــديد آن شــد ــن تواف ــدا اســت. اي ــراي در ابت ــي كشــورهاي برخــي ب عرب

ـ   رفته احتمـال  رفته اما ؛كننده نبود تحريك ، پـس از  ثير ايـران در منطقـه  أافـزايش ت
و اين مسئله به  برانگيز شد شكعربستان)  (مخصوصاً براي كشورهاي عربي توافق،
همسايگان عربي عربستان سعودي مثل يمـن (جـايي   ميان ور شدن جنگ در  شعله

. ايـران  كمك فراوانـي كـرد  ) دگير هستنكه نيروهاي عربستان با نيروهاي ايراني در
هـا) را   سعودي(عامل  كه دولت منصور الهادي است اي هاي حوثي پشتيبان شورشي
بـه   لـه صـالح  پس از پايان ديكتاتوري علي عبدا منصور الهادي( اند سرنگون ساخته
 .)جاي وي نشست

آن را  آمريكـايي دومين اليه از مشكالتي كه در اين منطقه وجود دارد و تحليلگران  .2
اب شيعه و سني است. اعراب شيعه بخشي از ، شكاف و مرز بين اعراند كردهبررسي 
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ايران بخشـي از ايـن منازعـه    كه  درحالياما  ؛يابند هويت خود را از شيعيان ايران مي
هـاي نظـامي،    است، ابعـاد ايـن منازعـه فراتـر از ايـران و اعـراب، بـه حـوزه نيـرو         

اسـت. مصـداق     حتي قبايل عليه يكديگر گسترش يافتـه  هاي تروريستي، و سازمان
اين مسئله عراق است. آمريكا معتقد اسـت كـه مشـكل اصـلي سياسـي در عـراق،       

 ر بغداد در برابر ناراضيان سني است.بشكست دولت شيعي حاكم 

3. كند، درگيـري   مي اين منطقهاز منازعات كه آمريكا را مجبور به مداخله در عد سومين ب
هاي تروريسـتي اسـت. عـراق و سـوريه گـواه       ها در منطقه و افزايش گروه ميان رژيم

امـروزه در  گروه و يا جنبش جهادي  چهلخوبي بر اين مدعا هستند، داعش و بيش از 
النه وجود اهاي وابسته به آن همچنان فع . القاعده و گروهكنند فعاليت مي اين دو كشور

 تر است.   هاي آنان برجسته در يمن، فعاليت ،الدارند و براي مث

هاي تروريستي با شدت  ها ميان گروه منازعه و درگيري اين است كه چهارمين دليل .4
هـاي   تالش كند رهبري گـروه القاعده  كه شود دارد. موفقيت داعش باعث ميادامه 

 والنصـره   روشـني در ميـان داعـش، جبهـه     دست آورد. اين مسـئله بـه   جهادي را به
مـذهب   هـاي سـني   هـا در ميـان گـروه    مشخص است. اين درگيريهاي ديگر  گروه

 برخـوردار از مـذهب و   اهللا، كـه يـك گـروه شـيعه     حـزب  درحال وقوع است و مـثالً 
ثير فراواني در لبنان دارد، براي حمايـت از اسـد بـه    تأنفوذ و پشتيباني ايران است و 

مهـم    گروه، اياالت متحده با يك مسـئله در مقابله با اين دو فرستد.  سوريه نيرو مي
 گردد. موجب كمك به بقيه مي ين به يكاندروبروست: آسيب رس

گرايـان و   تـوان نـزاع بـين سـنت     مـي  را هـا  ، پيشينه همـه ايـن درگيـري   درمجموع .5
اما  ؛مشهود بود ناميد. اين مسئله در روزهاي آغازين بهار عربي كامالً 1خواهان ترقي

در مصر بيشـتر قابـل تشـخيص     مخصوصاً وردت. اين ماكنون چندان مشخص نيس
المسـلمين و بركنـاري محمـد مرسـي و      اي كه موجب شكست اخـوان  مسئله ؛است
باعث ترديد  و نيز )نزديك به مباركژنرال عبدالفتاح السيسي(شخص كار آمدن  روي
 متحدان اياالت متحده درخصوص توان رهبري اين كشور شد.  ميان

رويـارويي نظـامي در ايـن منطقـه      درپـي هاي بزرگ براي تقابل با يكـديگر،   قدرت .6

                                                 
1. Modernizer 
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دان اروپـايي  با اتحاد و ائتالف بـا متحـ   كهاست اياالت متحده درصدد  مثالً ؛هستند
عليـه داعـش مبـارزه كنـد. در برابـر،       اش اي     و همراهي متحدان منطقـه سنتي خود 

 رد.حكومت اسد را سرپا نگه دا كهروسيه درتالش است 

ها و منازعات، منافع خود را پـس   دور از اين درگيري هن معتقد است كه چين بمك الفلي
بـه   فقـط بيند. اين رويكرد چين  مي در ارتباط مستقيم با منطقهاز پيگيري رويكرد اقتصادي، 

گردد، بلكه  مي مينأبه نفت از اين منطقه ت آندرصد از نياز  شصتدليل آن نيست كه حدود 
دسـتيابي بـه ايـن     بـراي گسـترش   ،جمهور اين كشور يسئر ،پينگ شي جيندليل خواست  هب

جـايي از چـين    هراهي جديد براي انتقال و جاب ؛ه جاده ابريشم جديد استشقمنطقه ازطريق ن
اسـت. چـين   » نـرم قدرت « قدرت چين در منطقه خاورميانه معطوف به به خاورميانه و اروپا.

لبنان، سودان جنوبي، دارفور، و غرب صـحراي   ،خاورميانه هنطقلح در محافظ ص هزاربيش از 
هـاي نيـروي    بزرگ آفريقا دارد. مهمتر از آن، منافع روزافزون چين در خاورميانـه بـا فعاليـت   

فعاليت اخير آن در خليج فـارس از   مخصوصاً گردد؛ اين كشور در منطقه مشخص مي دريايي
  . استاين نوع 

كـه آمريكـا در    را هايي ، روش»رو  هاي پيشِ راه«عنوان ي مقاله الفلين با بخش بعد
  .كند بررسي ميتواند پيگيري كند  اين منطقه مي

نتيجه آشكار وضعيت موجود در خاورميانه براي آمريكا اين اسـت كـه   به گفته نويسنده، 
نظامي يا ديپلماتيك) براي حل كامـل مسـائل موجـود در     :(اعم از حل تضميني گونه راه هيچ

 تواند راهنما باشد: آمريكا مي دو نكته برايدرنتيجه،  ؛خاورميانه وجود ندارد

بـدان   هاي خود را مشـخص سـازد. ايـن دقيقـاً     دولت بعدي آمريكا بايد بتواند اولويت .1
 مقابله كند.طور معين  هبايد با يكي از مشكالت موجود در منطقه بمعناست كه 

 مخصوصـاً  ؛تماالت را تشـخيص دهـد  حدومين راهنما براي آمريكا اين است كه بايد ا .2
كـه دربـاره    يو هر تصميم وجود دارددرمورد موضوع سوريه نكات منفي قابل توجهي 

خاص خود را هم به همراه خواهد داشـت. در آغـاز    هاياين موضوع اتخاذ شود، خطر
گيران آمريكايي بـر سـر ايـن موضـوع كـه       ميان تصميمنظر  ها، اختالف بروز درگيري

چـه زمـاني اسـت    سلفي رين زمان براي ورود و مبارزه با حكومت اسد و تروريسم بهت
گيـري بـراي    خير افتاد و تصميمأ. نتيجه آن شد كه اجراي اين تصميم به تباال گرفت

 تر خواهد شد.  مراتب سخت بههم اقدامات بعدي 
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رويكرد رهبري خـود را درنظـر   بايد يت، دولت بعدي آمريكا درمورد مشخص كردن اولو
 خصـوص در رميانه چندان قابل اتكـا نيسـت.  وداشته باشد، هرچند كه اين رويكرد درمورد خا

و داعـش  ه مسئله سـوري مك الفلين معتقد است كه  ،هاي حقيقي دولت بعدي آمريكا يتواول
امـا   ؛مسائل عراق را هم دربربگيـرد باشد و حتي اهميت براي دولت بعدي بايد در درجه اول 

رهبري ثير زيادي بر مرزهاي منطقه، أرد، تپذي اينكه مسئله مربوط به داعش چگونه پايان مي
ـ  ر از آن، تـنش ميـان شـيعه و    اياالت متحده در آينده، ايران و نقش روسيه در منطقه، و فرات

 سني خواهد داشت.

دولـت  اتـر از مسـئله سـوريه و عـراق،     كند كه فر نويسنده در بخش ديگر مقاله بيان مي
ازجملـه موضـوع    ؛هاي بعـدي اولويـت بدهـد    جهرجديد آمريكا بايد به مسائل ديگر هم در د

ايران. اولين كار دولت بعدي بايد اين باشد كـه پايبنـدي ايـران را بـه مفـاد       اي   توافق هسته
  رصد كند.ي ا توافقنامه هسته

و براسـاس  دومين وظيفه دولت بعدي اين است كه رفتـار ايـران را در فضـاهاي ديگـر     
نويسـنده، مسـئله رژيـم صهيونيسـتي بـا       فتـه مدنظر آمريكا بررسي نمايد. به گرويكردهاي 

. اين مسئله بـراي  خواهد بودتمام منطقه اثرگذار  كه حل آن بر استاي  تنها مسئلهفلسطين، 
كنـد   كيـد مـي  أدر مورد بعدي، نويسنده تثير مسئله سوريه است. أدولت آمريكا امروزه تحت ت

كه دولت جديد آمريكا بايد به روابـط واشـينگتن بـا عربسـتان سـعودي كـه متحـد ديرينـه         
   باشد.  آمريكاست توجه ويژه داشته

كه اين موارد از مسائل پيش روي دولت بعدي آمريكاسـت،   نويسنده معتقد است درحالي
 هايي داشـته  حل خص نيست راهحد واضح و مش مورد مسائلي هم كه تا ايندولت بايد دراين 

توان به حمايت از تونس براي دستيابي به دموكراسـي پـس از بهـار     از آن جمله ميكه باشد  
هاي مـراكش، اردن، امـارات متحـده عربـي و تعامـل بـا        پادشاهيعربي، تقويت همكاري با 

 مـوارد دليـل همـه    بـه . دكراشاره عنوان عضو همكار  هتركيه ببا رتباط ناتو ا ه هميشگيمسئل
هـاي   هاي بعدي آمريكا نبايد بگذارند كه مشكالت و اولويـت  و دولتفعلي شده، دولت  مطرح

  اين منطقه عقب بيندازد. توجه و حضور در آن را از ،اياالت متحده


