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  خالصة اجرايي
اسـتفاده   تمايل براي از و ،شده  دگرگونكار آمدن باراك اوباما  با روي آمريكاسياست خارجي 

 در. اوبامـا  خارجي به ميزان بسياري كاسته شد سياستنيروي نظامي براي پيشبرد اهداف از 
در عـراق و افغانسـتان    اياالت متحـده قدرت را در كاخ سفيد در دست گرفت كه  اي هنگامه

از شـمار  كـه   قـرارداد  كار دستوررا در  هايي برنامه وضوح بهحضور نظامي پرشماري داشت و 
 آمريكـا . ايـن سياسـت در داخـل و خـارج از     كاسـته شـود  در آن كشور  اش نظامينيروهاي 

 هـاي  مسـئوليت از آمريكـا  آن را گريـز دولـت   و منتقـدان   ؛تعبيـر شـد   نشـيني  عقب عنوان به
 المللــي بــيندانســتند و اوبامــا را مــتهم بــه كــاهش تعــامالت  اش المللــي بــينو  اي منطقــه
  كردند. يك ابرقدرت  مثابه به متحده اياالت

اما واقعيت اين است كه اوباما با توجه به بحران اقتصادي و افزايش نارضايتي اجتمـاعي  
 اوو  يافـت  مـي  اش خـارجي داخلـي و   هاي مسئوليتراهي براي ايجاد تعادل ميان  بايست مي
يافـت.   اي خاورميانه هاي دولت خصوص بهديگر  هاي دولتكردن  پذير مسئوليترا در  حل راه

شـد كـه    هـايي  مسـئوليت بريتانيا قرباني  ؛ستآمريكاريتانيا مقابل ديدگان ب امپراتوريتجربه 
 آمريكـا و  ،بيش از توانش رشد كرده بودند. در بحران سوريه اين سياست نمود واقعـي يافـت  

  مستقيم نشد.  طور بهلحظات نيز حاضر به ورود به صحنه سوريه  ترين بحرانيحتي در 
اما گـذر زمـان نشـان     ،ميانه استاز صحنه بحران در خاور آمريكا نشيني عقبظاهر امر گواه 

را بـراي  » رهبري«اوباما يك سياست هوشمندانه درقبال جهان اتخاذ كرده و معناي  كه داد
معنـاي مـديريت و نـه مداخلـه مسـتقيم در تمـامي        متحول ساخته است. رهبري بـه  آمريكا
 بيشتر مدنظر قرار گرفت.معناي واگذاري مسئوليت  و همچنين رهبري به ها بحران
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  آمريكانشيني  يي: چرا عقبآمريكاپايان صلح 
  1بامعناست؟در دوره اوباما از خاورميانه 

  
  مقدمه

اهرمـي بـراي    آمريكـا در ميانه جنگ جهاني دوم و حمالت يازدهم سـپتامبر، تـوان نظـامي    
رژيـم  حمايت از وضع موجود در شرايط بحراني در خاورميانـه بـوده اسـت. جنـگ اعـراب و      

، يـوم كيپـور در   1967در  روزه شـش ، جنـگ  1956در ، بحران سـوئز  1948در  صهيونيستي
در غيرمسـتقيم   طـور  به آمريكامواردي بودند كه  1980و جنگ ايران و عراق در دهه  ،1973
براي حفظ صلح بـا شكسـت    آمريكا مأموريتبحران لبنان و  ميان، دراين ؛ورود پيدا كردآنها 

رويكـرد خـويش را تغييـر داد و نيـروي      آمريكـا  ،مواجه شد، اما بـا حملـه عـراق بـه كويـت     
  مستقيم وارد بحراني در خاورميانه شد. طور به اش نظامي

را بـا   آمريكـا رژيم صهيونيستي و كشورهاي عرب منطقه،  ، انقالب ايراناما پيش از آن
هـار ايـران در   و م داد قـرار ر خاورميانه در كنار هم هدف حفظ ثبات سياسي، نظم و امنيت د

با نزديكي به كشورهاي عرب منطقـه اهـداف بسـياري را دنبـال      آمريكااولويت قرار گرفت. 
 ؛به جايگاه انكار ناشدني عربستان در بازار انرژي اشاره داشت توان مي كه از آن جمله كند مي

همچنين جايگاه اين كشور در ميان ديگر كشورهاي اسالمي سبب شده است تـا همگرايـي   
قرار گيرد و اين همگرايي امروز نيز در موضوعاتي نظير بحران سوريه  دستوركاربا رياض در 

. عربسـتان در عـراق و سـوريه بـا     كند ميو تالش رياض براي بركناري بشار اسد خودنمايي 
و  در منطقـه گشـود   گرايـي  افـراط ي افراطـي راه را بـراي گسـترش    سن هاي گروهحمايت از 

از ترس ازدست دادن پايگاه مبارز سني در سوريه  هاي گروهكه بسياري از  شداين  اش نتيجه
كـه  اخير آنچه  هاي سالدر نيستند.  حاضر به دريافت كمك از كشورهاي غربيشان،  مردمي

                                                 
1. Steven Simon & Jonathan Stevenson, "The End of Pax Americana: Why 
Washington’s Middle East Pullback Makes Sense", Foreign Affairs, Dec. 2015. 
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يل بـه بخشـي از   به نقطـه اوج رسـيد و تبـد    در عراق و سوريه ،در افغانستان شاهدش بوديم
  انه شده است.يمهويت مردم در خاور

خـارجي و همچنـين خـروج     هـاي  گـذاري  سـرمايه نبود امنيـت موجـب كـاهش ميـزان     
د كـه كمبـو   افتـد  مـي داخلي از كشورهاي منطقه شده است و اين درحالي اتفاق  هاي سرمايه

و نارضايتي اجتماعي كشورهاي منطقـه   ،، كاهش سطح كشاورزي، افزايش شمار بيكارانآب
موجب كاهش سطح رضـايت   آيندهنارضايتي اجتماعي و نااميدي نسبت به  ؛كند ميرا تهديد 

 طـوركلي  بـه هـا، نظاميـان و    تكنـوكرات  كردگـان،  تحصيلشده و  اي خاورميانه هاي دولتاز 
سياسي و مذهبي توسط جمعيت تندرو  گرايي افراطو  شوند ميجمعيت معتدل به حاشيه رانده 

  .شود ميجلو رانده  به
  

  قدرتمند اما ناتوان
، خاورميانه نيـز دسـتخوش تغييـرات شـگرفي شـد؛      آمريكازمان با تغيير سياست خارجي  هم

نظـامي   هـاي  قابليـت و عدم تقارن ميـان   ،خيزش داعش، ورود نيروهاي غيردولتي و جهاني
چالش كشيدن پتانسيل قدرت سنتي  در پاسخ به تهديدات فوري در منطقه موجبات به آمريكا
 خاورميانـه در  آمريكـا ، منافع شـركاي اسـتراتژيك   ديگر طرفرا فراهم آورده است. از آمريكا

  متناقض هستند. گاهي بسيار متعدد و
وهاي ويژه در عراق حضور نظامي دارد و ساختار ارتش و نير رسماً ،2006از سال  آمريكا

تـا بـا    كنـد  بازسازي مينامنظم و تهديدات امنيتي  هاي جنگبراي مقابله با را در اين كشور 
ايـن اسـتراتژي بـا     ،امـا در عمـل   .كنـد استقرار امنيت از تسري بحران در منطقه جلوگيري 

كـار آمـدن نيروهـايي كـه مرزهـاي سياسـي و        با خيزش داعش و روي شكست مواجه شد؛
در مقابـل  كـه  ايـن تـوان را دارد    آمريكـا  حال درعيناما  .شناختند نميرسميت  فرهنگي را به

  آرام در منطقه وارد ميدان شود. هاي دولتامكان برهم خوردن نظم و امنيت در 
ات بسـياري را  افغانستان تـا بحـران سـوريه اشـتباه     جنگ در، از داند مي خوبي به آمريكا

در منطقـه   گرايـي  افراطكردن  كن ريشه داند ميمرتكب شده و از تمامي آن پند گرفته است؛ 
 تـر  مهـم امـا از همـه    ؛درپيش خواهد داشـت  اي طوالنينخواهد بود و راه  مدت كوتاهجنگي 

بـراي افكـار    اي كننده قانعبراي ورود به جنگي بلندمدت در خاورميانه بايد داليل  دريافته كه
اين راه نيازمند وجود يـك اراده سياسـي مسـتحكم و     زيرا ؛بياورد المللي بينعمومي داخل و 
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  است. المللي بين وچراي چون بيت حماي
مالي، افزايش  هاي هزينه در خاورميانه دارد؛ مداخله عدمداليل بسياري براي  آمريكاالبته 

ازسوي شركاي غربي ايـن كشـور    گرايي جانبه يكو اتهام  ،يي در منطقهآمريكااحساسات ضد
داليلـي نظيـر مبـارزه بـا      حتـي بـه   خاورميانهرا در تصميم خود براي ورود به صحنه بحراني 
از هواپيماهـاي بـدون    گيـري  بهـره  اي برهـه تروريسم مردد كرده اسـت. از همـين روي، در   

در اولويت قـرار گرفـت،    ويژه هاي يگانعمليات  ،ها تروريستسرنشين براي بمباران مواضع 
وجهـه   المللـي  بيناما خسارات ناخواسته ناشي از حمالت اين هواپيماها و افزايش اعتراضات 

حملـه بـه مقـر طالبـان در     بـراي نمونـه،    مخدوش كرد؛نظامي را بسيار  عملياتاين نوع از 
نسـاني  تلفات ا حال درعينافغانستان كه منجر به مرگ و دستگيري شمار زيادي از آنان شد، 

گرديد.  گرايان افراطو خشم مردم موجب نزديكي بيشتر آنان به  ،در پي داشتبسياري را نيز 
بـا قواعـد خـاص حـاكم در      بايست مي خاورميانهدر صحنه  اريذگ سياستروي براي  ازهمين

 آمريكـا سـبب   همين به. دهند مينتيجه عكس  ها استراتژي ،صورت اين درغير ؛منطقه آشنا بود
اوبامـا   ميلـي  بيدارد و اين امر در  اي خاورميانهبه موضوعات  ورودترديد محكمي براي عدم 

  براي دخالت مستقيم در سوريه نمود روشني يافت.
  

  در خاورميانه آمريكادغدغه اصلي 
را به خـود   متحده اياالتخاورميانه بخش مهمي از استراتژي امنيتي  ،در حداقل دو دهه اخير

خاورميانـه اولويـت    زده آشـوب اختصاص داده است. ايجاد و استقرار صلح و امنيت در منطقه 
دريافتـه اسـت كـه بـه      خوبي به آمريكا زيرا ؛روشن كامالً داليل به هم آنبوده،  آمريكااصلي 

براي خود دارد  اي شده تعريفجهان منافع  جاي جايدر  اش پيچيدهسبب ماهيت چندوجهي و 
؛ زيـرا  در اروپا، آسيا و اقيـانوس آرام اثرگـذار اسـت    آمريكابحران در خاورميانه روي منافع و 

  .سازد ميكامل معطوف به خود  طور بهرا  آمريكاتمركز و توان 
اسـت.   1»موازنـه دور از كرانـه  « متحـده  اياالتبهترين استراتژي براي  ،در شرايط حاضر

 سـازي  ملـت از  نظـر  صـرف با خودداري از مشـاركت در عمليـات نظـامي،     بايست مي آمريكا
 منافع خـويش در منطقـه متمركـز شـود؛     حفاظت واعمال نفوذ  هاي اهرمامپرياليستي، روي 

بايد از ورود به جنگ مگر وجود تهديدي فوري و واقعي بپرهيزد و تنهـا   آمريكااساس،  براين
                                                 
1. Offshore Balancing 
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 گرفته شكل آمريكااساس، برداشتي در ميان دشمنان  برهمينكشد.  دوش برنقش مديريت را 
كـه   شـود  مـي نگتن درحال بررسي دائمي شرايط است و تنها درصورتي وارد صحنه يكه واش

 بسياري از اوبامـا انتقـاد كننـد    ين امر سبب شدهم برسد؛ بازگشت غيرقابلبحران به سطحي 
تهـران در   نمـايي  قـدرت يش او و اطمينان ايران از اين موضوع موجـب افـزا   مداخله عدم كه

  منطقه شده است.
  
  نام ايران ، خاورميانه و موضوعي بهآمريكا

 آمريكـا ورود ايران و ديگر كشورهاي منطقه به صحنه عراق، سوريه و يمن موجبات هـراس  
مهمي كه روي  سؤالاست.  آوردهبا ايران را فراهم  اي هستهشدن معامله  دار خدشهاز امكان 

الگويي براي  تواند مي اي هسته آيا توافق وجود دارد اين است كه ييآمريكاميز سياستمداران 
  باشد؟ آمريكاروابط ايران و  آينده

در بسياري از كشورهاي منطقه نفـوذ دارد و منـافع    اي منطقهيك قدرت  عنوان بهايران 
 ؟جاسـت حوزه اين منـافع ك كه بايد دريابد  آمريكا؛ كند ميرا با جديت پيگيري  اي شده تعريف

ايران بر سر چه موضوعاتي حاضر به مذاكره و گفتگوست و خط قرمزهاي تهران كجاسـت؟  
 آن قدرت پس از سرنگوني صدام و جمعيت شيعه خألورود ايران به صحنه عراق با توجه به 

ن را در اما بحران بحرين، يمن و سوريه تالش بـراي محـدود كـردن ايـرا     .بود ناپذير اجتناب
 نظـامي  شـبه . اين درحالي است كه حضور ايران در لبنان و حمايت از گروه داد قراركار دستور

  شده است. آمريكاو  رژيم صهيونيستي ايجاد بدبيني ديرينه حماس موجب
سـوريه   كـه  رود ميريه است. ترس آن نكته حائز اهميت ديگر، سرنوشت بشار اسد و سو

با استفاده  بايست مي رو ازاين نخواهد بود؛ كس هيچد و اين به سود شوتبديل به ويتنام ايران 
قابـل مـديريت   غيرو شـرايط   زا بحـران خـروج  ، از از شرايط موجود و اتحـاد حـداقلي حاضـر   

تبديل به سكوي پرش ايرانـي شـود كـه     تواند مي، سوريه حال درعينعمل آورد.  جلوگيري به
  ال شده است.با شدت بيشتري دنب اش اي منطقهماجراجويي  اي هسته توافقپس از 

 مراعـات نـاگزير از   ،سـو  يكاز ؛ شده است اي لبهتبديل به شمشير دو  آمريكاايران براي 
نزديكي به ايران بـه معنـاي دلسـردي متحـدان      ،ديگر ازسويو توافق و روابط با ايران است 

هنـر   جهـت،  بـدين  خواهـد بـود؛   رژيم صهيونيستياستراتژيك او در منطقه نظير عربستان و 
  نگتن در ايجاد تعادل ميان اين دو خواهد بود.يديپلماسي واش
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 مؤسسه فرهنگي مطالعات
 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

  ها مهرهلزوم چينش مجدد 
ي خـود را درك  سياست خـارج  هاي اولويتتغيير در  لزوم ،پس از حوادث يازدهم سپتامبر آمريكا
قـدم بـه دوران جديـدي     خاورميانـه  ،در كشورهايي نظير مصر و سـوريه نشـان داد   ها قيامكرد. 

  نمايان ساخت. تر جديرا به صورتي  آمريكاگزارده كه اين امر لزوم بازنگري در راهبرد 
هر لحظه درحال تغيير است و افزايش سطح آگـاهي   خاورميانهبايد بداند فضا در  آمريكا

، رو ازايـن  و نگاه خـارج بـدان داشـته اسـت؛     سزايي در لزوم اين تغيير در داخل همردم نقش ب
پايان بحران در حاضر  درحالحضور كالسيك با ابزارهاي قديمي ديگر پاسخگو نخواهد بود. 

بـدون   هـم  آنكـه   قـرار دارد  آمريكـا سوريه و شكست داعش در اولويت راهبردهاي امنيتي 
بايـد بـا بـه رسـميت شـناختن       آمريكا، رو ازاين ؛قدرت نظامي عملي نخواهد بود كارگيري به

  گران اصلي و ايجاد يك توافق سياسي موضوع سوريه را مديريت كند.تمامي بازي
طـرف مقابـل و    در صورت پذيرش جايگـاه  كه با ايران نشان داد اي هستهتجربه توافق 

بر سر موضوعات جدي مذاكره كرد. انعقاد يـك توافـق    توان مي ،رسميت شناختن منافع او به
سياسـي باشـد.    حـل  راهگام دوم از ايده اولويت يافتن  تواند ميسياسي بر سر موضوع سوريه 

گسترش دامنه تهديد داعش دليل مناسبي براي دور يك ميز نشستن تمامي بازيگران اسـت  
  .سازد مي تر پررنگنزديك  چندان نهو اميد براي پايان جنگ در سوريه را در آينده 

  
  خروج هوشمندانه

يك ابرقدرت ناگزير از پذيرش اين واقعيت است.  عنوان به آمريكاحال تغيير است و جهان در
جهـان بـراي حـل بحـران تـوان هـر        جـاي  جايتكيه صرف به نيروي نظامي و مداخله در 

ايـن فرسـايش قـدرت     تـوجهي  بـي و درصـورت   دهـد  ميبازيگري را در طول زمان كاهش 
او اين اجـازه  يك هژمون به  عنوان به آمريكااما جايگاه  ؛موجبات سقوط را فراهم خواهد آورد

شـانه خـالي كنـد و در گـرداب      هـايش  مسـئوليت از زير بار تمـامي   سرعت بهكه  دهد نميرا 
، نحـوه واگـذاري مسـئوليت و سـهيم كـردن ديگـر       رو ازايـن گـذارد.  ببريتانيا قدم  امپراتوري

از ايـن  خروج  ؛ زيرااست آمريكابازيگران هنر اصلي صاحبان فكر در دستگاه سياست خارجي 
  را ضعيف و دشمنان او را جسورتر سازد. آمريكامتحدان استراتژيك  تواند ميموضوع، 

در دوران اوباما احساس شد و مبناي دكترين  عاقالنه، لزوم اتخاذ رويكردي بنابراين
بـازيگران   پـذيري  مسـئوليت او بنيان نظري خود را بـر   ؛سياست خارجي او را تشكيل داد
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بايـد بهـايِ    خواهند ميگر كشورهاي منطقه امنيت ا :و گفت داد قراربراي امنيت منطقه 
  آن را نيز بپردازند.

  
  كالم آخر

احسـاس   آمريكالزوم تغيير در راهبرد امنيتي  ،تبعِ آن خاورميانه بهو  المللي بينبا تغيير فضاي 
لزوم اين تغيير  آمريكااجتماعي در داخل و خارج از  نارضايتيشد. بحران اقتصادي و افزايش 

كاهش حجـم   ،كار آمدن اوباما روي بامطرح كرد. در چنين شرايطي و  تري جدي صورت بهرا 
كار در دستور ساير كشورها پذيري مسئوليتو افزايش  اياالت متحده المللي بين هاي مسئوليت

و از  ،دشـ  مـي بازتعريف  بايست مييك هژمون  عنوان به آمريكااز ديد وي، نقش  ؛گرفت قرار
  .كرد ميمداخله مستقيم به مديريت تغيير پيدا 

را مـتهم بـه    آمريكـا مخالفان بسياري را همراه داشت و بسـياري   قطع طور بهاين تغيير 
نقطه اتكاي كردند؛ اما  اش المللي بين هاي مسئوليتبار  و شانه خالي كردن از زيرِ نشيني عقب

 جهـت  بـازيگران و اسـتقالل بيشـترِ    ردادن مسـئوليت بيشـت  قـرار  اين اسـتراتژي بـر مـدار    
  است. منافعشانبراي كسب  آفريني نقش

نقطه حساس در اين استراتژي نحوه تفويض اختيارات و خـروج بـا كمتـرين هزينـه بـراي      
خاورميانه بازيگران اصلي نظير ايران، عربستان سـعودي   در موضوعِ كم ؛ زيرا دستمنطقه است

 حـال  درعـين حاضر به پذيرش نقش و جايگاه ديگري در منطقه نيسـتند و   رژيم صهيونيستيو 
  خاورميانه نشان داده بدون خواست اين بازيگران منطقه روي آسايش را نخواهد ديد.


