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جو بایدن و آیندۀ مدیریت نظم منطقه ای در غرب آسیا 

)فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم(

مقدمه

قرارگرفتن امریکا در سراشیبی نزولی چرخۀ قدرت جهانی، در مقابل صعود رقبایی مانند چین و روسیه و 
ایران در نظم های منطقه ای، در کنار شکل گیری بحران های مالی و اقتصادی، چرخش راهبردی در سیاست های 
اهمیت  داشتن  به دلیل  که  است  مناطقی  از  یکی  آسیا  غرب  است.  ساخته  را ضروری  کشور  این  منطقه ای 
ژئواستراتژیکی در صحنۀ عملیات جهانی برای امریکا و نیز به سبب شرایط پیچیدۀ ساختاری اش، باعث شده 
است امریکا، بیش از هر منطقه ای، به تغییرات اساسی در راهبرد های امنیتی خود در این منطقه نیازمند باشد. 
بازدارندگی و  پایدار  ایجاد ساختار  برای  آنکه  از  بیش  منطقه  ایاالت متحده در  اقدامات چهار سال گذشتۀ 
مدیریت نظم در غرب آسیا باشد، سبب بی ثباتی و ایجاد چالش بوده است. در عین حال از نظر رهبران جدید 
امریکا، تهدیدات در منطقه فراتر از تهدید ناشی از گروه های افراطی و برنامۀ هسته ای ایران، گسترش یافته 
است. پس، می توان گفت مهم ترین هدف جو بایدن در چهار سال آینده، ایجاد سپری دفاعی برای مقابله با 
چالش های امنیتی امریکا در غرب آسیاست. دولت بایدن در راستای ایجاد این ساختار بازدارندگی و دفاعی 
جدید در غرب آسیا، قطعًا رویکردی فراتر از مسائلی مانند افراط گرایی و روند صلح اسرائیل- فلسطین خواهد 
داشت؛ چراکه این کشور برای دستیابی به چنین هدفی باید مشارکت های امنیتی خود را با کشورهای عربی 

بازسازی و تقویت کند و طیف گسترده ای از موضوعات امنیتی جدید را در دستورکار قرار دهد.

هیچ راه حل آسان یا ساده ای برای حل این چالش های امنیتی امریکا در غرب آسیا وجود ندارد و بسیاری 
از آن ها به سال ها تالش و بردباری احتیاج دارند. با وجود این، ایاالت متحده به دلیل اینکه طیف گسترده ای از 
امکانات راهبردی را در منطقۀ غرب آسیا در اختیار دارد، در راستای مقابله با چالش های امنیتی خود در منطقه 

دارای گزینه های گسترده ای است. 

1. اهداف کالن امریکا در چهار سال آینده در غرب آسیا
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جو بایدن با رویکردی واقع گرایانه به چالش امنیتی غرب آسیا، در راستای پاسخ همه جانبه تر به این چالش ها 
در چهار سال آینده، روی این گزینه ها تمرکز خواهد کرد:

  1. 1. بازیابی اعتماد به ایاالت متحده به عنوان شریکی راهبردی

سبب  فارس،  خلیج  منطقۀ  آیندۀ  در  امریکایی  نیروهای  جایگاه  تعریف نشدن  و  نظامی  نیروهای  کاهش 
کم رنگ شدن اعتماد شرکای عربی به این کشور شده است. امریکا با تأکید بیشتر بر موضوع فروش اسلحه و 
تقسیم بار مدیریت امور منطقه به دوش شرکای راهبردی عرب خود، آن ها را از خود دور کرده است. مضاف 
بر این، باید چالش های ناشی از تحکیم قدرت بشار اسد در سوریه، چالش های روزافزون ترکیه در منطقه، 
بی ثباتی عراق، رشد قدرت و نفوذ ایران، افزایش فروش تسلیحاتی روسیه در منطقه، توافق راهبردی چین و 
ایران و در نهایت نیاز به یافتن راه حلی برای بی ثباتی یمن را نیز ذکر کرد. این اشتباهات راهبردی عمدتًا نتیجۀ 
تصمیمات کاخ سفید، به ویژه در چهار سال گذشته است. با وجود این، روابط نظامی امریکا با کشورهای عربی 
نسبتًا قوی است و فرصت برای ایجاد ساختارِ بسیار مؤثر بازدارندگی و دفاع منطقه ای و همین  طور، بهبود 
ثبات کشورهای منطقه وجود دارد؛ اما این اقدام بیش از هر چیزی نیازمند اثبات این موضوع است که امریکا 
شریک راهبردی مطمئن و پایداری است. این پیام باید به طوری مؤثر به رهبران کشورهای عربی و مردم و 

ارتش آن ها ابالغ شود. 

در این راستا، ایاالت متحده باید به شرکای عرب خود اطمینان دهد نیروهای اصلی مستقر در منطقه را 
حفظ خواهد کرد. این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که نشان خواهد داد امریکا به جای تقسیم بار 
و فروش تسلیحات به دنبال ایجاد ساختارهای امنیت جمعی مؤثر در منطقه است. همچنین، این پیام مهم را به 
رهبران کشورهای عرب ارسال خواهد کرد که امریکا با آن ها در موضوعات امنیتی راهبردی و کلیدی منطقه، 

هم فکر و در تعامل است.

  1. 2. گسترش نقش سنتکام برای ایجاد سپر دفاعی کارآمد برای شورای همکاری خلیج فارس

گرچه اظهارات و اقدامات اعضای کاخ سفید و سایر مقامات ارشد تصمیم گیری امریکا نقش مهمی در بازسازی 
مشارکت های راهبردی دارد، نقش مؤثرتر را فرماندهی مرکزی امریکا )سنتکام( ایفا خواهد کرد. کلید موفقیت 
سنتکام، اقدام نظامی شفاف و مستمر است که نشان دهندۀ تعهد ایاالت متحده به مشارکت های راهبردی واقعی 
با کشورهای شریک به عنوان متحدان و شرکای واقعی است؛ چراکه بزرگ ترین دغدغۀ کشورهای عربی اثبات 

تعهد دفاعی و نظامی امریکا برای آن هاست.

سنتکام اصلی ترین فرماندهی نظامی ایاالت متحده در منطقۀ غرب آسیاست که ساختار واقعی و ملموسی 
را برای بازسازی و تقویت مشارکت های راهبردی ایاالت متحده در منطقه فراهم می کند. شکست در روابط 
راهبردی ایاالت متحده با شرکای عرب خود از سال 3002 تاکنون عمدتًا سیاسی بوده و در سطح کاخ سفید 
رخ داده است. در دورۀ پس از حمله امریکا به عراق، ایاالت متحده بر جناح های افراطی بسیاری چیره شده 
تجزیۀ  از  ناشی  تبعات  از  دقیق  ارزیابی  در  متحده  ایاالت  نمی تواند شکست  منطقه  در  هیچ کس  اما  است؛ 
نیروهای نظامی عراق، ناتوانی عراق برای مهار ایران و اعمال بازدارندگی در مقابل آن و نیز تقسیم مداوم دولت 
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عراق به ترکیبی ناپایدار از اختالفات فرقه ای و مذهبی را نادیده بگیرد. 

این امر دربارۀ فشارهای کاخ سفید برای کاهش نیروهای امریکایی، تأکید بر فروش اسلحه، تأکید بر فشار 
حداکثری بر ایران به جای اتخاذ راهبرد مؤثر برای مقابله با این کشور، نبود مشارکت راهبردی معیّن با عراق، 
نداشتن استراتژی معیّن برای مقابله با تروریسم و در نهایت افزایش بار ناشی از مدیریت نظم در مناطق به 
دوش متحدان، به جای تالش برای ایجاد ساختار بازدارندگی مؤثر و نیروهای کارآمد منطقه ای که تا حد امکان 

قابلیت همکاری و مأموریت داشته باشند نیز صادق است. 

با وجود این، با توجه به بسترهای مناسب موجود در منطقه برای امریکایی ها فرصت ایجاد ساختار پایدار 
و منسجم بازدارندگی و دفاع منطقه ای وجود دارد. سنتکام روابط مستحکم نظامی خود را با متحدان حفظ 
برای  امارات، بحرین و مصر فرصت جدیدی را  از سوی عربستان سعودی،  پایان تحریم قطر  کرده است. 
امریکا در منطقه فراهم کرده است. شورای همکاری خلیج فارس  با محوریت  امنیت جمعی  ایجاد سیستم 
ابزاری بالقوه برای تقویت جنبه های نظامی اتحاد بین ایاالت متحده، متحدان اروپایی آن و کشورهای عضو 
شورا، یعنی بحرین، کویت، عمان ، قطر، امارات و عربستان سعودی است. برای امریکایی ها هنوز امکان تبدیل 
عراق به شریک راهبردی واقعی وجود دارد. افزودن مصر و اردن به چنین تالش هایی در سطح سنتکام، یافتن 
راهکارهایی برای گنجاندن عراق و ایجاد گفت وگوی راهبردی تدریجی که شامل رژیم صهیونیستی باشد نیز 

از دیگر گزینه های قابل طرح هستند.

جو بایدن برای موفقیت به دنبال این است که نشان دهد سنتکام نیروهای کافی را برای حمایت از شرکای 
عرب خود در منطقه حفظ خواهد کرد و اینکه این شرکا از پیشرفت در توانایی عملیاتی نیروهای ایاالت 
متحده بهره مند خواهند شد. در این راستا، امریکا تالش خواهد کرد به متحدان عرب خود اطمینان دهد از 
ارتباطات  امنیت داده ها و  پیشرفته، مدیریت  مانند عرضۀ سیستم های هشدار  قابلیت های منحصربه فرد خود 
امنیتی، قابلیت های اطالعاتی و توانایی های نظارتی و شناسایی پیشرفته استفاده خواهد کرد. سنتکام فرصت 
منحصربه فردی برای بازسازی و گسترش برنامه ریزی ها و نوسازی نیروها همراه با گفت وگوهایی که محورشان 
طرح ریزی مشارکت های چندجانبه و رهبری گسترده تر است، فراهم می کند. گام مهم برای ایجاد مشارکت 

راهبردی با کشورهای عربی تمایل به انتشار بیانیه وضعیت ساالنۀ سنتکام توسط امریکاست. 

انتشار این بیانیه از این منظر اهمیت دارد که تحول تهدیدات، توانایی های مشارکتی نیروهای امریکایی، 
نیروهای متحدان و سطح نسبی هزینه ها و تالش های نظامی را تبیین می کند. این اقدام عالوه بر اینکه می تواند 
تبلیغات  با  فعال  به طور  می تواند  باشد،  مؤثرتر  بازدارندگی  ایجاد  راستای  در  نظامی  اقدامات  برای  مبنایی 
خصمانه، جنگ اطالعاتی و تئوری های توطئه نیز مقابله کند. کمک به رفع شکاف اطالعاتی بین نخبگان و 
اقدامات نیروهای نظامی ایاالت متحده و نیروهای نظامی متحدان، مقابله با عدم درک عمومی و پشتیبانی از 
این اقدامات امنیتی که اکنون مشکلی اساسی در ایجاد و حفظ مشارکت های راهبردی است، از دیگر مزایای 

این اقدام است. 

  1. 3. بازگرداندن تأکیدات ایاالت متحده بر حقوق بشر و حاکمیت قانون
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تهدیدهای ایران، افراط گرایی، چالش های ترکیه و نیز فشارهای روسیه و چین این فرصت را به ایاالت متحده 
می دهند که سنتکام را به ساختاری باثبات برای مشارکت در ایجاد بازدارندگی منطقه ای تبدیل کند. البته این 
مهم نیازمند تمرکز و تالش ایاالت متحده بر ایجاد چنین توانایی هایی و همچنین احترام مناسب و درنظرگرفتن 
شرایط سیاسی شرکای عرب منطقه ای این کشور است. به عبارت دقیق تر، ایاالت متحدۀ جو بایدن نمی خواهد 
شرکای راهبردی خود را از طریق افزایش هزینه های دفاعی ، تقسیم بار و فروش تسلیحات، در راستای انجام 

اصالحات مدنی، تحت فشار قرار دهد.

انجام اصالحات سیاسی است. پس جو  احترام به معنای واردنکردن فشار زیاد بر کشورهای عربی برای 
بایدن تالش خواهد کرد با بازیابی گذشته، این مهم را در بستر ترغیب و تشویق شرکای عرب خود برای 
پیگیری آزادی، حاکمیت مناسب قانون، حقوق بشر و اصالحات دمکراتیک به انجام رساند؛ چراکه تجربۀ 
حرکت مصر به سمت خرید تجهیزات روسی و فرانسوی نشان داده است تهدید شرکا یا قطع فروش تسلیحات 

به آن ها، به احتمال زیاد، آن ها را به سمت چین، روسیه و سایر کشورها سوق می دهد. 

پس، ایاالت متحده در چهار سال آینده تالش خواهد کرد به وضوح نشان دهد حمایت از اصالحات مدنی 
و اقتصادی برای دستیابی به ثبات و مبارزه با افراط گرایی به اندازۀ پیشرفت در ایجاد نیروهای نظامی و توان 

دفاعی برای ایجاد بازدارندگی مهم خواهد بود. 

  1. 4. ارزیابی مجدد اهمیت راهبردی غرب آسیا

ایاالت متحده در چهار سال آینده برای ابقای حضور خود در منطقه تالش خواهد کرد اهمیت راهبردی منطقۀ 
به سطح  ایاالت متحده  نفت  ارزیابی کند. گرچه واردات  را دوباره  فارس  به طور ویژه خلیج  آسیا و  غرب 
بسیار کمی رسیده است، ایاالت متحده در حال حاضر اهمیت صادرات نفت خلیج فارس را از نظر واقعیت 
فراهم کردن 02 درصد از نفت جهان همچنان مدنظر دارد؛ چراکه این موضوع هم تأثیر جهانی گسترده ای دارد 

و هم بر اقتصاد ایاالت متحده تأثیر راهبردی مهمی می  گذارد.

عالوه بر این، ایاالت متحده نه تنها به ارزیابی واقع بینانه تر از اهمیت راهبردی تأمین جریان جهانی صادرات 
نیاز دارد، بلکه اکنون باید برای شرکای عرب خود روشن کند که دلیل اصلی برای  خلیج فارس به جهان 
حضور در خلیج فارس کمک به آن ها برای ایجاد ساختار پایدار بازدارندگی است. انجام ندادن این کار یکی 
از دالیلی است که کشورهای خلیج فارس را در افزایش تعهد ایاالت متحده به امنیت خلیج فارس به تردید 

می افکند.

2. راهکارهای احتمالی جو بایدن برای مقابله با چالش های امنیتی امریکا در غرب آسیا

  2. 1. نگاهی فراتر از تروریسم و افراط گرایی

گرچه تروریسم و افراط گرایی تا حدودی تضعیف شده اند، همچنان تهدید و خطر ناشی از آن ها پابرجاست. 
ایاالت متحده تالش خواهد کرد با بزرگ نمایی این واقعیت که خالفت داعش و تهدیدات تروریستِی ناشی 
از آن از میان نرفته است، حضور نظامی خود در عراق و سوریه و به طور کلی منطقه را حفظ کند. در کنار 
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این موضوع، ایاالت متحده تالش خواهد کرد تمرکز خود را بر ایران و قدرتمندترین گروه های نیابتی آن در 
منطقه بگذارد. 

  2. 2. رقابت راهبردی با چین، روسیه، ایران و ترکیه

ایاالت متحده در رقابت راهبردی مستقیم با چین، روسیه، ایران و به میزان کمتر با ترکیه است. این موضوع به 
افزایش حضور روسیه و ایران در سوریه و همچنین تالش های جدید روسیه و چین برای فروش تسلیحات 

و پشتیبانی فنی به شرکای راهبردی امریکا منجر شده است.

چین و ایران در حال تالش برای عملیاتی کردن سند 52سالۀ همکاری راهبردی خود با یکدیگرند. چین 
اولین پایگاه خود را در منطقه در جیبوتی ایجاد کرده است و به نظر می رسد این کشور در حال استقرار چنین 

طرحی در پاکستان نیز هست.

ترکیه به شدت از هم سویی گذشتۀ خود با ناتو و امریکا دور شده است. این کشور در حال خرید عمدۀ 
تسلیحات نظامی خود از روسیه است. همچنین، این کشور در حال حاضر نقش فزاینده ای در سوریه، عراق، 

قطر و منطقه دارد و همین سبب می شود تالش های امنیتی ایاالت متحده در منطقه با چالش روبه رو شود.

جو بایدن با آگاهی از چنین شرایطی برای امریکا در نظم منطقه ای غرب آسیا تالش خواهد کرد با این 
چالش ها مقابله کند. این کشور تالش خواهد کرد راهبرد خود را با این شریط جدید ناشی از رقابت نظامی 
و غیرنظامی با چین، روسیه و ایران تطبیق دهد. در شرایط حاضر، ایاالت متحده با چالشی فراتر از رویارویی 
مستقیم نظامی و درگیری های بزرگ در سطح جهانی با این کشورها روبه روست؛ چراکه چین، روسیه و ایران 
رقابت خود با امریکا را با کشاندن در سطح نظم های منطقه ای و حتی در درون کشورهای مختلف، بسیار 

پیچیده و گسترده کرده اند. 

  2. 3. تدوین راهبرد مشخص در قبال سوریه و لبنان

ایاالت متحده در دورۀ جدید به دنبال تمرکز بر منطقه در سطح کالن آن و نه فقط موضوعات خاصی مانند 
ایران،  اینکه تیم جدید سیاسی کاخ سفید در موضوع هسته ای  ایران است. برای مثال،  از  چالش های ناشی 
طرح گفت وگوهای جامع و فراگیر منطقه ای را مطرح می کند، در راستای همین نگاه کالن جدید این کشور 
قرار دارد؛ چراکه ایران گرچه تهدیدی اصلی برای امریکا در سطح منطقه محسوب می شود، تهدیدی در کنار 
بسیاری دیگر از تهدیداِت مطرح است. به نظر می رسد ایاالت متحده نمی خواهد صرفًا به تمرکز فعلی خود 
در تحریم ایران و مقابله با این کشور به بهای نادیده گرفتن تهدیدهای دیگر در منطقه بسنده کند. حداقل از 
سال 1102 ایاالت متحده راهبرد معتبری برای مواجهه با سوریه و لبنان نداشته است. تثبیت فزایندۀ قدرت 
اسد در سوریه چالشی بزرگ برای منافع راهبردی ایاالت متحده در منطقه است. نقش حزب اهلل در لبنان که به 

کشوری شکست خورده تبدیل شده است، چالش دیگر پیش  روی امریکاست.

نقش ترکیه و نیز شکل حضور روسیه و حزب اهلل و ایران در سوریه تهدیدات نظامی و امنیتی بسیار مهمی 
با این حال روشن است که ایاالت متحده برای مهار این  برای منافع امریکا در سوریه محسوب می شوند. 
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تهدیدات در دورۀ بایدن به دنبال تدوین راهبردی به منظور همکاری چندجانبه با اسرائیل و شرکای عرب خود 
در منطقه است. دولت بایدن و شرکای راهبردی آن به دلیل افزایش قدرت و نفوذ ایران و روسیه در منطقه طی 
چهار سال آینده با تهدید فزاینده در سوریه روبه رو خواهند شد. از نظر امریکایی ها حضور راهبردی این کشور 
در خلیج فارس و منطقه باید صریحًا خطر ایجاد ارتش جدید سوریه به رهبری بشار اسد و تهدیدات ناشی از 
ایران و حزب اهلل در سوریه و لبنان را از منظر خطر درگیری های بزرگ و درگیری های محدود در نظر بگیرد. 

  2. 4. تمرکز بر عراق به عنوان سنگ بنای راهبردی

عراق سنگ بنای اساسی برای هر ساختار امنیتی ایاالت متحده در منطقۀ غرب آسیاست. تبدیل عراق به شریک 
راهبردی قوی، برجستگی ژئوپلیتکی مهمی برای ایاالت متحده در منطقه ایجاد خواهد کرد. موقعیت عراق، 
ایران را از سوریه جدا می کند؛ پس ایجاد عراق مستقل و قدرتمند از نظر امریکایی ها، راهی بالقوه برای مهار 
در  امریکایی ها  برای  روشن  موضوع همچنین چشم اندازی  این  است.  منطقه  در  ایران  نظامی  جاه طلبی های 
راستای ایجاد اتحادی بسیار قوی بین کشورهای عربی خلیج فارس به عنوان تأمین کنندگان عمدۀ نفت و گاز 

را فراهم می کند.

در حال حاضر، وارد کردن عراق به اتحاد راهبردی مستحکم با امریکا با چالش های بزرگی روبه روست. 
با این کشور نداشته  ایاالت متحده از زمان حمله به عراق در سال 3002 هرگز راهبرد پایداری در ارتباط 
است. با وجود نقش مهمی که ایاالت متحده از سال 3002  در دو جنگ در عراق ایفا کرده است، تالش های 
این کشور برای ایجاد این مشارکت راهبردی  با عراق، ضعیف برنامه ریزی و اجرا شده است. به همین دلیل، 
آن ها اکنون در آستانۀ شکست کامل در عراق هستند. این در حالی است که در سوی مقابل، جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان مهم ترین هماورد امریکا در عراق، در چند سال گذشته با اقدامات خود قدرت و نفوذ خود را 

در عراق گسترش داده است. 

از زمان شکست خالفت داعش در عراق و سوریه، ایاالت متحده به طور مداوم نیروهای خود، استفاده از 
پایگاه ها، امکانات، اقدامات آموزشی و سایر مساعدت های خود در عراق را کاهش داده است. اهمیت این 
موضوع به این دلیل است که افزایش مداوم قدرت و نفوذ ایران چالش هایی اساسی را برای حضور نظامی 
امریکایی ها در عراق ایجاد خواهد کرد؛ همان  طور که در حال حاضر نیز امریکایی ها با چالش های سیاسی، 

حقوقی و امنیتی فراوانی برای ابقای حضور خود در عراق روبه رو هستند. 

مشارکت  ساختار  ایجاد  دربارۀ   0202 ژوئن  راهبردی  مذاکرۀ  قالب  در  تالش هایی  متحده  ایاالت  گرچه 
راهبردی با عراق انجام داده است، این تالش ها تاکنون نتیجۀ چندانی نداشته است. تا ژانویۀ 1202، نیروهای 
نظامی ایاالت متحده به 2هزار و 005 نفر تقلیل خواهند یافت. همچنین، ایاالت متحده از بیشتِر پایگاه ها و 
تأسیسات خود در عراق خارج خواهد شد و تالش های این کشور برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی 
عراق نیزکاهش خواهد یافت. تالش های ایاالت متحده برای تجهیز نیروهای عراقی به سالح های مدرن مانند 

تانک F-61 و M-1 نیز نتوانسته است مؤثر باشد و عراق به سیستم های روسی روی آورده است.
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تالش ها برای ایجاد دولت مرکزی قدرتمند و مؤثر در عراق نیز موفقیت محدودی داشته است. این در حالی 
است که در سوی مقابل، نفوذ ایران به طور فزاینده ای در حال افزایش است. تالش های دولت عراق برای ایجاد 
نیروهای امنیتی  که بتوانند از کشور دفاع کنند، پیشرفت محدودی داشته است. اقتصاد عراق در حال فروپاشی 

است و دولت عراق در بسیاری از مناطق این کشور عملکرد خوبی نداشته است. 

ایجاد مشارکت راهبردی  بایدن در کوتاه ترین زمان ممکن در راستای  این شرایط سبب خواهد شد جو 
واقعی با عراق وارد عمل شود. جو بایدن در ارتباط با عراق تالش خواهد کرد کمک های اقتصادی، آموزش 
مناسب نظامی و تشویق عراق برای مشارکت با اردن و کشورهای خلیج فارس را در رأس برنامه های خود قرار 
هد. امریکا تالش خواهد کرد در یک سال آینده از طریق بانک جهانی برای مقابله با بحران اقتصادی عراق و 
کمک به این کشور در اصالح ساختار حکومتی خود وارد عمل شود. ایاالت متحده در این زمینه یک هدف 
اساسی دارد و آن نیز مقابله با نفوذ ایران، روسیه و ترکیه در عراق است. از نظر رهبران امریکایی، اگر ایاالت 
متحده به سرعت عمل نکند و تا پایان سال 1202 برنامه های خود در ارتباط با عراق را عملیاتی نکند، احتماالً 

عراق به سنگ بنای راهبردی برای ایران و روسیه تبدیل خواهد شد. 

  2. 5. ایران، نگاهی فراتر از تحریم ها و برجام

ایران حیاتی است. تجارب  از  ناشی  تهدیدهای  با  مقابله  راستای  این چالش ها در  از  به هریک  پاسخ گویی 
نظامی راهکار  چهار سال گذشته نشان داده است که تحریم ها کارزار فشار حداکثری است و تهدیدهای 
مناسبی برای مقابله با ایران نیست. تاکنون تالش ها برای فلج کردن اقتصاد ایران و تغییر الگوی رفتاری این 
کشور از سوی امریکا با شکست روبه رو بوده است. به همین دلیل، ایاالت متحده فراتر از چالش های امنیتی 
ناشی از برجام، به دنبال ارائۀ راهکارهایی عملی برای مقابله با ایران در منطقه است که به ایجاد ساختار پایدار 
به  منوط  بازدارندگی  پایدار  ایجاد ساختار  راستای  در  امریکا  کند؛ چراکه هرگونه تالش  بازدارندگی کمک 

کاهش قدرت و نفوذ ایران در منطقه است. 

   2. 5. 1. مقابله با توسعۀ قدرت و نفوذ ایران

یکی از شکست های عمدۀ کاخ سفید از سال 3002 تاکنون ناتوانی در مقابله با توسعۀ قدرت و نفوذ ایران 
در سوریه، عراق، یمن و همچنین ارتباط این کشور با بازیگران غیردولتی در مناطقی مانند لبنان و نوار غزۀ 
فلسطین است. ایران با وجود تالش های ایاالت متحده، دستاوردهای مهمی در این مناطق کسب کرده است. 
ایران همچنین نشان داده است که به خوبی می تواند از ابزارهای غیرنظامی و نظامی نیز استفاده کند: از طریق 
اشخاص ثالث کار  کند و عملیات های منطقۀ خاکستری را نیز به خوبی انجام  دهد. با این اوصاف، اگر ایران 
بتواند روابط راهبردی با چین و روسیه ایجاد کند یا تسلیحات و فناوری نظامی مدرن تری بخرد، این تهدیدها 

برای امریکا بسیار جدی تر خواهند شد. 

   2. 5. 2. ارزیابی مجدد تهدید هسته ای ایران

این است که در  آن  بهترین مزیت  کاماًل مشخص شده است.  برجام طی چند سال گذشته  معایب  مزایا و 
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شرایط کنونی، بهترین راه حل کوتاه مدت برای مقابله با تهدیدهای ناشی از تهدید برنامۀ هسته ای ایران برای 
امریکاست. تاکنون موفقیتی برای خروج یک جانبه از برجام برای امریکا ثابت نشده است؛ چراکه این اقدام 
فشار کارآمدی بر ایران وارد نکرده است. همچنین، این اقدام امریکا به جدایی این کشور از متحدان اصلی 

اروپایی خود منجر شده و به چین و روسیه نیز اهرمی راهبردی برای فشار بر امریکا داده است.

جو بایدن به دنبال بازیابی برجام به شکل کارآمدتری است که موردحمایت متحدان راهبردی اروپایی و عرب 
این کشور باشد. مهم ترین ابزار برای رسیدن به چنین توافق جامعی، تعریف ساختاری از مذاکرات میان شرکای 
اروپایی عضو برجام، ایران و شرکای اصلی عرب امریکا در منطقۀ غرب آسیاست. البته آن ها به این موضوع 
واقف اند که این گفت وگوی همه جانبۀ منطقه ای برای جلوگیری از بن بست نباید مقید به اجماع باشد؛ بلکه 

باید مبتنی بر هم فکری و رایزنی برای جلب نظر و اطمینان خاطر باشد. 

باید  متحده  ایاالت  اکنون  که  دارد  اساسی  نقصان  و  مشکل  دو  برجام  سفید،  کاخ  جدید  کادر  دید  از 
برطرف کردن آن ها را مورد توجه قرار دهد:

• در 	 ایران  توانایی  بر  محدودیت  ایجاد  بر  متمرکز  برجام  مذاکرات  که  است  این  نقیصه  اولین 
تولید سالح با درجۀ اورانیوم و پلوتونیوم انجام شد. این موضوع نه تنها توسعۀ سانتریفیوژ را 
محدود نکرد، بلکه طیف وسیعی از گزینه های دیگر ایران برای تولید سالح های هسته ای مؤثر 
را تا حد زیادی نادیده گرفت. ایران در طراحی سانتریفیوژ پیشرفت چشمگیری داشته است و 
می تواند سرعت تولید مواد شکاف پذیر را کاهش دهد و  امکانات غنی سازی پنهان و کوچک را 
به آسانی فراهم کند. پس، از نظر امریکایی ها، شروع مذاکرات جدید با ایران باید متمرکز بر ایجاد 
محدودیت شدید بر فناوری طراحی سانتریفیوژ و شکافت مواد هسته ای توسط این کشور باشد.

• دوم اینکه ایران قطعًا افزودن محدودیت ها در زمینۀ توانایی های موشکی خود را نخواهد پذیرفت؛ 	
چراکه جمهوری اسالمی ایران اکنون با تهدید روزافزون ایاالت متحده، اروپا و کشورهای عربی 
ایران  اسالمی  جمهوری  دلیل،  همین  به  روبه روست.  هوایی  نیروی  در  فارس  خلیج  حاشیۀ 
نمی تواند از اهرم راهبردی خود در موازنۀ بازدارندگی، یعنی موشک های بالستیک و کروز و  
همچنین هواپیماهای بدون سرنشین، در برابر برتری معاندان خود در نیروی هوایی چشم پوشی 
کند. از نظر امریکایی ها این موضوع نیز از مواردی است که باید در دور جدید مذاکرات مطرح 

شود و توافق الزم در خصوص آن صورت گیرد.

   2. 5. 3. تمرکز بر تهدید موشکی گستردۀ ایران

ایاالت متحده در نظر دارد طیف کاملی از برنامه های موشکی و پهپادی ایران را مدنظر قرار دهد. این موضوع 
شامل موشک های ضّد کشتي تاکتیکي، موشک ضّد زره و سیستم هاي ضّد هواست. به عبارت روشن تر، توانایی 
گستردۀ موشکی ایران، نیاز ایاالت متحده به همکاری با متحدان منطقه ای خود برای تولید طیف کاملی از 
برای متحدان منطقه ای را طلب  بازدارندگی گسترده  ایجاد  برای  پهپادی  برنامه های دفاع موشکی، هوایی و 
می کند؛ اما هزینۀ گزاف و عدم اطمینان قابل توجه سیستم دفاع موشکی در معادلۀ بازدارندگی، امریکایی ها 
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از چاه ها  را به سمت بررسی گزینه های پدافند غیرعامل، به عنوان راهبرد مؤثرتر، سوق خواهد داد. بسیاری 
و تأسیسات نفت خلیج فارس، تأسیسات آب شیرین کن، برق و سایر تأسیسات مهم عمرانی و زیرساختی، 
اهدافی بزرگ و آسیب پذیرند؛ چراکه برای خدمات و اقتصادهای ملی بسیار حیاتی هستند. همچنین، بسیاری 
دیگر  برخی  است.  آن ها الزم  برای جایگزینی  که مدت زمانی طوالنی  اجزای حیاتی هستند  دارای  آن ها  از 
اهدافی هستند که تقریبًا هر حملۀ  موشکی می تواند به وحشت گسترده یا وارد کردن خسارات گسترده منجر 
شود. پس، در راستای ایجاد پدافند غیرعامل، افزودن امکانات و تأسیسات جدید کوچک تر، محافظت گسترده 
از تأسیسات حیاتی، خرید جایگزین ها و ذخیره سازی آن ها ضروری است. با وجود این، این اقدامات نیازمند 
هماهنگی است؛ چراکه نباید کشوری خاص یا جنبه ای مهم از پایگاه آن، آسیب پذیرتر از سایر کشورها باشد. 

   2. 5. 4. مقابله با چالش های نیروهای دریایی و موشکی و هوایی ایران

ایران به طور پیوسته در زمینۀ ساخت موشک های ضد کشتی، استفاده از موشک های زمینی و هوایی و دریایی 
برای حمله به اهداف داخل خلیج فارس و خارج از آن، حمله به کشتی های باری و تانکرها، متمرکزکردن 
اهداف دریایی از طریق شناورهای کوچک تر بسیار گسترده و پراکنده و نیز در استفاده از مین های هوشمند، 
بهترین  نیروی دریایی کشورهای عرب خلیج فارس در  پیشرفت چشمگیری داشته است. در سوی مقابل، 
حالت، تاکنون، توسعۀ نامنظم داشته است و نیروی دریایی ایاالت متحده نیز نمی تواند به تنهایی روی این نوع 
تهدیدها تمرکز کند. پس، ایاالت متحده برای مقابله با این تهدیدها به دنبال همکاری با شرکای راهبردی خود 

در حوزۀ خلیج فارس، اقیانوس هند و دریای سرخ خواهد بود.

  2. 6. یمن، نیاز به راه حلی کارآمد برای پایان دادن به جنگ 

جنگ در یمن با بن بست روبه رو شده است،؛ چراکه هیچ یک از طرفین جنگ توانایی تعیین نتیجۀ نهایی را 
به نفع خود ندارد.گرچه عربستان سعودی، امارات، ایاالت متحده و بسیاری از دولت های دیگر از حکومِت 
یمن به ریاست منصور هادی حمایت و پشتیبانی می کنند، مشروعیت آن در دنیای واقعی به دلیل مطرح بودنش 
به عنوان دیکتاتور نظامی و همچنین معاونت وی در زمان علی عبداهلل صالح مورد تردید است. هادی محصول 
بیش از سه سال جنگ داخلی و ناآرامی های سیاسی است که صالح را از قدرت دور کرد. اقدامات وی به 
مبارزات و تضاد سیاسی شدید و کودتایی منجر شد که سرانجام به اخراج وی از کشور در سال 6102 انجامید.

بسیار  و  بزرگ  کشوری  ادارۀ  برای  می تواند  هادی  احتمالی  به رهبری  یمن  آیندۀ  دولت  نیست  مشخص 
پرجمعیت با بیش از 03میلیون نفر با منابع اندک، صالحیت واقعی داشته باشد یا خیر. فراتر از این مشخص 
نیست آن ها می توانند با بحران انسانی ای که در حال حاضر حدود 41میلیون نفر یا بیشتر را تحت تأثیر قرار 

داده است، مقابله کنند یا خیر.

پس، دولت بایدن متمرکز بر این موضوع خواهد شد که چه نوع سازشی در یمن عالوه بر اینکه می تواند 
کشوری باثبات، پاسخ گو و کارآمد در تأمین نیازهای مردم ایجاد کند، عربستان سعودی را نیز به عنوان یکی از 

سنگ بناهای مهم مشارکت راهبردی این کشور در منطقه از باتالق یمن نجات خواهد داد. 
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جمع بندی

ایاالت متحدۀ امریکا با چالش های فزاینده ای در غرب آسیا روبه روست. روسیه بعد از فروپاشی شوروی بار 
دیگر با هدف احیای مناطق نفوذ سنّتی خود، فعاالنه، وارد بازی های راهبردی جهانی و منطقه ای شده است. 
حضور این کشور در سوریه و حمایت از دولت بشار اسد باعث شد امریکا برخالف تجربۀ افغانستان و لیبی 
و عراق در سوریه با بن بست راهبردی روبه رو شود. چین به سرعت در ِهرم قدرت جهانی در حال پیشتازی 
است. این موضوع برای امریکا در صحنۀ رقابت های ژئواستراتژیکی، محدودیت سیاسی ایجاد خواهد کرد. 
چین در حال گسترش نفوذ و قدرت خود در غرب آسیاست. قطعًا چنین موضوعی عرصه را بر امریکا در 
منطقه تنگ خواهد کرد. ایران نیز به عنوان قدرتی منطقه ای منافع ایاالت متحدۀ امریکا را در منطقه با چالش 
اساسی روبه رو کرده است. باید این نکته را نیز اضافه کرد که حتی برخی متحدان منطقه ای مهم امریکا مانند 
ترکیه نیز در حال تمرد و دور شدن از این کشور و روی آوردن به همکاری راهبردی با معاندان جهانی امریکا 

مانند روسیه هستند. 

در چهار سال گذشته، سیاست های دونالد ترامپ نه تنها در راستای رفع این چالش های اساسی امریکا در 
غرب آسیا نبوده است، بلکه سبب تشدید آن نیز شده است.ترامپ نه تنها سواری مجانی ناشی از موقعیت 
هژمونیک امریکا در منطقه برای متحدان این کشور را قطع کرد، بلکه بار مدیریت نظم منطقه ای را نیز به دوش 
آنان گذاشت. در چهار سال گذشته، امریکا به جای مستقرکردن بستر مناسب در منطقه برای ایجاد همکاری 
های راهبردی با متحدان سنّتی خود، صرفًا در حال تالش برای انجام معاملۀ تسلیحاتی در غرب آسیا بوده 
است. همین موضوع به دور شدن هرچه بیشتر آنان از امریکا، آن هم در چنین شرایط بغرنج منطقه ای، منجر 

شده است. 

آگاهی از خطرات ناشی از چنین سیاستی برای منافع امریکا در غرب آسیا سبب شده است جو بایدن، رهبر 
جدید امریکا، تمام تمرکز خود در منطقه را بر مقابله با این چالش های امنیتی معطوف کند. امریکای جو بایدن 
در چهار سال آینده برای ایجاد تعادل در موازنۀ بازدارندگی خود در مقابل رقبای متعدد، به دنبال تمرکز بر 
ایجاد همکاری های دفاعی چندجانبه با کشورهای عربی خلیج فارس و اتحادیۀ اروپاست. به عبارت دقیق تر، 
خطرات ناشی از ایران، روسیه، چین و ترکیه ضرورت همکاری های جمعی در راستای ایجاد سپر بازداندگی 

جمعی را طلب می کند.

طرح گفت وگوهای جامع منطقه ای در ذیل عنوان توافق هسته ای ایران، نزدیکِی بیشتِر امریکا و اتحادیۀ 
اروپا، لغو فروش تسلیحات به امارات و عربستان سعودی، تغییر تمرکز موقعیتِی نیروهای سنتکام از شرق به 
غرب عربستان سعودی و طرح حمایت از کشورهای عربی خلیج فارس در مقابل تهدیدات شواهدی هستند 
که از چرخش راهبردی امریکا در چهار سال آینده و حرکت این کشور به سمت ایجاد الگوهای مدیریت نظم 

چندجانبۀ منطقه ای مانند بازدارندگی جمعی حکایت دارد. 

متناسب با این چرخش راهبردی، بازیگران منطقه ای مانند جمهوری اسالمی ایران نیز که سیستم بازدارندگی 
آن ها اصوالً در پاسخ به تهدیدات امریکا تعریف می شود، نیازمند تغییر رویکرد و اتخاذ راهبردهای جدید برای 
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مقابله هستند. در همین راستا، راهکارهایی پیشنهاد می شود که عبارت اند از:

• جمهوری اسالمی ایران نیازمند تعریف سیستم اتحاد و ائتالف نظامی با هدف توازن بازدارندگی 	
است.

• الگوهای 	 بازدارندگی به سمت  الگوهای کالسیک واحدمحور  از  باید  ایران   جمهوری اسالمی 
جدید رژیم محور جمعی سیر کند.

• تالش برای گسترش الگوی وابستگی حساس، همانند تار عنکبوت، از سوی جمهوری اسالمی 	
بازدارندگی از آن ضروری است. موقعیت برجسته و  ایران در سطح منطقه در راستای تولید 
کانونی ژئواکونومیکی، ژئوکالچری و ژئوپولیتیکی برجستۀ جمهوری اسالمی ایران چنین مزیتی 

را در اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار خواهد داد.
• جمهوری اسالمی ایران باید از راهبرد سازش و مذاکره در موضوعات موشکی و منطقه ای دوری 	

کند.
• امریکا برای دستیابی به سیاست های جدید خود در منطقه تغییر توازن 	 اقدامات مهم  از  یکی 

باید  ایران  به نفع خود است. جمهوری اسالمی  این کشور  آتی  انتخابات  سیاسی در عراق در 
تمرکز خود را بر ممانعت از شکل گیری چنین روندی در عراق معطوف کند.

• در 	 ترکیه  و حتی  عراق، سوریه  با  مشترک  دستورکار  تعریف  با  باید  ایران  اسالمی  جمهوری 
موضوع کردها، ضمن مقابله با اقدامات خصمانۀ امریکا در سوریه، از نزدیکی بیشتِر ترکیه و 

عراق به امریکا جلوگیری کند.


