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چکیده
بحران مالی و اقتصادی  2008آمریکا ،به رغم سپریشدنن سبد ی ،پیامدناای سبدترد ای
برای این کشور و سظام اقتصاد جهاسی داشته است .در این مقاله سشان داد میشود که این
بحران با آشکارکردن و امچنین تشنین روسدن تعدفیع انا در قدنری ممدی آمریکدا و
تقویت قنری بازیگران جنین بینالمممدی و در سهایدت ،تغییدر در سدااتار سظدام اقتصداد
جهاسی ،سقش مهمی در تغییرای به وجود آمن در سیاست اارجی آمریکا در سدا ادای
اایر داشته است .یکی از این تغییرای ،کااش اامیت ااورمیاسه برای این کشور سبد ت
به سذشته بود است .این کااش اامیت و تمایل به انم مناامه ،موجب اتخاذ سیاسدت
توازن منطقهای توسط این کشور و بازسذاشتن دست متحنان در ااورمیاسه شن کده ایدن
امر سیز در سهایت ،ستیجهای جز تقویت افراطیسری و تروریبم در منطقه سناشت.
کلیدواژهها :بحران اقتصادی ،تغییرای سیاست اارجی آمریکا ،قدنری ممدی آمریکدا،
ااورمیاسه.
* استاد روابط بینالممل داسشگا شهین بهشتی
* کارشناس ارشن روابط بینالممل داسشگا شهین بهشتی
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مقدمه
تا پیش از این ،آمریکا پنج دور بحران اقتصادی را در سا ادای  6330 ،6380 ،6390 ،6323و
 2006تجربه کرد و از امه آسها به سالمت ا ور کرد است .این کشور ،در ما اای پایاسی سا
 2062سیز بر اساس آماراا و شواان ،تقری اً رکود ساشی از بحران  2008را پشت سرسذاشته ،امدا
به ار ترتیب ،بحدران اایدر و پیامدناای سبدترد اقتصدادی و سیاسدی آن در سدطو ممدی و
بینالمممی ،با آشکارکردن و تا حنی تشنین روسن افو اژموسی آمریکا ،دولتمردان این کشور را
بر آن داشت در جهت جموسیری یا کننکردن این روسن ،در سیاست داامی و متناسب بدا آن در
سیاست اارجی اود تغییراتی ایجاد سماینن .یکی از تغییرای مهم در این زمینه ،کااش جایگدا
و اامیت ااورمیاسه برای سیاست اارجی آمریکاست .این امر برای ااورمیاسه که بفن از جنگ
جهاسی دوم جایگا مهمی در سیاست اارجی آمریکا داشته و در دو داه اایر سیز به بهاسهادای
مختمع حعور سظامی اود را در این منطقه افزایش داد  ،پیامناای چشمسیری داشته است.
بر این اساس ،سؤا ا می مقاله حاضر این است که «این بحران و تأثیرای آن چگوسه منجر
به تغییر در سیاست اارجی آمریکا سبب به ااورمیاسه شن و ایدن امدر چده پیامدناایی بدرای
منطقه به امرا داشدته اسدت » .فرضدیهای کده در پدی اث دای آن ابدتیم ،ایدن اسدت کده «بدا
اولویتیافتن اقتصاد ،چننجاس ه سرایی و تمرکز بدر حدوز پاسدیفی

و اادالم پایدان م دارز بدا

تروریبم در سیاست اارجی اوباما و امچنین ،کااش واببتگی این کشور بده سفدت وارداتدی،
اامیت ااورمیاسه برای این کشور کااش پینا کرد .در این راستا ،اتخاذ سیاست توازن منطقهای
و بازسذاشتن دست متحنان در ااورمیاسه توسط این کشور ،بده اصدو

در بحدران سدوریه،

موجب تقویت افراطیسری و تروریبم در منطقه شن».
در اینجا ،اشار به این سکته ضروری است که تأکین ا می این مقاله ،تدالش بدرای بررسدی
تغییر سیاست اارجی آمریکا با انف مقابمه با تأثیرای بحران اقتصادی و تقویت قدنری ممدی
اود و تشریح شرایط به وجود آورسن ایدن امدر ردر سدا ادای  2008تدا  )2062و امچندین،
پیامناای این موضوع برای ااورمیاسه و به اصو

 ،تحوالی اایر آن ردر سا اای  2060تدا

 )2062است .بنابراین ،اسرچه در ستیجه اقنامای اقتصادی و سیاسی داامی و بینالمممی دولدت
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آمریکا ،اکنون وضفیت اقتصادی این کشور در شرایط مناس ی قرار دارد و رشن اقتصادی آن در
سه مااه سوم  2062بیش از استظارای بود و بده رقدم  1/3در دن رسدین 6ریوروسیدوز فارسدی
 ،)6131اما این امر سمیتواسن سافی تأثیر بحران اقتصادی اایر بر سیاست داامی و اارجی ایدن
کشور و به ت ع آن سظام جهاسی و منطقه ااورمیاسه باشن.
در این مقاله ،با توجه به پیامناای سبترد سیاسی و اقتصادی بحران اقتصدادی در سدطو
ممی و بینالمممی و امچنین ،ارت اط اقتصاد و سیاست اارجی ،تالش اواان شن با اسدتفاد از
رویکرد اقتصاد سیاسی بینالممل ،تغییرای در سیاست اارجی آمریکا و پیامناای این تغییدرای
برای منطقه ااورمیاسه را بررسی کنیم.

الف .رویکرد اقتصاد سیاسی بینالملل و مؤلفههای آن
در اثر تحوالی به وقوع پیوسته به دلیل جهاسی شنن اقتصداد و ساکارآمدنی رویکردادای
موجود در ت یین و ارائه تحمیل اای مناسب از رفتار اارجی دولت ادا  ،سیداز بده مطالفده
روابط بین الممل از منظر رایافتی جنین پنینار می شود  -رایافتی که در آغاز سه اقتصاد و
سه سیاست را به طور ساب به انوان متغیر مبتقل در رفتار بین المممی کشوراا سمی پذیرد
و به دس ا بررسی اسنرکنش این دو ار ده اسدت  -کده ایدن رایا فدت ،اقتصداد سیاسدی
بین الممل ر  )IPEسامین مدی شدود ر  .)Gilpin 2001: 77رویکدرد  IPEبده اندوان م ندایی
مناسب برای چارچوب بننی رویناداا ،فراینناا ،تحوالی و پیوسناای اقتصادی ،سیاسی،
اجتماای و امنیتی ارد و کالن مورد توجه قرار سرفته است .در واقدع  ،اقتصداد سیاسدی
بین الممل بیاسگر ارت اط و تأثیرای متقابل سیاست و اقتصاد در روابط بین الممل است .این
 .6اقتصاد ایاالی متحن در شرایطی رشن قابل توجهی به اود میبینن که روسن رشن جهاسی اقتصداد بداال سیبدت و
قنریاای اقتصادی چون چین دچار افت روسن رشن اقتصادی ابتنن و اقتصداد ااپدن بده اندوان سدومین قدنری
اقتصادی دسیا دچار رکود شن است .امچنین ،شااصاای بخش ساات و ساز ،ارد فروشی و سدر بیکداری در
این کشور از ادامه روسن مناسب رشن اقتصادی آن حکایت دارسن ،به طوری که ننوق بینالمممی پو سیدز سبد ت
به رشن اقتصادی آمریکا در سا  2062اوشبین است و آن را حنود سه در ن پیشبینی میکنن.
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رویکرد تالشی است برای از بین بردن تفاوی مصنوای میان امور اقتصادی و سیاسی در
داال کشوراا و سظام بین الممل .بنین ترتیب  ،مبئمه اساسی در رویکرد  IPEسحو تفامل
دولت و بازار یا سیاست و اقتصاد در سطو داامی و بین المممی است ر کاکس و دیگران
 .) 2 :6182این رویکرد در مطالفه سیاست ادارجی کشدوراا در دند برقدراری سدوای
واببتگی متقابل میان سطو اقتصاد و سیاست داامی از ی

سو و سطو داامی و سظام

اقتصاد سیاسی بین المممی از سوی دیگر بود و از این رو  ،مرزادای سیاسدت داامدی و
سیاست بین الممل را مخنوش کرد است .در واقع  ،تمامی تحمیل سدران اقتصداد سیاسدی
بین الممل از ار سرایشی که باشنن  ،بر این سکته ت أ کین دارسن کده چگوسده دسرسدوسی ادای
اقتصادی و سیاسی داامی بر رفتار سیاست اارجی کشدوراا اثدر مدی سدذارد و متقداب الً
را اای اثرسذاری سظام اقتصاد سیاسی بین الممدل بدر سدااتاراای اقتصدادی ،سیاسدی و
امنیتی داامی را چگوسه می توان سشان داد.
این رویکرد دارای دو مؤلفه مهم است او « :در ام تنینسی سیاست و اقتصاد»؛ بده ا داری
دیگر ،اقتصاد و سیاست جناییساپذیر ابتنن و اقتصداد را بدا توجده بده جن دهادای سیاسدی آن
میتوان در سظر سرفت و بر اکس ،سیاست را تنها زمداسی مدیتدوان در کدرد کده جن دهادای
اقتصادی آن در سظر سرفته شوسن .دوم «در ام تنینسی امور داامی و بدینالمممدی»؛ بده ا داری
دیگر ،اقتصاد سیاسی بینالممل بر این داللت دارد که میان امور بینالمممی رامور اارجی دولت)
و امور ممی رامور داامی دولت) تمایزی وجود سنارد .چنین استنال میشود که سبتر و امق
واببتگی متقابل موجب پیوسن و الحاق مؤثر جوامع و اقتصاداای ممی میشدود؛ بده سحدوی کده
دیگر ایچ اط و مشی سیاسیای« ،ممی» محبدوب سمدیشدود رحداجی یوسدفی .)600 :6181
بنین مفنا ،موضوااتی چون تجاری بینالممل ،روابط مالی بینالممل ،روابط کشوراای شما و
جنوب ،شرکتاای چننممیتی ،مشکالی اقتصادی جهاسی ،سیاست اقتصادی اارجی دولدتادا
و سمبمه موضوااتی چون توسفهیافتگی ر سیافتگی) سابرابری ،محیط زیبت ،اسرای ،جهاسیشنن
ففالیت اای اقتصادی و غیر در حوز  IPEقرار میسیرسن .تمفیدق ایدن ار ده و ایجداد حدوز
پژواشی اقتصاد سیاسی بینالممل ،به این مفناست که فهدم موضدواای مدذکور بدنون در سظدر
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سرفتن پیوسن میان اقتصاد و سیاست و سطح تحمیل داامی -اارجی امکانپذیر سیبت رحداجی
یوسفی .)602 :6181
با در سظر سرفتن مؤلفه اای رویکرد  IPEمی توان سفت مهم ترین پیامناای اقتصدادی و
سیاسی بحران در سطو ممی و بین المممی که موجب ایجاد تغیی رای مهم در سظام اقتصداد
جهاسی و در سهایت ،تشنین روسن کااش قنری آمریکا شدن ،ا ارتندن از « افدزایش قدنری
سایر بازیگران بین المممی» و «تعفیع اوامل قنری ممی آمریکا» .بده بیدان دیگدر ،بحدران
مالی به دو وری غیر مبتقیم راز طریق تقویت قدنری بدازیگران جنیدن بدینالمممدی) و
مبتقیم راز طریق ایحاد مشکالی اقتصادی و سیاسی داامی و تعفیع اوامل قنری ممی
آمریکا ) ،کااش سطح قنری و سفوذ بین المممی آمریکا را موجب شن که در سهایت ،ادم از
لحاظ داامی و ام بینالمممی ،شرایط الزم را برای تغییر در سیاست ادارجی ایدن کشدور
فراام کرد .اامیت کااش سطح قنری آمریکا در اثر بحران این است که با تغییر در سطح
قنری کشوراا به ار دلیل ،سیاست اارجی آسها سیز متناسب با تغییدر در قدنری ،الجدرم
دستخوش تغییر اواان شن ،چرا که سیاست اارجی ار کشوری مبتقیماً با انا ر قدنری
ممی آن در ارت اط است و تابفی از قنری و تواسایی اای سوساسون ممی محبوب می شدود.
به بیان دیگر ،در مطالفه سیاست اارجی ،تحمیل سقش و جایگدا قدن ری کشدوراا ببدیار
حائز اامیت است .قنری پنین ای پویاست و کشوراا ببته بده تغییدر سداات ،کمیدت و
کیفیت قنری در دور اای زمداسی سوسداسون ،سیاسدت ادارجی متناسدب بدا آن را دس دا
می کننن رپوراحمنی .)603 :6183

ب .تأثیرات داخلی و بینالمللی بحران برای آمریکا
در این بخش ،برای فهم بهتر تأثیراتی که به دلیل بحدران در سدطو بدینالمممدی و داامدی ردر
سا اای  2008تا  )2062برای آمریکا به وجود آمن  ،به بررسی مهمترین تغییدرای ایدن حدوز
یفنی «تقویت بازیگران جنین بینالمممی» و «تعفیع انا در قدنری ممدی ایدن کشدور» در آن
مقطع اواایم پرداات.

 101ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  66زمستان 39

 .1افزایش قدرت سایر بازیگران بینالمللی
یکی از مهمترین پیامناای این بحران ،تبریع در روسن افزایش قنری ،اامیت و سقش بینالمممدی
کشوراای موسوم به قنریاای سوظهور بود .در داهادای سذشدته ،کشدوراای در حدا توسدفه
اموار بیشترین تأثیر را از بحراناای مالی جهاسی میپذیرفتنن ،امدا ایدن کشدوراا بده پیشدگامی
کشوراای بریکس ،برای کمکردن آسیبپدذیریشدان در مقابدل شدو ادای جنیدن ،اقدنامای و
سیاستاای متنوای اتخاذ کردسن .این سیاسدتادا شدامل سگهدناری میدزان بداالیی از ذایدر ارز
م ادلهای اارجی ،سر م ادلهای اسفطافپذیر ،کااش ااتماد به ورود سرمایهاای دالری 6و -شداین
مهمترین و بیسابقهترین -اقنام ااقالسه آسها ،یفنی استفاد از روسق جهداسی  2001تدا  2009بدرای
تقویت توازن بودجهای و توازن حباب جاری میشدود ر .)Frankel 2012: 34حتدی سشداسهادای
زیادی وجود دارد که بحران اایر موجب افزایش بیشتر ظرفیت بازار کشدوراا در حدا ظهدور در
منیریت 2جهاسی شن است ر.)Mosley and Singer 2009: 423
برای مثا  ،چین در طو سا اای بحران ،ابتنا آلمان را به انوان دومین اقتصاد بدزر

پشدت

سر سذاشت و امچنین ،تاریخی که پیشبینی میشود از آمریکا س قت بگیدرد ،مبدتمراً بدازسگری
میشود .در سا  ،2001سمنمن سچ 1سزارش داد پیشبینی میشود این اتفداق در سدا  2062بده
وقوع بپیوسند که این ق ل از بحران  2009بود ،اما بفن از بحران مالی اقتصادداسان مطدر کدرد اسدن
که محاس ای سشان میدان این اتفاق در سا  2063میافتدن ر .)James 2011: 530امچندین ،بدر
اساس پیشبینیاا ،این قنریاای سوظهور یا به تف یری کشوراای اعو سدرو  BRICSتدا سدا
 2012اقتصادی بزر تر از سرو  G7اواانن داشت .این کشوراا بین سا ادای  2000تدا ،2008
 10در ن در رشن اقتصاد جهاسی سهم داشتنن ،در حالی که ی
بود .تا سا  ،2020سزدی

داه ق دل سدهم آسهدا  61در دن

به  20در ن از داراییاای بازاراای جهداسی متفمدق بده ایدن سدرو از

کشوراا اواان بود رحبینی.)6136

1. Dollar-denominated capital inflows
2. Governance
3. Goldman Sachs
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این کشوراا ،در طو سا اای اایر امزمان با افزایش قنری اقتصادیشان اواستار ایفای
سقشی ففا و اماانگ و متناسب با توانمننیاا و قنرتشان در ار هاای سیاسی و اقتصدادی
بینالمممی شن اسن .ااعای این سرو چننجاس هسرایی کنوسی در سظدام بدینالممدل را سدازوکاری
تو یع کرد اسن که امنتاً به را ری غرب وری میسیدرد .در ستیجده ،آسدان بدا طدر تفکدر
چننجاس ه سرایی مؤثر ،اواستار حعور سبترد اود در سهاداای بینالمممی سیاسی ،اقتصادی و
پولی در جهت مشارکت برابر در تصمیمسیریاا ،تفیین دستور کاراا ،انایت مذاکرای و تنظیم
قطفنامهاا و اروجیاای پایاسی سشبتاای بینالمممی میباشنن.

 .2تضعیف قدرت اقتصادی و سایر عناصر تشکیلدهنده قدرت ملی آمریکا
در مورد انا ر تشکیلدانن قنری ممی ،اوامل سوساسوسی ذکدر شدن اسدت .بده طدور مثدا ،
ارساسبکی اوامل ا می قنری ممی را در سه انصر جمفیت ،کفایت سیاسدی دولدت و توسدفه
اقتصادی اال ه میکرد و مورسنتدا سیدز جغرافیدا ،جمفیدت ،ظرفیدت دنفتی ،مندابع ط یفدی،
اصو یای ممی ،روحیه ممی ،آمادسی سظامی و کفایت دیپمماسی را انا ر ا دمی تفیدینکنندن
قنری ممی کشوراا میداسن .در اصو

موضوع حاضر به سظر میرسن اسر اماسطور کده سدای

قنری در «اصر جهاسی ارت اطای» را ترکی ی از «قنری سظامی»« ،قنری اقتصدادی» و «قدنری
سرم» مفرفی میکنن رسای  ،)93 :6183قنری ممی آمریکا را سیز ترکی ی از این سه انصر بدناسیم،
بهتر اواایم تواسبت روسن سزولی آن را در سا ادای اایدر و تشدنین و آشکارشدنن ایدن امدر
توسط بحران مالی و اقتصادی را دریابیم.
سظام اقتصاد سیاسی بینالممل بیش از ار زمدان دیگدر ،شداان تأثیرسدذاری اادناف و مفداایم
اقتصاد جهاسی بر مؤلفهاا و سااتاراای قنری در سطح ممدی و بدینالمممدی اسدت و از ایدن رو،
اصر جهاسیشنن اقتصاد امنتاً اصر تفامالی اقتصادی شنااته میشدود .امچندین ،از آسجدا کده
قنری سظامی و سیاسی ار کشوری در سطح بینالممل تا حن زیادی واببته به تدوان اقتصدادی آن
است رالرسون و اسکینمور  ،)66 :6191میتوان سفدت اقتصداد آمریکدا بده اندوان اولدین کشدور
واردکننن و دومین کشور ادرکننن جهان با  62ازار میمیدارد دالر تولیدن ساادالص ممدی ،سقدش
ببیار مهمی در ابرقنرتی آمریکا ایفا میکنن .توان و سبتر اقتصاد ایاالی متحدن بده چندن طریدق
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برای این کشور تولین قنری میکنن .سخبت اارمی بدرای سفدوذ مبدتقیم فدراام مدیآورد .دیگدر
کشوراا با ترس از انم دسترسی به بازار ایاالی متحن یا قطع جریان منابع ایدن کشدور یدا بدرای
دریافت پداداش از ایدن کشدور ،از اسگیدز الزم بدرای امراادی بدا اواسدتهادای ایداالیمتحدن
براوردارسن .دوم ،تنها تفناد اسنکی از مبایل اقتصادی بینالمممی بنون امکاری بینالمممی ایاالی
متحن قابل حل است .این توان ربرای آمریکا) ،قنری وتوکردن باوراایی را فراام میکنن که این
کشور سمیپبنند و این امر به سوبه اود اارمی دیپمماتی

برای ایدن کشدور محبدوب مدیشدود.

مهمتر اینکه ،این توان من ع مهمی برای دیگر سطو قنری به ویژ سیروی مبمح و قنری سرم آن
کشور فراام میآورد رکاالاان  .)23 :6189در این حا  ،در اثر وقوع بحدران و تعدفیع قدنری
اقتصادی آمریکا ،امان طور که در ادامه سفته اواان شن ،این کشور دیگر ماسنن سابق سمیتواسن از
پتاسبیلاای ساشی از موقفیت برتر اقتصادی اود استفاد کنن.
االو بر قنری اقتصادی ،قنری سظامی و قنری سرم این کشور سیز در اثر ایدن بحدران دچدار
آسیب شن .با انف رفهجویی ،برای از پروا اا و برسامهاای سظامی این کشور به حالت تفمیدق
درآمن .امچنین ،اوباما در اواار سا  2066وان داد بودجه سظامی را در ی

داه آتی تدا سدقع

 289میمیارد دالر کااش دان و به ارتش سیز دستور داد استراتژی دفاع ممی را امسداز بدا کدااش
فوق تنظیم کنن رزراتی .)6136بر اساس این واقفیت که حجدم زیدادی از قدنری سدرم آمریکدا از
قنری سخت و به طور اا

توانمننیاای اقتصادی این کشور ریشه میسیرد ،میتدوان سفدت

قنری سرم آمریکا سیز به طور چشمسیری تحت تأثیر این بحران و پیامناای آن قرار سرفتده اسدت.
انگامی که قنری سظامی و اقتصادی کشوری کااش مییابدن ،در واقدع آن کشدور سده تنهدا مندابع
قنری سخت اود را از دست میدان ،بمکه قابمیت شکلدای به اولویتاای بینالمممی و برادی
جذابیتاا و در ستیجه ،منابع قنری سرم اود را سیز از دست میدان .حتدی جدوزف سدای ،اولدین
سظریهپرداز قنری سرم آمریکا سیز مفتقن است بحران مالی اایر ی

تأثیر تداریخی مهدم بدر آسچده

ممکن است من وا استریت سامین شود ،سذاشته است .به ااتقاد وی ،اممکرد ضفیع سهادادای
وا استریت و تنظیمکننن اای واشنگتن ،ازینه زیادی را برای قنری سدرم یدا جدذابیت اقتصدادی
سیویور به امرا داشته است ر.)Nye 2010: 144
در این قبمت ،مهمترین آسیباای بحران مالی اایر به قنری اقتصادی آمریکدا را کده در
سهایت دولت اوباما را مج ور به بازسگری در سیاست اارجی کرد ،بررسی اواایم کرد.
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 .1-2آسیبدیدن بازارهای سرمایهای این کشور
در اثر این بحران ،به طور ویژ  ،مزیت و اات ار بازاراای سرمایهای آمریکدا بده اندوان بدزر تدرین و
پرمایهترین بازاراای جهان و مهمترین ابزار ایدن کشدور در را دری اقتصداد جهداسی پدس از جندگ
جهاسی دوم دچار آسیب جنی شن .آمریکاییاا به اصو

با آغاز روسن جهداسیشدنن و در ایدن

سکته که در روسن جهاسیشنن ،سرمایهاا به سمت کشوری میل مدیکنندن کده از مزیدتادای رقدابتی
بیشتری براوردار باشن ،تالش کردسن با ابناع و بهینهسازی بازاراای مالی پیشرفته در قالب مهننسدی
مالی و بهکارسیری آارین فناوری اطالااتی و مقدررایزدایدی و آزادسدازیادای سبدترد در پرتدو
اسنیشه سئولی رالیبم ،بر مزیتاای اود در این زمینه بیافزاین .بر این اساس ،امروز توسدفهیافتدهتدرین
بورساای اوراق بهادار جهان در آمریکدا قدرار دارد ،بدیشتدرین محصدوالی پیشدرفته و ابزارادا و
سهاداای جنین مالی دستاورد مهننسان مالی آمریکاست و بزر ترین بازار الکتروسیکی سهام موسدوم
به بازار سهام سزد  ،در این کشور ففالیت میکنن .بنیهی است این امه تمهین و تدأمین و ایدن امده
تنار و ببترسازی به اقتصاد آمریکا امکدان داد طالیدهدار جدذب سدرمایه جهداسی باشدن رسظربمندن
 ،)663 :6188به طوری که تا ق ل از بحران  80در ن سرمایهاای جهداسی جدذب بازارادای آمریکدا
میشن .اما آشفتگی اقتصادی ساشی از بحران ،این موقفیت برتر آمریکا را به اطر اسناات ،به طدوری
که حتی س ب شن شرکت مفروف  S&Pتصمیم بده پدایین آوردن رت ده اات داری آمریکدا از بهتدرین
حالت ممکن یفنی  AAA+به  AA+بگیرد که این امر ضربه ببدیار سدختی بدر پیکدر سظدام سیاسدی-
اقتصادی آمریکا ،به ویژ دولت اوباما وارد آورد ردراشان.)60 :6130

 .2-2افزایش بدهیهای این کشور
مبئمه دیگری که تحت تأثیر شرایط به وجود آمن ساشدی از بحدران و مشدکالی اقتصدادی بدر
قنری و سفوذ آمریکا تأثیر منفی سذاشت ،افزایش بنایادای ایدن کشدور اسدت .اامیدت ایدن
مبئمه به حنی است که به ااتقاد ان ای ،امروز بزر ترین سرفتاری آمریکا برآمنن قنریاای
بزرسی سیبت که بر ط ل رقابت با ایاالی متحن میکوبنن ،بمکه آمریکا به بار سنگین بنایاای
اظیم اود سرفتار است که زیربنااای اقتصاد آن کشور را تهنین مدیکندن روالدت .)6136ط دق
پیشبینی  ،S&Pدر ادامه روسن بنای اای دولت آمریکا و ساتواسی سظام سیاسی در منیریت ایدن
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روسن در اال د سا آینن  ،ببیار سگرانکننن است و احتماالً یکی از اوامل مهدم در تشدنین
بحران مالی آمریکا محبوب میشود .ط ق برآورد کارشناسان  ،S&Pحجدم بدنایادای دولدت
آمریکا در سا  2026بر اساس سناریوی فرضی جنین کااش ازینهاای دولتی ،به حنود 20/6
تریمیون دالر افزایش اواان یافت که مفاد  82در ن تولین سااالص داامی آمریکدا در سدا
 2026است .بر اساس سناریوی ادامه وضع موجود ،پیشبینی  S&Pاین اسدت کده بدنایادای
آمریکا در سا  2026بالغ بر  22/6تریمیون دالر یا  31در ن تولین سااالص داامی آمریکدا در
امان سا اواان شن ردراشان .)60 :6130

 .9-2در خطر افتادن موقعیت دالر به عنوان ارز بینالمللی
بحران اقتصادی جهاسی و مشکالی اقتصادی آمریکا تأثیر اود را بر یکی دیگدر از ارکدان قدنری
اقتصادی آمریکا یفنی ارزش دالر آمریکا سیز سذاشت و س ب تعفیع ارزش این پو بدینالمممدی
سب ت به دیگر ارزاا شن .مزیت سقش دالر به انوان پو ارزی و ذایر بینالمممدی بدرای آمریکدا
در این واقفیت سهفته که ببیاری از واردای کشوراا امچون سفت به دالر سر سذاری میشدوسن و
ببیاری از شرکای تجاری آمریکا پو و ارز اود را به دالر سدر زد اسدن .بندابراین ،در دور ادای
زماسی از افو اقتصاد داامی ،باس

مرکزی میتواسن سیاست پولی را بدنون سگراسدی از پیامدناای

تورمی سوساسای سر ارز دالر آمریکا ادار سماین و امچنین میتواسن از مزیدت مقایبدهای دالر در
کااش پو استفاد سماین رساای و اعری  .)612 :6181واقفیت آن است که سیاستاای پدولی
در ایاالی متحن در ستیجه این مزیت با امه جای دسیدا متفداوی اسدت .سیاسدتمدناران ایداالی
متحن میتواسنن بنون سگراسی از اثرای تورمی امق پو  ،به اجدرای سیاسدتادای اس بداط پدولی
بپردازسن ،امری که در دیگر کشوراای جهان به دلیل رواس ودن واحن پولی آسهدا اثدرای تدورمی در
پی اواان داشت .در واقع و به دلیل افزایش تقاضای م ادالتی دالر ،این امکان برای آمریکا فراام
است تا برای پاسخسویی به تقاضای روزافزون م ادالتی پو بینالمممی ،دسدت بده امدق اات دار و
استشار واحن پو اود بزسن .در این حا  ،به سظر میرسن انشهدارشنن اات ار مالی این کشور در
ستیجه بحران موجب سردین ااتماد جهاسیان به اقتصداد ایدن کشدور و در ستیجده ،موقفیدت دالر بده
انوان ارز ذایر جهاسی ،بیش از پیش کااش پینا کنن.
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ج .تغییرات سیاست خارجی آمریکا
بحران اایر از طریق تقویت بازیگران جنین بینالمممی و تعفیع اوامل قدنری ممدی آمریکدا،
تأثیرای چشمسیری بر سااتار سظام اقتصاد جهاسی و قنری و سفوذ بینالمممی آمریکا بدر جدای
سذاشته است ،به طوری که قراردادن این دو تغییر یفنی کااش سطح قنری آمریکدا و تقویدت
قنریاای سوظهور و سایر بازیگران بینالمممی در کنار ام به روشدنی ایجداد محدنودیتادای
فراوان برای آمریکا ردر سطح داامی و بین المممی) و لزوم تغییر در سیاست اارجی این کشور
را سشان اواان داد .در واقع ،امان طور که ببیاری از سظریهپردازان روابط بینالممل ،قدنری را
در سمبمهمراتب و امچنین سااتار سظام بینالمممی ،مفهومی سب ی فدر
اظهار داشت که امزمان با کااش مؤلفهاای قنری ی

مدیکنندن ،مدیتدوان

کشور ،بر قنری دیگر کشوراا افزود

اواان شن؛ بنین سحو که در شرایط افو قنری آمریکا در اثدر بحدران مدالی و سدایر اوامدل،
کشوراا و قنریاای رقیب قنری بیشتری کبب اواانن سمود .پیامن این موضوع سیز افدزایش
قنری و سقش کشوراای سوظهور و ارتقاء جایگا آسها در سظدام بدینالممدل و در ستیجده ،ایجداد
تغییرای مهم در سظام اقتصاد جهاسی است که زمینهاای الزم بدرای تغییدر در سیاسدت ادارجی
آمریکا با انف تط یق با این شرایط و بازیابی قنری ممدی و بدینالمممدی فدراام آورد .در ایدن
بخش ،مهمترین تغییرای ایجادشن در سیاست اارجی آمریکا را بررسی اواایم کرد.

 .1اولیتیافتن اقتصاد در سیاست خارجی
در پی وقوع بحران مالی ،رکود اقتصادی و افزایش بیکاری و دیگر مشدکالی متفدند و سبدترش
سارضایتیاا به ویژ در قالدب جند شادای اجتمداای ماسندن جند ش اشدغا وا اسدتریت یدا 33
در نیاا و جن ش حزب چای در جامفه آمریکا ،این مبئمه در بین سرو اای مختمع آمریکدایی
تقویت شن که اولویت ا می امروز این کشور میبایبت تالش برای راایی از وضدفیت موجدود،
سرو سامان دادن به وضفیت داامی ،بازسازی اقتصاد کشور و تقویدت ط قده متوسدط و تغییدر در
رویهاای ففمی و پرایز از بر اهن سرفتن مبئولیتاای پرازینه و غیر ضروری بینالمممی باشدن.
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در مجموع ،میتوان سفت دولت آمریکا با مشاان کااش قنری ممی این کشور در ستیجه تاثیرای
بحران و تفناد دیگری از اوامل ،طی سالیان اایر و در این حا  ،ظهدور قدنریادای سیاسدی و
اقتصادی جنین چون چین ،برزیل ،انن و روسیه که بده کمد

اقتصداد شدکوفای ادود در حدا

کبب قنری در ار ه جهاسی ابتنن ،به این ستیجه رسین که این کشور برای حفظ موقفیت برتدر
بینالمممی و ج ران اقبماسنسیاای سالیان اایر ،میبایبت بیشترین توجه ادود را درف امدور
داامی و بازیابی قنری و سفوذ بینالمممی بکنن.
بر این اساس ،با توجه به اامیت قنری اقتصادی در موقفیت جهاسی آمریکا و تأمین امنیت
ممی این کشور و آسیبدینن این بخش از قنری آمریکا در اثر بحران اایر و ظهور قنریاای
جنین ،یکی از مهمترین اولویتاای امروز دولت آمریکا در ایدن زمینده سیدز بازیدابی و تدرمیم
قنری اقتصادی و فراامکردن تمام شرایطی بود که به این انف میاسجامن .تمرکز ایدن کشدور
بر امور داامی را میتوان به وضو در استراتژی امنیدت ممدی ایدن کشدور کده در سدا 2060
منتشر شن ب ینیم که در آن اوباما تأکین میکنن« :راا رد ما با اذاان به این سکته آغاز میسردد کده
سیرومننی و سفوذ ما در اارج واببته به ساماایی است که در داادل کشدور برمدیداریدم» .وی
امچنین ااطرسشان میکنن که «دیگر زمان جنگ امیه تروریبم سپری شن و بایدن بدر اسداس
دیپمماسی چننجاس ه ففالیت کرد» رجوسیور .)6183
در این زمینه ،ااسم کمینتون وزیر اارجه پیشین این کشور در ی

سخنراسی به این سکتده

اشار میکنن که چون را ری جهاسی آمریکا به قدنری اقتصدادی ایدن کشدور ببدتگی دارد،
تأ کین بر دیپمماسی کار ،ادرای آمریکا را افزایش اواان داد و موجدب بازشدنن بازارادای
جنین در اارج برای این کشور اواان شن .وی اضافه کدرد کده بدیش از دویبدت و افتداد
کنبو سری و سفاری ااسه آمریکا در سراسر جهان به انوان مشاوران شرکت اای آمریکدایی
ففالیت و به تحقق انفسذاری بارا
ادرای آمریکا طی پنج سا آتی کم

اوبامدا ریدیس جمهدور آمریکدا بدرای دو برابدر کدردن
اوااندن کدرد .کمینتدون امچندین تأکیدن کدرد کده

واشنگتن برای برقراری تفاد جنین در اقتصاد جهان به سوسه ای که آمریکا ادرای بیشتر و
آسیا واردای بیشتری داشته باشن ،از بحران مالی جموسیری شود و ط قه میاسی جامفه آمریکدا
احیا شود ،تالش اواان کرد ر.)Clinton 2012
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اامیت پردااتن به مبائل داامی برای ایاالی متحن و اوباما به ویژ در دور دوم ریاسدت
جمهوریاش به حنی است که به ااتقاد استفان والت ،اسر پرزیدنست اوبامدا بده دس دا بده جدا
سذاشتن میراثی از اود است -آن طور که امه رؤسای جمهور در دوم بده دس دا آن ابدتنن–
این میراث در رابطه با مبائل داامی اواان بود .به ااتقاد وی ،اوباما امینوار است دور دومش
را با سهادینهشنن برسامه بیمه درماسیاش و احیای قنرتمنن اقتصاد و ا ال مالیداتی و بودجده و
اطمینانبخشینن به بازاراا م نی بر حل بمننمنی مشکل مالی آمریکا ،پایدان دادن .ایدن میراثدی
است که اوباما از آن راضی اواان بود ر.)Walt 2011: 14

 .2چندجانبهگرایی و واگذاری امور به متحدان منطقهای
االو بر تالش برای پیشرفت و بازسازی اقتصدادی و ث دای داامدی ،دولدت اوبامدا در سدطح
سبترد تری با دیگر دولتاا بدا ادنف ایجداد ائدتالف کده را حدلادای جهداسی را در سدطح
سبترد تری از موضواای ارتقا بخشدن ،تمداس برقدرار کدرد .ایدن امدر بده طدور سداد شدامل
چارچوب اای فراسیرتری ماسنن سرو بیبت و تالش برای سفتوسو با شرکای کمینی در سطح
سبترد تری از چالشاا بود است ر.)Martin 2010: 7
اسرچدده بدده طددور ط یفددی تمایددل بدده چننجاس ددهسرایددی در بددین دمددوکرایاددا سب د ت بدده
جمهوریاوااان بیشتر است ،اما بر اساس شواان ،تأثیرای ساشی از بحران به سوسهای اسکارساپدذیر
موجب تقویت بیشتر سرایش اوبامای دموکرای به ااما دیپمماسی چننجاس دهسرایدی در سیاسدت
جهاسی آمریکا شن است .در این رابطه ،آمریکا سایر قنریاای بزر و ا می جهان را فرا اواسن
تا با ارائه کم اای سظامی ،سیرواای حافظ مح و منابع مالی بیشتر ،از بار ازینهاای مدالی آمریکدا
در ار هاای سیاست و امنیت بینالمممی بکاان .در بخشی از استراتژی جنین امنیت ممی آمریکدا
چنین آمن است که «ما توجه اود را بر رسرو بیبتساسۀ اقتصاداای امن ) بده اندوان سخبدتین
مجمع امکاری بینالمممی اقتصادی تمرکدز داد ایدم و در تالشدیم بدار دیگدر تقاضدای جهداسی را
متفاد سازیم تا در حالی که اقتصاداای سوظهور به تقاضای جنین دامن میزسندن ،ایداالی متحدن
بتواسن بیشتر رفهجویی و بیشتر ادر کنن» رجوسیور .)6183
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یکی از مهم ترین پیامناای این امر میتواسن اقب سشبتن آمریکا از منااالی ادارجی
و کاستن از بار مبئولیت اای بین الممم ی این کشور باشن .چناسچده مدا بده دقدت اظهدارای
بارا

اوباما در جریان استخابای سا  2008و تالش اای او از زمان ورود به کا سفین را

بررسی کنیم ،میبینیم وی تالش کرد سیاست موازسه ففا رمناامه در تحوالی جهاسی بدا
انف برقراری تفاد قنری) را تغییر دان و در مقابل ،امکدان شدکل سیدری تدوازن قدوای
منطقدده ای را در سراسددر جهددان فددراام آورد .وی ب در اددالف استظدداراتی کدده ببددیاری از
طرفناراسش از او داشتنن ،این تغییر سیاست را به شکمی ساسهاسی ااما سکرد .اوباما تغییدر
من سظر اود را به شکمی آرام و تنریجی پی سرفت و ام زمان با افزایش تالش اای آمریکا
در افغاسبتان ،کوشین پای واشنگتن را تا جایی که سظام سیاسی ایاالی متحدن و تحدوالی
جهاسی اجاز میدانن ،از سایر مناطق بیرون بکشن .تالش اوباما برای دوری از توازن ففا
را میتوان در اروپا مشاان کرد .رئیس جمهور ایاالی متحن برای ث ای بخشینن به شرایط
اقتصادی اروپا تمایل چنناسی از اود سشان سناد ر .)Friedman 2012به ا داری دیگدر ،بدا
توجه به اینکه ایاالی متحن اسر ام بخواان از تواسایی الزم برای ادامه سقدش بدین المممدی و
حعور در امه حنه اای جهاسی براوردار سیبت ،تنها را حل پیش روی این کشور بدرای
پرایز از مناامه مبتقیم در مبائل و بحران اای منطقدهای و جهداسی ،بده دلیدل در برداشدتن
ازینه اا ی مادی و مفنوی فراوان و در این حا  ،حفظ و ایجاد سظم مورد سظر و مطمدوب در
سطح جهان ،واسذاری این وظیفه به متحنان مورد ااتماد منطقه ای و به تف یدری ،رجدوع بده
«سیاست حفظ موازسه منطقهای» در سرزمین اای واقع در ماورای دریاااست.

 .9سیاست تمرکز بر آسیا
از دیگر تغییراتی که در اثر جنیشنن مبئمه تعفیع قنری آمریکا و ظهور قدنریادای جنیدن بدا
انف حفظ جایگا بینالمممی آمریکا ،در سیاست اارجی آمریکدا بده وجدود آمدن ،توجده و تمرکدز
بیشتر بر منطقه آسیا شرقی و به ا ارتی ،ثقلسرایی آسیایی 1است .ایدن سیاسدت ،در واقدع بخشدی از
استراتژی بزر  2مطر شن توسدط اوباماسدت .وی در سدخنراسی ادود در پارلمدان اسدترالیا در 69
1. pivot to Asia
2. grand strategy
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سوام ر  2066ااطر سشان کرد که «پس از پشت سرسذاشتن دو جنگ در طدو ید
ازینهاای ببیاری برای ما به امرا داشته ،این
منطقه آسیای پاسیفی

داده اایدر کده

ایاالی متحن در حا توجه به پتاسبیلادای وسدیع

است .چون این منطقه به انوان سریعترین مطقده در حدا رشدن در جهدان و

میزبان بیش از سیمی از اقتصاد جهاسی است و سقش حیاتی را در دستیابی به مهمترین اولویتادای مدا
و ایجاد شغل و فر ت برای آمریکایی اا اواان داشت» ر .)Muni 2014: 3ال ته ،این منطقه امدوار
جایگا ویژ ای در سیاست اارجی آمریکا داشته و ار دو حزب بدا حمایدت کنگدر از اوایدل قدرن
سذشته در جهت سبترش روابط با این منطقه تالش کدرد اسدن ر ،)Campbell 2013: 1امدا از اواادر
دور او ریاست جمهوری اوباما ح ت از تمرکز بر امور اسدتراتژی

آسدیا و منطقده اقیداسوس آرام

به طور جنی توسط دولت آمریکا دس ا میشود.
منطق فراسیر امه بحثاای تمرکز بر آسیا ،اامیتیافتن بیشتر آسیای شدرقی در مفدادالی قدنری و
ثروی جهاسی و لزوم درسیرشنن ایاالی متحن در این منطقه است .ایدن منطقده در دادهادای اایدر
رشن اقتصادی چشمسیری داشته ،به طوری که اکنون به یکی از قطباای مهدم اقتصدادی در جهدان
ت نیل شن است .از این رو ،در داهاای آینن  ،ایدن منطقده ادم و غدم راا دردی ایداالی متحدن را
یکبر به اود متوجه اواان کرد .این امر به ااطر جایگا و شأن اقتصدادی آسدیا و سیدز بده اداطر
وجود چین است که رقیب یکهتاز آمریکاست .دالیل اتخاذ این سیاست از جاسب آمریکا را مدیتدوان
آمیز ای از ااناف اقتصادی و سظامی داسبت.

 .1پایانیافتن مبارزه با تروریسم و پرهیز از جنگهای جدید
وقوع حوادث  66سپتام ر موجب سردین توجه دولتمردان آمریکا به مبئمه م ارز با تروریبدم بدا
انف تأمین امنیت داامی جمب شود که ستیجه آن چیزی جدز ورود ایدن کشدور بده جندگادای
طوالسی در اارج از مرزاا و تحمیل ازینهاای مالی و جاسی فراوان بده مدردم آمریکدا س دود .ایدن
جنگاا که با انوان م ارز با ترور از سا  2006آغاز شن ،توان مالی و مفنوی آمریکدا را کدااش
داد و از طریق افدزایش ازینده ادا و تحمیدل کبدری بودجده بده اقتصداد کشدور و متمرکزکدردن
دولتمردان این کشور بر مبائل امنیتی و سظامی و بیتوجهی آسها به اولویتاای اقتصدادی کشدور
و مبئمه قنرییابی روزافزون قنریاای سوظهدور اقتصدادی ،موج دای تعدفیع بدیش از پدیش
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موقفیت بینالمممی این کشور را فراام کرد .به سظر میرسدن ایدن پیامدناا و ازیندهادای مدالی،
اقتصادی و سظامی ساشی از جنگ ،منجر به تالش دولت آمریکا بدرای پایداندادن بده مأموریدت
سیروادای سظدامی ایدن کشدور در ادارج از کشدور رافغاسبدتان و ادراق) و پرایدز از ورود بدده
جنگاای جنین و توسل به سیاست ایجاد توازن منطقهای رتکیه بر ادمپیماسداسی منطقدهای کده
االو بر تفقیب منافع اود ،سودای حفظ موازسه قنری و در ستیجه تأمین منافع آمریکدا را ادم
دارسن) با انف جموسیری از سیاز به مناامه سظامی این کشور و تحمیدل ازیندهادای کدالن بده
اقتصاد بحرانزد آن شن .اوباما بفن از روی کار آمنسش ،برای اممیکردن شفاراای استخاباتی و
پایاندادن به این جنگاا و ازینهاای ساشی از آن و بازسرداسنن سربازاای آمریکایی بده کشدور
تالش کرد و در سهایت ،موفق شن سیرواای این کشور را در سا  2066از اراق اارج کنن.
ازینهاای سنگین و بیستیجه جنگاای اایر ایاالی متحن  ،به دلیل ایجاد محدنودیتادای
شنین مالی و بودجهای و فشاراا و سارضایتی افکار امومی از شروع جنگ تاز موجب واکنش
محافظهکاراسه و محتاطاسه دولت اوباما در برابر موضواای و بحدرانادایی از ق یدل داالدت در
لی ی و سوریه و مخالفت جنی با تقاضای اسرائیل بدرای حممده بده ایدران شدن اسدت .اوبامدا
امچنین ،به طور مشخص در اولین مصاح ه مط وااتی اود پس از استخاب مجدند رسدماً اادالم
کرد دوران جنگاای اارجی آمریکا به پایان رسین و دولت وی به ایچ وجده جندگ تداز ای را
در ااورمیاسه آغاز سخواان کرد.

د .تغییرات سیاست خارجی آمریکا و تحوالت خاورمیانه
اولویت سا اای اایر دولت آمریکا تمرکدز ارچده بیشدتر بدر مبدائل داامدی و تدالش بدرای
بازسازی اقتصادی و پرایز از تحمیل ازینهاای جنین به اقتصداد بحدرانزد ایدن کشدور بدود
است .برای از کارشناسان ،این وضفیت را به اندوان سروسدان سرفتدهشدنن سیاسدت ادارجی
آمریکا توسط وان اای اوباما در زمینه سیاست داامی تو یع کرد اسن .این امر به طور ط یفی
موجب ایجاد تحوالی جنیدنی در سیاسدت ادارجی ایدن کشدور از جممده تأکیدن بیشدتر بدر
چننجاس هسرایی در سطح جهاسی ،اتخاذ سیاست تمرکز بر آسیا ،پایاندادن به سیاست م دارز بدا
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تروریبم و انم تمایل به حعور مبتقیم در تمام مناطق مهم و استراتژی

جهاسی شدن کده در

مجموع ،در کنار روسق تولین سفت و ساز در آمریکا راسقالب شیل اویل) ،اامیدت ااورمیاسده در
سیاست اارجی آمریکا را کااش داد.
ایاالی متحن آمریکا پس از جنگ جهاسی دوم ،چه در دوران جنگ سدرد و چده در جهدان
پس از جنگ سرد ،به دلیل جایگا اسرای بدرای دسیدای غدرب و جمدوسیری از سفدوذ شدوروی،
اامیت فراواسی برای ااورمیاسه و به ویژ امدیج فدارس قائدل بدود اسدت .در داده  ،6390بدا
اروج سیرواای اسگمیبی از امیج فارس ،آمریکا جای آن را سرفت .پس از حادثه  66سدپتام ر،
ایاالی متحن ااناف امنیتی اود در منطقه امیج فارس را به طور چشمسیری سبترش داد .در
واقع 66 ،سپتام ر بهاسهای فر تساز برای آمریکا بود تا حعور اود را در افکار امومی جهان
مشروایت بخشن .م ارز با تروریبم ،حعور سظامی سبترد در منطقه ،دستیابی و تدأمین ث دای
امنیت اسرای ،م ارز با مخالفان از جممه ایران از طریق حعور دائمی در منطقه و غیر  ،بخشدی
از ااناف امنیتی این کشور در ااورمیاسه بود است .در این حدا  ،بده سظدر مدی رسدن در اثدر
بحران اایر و پیامناای آن ،ااورمیاسه اامیت سابق اود برای آمریکا از دست داد باشن.
این موارد را به وضو میتوان در سطق ساالسه و مهم بارا اوباما کده بدا اندوان «وضدفیت
اتحادیه »6در جمع سمایننسان مجمبین آمریکا در تاریخ  23ااسویه  2062ایراد کرد سیز مشداان
کرد .در این سخنراسی ،مبائل داامی و اقتصادی و بازسازی بخشاایی از اقتصاد آمریکا که در
اثر بحران آسیب دین اسن ،از امه برجبتهتر بود .ااورمیاسه سیز سب ت به سذشدته چندنان مدورد
توجه قرار سگرفت .این بنان مفنی سیبت که به مبایل ااورمیاسه پردااته سشن ،ولدی بده لحداظ
کمی و کیفی توجه به ااورمیاسه سب ت به سذشته کمتر به سظر میرسین .در ادین حدا  ،اشدار
کوتا ولی مهم او به منطقه آسیا پبفی

و به کار بردن واا «تمرکز »2حایز اامیدت و در ادور

توجه بود رسجادپور  .)6131ق دل از آن اوبامدا در آغداز دوران ریاسدت جمهمدوری ادود بدر
سیاست جنین سب ت به مبمماسان و تغییر چهر منفی و منفور آمریکدا در کشدوراای مبدممان

1. State of Union
2. focus
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تأکین کرد بود که سشان از سیاست جنین وی سب ت به ااورمیاسه داشت .ال ته ،در امل ،رفتدار
اوباما سشان داد سیاستاای ریاست جمهور آمریکا سب ت به ااورمیاسه بیش از ار منطقه دیگدر
در جهان تحت تأثیر فرانگ سیاسی ساکارآمن آمریکا ،سرو اای ذیسفوذ و حامیان اسرائیل و بده
ویژ سنکر میباشن که محنودیتاای شنینی را به دولت اوباما ،به ویدژ بدرای حدل مبدئمه
فمبطین و اسرائیل تحمیل میکنن ر.)Geges 2013: 302
در واقع ،بحران  2008ببیاری را در آمریکا و ااورمیاسه متقاان ساات که این کشور دیگر
منابع الزم را برای تناوم حعور امپریالیبتی اود سنارد و از طرف دیگر ،وقدوع بهدار اربدی و
پیامناای آن سیز وضفیت موجود را دچار تالطم ساات و س ب بیث اتیاایی زیادی سردیدن و
در این حا  ،سیرواای سیاسی را به سمت انم امراای آشکار با واشدنگتن سدوق داد اسدت.
برای مثا  ،اسر واکنش آمریکا به تحوالی و قیاماای اربی را با سیاسدت ادارجی ایدن کشدور
بفن ازجنگ جهاسی دوم مقایبه کنیم ،بیسمان به محنودیتاایی کده ایدن کشدور در سیاسدت
اارجی به دلیل بحران مالی اایر با آن روبهروست و امچنین ،انم توان و تمایل این کشور به
ادامه سیاستاای سابق اود در ق ا ااورمیاسه پی میبریم .آمریکدا در سدا  6328کده طدر
مارشا را برای را اسنازی اقتصاد اروپا به اجرا درآورد 61 ،میمیارد دالر را مبتقیم به اروپاییدان
بخشین .اسر آمریکا بخواان در دسیای امروز چنان کمکی بکندن ،بایدن حدنود  900میمیدارد دالر
بپردازد .آمریکای امروز سمی تواسن حتی ی

دام این م مغ را مثالً برای کم

به مصدر ،تدوسس،

لی ی یا کشوراای دیگر ازینه کنن .حناکثر کاری که در سا  2066از دست آمریکدا برآمدن تدا
برای دولت جنین مصر به امل آورد ،پیشنهاد ی
االو ی

میمیارد دالر ضماست وام رسده ادود وام) بده

میمیارد دالر بخشودسی بنایاا بود ر .)Walt 2011: 14بدا توجده بده فشدار فزایندن

بودجه ریاضتی و محنودیتاای واقفی در استفاد از ابزاراای قهری و سظامی ،دولدت آمریکدا
سفی کرد حعور و سقش اود در ااورمیاسه را محنود سماین.
به طور کمی ،در ستیجه تحوالتی که در سا اای اایر در سطح منطقه ااورمیاسه و سیاسدت
اارجی آمریکا به وجود آمن  ،از اامیت این منطقه برای آمریکا و در این حا سفوذ این کشور
در منطقه کاسته شن ر ،)Geges 2013: 300به طوری که چاس فریمن ،سفیر سدابق آمریکدا در
ارببتان در این بار میسوین« :ما سفوذ و کنتر اود را بر ببیاری از مبائل چالشی ااورمیاسده
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از دست داد ایم .ما باین این واقفیت را بپذیریم که ایاالی متحن دیگر سمیتواسن استظدار داشدته
باشن سفوذ و قنری سذشته اود را در منطقه حفظ کنن» ). (Dreyfuss and Turse 2013
از دیگر اوامل مهم تأثیرسذار در ایجاد تغییرای ذکرشن در سیاست اارجی آمریکا و کدااش
اامیت ااورمیاسه برای واشنگتن ،مطر شنن کشع مینانادای اظدیم سقتدی قابدل استحصدا در
آمریکای شمالی راسقالب شیل اویل) و به ود موقفیت آمریکا در زمینه تولین سفدت اسدت .اامیدت
پیامناای ائواستراتژی

این موضوع بیش از تأثیرای اقتصادی آن است .ااالم استقال آمریکدا از

سفت ااورمیاسه میتواسن بر مفادلهاای بینالمممی و سااتاراای قنری در سطح جهاسی تأثیرسدذار
باشن .قابل کتمان سیبت که آمریکا تا به امروز به دلیل واببتگی به سفت ااورمیاسه اود را سرفتدار
حعور سیاسی و سظامی در این منطقه ممتهب کرد است .از میان رفتن این سیاز میتواسن س بسداز
آزادی امل بیشتر آمریکا در حوز سیاست اارجی و امنیتدی باشدن ر .)Michaud 2014ایدن امدر
موجب اواان شن ایاالی متحن بر االف سذشته ،به دلیل انم واببدتگی امیدق بده سفدت ایدن
منطقه ،سیازی سناشته باشن که به طور کامل اود را درسیر مبائل و بحدرانادای ایدن منطقده کندن.
کمشنن واببتگی به منابع اسرای سیمکر شرقی ،سیاز آمریکا به مناامه در آسجا و اصو اً سیداز بده
اینکه آمریکا اود را درسیر و سگران امیج فارس کنن را کااش اواان داد و این مدیتواسدن تغییدر
کامل سگرش در اصو

چگوسگی کارکردن سیبتم جهاسی به حبداب آیدن ر.)Friedman, 2012

ال ته ،این کااش واببتگی به مفنای اروج کامل آمریکا از این منطقده و واسدذاردن آن بده رق دای
جهاسی و منطقهای سخواان بود .ایاالی متحن میداسن ادامه تبمط بر این منطقه از طریدق حمایدت
از متحنان منطقهایاش ،به دلیل اامیت آن برای دیگر بازیگران ،ابزار بیسظیر ااما قدنری بدرای
آمریکا محبوب میسردد.6

 .6به ا اری دیگر ،این وضفیت دامنه امل آمریکا در برابر به اصو

رقی ان جهاسیاش را به طور بالقو افزایش

اواان داد .اسر در سذشته آمریکا به دلیل سیاز مج ور بود به ار قیمت امنیت و ث ای را برای ادرای اسرای از
این منطقه حفظ کنن و دیگر بازیگران جهاسی سیز از ق ل آن به منافع اود میرسینسن ،اکنون آمریکا دیگر دلیمی
برای ادامه این وضفیت سمیبینن و قطفاً سفی در سرفتن امتیاز از دیگر دولتاا به ویژ چین و ااپن و اتحادیه
اروپا اواان کرد .به سخن دیگر ،میتوان سفت در اثر این تحو مهم و بیسیازشنن آمریکا از واردای سفت از
منطقه ،ااورمیاسه برای آمریکا از سیاز استراتژی

به ابزار قنری استراتژی

ت نیل اواان شن.
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در این شرایط ،به دالیل مختمع ذکرشن  ،دیگر آمریکا آن حباسیت و واببتگی سدابق بده
ااورمیاسه را سناشته و این امر یکی از دالیل مهم کااش تمایل این کشور به درسیرکدردن ادود
در تحوالی پیچین ااورمیاسه میباشن .تجمی این امر را میتوان در موضدع غیدر ففدا آمریکدا
سب ت به تحوالی کشوراای منطقه ،موسوم به بهار اربی و پس از آن سآرامیاا لی ی ،سدوریه و
حتی اراق مشاان کرد .در مورد لی ی ،در واقع این کشوراای اروپایی بودسن که ابتکار امل را
برای مناامه در جهت پایاندادن به جنگ داامی این کشور و براسدنااتن حکومدت قدذافی در
دست سرفتنن و آمریکا تنها در حن کشور اعو سداتو در ایدن مناامده شدرکت کدرد .در مدورد
سوریه سیز آمریکا به رغم تمایل به سدقوط دولدت اسدن ،از مناامده مبدتقیم ادودداری کدرد.
متحنان این کشور یفنی ترکیه ،ارببتان و قطر با چراغ س ز واشنگتن با تمام توان اود به ارئده
کم اای مالی ،لجبتی

و سظامی به سرو اای مختمع مخالفان اسن پردااتنن ،اما این امدر سده

تنها به سقوط اسن و کااش سفوذ و اامیت ایران در منطقه سیاسجامین ،بمکه در اثر حمایدتادای
مالی و سظامی این کشوراا از سرو اای افراطی و تروریبتی درسیدر در جندگ داامدی سدوریه،
امالً تالشاای بیش از ی

داه آمریکا برای سابودی و تعفیع آسها را با شکبت مواجه کدرد

و بار دیگر اامیت و سقش ایران در حفظ امنیت منطقده و مقابمده بدا سدرو ادای تروریبدتی در
ااورمیاسه را به کشوراای اروپایی و آمریکایی سشان داد.
با سبترش دامنه این ساآرامیاا و پیشرویاای دااش در اراق ،منیریت اوضاع تا حدن زیدادی
از کنتر این کشوراا اارج شن .دولت مرکزی اراق به کرای اواادان امکداری و کمد

آمریکدا

شن ،اما دولت اوباما با تأکین بر اینکه چالش پیشآمن به دولت اراق مربدوط مدیشدود و آمریکدا در
این بار داالتی سمیکنن ،از این امکاری سر باز زد .از طرفی ،آسها پیششرط تشکیل دولت وحدنی
ممی را برای کم

سظامی مطر کرد بودسن ،اما پیشرویاای دااش بده سدمت کردسدتان ادراق و

آوار شنن ساکنان مناطقی که دااش به تصرف درآورد بود و در اطر افتادن منافع آمریکا در منطقده
و اراق ،س ب شن واشنگتن با اکرا و با فشار افکار امدومی جهداسی بدرای پایداندادن بده اشدوست
سرو اای تننرو رال ته باز ام با تشکیل ائتالف بین المممی) ،در اراق و حتی سوریه مناامه کنن .6بدا

 .6اسرچه این اممیای تا کنون محنود به حمالی اوایی و بنون مشارکت سیرواای زمینی میباشن.
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وجود این ،بارا اوباما در مصاح ه با ش که سی بی اس ،به شنی امکان و احتما ادر سوسده اادزام
سیرو به اراق و سوریه را رد کرد و سفته است« :این اممیاتی امچون جندگ ادراق سخواادن بدود».
وی تأکین کرد که «ما رفاً بخشی از ائتالف جهاسی اواایم بود که حمدالی ادوایی در حمایدت از
اممیای زمینی سیرواای اراقی و کرداا اسجام اواان داد» ر.)Cbsnews 2014
با وجود این ،به سظر میرسن واداشته شنن آمریکا به مناامه مجند رارچندن محدنود) در
اراق ،ساکامی بزر

برای اوباما و واشنگتن محبوب میشود .اوباما در سا اای اایر اروج

از باتالق اراق را به انوان یکی از دستاورداای اود ذکر کرد و بر انم توسدل مجدند بده
مناامه سظامی به انوان یکی از اولویت اای سیاست اارجی اود تأکین کرد بود .از طدرف
دیگر ،ساکامی دولت مرکزی اراق در مقابمه با سرو اای تروریبدتی و اشدغا سیمدی از ایدن
کشور ،سشدانداندن ساکدامی واشدنگتن در ایجداد دولدت باث دای و مقتدنر و در ادین حدا
دموکراتی

در این کشور رپس از بیش از ی

داه اشغا ) و به انر رفتن ازینهاای سدزاف

رمالی و جاسی) آمریکا در سابودی و تعفیع سرو اای تروریبتی در منطقه میباشن .در این
حا  ،این تحو را می توان شکبت سیاست واسذاری امور توسط آمریکا به متحنان منطقهای
اود حناقل در ااورمیاسه پنناشت .این موضوع را به وضو می توان در اظهارای جو باینن
در استقاد از سقش متحنان آمریکا در منطقه ،به ویژ ارببتان و ترک یده مشداان کدرد .وی در
جمع داسشجویان داسشگا ااروارد به این سکته اشار کرد که « بزرسترین مشدکل مدا از طدرف
ام پیماسان ما در منطقه بود .تر اا دوستان اوبی بودسدن و امچندین سدفودیادا و سداکنان
امارای و سظایر آسها .اما چه کار کردسن تنها ام و غم آسها امان سرسگونکدردن بشدار راسدن
رئیس جمهور سوریه) بود و وارد س ردی سیابتی شنسن و ناا میمیون دالر و داها ادزار تدن
سال به ار کبی که با س رد امیه بشار اسن موافقت کرد ،دادسن ،اما کباسی که به ایدن کمد
دست یافتنن ،جنگجویان ج هه النصر و القاان و انا ر افراطی بودسن که از مناطق دیگدری
از جهان میآمنسن» ر .)Middle East Monitor 2014
االو بر این ،با سبترش و پیشرویاای دااش در اراق و تهنین منافع غدرب در منطقده،
کشوراای غربی مج ور شنسن بر االف اواسدت و االقده ادود ،مبدتقیم و یدا تمدویحی ،بدر
اامیت و سقش جمهوری اسالمی ایران در حفظ امنیت منطقه و کشدوراای آن تأکیدن کنندن .در
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این میان به سظر میرسن آمریکا که تا حن زیادی ااتمداد ادود بده متحدنان منطقدهایاش را در
زمینه م ارز با سرو اای تروریبتی و تننرواای سنی از دست داد  ،با توجه به مندافع مشدتر
ط یفی با ایران در ایجاد ث ای در اراق و امچنین ،پیشرفت سب ی مذاکرای ابتهای ،ربه رغدم
اسکار امکان امکاری سظامی از سوی تهران و واشنگتن) ،چشم به اقنامای و کم اای ایران به
دولت و مردم اراق در کنتر و از بین بردن دااش دواته است .اشار اوباما در امان مصاح ه
با سی بی اس به اینکه ایران مشکل منطقه و کشوراای سنی سیبدت ،بمکده ایدن افراطدیسدری
مذا ی است که اطری برای منطقه محبوب میسردد ،میتواسن سشاندانن سگا جنین آمریکدا
به ایران و سقش منطقهای آن باشن که ریشه در قنری و ث ای غیر قابل اسکدار ایدران در منطقده،
ماایت متعاد ذاتی آن با سرو اای تننرو منطقه ربر االف متحنان آمریکدا) ،مشدی ااتدنالی و
تنشزای دولت آقای روحاسی در سیاست اارجی و پیشرفت چشمسیر مذاکرای ابتهای باشن.
در پایان باین به این سکته اشار کرد که این تحوالی یفنی تمایل آمریکا به اروج از منطقده
و امچنین ،ستایج مث ت مذاکرای ایران و آمریکا و احتما برداشتهشنن تحریماای جهاسی امیه
ایران برای دولت این کشور ،بنون پیامن س ود است ،به طوری که ایدن امدر موجدب سارضدایتی
شنین متحنان منطقه ای این کشور یفنی ارببتان و رایم هیوسیبدتی شدن اسدت .سارضدایتی
دولتمردان اسرائیمی از سیاستاای اوباما به حنی است که این کشدور در استخابدای ریاسدت
جمهوری  2062آمریکا تمام تالش اود را برای پیروزی کاسنین رقیدب او یفندی میدت رامندی
وری داد .ستیجه این سارضایتی را میتوان در ااالم بیطرفی این کشدور و ادنم امراادی بدا
آمریکا در بحران اوکراین و امچنین ،ساکامی تالشاای اوبامدا در مدذاکرای دمح اسدرائیل و
فمبطین مشاان کرد .ارببتان سیز با توجه به شرایط پدیشآمدن  ،چشدماسدناز ااورمیاسده را در
راستای منافع اود سمیبینن و رابطهاش با آمریکا ،به ویژ پس از تماساای ایداالی متحدن بدا
ایران و توافق اسو به سردی سرایین است .تنش میان این دو با قطفنامه  2668شورای امنیت که
اواستار سابودی سال اای شیمیایی سوریه بود و سزینه حممده سظدامی بده ایدن کشدور توسدط
آمریکا را حذف کرد ،بیشتر شن و حتی در ااترا

به این قطفنامه ،از ق و کرسدی غیدر دائدم

شورای امنیت به امت ساکارآمدنی ایدن شدورا امتنداع سمدود .ایدن امدر بدنون شد

مشدکالی
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برسامهاای آمریکا برای آینن ااورمیاسه را بیشتر کرد و کنتر این کشور بر تحوالی منطقده را
بیش از پیش با چالش روبهرو میکنن.

نتیجهگیری
سیاست اارجی کشوراا تابفی از قنری و تواسداییادای سوسداسون ممدی اسدت و مبدتقیماً بدا
انا ر قنری ممی کشوراا در ارت اط است و با تغییر در سطح قدنری ممدی کشدوراا بده ادر
دلیل ،سیاست اارجی آسها سیز تغییر اواان یافدت .در مدورد تدأثیر بحدران اایدر بدر سیاسدت
اارجی آمریکا سیز مشاان کردیم که این بحران با «تقویت قنری بازیگران جنین» و «تعفیع
انا ر قنری ممی این کشور» ،سااتار سظام اقتصاد جهاسی و قنری و موقفیت برتر بینالمممدی
آمریکا را دستخوش تغییر قرار داد و در سهایت ،دولت آمریکا را وادار به بدازسگری در سیاسدت
اارجی اود با انف تط یق با شرایط جنین داامی و بینالمممی پس از بحران کرد .دولت ایدن
کشور با انف تقویت و بازیابی قنری و موقفیت بینالمممی سابق اود ،اولویت اود را تالش
برای بازسازی اقتصاد و حل مشکالی داامی قرار داد ،به طوری که بخش زیادی از تصمیمای
و تغییرای جنین سیاست اارجی امروز این کشور را میتوان بر این اساس تحمیدل کدرد و بده
سوای ستیجه و پیامن این امر داسبت .به بیان دیگر ،اساس تغییرای به وجدود آمدن در سیاسدت
اارجی این کشور ،این دغنغه دولت آمریکا یفنی تالش برای تط یق اود با شرایط و الزامدای
جنین داامی و بینالمممی ،بازسازی اقتصاد بحرانزد و ترمیم وجهه بینالمممی اود اسدت کده
در ستیجه سیاستاای اشت ا دوران بوش و سهایتاً وقوع بحران مالی ،به شنی آسیب دین اسن.
در این میان ،اماسگوسه که سشدان داد شدن ،در ستیجده تغییدرای بده وجدود آمدن در سیاسدت
اارجی آمریکا ،به ویژ تمرکز بر آسیا و ااالم پایدان اممیدای م دارز بدا تروریبدم و امچندین،
کشع میادین اظیم سفتی در آمریکا ،از اامیت ااورمیاسه در سیاست اارجی آمریکدا در مقایبده
با سذشته کاسته شن است .آمریکا اموار ازیندهادای ببدیار را بدرای حعدور در ایدن منطقده و
حمایت از رایماای مبت ن متحن و کنتر دولتاای مخالع اود رف کدرد اسدت .بده دلیدل
اامیت ااورمیاسه برای آمریکا ،این کشور اموار اود را در مقابل تحوالی ایدن منطقده مبدئو
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داسبته و تالش کرد با انف کاستن از تنشاا و مخالفتاا با حعور آمریکا در منطقه ،از طریدق
حمایت از رایماای مبت ن و ترویج ارزشاای اود در منطقه ،ااورمیاسدهای مطدابق اواسدت و
منافع و ارزشاای اود ایجاد کنن ،اما این تالشاا در امل ستیجهای جز افزایش تنفر از آمریکا و
تقویت سرو اای تننرو مذا ی و شکلسیری تروریبم در منطقه سناشته است .در ادین حدا  ،بدا
کااش اامیت این منطقه برای آمریکا ،این کشور اواان تواسبت با فدراغ بدا بیشدتری بده سدایر
اولویتاای اود و دیگر مناففش در سایر مناطق جهان ،بنون سگراسدی از بده اطدر افتدادن مندافع
حیاتیاش در منطقه پرآشوب و منازاهآمیز ااورمیاسه بپردازد.
در راستای تمایل دولدت اوبامدا بدرای کدااش مناامده در مبدائل پیچیدن ااورمیاسده ،در
چارچوب سیاست برقراری توازن منطقهای ،واشنگتن دست دولتاای متحدن ادود در منطقده
یفنی ترکیه ،ارببتان سفودی ،قطر و امارای متحن اربی را بازسذاشدت تدا بدا ازینده ادود و
بنون داالت و حعور آمریکا در منطقه ،سظم مورد سظر اود و آمریکا را ایجاد و حفدظ کنندن.
در امین چدارچوب ،آمریکدا امدالً سقدش و سیاسدت ففدا و تفیدینکنندن ای در تحدوالی و
اسقالباای کشوراای اربی و پس از آن سآرامیاای لی ی ،سوریه و اراق اتخداذ سکدرد و تنهدا
پس از آسکه مشاان کرد در ستیجه سیاستاا و حمایتاای متحناسش از سرو ادای افراطدی و
تروریبتی در سوریه و اراق ،منافع حیاتی این کشور و تمدام ازیندهادای سدالیان اایدرش در
م ارز با تروریبم ،در اطر افتاد  ،به وری محنود و با شدکلدادی بده ائدتالف بدینالمممدی
در ند م ارز با سرو دااش برآمن .این امر سشاندانن شکبدت سیاسدت تدوازن منطقدهای و
واسذاری امور به متحنان منطقدهای ،حدناقل در ااورمیاسده اسدت و در تقابدل بدا برسامدهادا و
اولویتاای سیاست اارجی اوباما برای اروج از ااورمیاسه و تأکین بر اولویتادای اقتصدادی
و امچنین ،تمرکز بر آسیای شرقی است.
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