فمظ تَ خاطش ًفت اعت ،ازوك!
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داد ّ عتذی کَ ُناکٌْى تیي ّصیش ًفت ػشاق ّ چِاس کوپاًی ًفتی غشتی دس زال اًدام اعت ،هاُیت تداّص ّ
اؽغال ػشاق تْعظ آهشیکا سا هْسد پشعؼ لشاس هیدٍ د .پشعؼُایی کَ اص عْی ًاهضدُای سیاعت خوِْسی تایذ
هطشذ ؽْد ّ دس آهشیکا ّ ػشاق اؽغال ؽذٍ ،خایی کَ هشدم آى ُیچ ًمؾی دس تصوینگیشی تشای آیٌذٍ کؾْسؽاى
ًذاسًذ ،تَ تسث گزاسدٍ ؽْد.
ُذف اص هزاکشٍُای کًٌْی تیي ؽشکتُای ًفتی اکغاى هْتیلِ ،ؽل ،تْتال ّ تشیتیؼ پتشّلیْم -ؽشکای اّلیَ ی ًفت
ػشاق کَ ایٌک ِؽْساى ّ چٌذ ؽشکت کْچک ًفتی دیگش تَ خوغؽاى پیْعتَاًذ – تذعت آّسدى اهتیاصُای ًفتیای
اعت کَ دس صهاى هلی ؽذى ًفت اص دعت دادٍ تْدًذ .ایي ؽشکتُا تا کوک همامُای آهشیکایی لشاسدادُایی ًْؽتٌذ
ّ تیآىکَ ایي ثشّتُا سا تَ هضایذٍ تگزاسًذ تش تیؼ اص  40ؽشکت ًفتی دیگش اص خولَ ؽشکتُای ًفتی چیيٌُ ،ذ
ّ سّعیَ پیشّص ؽذًذ.
اًذسّ ای .کشاهش دس ًیْیْسک تایوض هیًْیغذ :تیؾتش هشدم کؾْسُای ػشتی ّ تؼضی اص هشدم آهشیکا اص ُواى
اتتذا گواى هیکشدًذ کَ زولَی آهشیکا تَ ػشاق تشای تثثیت ُویي لشاسدادُا ّ علطَ تش هٌاتغ ًفتی اعت.
اؽاسٍ ی کشاهش تَ کلوَ ی "گواى" دس ّالغ کنًوایی زمیمت اعت .تَ ػالٍّ ،ازتوال صیاد هیسّد کَ استؼ اؽغالگش
دس تاصعاصی ؽشکت هٌفْس ًفت ػشاق دعت تَ ًْآّسی صدٍ تاؽذ .تَ گفتَی عیوْط هیلي دس ایي ؽشکت "ثشّت
ػشاق دس یک هؼاهلَ اعتثواسگشاًَی زغاب ؽذٍ تست علطَی تشیتاًیا چپاّل ؽذ".
گضاسػُای تؼذی ًؾاى هیدُذ کَ ایي هضایذٍُا سا تَ تاخیش هیاًذاصًذ ّ یا آًِا سا تیؾتش دس خفا اًدام هیدٌُذ ّ
تؼیذ ًیغت کَ سعْاییُای دیگشی ًیض تَ تاس آّسًذ.
تشای آىُا تِتش اص ایي ًویتْاًغت تاؽذ ،صیشا ػشاق دّهیي کؾْس ًفت خیض خِاى اعت ّ اص عْی دیگش تَ ایي
دلیل کَ ًفت آى تَ سازتی لاتل اعتخشاج اعت ّ دس صهیي ُای یخ صدٍ ،صخشٍُای لیشاًذّد یا دس اػواق دسیاُا دفي
ًؾذٍ ،اعتخشاج آى تغیاس اسصاى اعت .تَ ُویي دلیل تشای عیاعت گزاساى آهشیکا زفظ کٌتشل ػشاق تا ًِایت هوکي
ّ سّی کاس آّسدى دّلتی دعت ًؾاًذٍ ّ اعتمشاس تضسگتشیي پایگاٍ ُای ًظاهی دس دل هٌاتغ تضسگ اًشژی دًیا
ضشّسی اعت.
ایيُا اُذاف ّالؼی زولَ تَ ػشاق تْدٍ کَ اگشچَ دس پظ ُالَای اص دعتاّیضُای هْفك اص خولَ عالذ کؾتاس
خوؼی ،استثاط صذام تا الماػذٍ ،تشّیح دهْکشاعی ّ خٌگ تا تشّسیغن پٌِاًؾاى کشدٍ اًذ ،دس زمیمت ُشگض اص
دیذُا هخفی ًواًذٍ اعت ( .الثتَ ُواىطْس کَ پیؼتیٌی هیؽذ پظ اص زولَ تَ ایي کؾْس ػولیات تشّسیغتی تَ
ؽذت سؽذ کشد).
دس ًْاهثش گزؽتَ ّلتی تْػ ،سئیظ خوِْس آهشیکا ّ ًْسی الوالکیً ،خغت ّصیش ػشاق تا ًادیذٍ گشفتي ًظش
کٌگشٍی آهشیکا ّ هدلظ ػشاق ّ ًیض هشدم دّ کؾْس لشاسداد "تیاًیَی اصْل" سا اهضا کشدًذُ ،وَی تشدیذُا اص
تیي سفت.
دس ایي تیاًیَ زضْس دساص هذت استؼ آهشیکا؛ تاعیظ پایگاٍ ُای ُْایی تضسگ دس عشاعش کؾْس کَ عاختواىُای
آىُا تَ تاصگی عاختَ ؽذٍ ّ تٌای عفاستی دس تغذاد کَ تَ سغن عایش عفاستخاًَُا ،ؽِشی اعت دس هیاى ؽِش دیگش
اص اصْل هٌظْس ؽذٍ اعت .تَ یمیي ایيُا سا ًغاختٌذ کَ تَ زال خْد سُا کٌٌذ ّ تشًّذ.
دس ایي تیاًیَ دستاسٍی اعتخشاج رخایش ػشاق اصل تغیاس ؽشم آّسی ًیض آهذٍ اعت؛ التصاد ػشاق یا تَ ػثاستی
هٌاتغ ًفتی آى تایذ تَ سّی عشهایَگزاساى خاسخی "تَ ّیژٍ عشهایَگزاساى آهشیکایی" تاص تاؽذ .دسعت هثل آى
اعت کَ تگْیٌذ ها تَ ؽوا تداّص کشدین ،پظ هیتْاًین کؾْستاى سا کٌتشل کٌین ّ زك دعتشعی تَ هٌاتغتاى سا ُن
داؽتَ تاؽین.
اُویت ایي تیاًیَ دس هاٍ ژاًْیَ تیؾتش سّؽي ؽذّ ،لتی کَ تْػ تا صذّس "زکن اهضا" اػالم کشد کَ اگش کٌگشٍ
تخْاُذ تا تصْیة الیسَای ُش گًَْ عشهایَگزاسی تشای تاعیظ پایگاٍ ًظاهی آهشیکا ّ "اعتمشاس دائوی استؼ
آهشیکا دس ػشاق" یا "کٌتشل آهشیکا تش هٌاتغ ًفتی ػشاق" سا هسذّد ًوایذ ،تْػ آى الیسَ سا سد خْاُذ کشد.
کاًْى ّکالی آهشیکا تاکیذ تی اًذاصٍی تْػ سا تش "زکن اهضا" تَ هٌظْس افضایؼ لذست اخشایی اػ کَ یکی دیگش
اص ًْآّسیُای اّ اعت ،تَ ػٌْاى "ًافی لاًْى کؾْسی ّ اعتمالل لْا" هسکْم کشد .اها چَ عْد!

هخالفت تیدسًگ ػشالیُا اص خولَ اتسادیَُای کاسگشی کَ تَ سغن لْاًیي عخت ضذ کاسگشی صذام ّ ًیشُّای
اؽغالگش تؼذ اص اّ دّام آّسدًذ ،تا ایي تیاًیَ ًیض طثیؼی اعت.
اها سعاًَُای تثلیغاتی ّاؽیٌگتي ،ایشاى سا هخشب علطَی آهشیکا تش ػشاق هیداًٌذ .ػلت هؾکالت آهشیکا دس
ػشاق ایشاى اعت .دس ایي ساعتا کاًذّلیضا سایظ یک ساٍ زل عادٍ اسائَ هیدُذً" :یشُّای خاسخی" ّ "عالذُای
خاسخی" تایذ اص ػشاق خاسج ؽًْذ ،هٌظْس ًیشُّا ّ عالذُا ایشاًی اعت ًَ آهشیکایی.
سّتشّیی تا تشًاهَی ُغتَای ایشاى تَ ایي تٌؼُا ؽذت هیتخؾذ .عیاعت "تغییش سژین" دّلت تْػ دس ایشاى تا
تِذیذُای ّزؾتٌاک ًظاهی ُوشاٍ اعت ( کَ دس ایي ساتطَ ُش دّ ًاهضدُای سیاعت خوِْسی آهشیکا تا تْػ
ُنصذا ُغتٌذ) .گضاسػ ؽذٍ کَ ایي عیاعت ،تشّسیغن داخل ایشاى سا ًیض ؽاهل هیؽْد ،کَ تاص ُن تشای زاکواى
دًیا هْخَ اعت .تیؾتش هشدم آهشیکا تَ ساٍ زل دیپلواعی تا ایشاى هْافمٌذ ّ تا اعتفادٍ اص ًیشّی ًظاهی هخالفًذ .اها
افکاس ػوْهی تشای عیاعتگزاساى ًَ تٌِا دس ایي صهیٌَ ،تلکَ دس هْاسد تغیاسی تیاسصػ اعت.
طٌض داعتاى دس ایي اعت کَ ػشاق تَ هلک هؾاػی آهشیکا ّ ایشاى تثذیل ؽذٍ اعت .دّلت هالکی آى تخؾی اص
خاهؼَی ػشاق اعت کَ تیؾتش تست زوایت ایشاى اعت .دس ضوي استؼ ػشاق کَ یکی دیگش اص گشٍُّای ؽثَ
ًظاهی اعت ،ػوذتا اص عپاٍ تذس اعت کَ دس ایشاى آهْصػ دیذٍ ّ دس صهاى خٌگ ایشاى ّ ػشاق دس خثَِی ایشاى
خٌگیذٍ اعت.
ًیش سّصى ،یکی اص تاُْػتشیي ّ آگاٍتشیي خثشًگاساى ایي ًازیَ هؼتمذ اعت کَ ُذف اصلی ػولیات استؼ آهشیکا
ّ استؼ ًْسی الوالکی ،همتذا صذس اعت .همتذا صذس هْسد لثْل سژین ایشاى ُن ًیغت ّ چْى اّ هغتمل اعت ّ اص
پؾتیثاًی هشدم تشخْسداس اعت خطشًاک اعت.
سّصى هی ًْیغذ :ایشاى دس دسگیشی اخیش کَ دس تصشٍ سّی داد تَ طْس آؽکاس اص هالکی ّ زکْهت ػشاق دس
تشاتش استؼ هِذی (استؼ همتذا صذس) کَ "گشٍُّای هغلر غیشلاًًْی" ًاهیذٍ هیؽًْذ ،پؾتیثاًی کشد کَ
تؼدةآّس ًیغت صیشا ًوایٌذٍی اصلی ایشاى هدلظ اػالی اعالهی ػشاق اعت کَ تش دّلت ػشاق تغلظ داسد ّ
پؾتیثاى اصلی هالکی اعت.
سّصى هؼتمذ اعت کَ "خٌگ ػشاق یک صازة اختیاس تٌِا ًذاسد ،صیشا آهشیکا ّ ایشاى ایي اختیاس سا تیي خْد
تمغین کشدٍاًذ".
اص لشاس هؼلْم تِشاى خْؽسال اعت کَ آهشیکا دّلتی سا تش ػشاق گواؽتَ ّ اص آى پؾتیثاًی هیکٌذ کَ اص ایشاى
تاثیش هیپزیشد .اها ایي دّلت تشای هشدم ػشاق ُوْاسٍ تال تْدٍ ّ خْاُذ تْد ّ آیٌذٍی تذتشی سا ُن تشایؾاى سلن
خْاُذ صد.
اعتیْى عایوْى دس هدلَی فاسى افیشص ( )Foreign Affairsهیًْیغذ کَ اعتشاتژی کًٌْی آهشیکا دس ػولیات ضذ
ؽْسػ " زفظ آتؼ اخاق عَ پذیذٍای اعت کَ اص لذین ثثات دّلتُای خاّسهیاًَ سا تَ خطش اًذاختَاًذ :لْمگشایی،
لؾکشکؾی ،فشلَگشایی" کَ پیاهذ ایي اعتشاتژی "یک دّلت هشکضی تَ سُثشی خًْتای ًظاهی" اعت .هؾاتَ سژین
صذام.
اگش ّاؽیٌگتي تَ ُذف ُای خْد تشعذ ،کاسػ هْخَ خلٍْ هیکٌذ .اها ّلتی ّالدیویش پْتیي دس فشًّؾاًذى هشدم
چچي هْفك هیؽْدّ ،اکٌؼُا ًغثت تَ کاس اّ کَ ّسای هْفمیت ژًشال دیْیذ پتشیْط دس ػشاق اعت ،کاهال
هتفاّت اعت .صیشا آىُا آنها ُغتٌذ ّ ایيُا آهشیکا ّ دس خاُای هختلف هؼیاسُا کاهال فشق هیکٌذ.
هی تیٌین کَ دهْکشاتُا تَ خاطش ازتوال هْفمیت استؼ آهشیکا دس ػشاق دم تشًویآّسًذ ّ عکْت آىُا گْیای ایي
زمیمت اعت کَ ُیچ گاٍ خٌگ سا تَ طْس اصْلی تَ ًمذ ًکؾیذٍ ّ ًوی کؾٌذ .تا ایي ؽیٍْی ًگاٍ تَ دًیاعت کَ دس
صْست دعتیاتی تَ ُذفُا خٌگ ّ اؽغال هْخَ خلٍْ هیکٌذ ّ اص پی علطَ تش هٌطمَ هؼاهلَ ُای ؽیشیي ًفتی
اًدام هیؽْد.
اها دس ّالغ تداّص دس هاُیت خْد خٌایتی خٌگی اعت -الثتَ تا هؼیاس دادگاٍ ًْسهثشگ تذتشیي خٌایت خٌگی اعت ّ
تا دیگش خٌایتُای خٌگی فشلی اعاعی داسد ،صیشا اًْاع گًْاگْى هصیثتُا سا دس پی داسد .ایي یکی اص آى
هْضْعُایی اعت کَ ًثایذ دس ًثشدُای اًتخاتاتی ّ ُیچ خای دیگش تَ هیاى آیذ .اعاعا چشا ها دس ػشالین؟ دس اصای
ًاتْد کشدى ػشاق تَ هشدهؼ چمذس تذُکاسین؟ آیا ًظش تیؾتش هشدم آهشیکا کَ تا خشّج استؼ ایالت هتسذٍ اص ػشاق
هْافكاًذ ،چَ اُویتی داسد؟
دّلتُای فشّهاًذٍ (  ، )Failed Statesآخشیي اثش ًْام چاهغکی تا تشخوَی اکشم پذسامًیا تْعظ ًؾش افك تَ
صّدی هٌتؾش هیؽْد.

