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  چکیده  
آمریکا به این است. توجه  های ایاالت متحده در طول تاریخ بوده منطقه غرب آسیا، مهمترین نقطه و به عبارتی مرکز ثقل استراتژی

از ای  خارجی آمریکـا مبتنـی بـر مجموعـه نشینی انگلیس آغاز شد. از آن زمان تاکنون سیاسـت با عقب ۱۹۷۰منطقه از دهه 
  مشی باثبات و مستمر نسبت به منطقه غرب آسیا بوده است.  خط

یکا را ارائه داد و در این و با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور، وي وعده احیاي قدرت و عظمت آمر ۲۰۱۶در سال 
کنند. با توجه  هایي را در حوزه داخل و خارج در دستور کار قرار داد که برخي از آن به عنوان پدیده ترامپیسم یاد مي راستا سیاست

های کلی سیاست خارجی ترامپ در منطقه غرب آسیا  گیری به این مساله، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوال است جهت
  کرد؟  می بود و از چه اصولی پیرویچه 

، تبـدیل بـه رکـن اصـلی در مقابـل جمهـور رئیسدهد در دوره ترامپ، نقش شخصـیت فـردی  می مقاله نشانهای  یافته
گرایانه بود.  ها و رویکردهاي واقع گیری در آمریکا شد. اصول دکترین ترامپ ترکیبي از آموزه ساختارهای حقوقی و سیاسی تصمیم

دکترین، ترامپ راهبرد موازنه از راه دور را در قبال منطقه غرب آسیا اعمال کرده و تالش داشت تـا ایـن منطقـه را  براساس این
همچنان در حوزه نفوذ ایاالت متحده آمریکا نگه دارد. در این دوره ایاالت متحده به دلیل واگذاری نقش خط مقدم خود و تبدیل 

ای به سیاست مدیریت از راه دور  گرایش پیدا کرد. از این منظر، آمریکا  نازعات منطقهگر خارجی در م شدن به مثابه یک میانجی
  منطقه را به عربستان سعودي و رژیم صهیونیستي واگذار کرد.

های قبل به عنوان محور شـرارت خوانـده  های ایاالت متحده در هنگام برخورد با کشورهایی که در دوره هرچند سیاست
های  تالش کرد ضمن اعمال تحریم ثبات اصولی نداشت، اما ترامپ برای مقابله با ایران در آسیای غربی، شدند، استمرار و می

سابقه در حوزه اقتصادی، استراتژی نظامی حضور گسترده نیروها با تجهیزات سنگین را به کناری گذارده و با تأمین  گسترده و بی
دها طی عملیات پایدار، تدریجی و فزاینده در کمتر از آستانه جنگ فراگیـر، تعداد در عین استفاده گسترده از پهپا نیروهای کم

  خود را گسترش دهد. » ناحیه خاکستری«
گرایی بود که مبتنی بر حمایت از تولید در  جانبه ، به دنبال یک»نخست آمریکا«و مناطق، ترامپ با شعار ها  در سایر حوزه 

طلبی در جهان بود.آمریکا در دوره ترامپ تالش کرد برتری  ین حال به دنبال برتریترامپ در ع .داخل و منافع ملی آمریکا بود
های اضافه بر رقبا، کاهش تعهدات خود در جهان، افزایش قدرت نظامی و قدرت اقتصادی داخلی  هزینه  خود را از طریق تحمیل

 آمریکا حفظ کند.

  واژگان کلیدی
  سمی و غیررسمی.سیاست خارجی، ترامپ، غرب آسیا، ساختارهای ر

                                                                                                                                         
  دکترای علوم سیاسی . ١

 103ـ  130؛ صفحات 1400بهار  ،85یاپی ، پ1، شماره بیست و دومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه 

سـال  ١٠٠آمریکـا در حـدود هـای استراتژی عبارتی مرکز ثقلنقطه و به منطقه غرب آسیا، مهمترین
 جمهـور رئیسشـد. تشدید نشینی انگلیس با عقب ١٩٧٠منطقه از دهه اخیر بوده و توجه آن به این 

سـتونی بـود. ایـن اسـتراتژی را اعالم کردکه مبتنـی بـر راهبـرد دو »دکترین نیکسون«وقت آمریکا، 
مسئولیت امنیت منطقه را به دو ستون نظامی یعنی ایران و اقتصادی یعنی عربستان سـعودی واگـذار 

متحـد اصـلی واشـنگتن در غـرب  را که رژیم شاه، ، انقالب اسالمی ایران١٣٥٧بهمن کرد. در می
اتخاذ کـرد کـه  »ترین کارتردک«سیاست جدیدی تحت عنوان آمریکا بنابراین،  ، ساقط کرد.آسیا بود

در آن هرگونه تالش یک نیروی خارجی برای کنترل منطقه، تهدیدی بـرای منـافع آمریکـا محسـوب 
شـد. در ایـن راسـتا و در پـی بـروز شد و با هر ابزار الزم از جمله موارد نظامی با آن برخورد میمی

کـارگیری ، بـهنقـالب اسـالمیااولویت خود را بـرای مقابلـه بـا این کشور جنگ دوم خلیج فارس، 
  نیروی نظامی و مداخله مستقیم در منطقه قرار داد. 

د. در پـی وشـسیاست آمریکا در قبال منطقه قلمداد میتشدید سپتامبر نقطه عطفی در  ١١وقایع 
را منطقـه کـانونی فـارس این حادثه (چه ساختگی و چه واقعی)، مقامات آمریکـایی منطقـه خلـیج

. همچنـین، منجر شدفارس خلیججدید در منطقه تنش آغاز . این امر منجر به تروریسم لقب دادند
بوش نظامی حوزه خلیج فارس در معرض فشارهای مختلف آمریکا قرار گرفتند. دکترین ها در  ملت

 بر 
ً
  رویکرد متمرکز بود.دو عموما

انسی را برای حمله بـه ش ،قبل از اینکه دشمن احتمالیآمریکا ای بود که در آن اولین، جنگ پیشگیرانه
رویکـرد  هر مهاجم بالقوه متمرکز بـود. یکار روی بازداشتحمله کرد. اینآن دست بیاورد، بایستی به بهآن 

در صورت لزوم برای دفاع از خود در خارج از ایـن کشـور بـه آمریکا  ،ای بود که در آنجانبهدوم اقدام یک
می در شکل دادن به سیاست خارجی آمریکـا در قبـال نقش مهجنگ بوش،  هکرد. در دورتنهایی عمل می

دکتـرین بـوش «نویسد: می در این باره ١چارلز کراتامر و  خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس داشت
 مترادف با سیاست خارجی نومحافظه

ً
 ).Brian and Michael, 2008, pp. 191-220( »کارانه استاساسا

 شروع یک سیاست جدید نسبت به منطقه غـرب آسـیابا ، ٢٠٠٩روی کار آمدن اوباما در سال 
، صـاحب نظریـه تعـادل ژئـوپلیتیکی ٢به استیفن والتاوباما خاستگاه فکری این دکترین  .تمام شد
، وی جمهـور رئیسعنـوان و با انتخـاب ترامـپ بـه ۲۰۱۶گردد. در سال ها و شیعیان برمیبین سنی

هایی را در حوزه داخل و خـارج ئه و در این راستا سیاستوعده احیای قدرت و عظمت آمریکا را ارا
کننـد. دکتـرین ترامـپ راهبـرد عنوان پدیده ترامپیسم یاد میدر دستور کار قرار داد که برخی از آن به

                                                                                                                                         
1. Charles Krauthammer 
2. Stephen Walt 
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تا ایـن منطقـه را همچنـان در  مدنظر داشت و بر آن بودموازنه از راه دور را در قبال منطقه غرب آسیا 
  تحده آمریکا نگه دارد.حوزه نفوذ ایاالت م

خـود را با تبدیل منطقه و قرار دادن قـدرت نظـامی آمریکا گرفت مشکالت تصمیم دولت بوش 
راهبـردی حـداقلی از سـوی  ،حل نماید. این کار با شکست گسترده به پایان رسـید. در دوره اوبامـا

. این رویکرد از مداخله  های آمریکا کم شود و گرفتاریها  هزینهدنبال شد و هدف آن بود که آمریکا 
و در عین حال شـاهد تفـاوت روش بـین وزارت خارجـه و کرد های منطقه خودداری میدر درگیری

سازمان سیا هم بودیم و از این رو همزمان با کاهش تحرک دستگاه سیاست خارجی شـاهد تحـرک 
داعـش و جنـگ  ظهـورویژه سرویس اطالعاتی آمریکا در منطقه بودیم و آنچه در نهایت پدید آمـد 

  بود.داخلی در سوریه و لیبی 
ایران در قلب همه مشکالت آمریکـا  در این دوران کماکان این نگاه در آمریکا وجود داشت که 

  در منطقه قرار دارد و اگر این مساله حل شود، مسائل دیگر نیز حل خواهد شد. 
ایـران را پـای میـز  ترامپ با خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری سـعی داشـت تـا

ایـران در اما در این سیاست موفق نبود و نتوانست تغییر محسوسی در کـاهش نقـش  ،مذاکره بیاورد
بـرای فشار حـداکثری هم با زیرسوال بردن سیاست  آمریکایی و تحلیلگران غربی اساننکارشبدهد. 

هـا و فشـار اقتصـادی یمکه با افزایش تحر این پرسش را مطرح کردند،  تغییر موضع و موقعیت ایران
بـا سیاسـت خـارجی آمریکـا  و سایر نقاط جهـان لبنان د؟ آیا ایران در یمن، سوریه، اافت چه اتفاقی 
که ترامـپ ؟ به زعم این کارشناسان زمانییرفتتری را بپذای جامعتوافق هسته ایران ؟ آیا همراه شد

هـا و وحشـتناک اسـت و موشـک نامـهاز برجام خارج شد استداللش این بود کـه ایـن یـک توافـق
سـال  ٤دهد. اما باید پرسید نتیجه سیاسـت ترامـپ پـس از ای ایران را پوشش نمیبازیگری منطقه

وحشتناک بین اجازه دادن به ایـران بـرای رسـیدن بـه  گانه برای آمریکا به محکوم بودن به انتخاب دو
  وقف کردن آن، روبرو شده است. و استفاده از نیروی نظامی برای متای  توانایی تسلیحات هسته

فارس بود. در این راسـتا، دولـت ترامـپ روابـط بخش دیگر تمرکز ترامپ در غرب آسیا، خلیج
و به چـه ای  خود را با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس بهبود داد. سؤال این است که با چه هزینه

. درمورد مصـر کشـورهای حـوزه هدفی؟ در زمان دولت اوباما این روابط تا حدی به سردی گرایید
تر پای مبارک نایستاد. در مورد سوریه، این فارس از ایاالت متحده انتقاد کردند که چرا محکمخلیج
تا دولت آمریکا تـالش بیشـتری را بـرای سـاقط کـردن  د،ها (سعودی و اماراتی) انتظار داشتندولت

های  و سـایر سیاسـتای  از توافق هسـته بعر دولت بشار اسد اعمال نماید. در مورد ایران،  رهبران
سـالح بـه ایـن زیـادی مقـادیر  ،آمریکا در قبال تهران راضی نبودند. اما با این وجود در دوره اوبامـا

های دفاعی و اطالعاتی همچنـان حفـظ شـد و آمریکـا از مداخلـه فروخته شد و همکاریها  دولت
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مدن تالش داشت تا روابـط را میـان آمریکـا و ها در یمن پشتیبانی کرد. ترامپ با روی کار آسعودی
 به ریاضاولین برنامه سفر خارجی در اساس، تر کند. براینفارس مستحکمای خلیجمتحدان منطقه

که به  های گذشته بودآمریکایی در طول دهه جمهور رئیس. این یک کار خارق العاده برای یک رفت
. منظـور ترامـپ از ایـن کـردیی، به عربستان سفر جای رفتن به کانادا، مکزیک یا یک شریک اروپا

سفر آن بود که ایاالت متحده قصد دارد همکاری با این کشورها را در اولویت قـرار دهـد. بـه طـور 
دنبال معامله با این کشورها بود. از نظر وی، مقامات کشورهای عربـی خالصه، باید گفت ترامپ به

هـای آمریکـایی بخرنـد و ...، ایـن اری کننـد، اسـلحهگـذفارس اگر در آمریکا سـرمایهحوزه خلیج
کشورها در اولویت سیاست خارجی آمریکا خواهند بود و مسائلی چـون دموکراسـی و گفتگوهـای 

  .انگاشتحقوق بشر که در دستور کار روسای پیشین آمریکا بود، را نادیده 
داشـته و ترامپ تـالش  و  اگران سیاسی بر این عقیده هستند که اوبامبا این اوصاف، اکثر تحلیل

هـا نوعی موازنه از راه دور را انجام دهند اما رویکرد آنتا از منطقه غرب آسیا دوری کرده و بهشتند دا
هـا رویکـرد . برخـیبودنـدای دچار افتراق بسیار متفاوت بوده و در نحوه برخورد با بازیگران منطقه

کننـد. در دوره وی، وظیفـه ایـاالت  مـی میزگرد تشـبیهمثابه اوباما را نسبت به منطقه غرب آسیا را به
متحده این بود که همه ذینفعان را در اطراف خود جمع کند. از نظر اوباما ما در این منطقه دوست و 
دشمن نداریم بلکه ما ذینفعان و مشکالتی برای حل کردن داریم. بـرای مثـال سـوریه یـک مشـکل 

هـا و تـرکها  ، روسها طرف و ایرانیاز یکها  و سعودی است و ذینفعان آن شامل رژیم صهیونیستی
در این جلسه  .ها را پای میزگرد جمع کنداز طرف دیگر هستند. وظیفه آمریکا این است تا این طرف

کنـد تـا همـه ذینفعـان بتواننـد در کند و سپس سعی میهایی را ارائه میرئیس آمریکاست و راه حل
  .مورد این مسائل به توافق برسند

مثابه یک ذینفع رفتار کنیـد و ها بهاما با روی کار آمدن ترامپ، وی عقیده داشت که اگر با ایرانی
نه یک مخالف، آنها تالش دارند تا همه امتیازات را ازان خـود کننـد و سـپس آنهـا انتظـار بیشـتری 

متحـدین سـنتی کـار دارند. بنابراین پاسخ دولت ترامپ به این مسئله آن بود که از این به بعد مـا بـا 
خواهیم کرد. متحدین سنتی از نظر ترامپ، کسـانی هسـتند کـه چتـر امنیتـی آمریکـا را در منطقـه 
پذیرفته و مهمترین آنها رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و ترکیـه اسـت. ایـن سـه کشـور دارای 

ای مهار ایران ایجاد های نظامی و اقتصادی باالیی هستند و باید ائتالفی از متحدین سنتی برپتانسیل
د. از یـک ردنـکشکل تشبیه مثابه یک میز مستطیلاین رویکرد ترامپ را به ،گرانکرد. درواقع تحلیل

طرف ایاالت متحده و متحدین سنتی آن  و از طرف دیگر مخالفانی چون ایران قـرار دارنـد. وظیفـه 
سیستم امنیتی  کردامپ سعی ندر قبال دیگری است. درراستا، تر ،ایاالت متحده تقویت محور خود

تا غـرب  تالش داشتهای زیادی را برای آن بپردازد. بلکه خاصی را در غرب آسیا پیاده کند و هزینه
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طوری که هست، مدیریت نماید. برای مثال ترامپ بـا بیـرون کشـیدن را همانهای آنآسیا و دغدغه
ترکیـه بـه سـمت  کـرد، مـی فکر د. ترامپنیروها از سوریه منطقه شمال سوریه را به ترکیه واگذار کر

  .استسیاستی طراحی شده در سوریه پیش خواهد رفت که به ضرر ایران و روسیه گام 

  جمهوری در قدرت آمریکا  سهم ریاست

بـا سـایر ایـن کشـور جمهور آمریکا تا حد زیادی ماهیت و شـکل روابـط رئیسریاست جمهوری؛ 
، انگیـزه محـرک ریاسـت آمریکـاکند. منافع ملی عیین میکشورها از جمله در منطقه غرب آسیا را ت

هستند. بنـابراین، این کشور فظ منافع اجمهوری است. این منافع حمایت از امنیت ملی آمریکا و ح
همواره به دنبال حفظ حضور خود در این منطقه بوده تا جریان نفت منطقـه را در کنتـرل و واشنگتن 

هـا را تعیـین آمریکا شخصی است که این سیاست جمهور رئیس نفوذ خود داشته باشد. با این حال،
آمریکا عاملی است که به هـیچ  جمهور رئیسهای کند. همچنین، اعتقادات، ادراکات و برداشتمی

های روسای جمهور سابق آمریکـا در قبـال وجه قابل چشم پوشی نیست. این مسئله نیز در سیاست
خـی از روسـای جمهـور سـابق آمریکـا ماننـد تـرومن، منطقه خلیج فارس مصداق داشته است. بر

نیکسون و ریگان، رویکرد جنگ سرد را اتخاذ کردند و از کنترل شوروی بر منطقه جلوگیری کردنـد. 
مثابه تهدیـد امنیـت ملـی در نظـر برخی دیگر مانند جورج دبلیو بوش، منطقه عربی غرب آسیا را به

  اختند. اند راهگرفتند و در منطقه جنگ به
در مورد تأثیر کنگره بر سیاست خـارجی ایـاالت متحـده در قبـال منطقـه غـرب آسـیا، نگره؛ ک
،  ۲۰۰۵دهد. به عنـوان مثـال در مـاه مـارس  می های مختلفی وجود دارد که این تأثیر را نشان نمونه

هـای ای از اعضای مجلس سنا از دولت وقت آمریکا خواسـتند کـه بـه دلیـل نقـض آزادی مجموعه
تری نسبت به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلـیج فـارس گیرانههای سختسیاستمذهبی، 

ای به وزیر امـور خواه در نامهسناتور از هر دو حزب دموکرات و جمهوری ۱۵اتخاذ کند. جمعی از 
گرایـی اسـالمی ایـن کشـورها خارجه سابق آمریکا کاندولیزا رایس از وی خواستند کـه بـا افراطـی

. عـالوه بـر تجدید نظـر شـوداساس روابط بین واشنگتن و این کشورها اشته و براینبرخورد جدی د
هـا به دولت آمریکا بودند زیرا آنکشورهای حوزه خلیج فارس  خواستار پاسخگویی سناتورها،این، 

ایـن ملـی بزرگترین تهدید بـرای آمریکـا و امنیـت خودکردند که اسالمی حمایت میگراییاز افراط
سـپتامبر اجـازه  ۱۱نمونه دیگر، کنگره، قانونی را تصویب کرد که به قربانیـان حمـالت  است. کشور
از عربستان سعودی، شکایت کننـد. عـالوه بـر آن،  ،اوباما جمهور رئیسداد تا با وجود مخالفت می

امـاراتی  ١ای که شـرکت دبـی پـورترزدر مورد لغو معامله ۲۰۰۶کنگره ایاالت متحده در ماه مارس 

                                                                                                                                         
1. Dubai Porters (DP World) 
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بـر شـش بنـدر آمریکـایی کنتـرل  ٢و شرکت بریتانیایی اورینتال ١انست با خرید شرکت پینسلتومی
 ).Al-Essawi, 2007( داشته باشد، دخالت کرد

 در قدرت آمریکا  نهادهای غیررسمیسهم 

باید گفت در تعیین سیاست خارجی آمریکا، تعدادی نهاد و موسسات غیررسمی وجـود دارنـد کـه 
بـر هـا گذاری و قضایی دولت نیسـتند. بـا ایـن حـال، آنهای اجرایی، قانونانها و سازمجزء ارگان

هـای سیاست خـارجی ایـاالت متحـده تـأثیر دارنـد. ایـن نهادهـا شـامل احـزاب سیاسـی، گـروه
  ها هستند.ها و رسانهیشکدهاند ذینفع،

کنـد،  ای نمـیقانون اساسی ایاالت متحده به احزاب سیاسی در ایاالت متحـده اشـاره احزاب سیاسی:
سیسـتم ). Mansfield, 1993د (خارجی آمریکا نقشی مهمـی دارنـگذاریها در روند سیاستاگرچه آن

ــری  ــوکرات و دیگ ــزب دم ــی ح ــزب اصــلی (یک ــه دو ح ــا برپای ــده آمریک ــاالت متح ــی در ای حزب
خواه) و تعدادی احزاب کوچک قرار دارد. این احـزاب بخـش مهمـی از سیسـتم حکـومتی  جمهوری

دهند. در مورد تأثیر احزاب سیاسی آمریکا در سیاسـت خـارجی ایـاالت متحـده  می را تشکیل آمریکا
گیـری و تعیـین سیاسـت خـارجی توان گفت که گفتگوهای جدی بین احزاب آمریکایی در شـکلمی

  خـواه  ایاالت متحده به وجود آمده اسـت. بـرای نمونـه، حـزب حـاکم دوره بـوش، حـزب جمهـوری
ها را مدنظر قرار داده کـه سیاسـت خـارجی گیریای از جهتین حزب مجموعه) بود. ا2001-2009(

کاران استفاده از نیروهـای آمریکـایی را بـرای کند. در این دوران نومحافظهایاالت متحده را هدایت می
هـا همچنـین نقـش مهمـی در جنـگ علیـه عـراق و ترویج دموکراسی در دستور کـار قـرار دادنـد. آن

ازی کمپینـی کردنـد زیـرا معتقـد بودنـد انـد ه و علیـه عربسـتان سـعودی اقـدام بـه راهافغانستان داشـت
گرانه پادشاهی سعودی منجر به ظهور تروریسم شد که ایاالت متحـده را لرزانـد. سرکوبهای  سیاست

در مقابل، حزب دموکرات هیچ نقشی در سیاست گـذاری خـارجی ایـاالت متحـده در دولـت بـوش 
از تلفیق عقاید بوش و ویلسون در مـورد گسـترش دموکراسـی و دسـتیابی بـه نداشت. حزب دموکرات 

ها سیاست جنگی را قبول نداشته و جنـگ علیـه افغانسـتان، عـراق و ثبات جهانی رضایت نداشت. آن
سیاسـت ،  ۲۰۰۹اما پس از پیروزی اوباما در سال  ).Koplan, 2006( تروریسم را مورد انتقاد قرار دادند

هـای جنگـی را نپـذیرفت و متحده به سمت عقاید حزب دموکرات رفت کـه سیاسـتخارجی ایاالت 
المللی اتخاذ کرد و دوباره همگرایی را با کشورهای حـوزه خلـیج فـارس در  قدرت نرم را در روابط بین

  دستور کار قرار داد. در این مورد در دوره ترامپ چنین وضعیتی بالعکس شد. 
نفع، بازیگران تأثیرگذار در سیاست خارجی ایـاالت متحـده هسـتند و ذی های فشارگروه  های فشار:گروه

                                                                                                                                         
1. Pinsol 
2. Oriental British Company 
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نفـع و ذیهـای  در مسائل محلی بیشتر از سیاست خارجی است. با وجود تعدد گـروها  اما تأثیر این گروه
تأثیر قابـل تـوجهی در افکـار عمـومی و تصـمیم ها  ها، برخی از گروههای آنمتنوع بودن اهداف و گرایش

بـه عنـوان مثـال، البـی صهیونیسـت از ). Al-Beshr, 2014( اسی آمریکا در ایاالت متحده دارنـدگیری سی
های محافظه کار دولـت آمریکـا در آن زمـان همکـاری سپتامبر سوءاستفاده کرد و با چهره ۱۱رویدادهای 

یافتـه علیـه مانای سازکرد. این ارتباط باعث شد تا برای دستیابی به اهداف البی مذکور، یک کمپین رسانه
عنـوان اندازی شود. این اهداف شامل ایجاد تصویری از کشـورهای منطقـه بـهکشورهای خلیج فارس راه

منبع افراط گرایی و تروریسم، تالش برای فشار بیشتر بر کشورهای این حوزه با هدف ممانعت از حمایـت 
از ایاالت متحـده خواسـته بـود  کورمذ های مقاومت، و در نهایت  البیمعنوی و مادی از فلسطین و گروه

هـای اقتصـادی به کشورهای حوزه خلیج فارس برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی، به ویژه در زمینه
  ).Al-Essawi, 2007( فشار وارد کند

دهنـد.  ها مؤسساتی هستند که تحقیقاتی را برای تأثیرگذاری روی دولت انجام مـییشکدهاند ها:اندیشکده
کادمیـک و سیاسـی را پـر کننـدمی هاآن آنهـا در  ).Haass, 2002( کوشند شکاف بسیار زیاد بین فضـای آ

اند. به عنوان مثال، مؤسسه مطالعـات برخی مسائل بر سیاست خارجی ایاالت متحده تأثیر گذاشته
را مـداران و دانشـگاهیان هر چهار سال، با برگزاری کارگاهی تعداد زیادی از سیاسـت ١خاور نزدیک
ایـن مطالعـات،  کند تا درک عمومی از سیاست دولت در قبال خاورمیانه را توسعه دهـد.دعوت می

دهد که بر دولت برای اتخاذ یک سیاسـت خـاص فشـار  می هایی ارائهای را در قالب پژوهشبرنامه
ها بیشتر برسه محور متمرکز است: خلیج فـارس، روابـط کشـورهای عربـی و این سیاست آورد.می
-یشـکدهاند ای. در دوران بوش،یم صهیونیستی و ایجاد توافق همکاری دوجانبه با شرکای منطقـهرژ

خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه داشـتند. دهی سیاستکار نقش مهمی را در شکلهای نومحافظه
های ایاالت متحده وضـعیت فعلـی خاورمیانـه و منطقـه خلـیج یشکدهاند سپتامبر، ۱۱پس از وقایع 

هـا بـا ارائـه س را برجسته کردند و اهداف آمریکا در این منطقه مدنظر قرار دادنـد. همچنـین، آنفار
راهکارها و ابتکاراتی برای حل مسئله منازعه اعراب و رژیـم صهیونیسـتی درگیـر شـده و بـرای ایـن 

نیـاد های فکـر بیکی دیگر از این اتاقهای اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار دادند. هدف سیاست
دفاع از دموکراسی است که سابقه تالش برای خروج آمریکا از برجام داشـته و نسـبت بـه ج.ا.ایـران 
مواضع خصمانه و رادیکالی اتخاذ کرده است. این بنیاد از جمله معماران تحریم اقتصـادی و فشـار 

  ).۵۷-۱۰۱، صص ۱۳۹۷پورسعید  و شاپوری، ( حداکثری علیه ایران بوده است
ای در سیاست ایاالت متحـده در قبـال خاورمیانـه و منطقـه خلـیج ها نقش عمدهرسانه  ها:رسانه

                                                                                                                                         
1. the Near East Studies Institute 
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هـای طرفـدار رژیـم صهیونیسـتی بـر فارس دارند. این صنعت، در نتیجـه کنتـرل یهودیـان و گـروه
کند و با های ایاالت متحده آمریکا، تصویر کشورهای منطقه را در افکار عمومی مخدوش می رسانه
هایی با جنگ علیه افغانستان و کند. مخالفتیک دشمن و دیگری متخاصم برخورد میمثابه آنان به

ها توانستند الگویی از یک موقعیت را تحمیـل کننـد، عراق در جامعه آمریکا وجود داشت اما رسانه
هـا در مـورد این امر موجب تقویت جنگ در منطقه شـد. یـک نمونـه از تصـویری کـه ایـن رسـانه

فرهنگـی  –سـپتامبر ارائـه دادنـد بـر ضـد نظـام آموزشـی  ۱۱یج فـارس پـس از کشورهای حوزه خل
کشورهای منطقه (مدارس، مؤسسات و سیستم آموزشی) تبلیغات انجام داده و بـر آن انتقـاد تنـدی 

زعم آنان سیستم فرهنگـی نقـش غیرمسـتقیم در وقـایع سـپتامبر داشـته اسـت. وارد کردند چراکه به
الت متحده برای اصالح سیستم آموزشی به کشورهای حوزه خلـیج فـارس بنابراین در آن مقطع، ایا

خـود منتشـر کـرد کـه  ۲/۲/۲۰۰۲فشار آورد. به عنوان مثال، روزنامـه واشـنگتن پسـت در شـماره 
کنـد و بـه ها در پاکستان و جهان اسالم حمایت مـیعربستان سعودی از مؤسسات مذهبی و خیریه

دهـد کـه دولـت آمریکـا بایـد از ه است. این پیشنهاد نشان میطور پویا در رشد القاعده نقش داشت
هـای آموزشـی تجدیـد نظـر کننـد و مباحـث کشورهای حوزه خلیج فارس بخواهد که در سیاسـت

  ).Al-Essawi, 2007( مربوط به آزادی و حقوق زنان را در نظر بگیرند

  سیاست خارجی ترامپی 

(دمـوکرات)  یمیـراث اوبامـانسـبت بـه  اوگرچه  میراث پیشینیان خود را رد کند.سعی کرد ترامپ 
خـواه اما همچنین از بسیاری از هنجارهای سیاست خارجی جمهـوری ،داشتهای  رویکرد خصمانه

هـای همچنین درجه باالیی از ریسک پذیری را نشان داده و رویاروییترامپ نیز فاصله گرفته است. 
ه را همزمان انجام داده است. ترامپ در عـوض متعدد با دشمنان، رقبا و حتی متحدان ایاالت متحد

سازی و حکمرانی جهانی حمله کرده است. آغـاز جنـگ تاکید بر اهمیت حاکمیت ملی، به جهانی
تجاری ترامپ با چین و همچنین سایر شرکای مهـم تجـاری (بـا درجـات مختلـف) نشـان دهنـده 

) بوده است. ترامپ همچنـین ٢٠٠١-١٩٩٣وارونگی فرایند گسترش تجارت آزاد از زمان کلینتون (
، بسیار اند مند شدهنسبت به مازادهای تجاری که متحدین آمریکا مانند ژاپن و کره جنوبی از آن بهره

انتقادی برخورد کرده است. وی همچنین از اینکه ایاالت متحده نقش "پلیس جهانی" را داشـته و از 
  ی لیبرال حمایت کند، انتقاد کرده است.الملل بیننظم 

ترامپ تعهدات چندین ساله آمریکا در دفاع از اعضای ناتو و همچنین ژاپن و کره جنوبی را زیر 
جمهور قبلی ایاالت متحده چنین نگرش و روشی را نداشـت. او ای که هیچ رئیس سوال برد، به گونه

داخلـی  درصد از تولید ناخـالص ٢از اعضای ناتو خواست تا هزینه بیشتری را برای دفاع (باالتر از 
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که مبلغ بیشتری را برای میزبـانی  اعالم کردتوصیه شده) هزینه کنند و به مقامات ژاپن و کره جنوبی 
 اظهـار داشـت کـه

ً
خواهـد بـه  مـی از نیروهای آمریکایی در منطقه بپردازند. ترامپ همچنـین علنـا

منظـور، او اکثـر  نظامی ایاالت متحده در غرب آسیا و افغانستان پایان دهد. بـرای ایـنهای  درگیری
از سـوریه بیـرون کشـید، اگرچـه سـطح نیروهـای قابـل  ٢٠١٩سربازان آمریکایی را از اواخر سال 

  توجهی را در عراق و افغانستان همچنان حفظ کرد.
ایران که در دوران اوباما امضا شد، خارج شـد و موضـع گیـری بسـیار ای  ترامپ از توافق هسته

دی مـاه رد. دسـتور وی بـرای تـرور سـردار قاسـم سـلیمانی در اتخاذ ک ایران سخت تری نسبت به 
  .ها در قبال ایران بودترین اقدامات آمریکاییترین و تقابلییکی از شنیع ١٣٩٨

با کره شـمالی بـود. در ابتـدا کـره آمریکا ترامپ به دنبال تغییرات چشمگیر در روابط به عالوه، 
 با برگزاری سه نشسـت مهـم بـا کـیم تهدید به اقدام نظامی  ٢٠١٧شمالی را در سال 

ً
کرد اما متعاقبا

جونگ اون تالش داشت تا روابط آمریکا را با این کشور بهبود بخشد. دیدارهای ترامپ با کیم جون 
ها برای جلـوگیری از خواهها و جمهوریاون، نمایانگر یک عزیمت بزرگ از مواضع سنتی دموکرات

ای با روسیه شـد و  ترامپ خواستار بهبود روابط قابل مالحظه. بودتماس مستقیم با رهبر کره شمالی 
برد (ریگان) خارج کرد. ترامپ به ویژه میانای  حال ایاالت متحده را از پیمان نیروهای هستهدر عین

ها در کنگـره و سـایر گرچه مخالفت، با پوتین نسبت به دیگر پیشینیانش دوستی بیشتری ابراز داشت
  متحده مانع از دستیابی رویکردی نزدیک شد. نهادهای دولتی ایاالت

  الشعاع ترامپ    ساختارهای نهادی آمریکا تحت

گذار، دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه آمریکا، وزارت دفاع و نهادهـای اطالعـاتی کـه  نهادهای سیاست
آن به عهـده ی شورای امنیت ملی آمریکا که ریاست آن با ترامپ و دبیر دردهند، همه  مشاوره و گزارش می

دهنـد.  گذار خارجی آمریکـا را تشـکیل می مشاور امنیت ملی است، دستگاه بوروکراتیک اصلی سیاست
؛ زیرا بر ایـن بـاور اشتهای کارشناسی اعتقادی ند اما ترامپ چندان به این جلسات کارشناسی و گزارش

گرایانـه دارنـد کـه نقطـۀ مقابـل  های جهان که نخبگان بوروکراتیک این نهادها افرادی هستند که دیدگاه بود
درپـی و هرچنـد  کـردگرایانة مدنظر ترامپ است. به همین دلیل به این نهادها توجـه زیـادی ن دیدگاه ملی
، زیـرا از نظـر او، ایـن آنهـا نداشـت، اما اعتقادی به ردک را دریافت میشان های و دیدگاه بودها مشارکت آن

  نافع آمریکا هستند. نهادها به دنبال پیشبرد منافعی غیر از م
شکننده بودن و تغییرات وسیع در رأس این نهادهـای تأثیرگـذار اسـت،  ،نکته دیگر در این زمینه

برنـده رونـدهای  کننـده و پیش خارجه و چه مشاور امنیت ملی آمریکا که نقش هماهنگ چه وزارت 
وسـیع در رأس دسـتگاه  هـای رسد این تغییرات مداوم و دگرگونی . به نظر میندگذاری را دار سیاست
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ها را دچـار مشـکل  گذار خارجی و امنیت ملی آمریکا، جایگاه این دستگاه و این کارگزاری سیاست
تضیعف شوند و ثبات الزم را نداشته  فوقهای  که دستگاهشده باعث شده  کرده است. تغییرات انجام

، عمل کـردتغییرات به نفع ترامپ انداز امنیت ملی آمریکا را تضمین کنند. این  باشند و نتوانند چشم
. بـرای مثـال نهادهـای شـد اهمیـت و نقـش او را در پیشـبرد سیاسـت خـارجیباعث افزایش زیرا 

جویانۀ ترامپ در قبال کره شمالی مخالفـت کردنـد و هشـدار  اطالعاتی آمریکا با رویکرد مسالمت
 
ً
اش را بـه  جلو رفت و خواسـته دادند این کار در راستای منافع ملی آمریکا نیست؛ اما ترامپ شخصا

هـای روسـیه در  های اطالعـاتی آمریکـا دربـاره دخالت هـایی کـه دسـتگاه کرسی نشاند. یا گزارش
بـه زیـر سـؤال رفـتن  منجر اعتمادی کامل ترامپ مواجه شد، مخالفت و بی به دلیلانتخابات دادند،

در تـرور سـردار از جملـه د کرد. این روند را تشدیبه عالوه، تحوالتی چند، . شد جایگاه این نهادها
نیروهای نزدیـک بـه ایـران و شـخص شـهید ند که سلیمانی ؛ ترامپ و مشاوران نزدیک او ادعا کرد

زمانی که در کنگره از وزیر اما سازی اقدامات ضدآمریکایی در منطقه بودند.  سلیمانی در حال آماده
یچ سـندی ارائـه نشـد. اجمـاع نخبگـان خارجه و وزیر دفاع درباره اسناد این اقدامات سؤال شد، ه

 چنین اسنادی وجود ندارد و
ً
 این بود که ظاهرا

ً
بـرآورد دسـتگاه امنیـت  براساس سیاسی آمریکا عمال

ها و منافع آنها نبوده اسـت. بـه هـر حـال  سردار سلیمانی خطری بالقوه برای آمریکایی، ملی آمریکا
رسـد جایگـاه و  د. در مجمـوع بـه نظـر میکنـ اختالفاتی از این دست در مقاطع مختلف بـروز می

گذار خـارجی و امنیـت ملـی آمریکـا  برنده و سیاسـت تأثیرگذاری نهادهایی که به شکل سنتی پیش
. شـدهای سیاسـت خـارجی بیشـتر  و قدرت ترامپ و تکروی او در حوزه کردهاند، کاهش پیدا  بوده

های نمـادین در حـوزه  تأثیرگـذاری عالوه بر آن، برخی کارشناسان معتقدنـد کنگـره آمریکـا غیـر از
نزدیـک بـه   سیاست خارجی، چندان تأثیر عملی در این حوزه ندارد؛ زیرا ترامپ نهادها و بروکراسی

گذاری کنند و مشاوره بدهند،  خود را که بنا به تعریف، مأموریت و وظیفه دارند در آن حوزه سیاست
  ).١٣٩٩سازان نور،یشهاند موسسه( قشی قائل شود، چه رسد به اینکه بخواهد برای کنگره نشتقبول ندا

  خصوصیات شخصی محور سیاست خارجی ترامپ

 بسیار  .ی گذشته اثر داشتها سالگیری سیاست خارجی ترامپ در  چند عامل در شکل
ِ
اولین عامل

جمهوری و رونـد  هـای شخصـیتی ترامـپ بـود. در دورة اوبامـا، جایگـاه ریاسـت برجسته، ویژگی
میت زیادی داشت. سیاست خارجی اوباما برآینـدی از توافـق میـان عوامـل قـدرت بوروکراتیک اه

هـای  آمریکا اعم از رسمی و عمومی بود. در این دوره سیاست خارجی حاصـل اجمـاع نظـر حزب
خواه، کنگره، کـاخ سـفید، مشـاور امنیـت ملـی، وزارت خارجـه و نهادهـای  دموکرات و جمهوری

. به کلی مخـالف بـود سازمانی در داخل آمریکا با فرآیندهای بینترامپ اما مختلف اطالعاتی بود. 
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های متعدد هستند و سـنتی از  دستگاهدارای  های سیاست خارجی و امنیت ملی را که  او بوروکراسی
اند، کنار گذاشت  گذاری امنیتی و خارجی آمریکا ایجاد کرده روابط بوروکراتیک را در حوزه سیاست

جمهوری را در پیشبرد سیاسـت  توان گفت او نقش ریاست در حقیقت می. تروی را پیش گرفو تک
  ).١٣٩٩سازان نور،یشهاند موسسه( خارجی بسیار افزایش داد

. اشتدهی به سیاست خارجی آمریکا د ترامپ جایگاه و موقعیت سنگینی در شکلاز این منظر،
او اجازه  به این معنا، ر گیرد.های فردی ترامپ مورد توجه قرا ویژگیبرای بررسی چنین روندی، باید 

کنتـرل  کـردسـعی دهنـد و همـواره دیگران به راحتی سیاست خارجی خود را طرح و ارائـه  ادد نمی
؛ امـا ایفـا کردنـد نقـش خـود را  هـمدیگـران در این روند،  . البتهبه دست گیرد سیاست خارجی را

مانند بوش جمهوریخواهانی  جمهوری آمریکا، حتی های گذشته ریاست نسبت به دورهجایگاه شان 
ترامپ، فرد مشـهوری ماننـد جـان بولتـون  در دورهبا وجود آن که . شدپدر و پسر، بسیار محدودتر 

ترامـپ بـا سـرانجام هـم  حاشـیه رفـت. بـه  ش، اما جایگاهبودمشاور امنیت ملی پست  سکاندار
تاثیرگذار باشد ارجی آمریکا بولتون اجازه نداد او به عنوان مشاور امنیت ملی، بر سیاست خی برکنار

بود کـه اجـازه های شخصیتی ترامپ  ویژگیمتاثر از  ییها چنین شکافتری ایفا کند.  و نقش مستقل
در واقع ترامـپ معتقـد بـود کـه همـه  .نداد دیگران سیاستمداران نقش مستقلی در دولتش ایفا کنند

مهـم های  ملـه خصیصـهاز ج ارکان دولت باید نظرات مـن را در سیاسـت خـارجی ِاعمـال کننـد. 
  :عبارتند ازشخصیت ترامپ 

کالسـیک   مـدارسیاسـت او اولین ویژگی ترامپ نداشتن سابقه سیاسـی اسـت فقدان سابقه سیاسـی:
های  اطالعـات از سـازمان اخـذمشـورت و   باای  چندان میانه و به همین دلیل بودهخواه ن جمهوری

. ایـن ویژگـی است بسیار خودشیفته  یشخص ترامپ. داشتگیری بر پایه آنها ن اطالعاتی و تصمیم
   .ها و نهادهای بوروکراتیک مشورت کند با افراد، سازمان او دهد اجازه نمی

پیشـه و تاجرمسـلک اسـت. هـر چیـزی را بـر اسـاس  از طرف دیگر، ترامپ تجارت تاجرپیشگی:
. این مسئله نشان دید میو همه چیز را بر اساس منافع آمریکا  داد  محاسبه عقالنی تجاری انجام می

و دیپلماسـی یـا  بـود دهد که چارچوب فکری او بر اساس بده و بستان است. مـذاکراتش فـردی می
د. بـر همـین اسـاس مـذاکرات رک و کشورها را مانند تجار تلقی می دادهسیاست را به تجارت تقلیل 

در آنجا بده تا  کرد می دیلتب پیچیده چندجانبه و گستردة تو در توی سیاست را به یک معامله تجاری
افتد. در صورتی که سیاست پیچیـده اسـت و عوامـل بسـیار مـؤثری بـر آن تـأثیر  و بستان اتفاق می

   ).١٣٩٩ سازان نور،یشهاند موسسه( یک مسیر بسیار طوالنی استمستلزم گذارند و توافق  می
خودشـیفتگی اوسـت. ایـن نفی دیگران، به عنوان ویژگی بارز دیگر ترامپ، ناشـی از  نفی دیگـری:

. کـردنفـی  بود، . ترامپ هر چیزی را که متعلق به اوبامادش وضوح دیده می  به او ویژگی در سیاست
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و بـا فـرض داشـتن  از نظر وی، اوباما هیچ دستاورد مثبتی در سیاسـت خـارجی نداشـت؛به عالوه 
همـه رؤسـای  سعی کرد پترامیی فراتر از او برسد. ها کرد به موفقیت می دستاوردی حداقلی، سعی
تر از دیگــران جلـوه دهــد. بحـث دیگــر،  خـود را برجسـته را نفـی کنــد و  جمهـور پیشـین آمریکــا

 ،های ایـن اقتـدارگرایی رویکردهای اقتدارگرایانه ترامپ در پیشبرد سیاسـت خـارجی اسـت. نشـانه
یر خارجه، مشاور با وز آن چنان که. بودهای مختلف  اختالفات متعدد ترامپ با مشاورانش در حوزه
هـا را ، زیـرا آند و ایـن مسـئوالن را کنـار گذاشـتامنیت ملی، وزیر دفاع و... دچـار اخـتالف شـ

   کرد. می کار تلقی خیانت
کـه در قالـب حضـور  بـودگرایی ترامپ در حوزه سیاست خارجی  موضوع دیگر، عوام گرایی:عوام
به گفته نزدیکـان و مشـاوران ترامـپ، وی  .نمود یافتهای اجتماعی  ای و فعالیت او در شبکه رسانه
و  شـت، ندادشـ ها و دقت در جلسات اسـتماعی کـه بـرای او برگـزار می ای به مطالعه گزارش عالقه

های   ها را از فضای مجازی و شـبکه و تصمیم کردههای مورد عالقه خود دنبال   اخبار را تنها از رسانه
-یشهاند موسسهن هم نداشت. (های کارشناسا ای به توصیه او عالقهبه عالوه،  . ردک اجتماعی اعالم می

  ).١٣٩٩ سازان نور،
 رئیس ها می خود آمریکایی

ً
داری در  جمهور، مرکز و مسئول اصلی نحوه حکومت گویند معموال

هـای مطبوعـاتی، شـوهای رادیـو و  که به سکوها، کنفرانس بود آمریکاست؛ اما ترامپ به دنبال این 
ها سیاست خود را عرضه کند. این هم یک مشخصه کلـی  د و از طریق این رسانهتلویزیونی و... برو

های  های اصلی سیاست خارجی وی در شبکه که بسیاری از تصمیم بوددر سیاست خارجی ترامپ 
د و بعـد رکـ های خود را ابتدا در تـوییتر بیـان می شد. ترامپ سیاست اجتماعی مانند توییتر ارائه می

های  مخالفـت بـا رسـانهاز ایـن منظـر، شد که باید چه کاری انجام دهد.  ه میدستگاه مربوط متوج
  جریان اصلی و حضور مداوم در رادیو و تلویزیون وجهی برجسته به سیاست خارجی ترامپ داد. 

  اصول دکترین ترامپ

  د:شوکه در ادامه به آن پرداخته می بوددکترین ترامپ یا همان پدیده ترامپیسم دارای اصول چندی 
، بازگشت همه بـه آمریکاسـت؛ یعنـی »نخست آمریکا«داد عینی مؤلفه  برون سیاست نخست آمریکا:

 آمریکـایی باشـند و اجـازه مهـاجرت گذاری سرمایه
ِ
 ها باید در آمریکا باشد، کارگران بایـد کـارگران

مریکـا را در گرایی از اقتصـاد آ گرایی و حمایت . این مؤلفه نوعی ملیادد به آمریکا را نمیها  خارجی
نـوعی ، بلکـه بـه دنبـال بـودگرایی ن الملل ؛ بنابراین سیاست خارجی آمریکا به دنبال بینشتخود دا

. ترامـپ بـه بـود که مبتنی بر حمایت از تولیـد در داخـل و منـافع ملـی آمریکـا بود گرایی جانبه یک
ی سـازمان ملـل د. در مجمع عمومرک های مختلف خود این مسئله را بیان می صراحت در سخنرانی
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 افـزودکه تنها منافع آمریکا برای او مهم است و خطاب به رؤسای جمهور کشورهای مختلف  گفت
شما هم باید به دنبال منافع ملی کشور خودتان باشید. موضع ترامپ به معنای یک نوع انزواگرایی و 

ی سیاسـت خـارجی ؛ یعنـ بـود گرایی افراطی در جهان جانبه گرایی و به نوعی یک در عین حال ملی
. نبودو به دنبال همکاری با کشورهای دیگر  کرد می را نفیگرایی  الملل گرایی و بین آمریکا  چندجانبه

کید بر قدرت خود آمریکاست. به نظر او،  کرد می تاکیدترامپ  فقط به فکر منافع آمریکا، از طریق تأ
کید بـر قـدرت آمریکـاند آمریکا به بـرد.  ا منـافع ایـن کشـور را پـیش میازه کافی قدرت دارد و با تأ

 اول در سیاست خارجی آمریکاست؛ اما به معنـای انزواگرایـی و  جانبه گرایی و یک ملی
ِ
گرایی، اصل

  ).١٣٩٩  سازان نور،یشهاند موسسه(بازگشت آمریکا به داخل مرزهای ملی خود نیست.
و شعار او هم بـود، برگردانـدن کرد  اصل دومی که همیشه ترامپ طرح می احیای قدرت و عظمت آمریکا:

ترامپ باید قدرت آمریکا را برگرداند و آمریکای بزرگ را بازیافت. از نظـر به اعتقاد قدرت آمریکاست. 
هـا، بـه دلیـل پـذیرش تعهـدهای  خواهان و هـم دموکرات های قبلی آمریکا، هم جمهوری وی، دولت
رؤسـای جمهـور او اعتقـاد داشـت طرفه موجب تضعیف قدرت آمریکا در جهان شـدند.  گستردة یک

های سنگینی بـر اقتصـاد  هزینه  آمریکا با رفتن به اروپا، خاورمیانه، شرق دور و پذیرش تعهدات فراوان،
اند که موجب تضعیف اقتصاد و قدرت آمریکـا شـده  و رقبـای آمریکـا در سـایة ایـن  آمریکا وارد کرده

شان را بازسازی و تقویت کنند. برداشت ترامپ از  قدرتبا تمرکز بر منافع ملی خود،   اند مسئله توانسته
من دیگر هیچ تعهدی را در اروپـا  فتگ جهان و سیاست خارجی آمریکا این است و به همین دلیل می

پذیرم، مگر اینکه هزینه آن را بپردازند؛ بنابراین فشار سنگینی را بـر متحـدان اروپـایی خـود بـرای  نمی
ان در نـاتو وارد کـرد. در واقـع، ترامـپ در سیاسـت خـارجی آمریکـا شـ افزایش بودجه نظامی و نقش
امــا ترامــپ بــا  ،متحــد هســتندســال  ۷۰بــه مــدت  هــا  هــا و آمریکایی هنجارشــنکی کــرد. اروپایی

ناتو به من ربطی ندارد و هزینه آن را شما باید بپردازید. به عربسـتان  این رویه، اعالم کرد  هنجارشکنی
کشـیم و شـما  ینه حمایت از خودتان را بپردازید. اگر هزینه را نپردازید، کنـار میباید هزاعالم کرد نیز 

   ستخوا . او میشتکنید. ترامپ چنین موضعی را درباره کشورهای شرق دور نیز دا سقوط می
درصـدد هزینه رقبایش را سنگین کند تا آمریکا خـود را بازیـابی کنـد و قـدرتش را افـزایش دهـد. 

تر شـود تـا بـرای مثـال  های آنها سنگین که هزینه بود، به نحویبر کشورهای دیگر  فشار افزایش اعمال
 یسال گذشته داشته، بار دیگر تجربه کنـد و از آمریکـا پیشـ ۳۰ای را که در  چین نتواند رشد اقتصادی

. به عقیده ترامپ اگـر ایـن رونـد بودبگیرد و به یک ابرقدرت تبدیل شود. ترامپ نگران چنین وضعیتی 
ی برتـر تبـدیل ها قـدرتهـا بـه  هـا و اروپایی هـا، ژاپنی مانـد و چینی دامه پیدا کند، آمریکا عقـب میا

های سـنگین بـر رقبـا و  این برتری با تحمیل هزینـه بود و شوند. ترامپ خواهان حفظ برتری آمریکا می
  شود.  می  جویی در تعهدات و اقتصاد آمریکا حاصل صرفه
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های دیگـر را کـاهش داد. بیشـترین کـاهش  زارتخانه، بودجه وزارتخانـهغیر از سه و ۲۰۱۹ترامپ در 
کرد؛ در حالی که بیشترین افزایش بودجـه  یش را قطع ها کمکخارجه بود که همه  بودجه متعلق به وزارت 

ترامـپ . بود ی خارجی آمریکاها کمک بودجه، مربوط به بیشترین کاهش همچنین پنتاگون بود.  متعلق به
های اضافه بر رقبا، کاهش تعهـدات خـود  هزینه  برتری خود را از طریق تحمیل ست،خوا می از این طریق

 آمریکـااو تاکید داشـت کـه در جهان، افزایش قدرت نظامی و قدرت اقتصادی داخلی آمریکا حفظ کند. 
ری برسـند. د رقبایش با هزینه آمریکا بـه برتـدهو اجازه ن کردهبرتری خود را در جهان حفظ ،  شود اول  باید

هـای متعـددی بـرای آن بیـان کـرد. اسـاس  توان مثال که می بوداین نکته کلیدی سیاست خارجی ترامپ 
؛ بـه همـین بـودطلبـی  گرایی و برتری جانبه سیاست خارجی ترامپ در دوره حاضر، تأکید بر آمریکا، یک

تمام متحدین سـابق خـود را  بودیم و به نوعیالمللی  دلیل شاهد بیرون آمدن آمریکا از همه معاهدات بین
  ).١٣٩٩ سازان نور،یشهاند موسسهگذاشت (تنها 

درخور توجه و در راستای دو ،  نکته دیگری که در سیاست خارجی ترامپ: های لیبرالتوجهی به ارزشبی
. منـاظره بـودالمللـی  شده آمریکا در عرصـه بین های شناخته توجهی به ارزش ویژگی قبلی است، بی

گرایان، هم در سیاست خارجی آمریکـا و هـم در ادبیـات علـوم سیاسـی و  گرایان و آرمان میان واقع
توان بـه صـراحت گفـت تحـاد بـا  کم می الملل، بحثی مفصل و طوالنی است؛ اما دست روابط بین

بـود.  در سیاسـت خـارجی آمریکـا بـوده همواره یک اصل بنیـادین،  دموکراتیکو  های غربی دولت
های مشترک با این کشور  ارزش وشدند  برای آمریکا متحدی ارزشی محسوب می ها همواره اروپایی

و پـیش  کـردهدر جهان اتخاذ  همسانی راهای  سیاست ،های مشترک داشتند و بر اساس همین ارزش
هـای  ها بر اساس نظریه صـلح دموکراتیـک، همـواره از حکومت بردند. بر همین پایه، آمریکایی می

هـا نیسـت. آنهـا از دیکتـاتوریعـدم جانبـداری د. البته این به معنـای نردک دموکراتیک حمایت می
حمایت از دیکتاتورها، کودتاها و اقداماتی از این قبیل است؛  همواره شاهدسیاست خارجی آمریکا 

کند، تهدیدها علیـه آمریکـا و  اما بر پایه آن نظریه قالبی که هر چه دموکراسی در جهان گسترش پیدا 
ای دموکراسـی را  کردنـد در هـر منطقـه هـا تـالش می شود، آمریکایی وکراتیک کمتر میهای دم نظام

  گسترش دهند.
دو اصل کلی و ارزش بنیادین در سیاست خارجی آمریکا وجود داشته کـه ترامـپ آنهـا را کنـار 

هـای  های دموکراتیک و ارتباط قوی و قدرتمند بـا حکومت ها و حکومت گذاشت: حمایت از آزادی
 متحد و دموکراتیک آمریکـا و  تیک غربی. در دوره ترامپ شاهد دوری از حکومتدموکرا

ً
های سابقا

. رؤسـای جمهـور سـابق آمریکـا، بـودیم های دیکتاتوری و اقتدارگرا در جهـان نزدیکی به حکومت
 یا به کشورهای همسایه مانند مکزیک و کانادا داشته

ً
اند یا به کشورهای  سفرهای اول خود را معموال

وپایی. اولین سفر ترامپ به عربستان بود. ترامـپ در دوره چهـار سـال خـود، همـواره از رؤسـای ار
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جمهور کشورهای چین، کره شمالی و روسیه تعریف و تمجید و آنها را بـه عنـوان الگوهـای موفـق 
تحقیـر را بـاد انتقـا  گرفـت.  رؤسای جمهور کشورهای اروپـایی و کانـادا کرد. حال آن که، معرفی 
ای از  ســابقه در تــاریخ آمریکاســت و در هــیچ دوره رفتــاری بی ،ان و مقامــات ســایر کشــورهارهبـر

بارها ایـن رویـه را ادامـه داد. بـه عنـوان  شود؛ اما ترامپ  ها دیده نمی خواهان و دموکرات جمهوری
از رفتـار رهبـران کشـورهای  در کانـادا، ۷گـروه  ، اجالس ناتو و اجالس۲۰در اجالس سران مثال، 

جمهور  وزیر بریتانیا و رئیس وزیر کانادا، نخست صدراعظم آلمان، نخستوکراتیک انتقاد نموده و دم
نظیـر  پینگ و... بی جین کرد؛ در حالی که تعریـف و تمجیـدهای او از پـوتین، شـی فرانسه را تحقیر 

ر تبلوگردد که در سطح سیاست خارجی به این شکل  است. این ویژگی ترامپ به شخصیت او برمی
  ).١٣٩٩ سازان نور،یشهاند موسسهیافت (

  هژمونی در منطقهدر پی 

 ورود نظامی آمریکا بـه خلـیج فـارس بـرای ١٩٨٠از زمان اعالم دکترین کارتر در سال 
ً
، که صریحا

گرفـت، فـارس بـه بنـادر غربـی مـورد توجـه قـرار حمایت از صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج
توان برای چنین برتری در نظر . دو شاخص را میدنبال کرده است در منطقهاین سیاست را واشنگتن 

انـد کـه گیریم. از آن زمان، نیروهای آمریکایی در چنـدین جنـگ و منازعـه در منطقـه دخیـل بـوده
، حمله به چندین دولت مستقل از جمله حمله به لیبی ١٩٨٢ها، جنگ داخلی در لبنان ترین آن مهم

) و درگیری بـا ١٩٩١آزادسازی کویت ( )،١٩٩٨)، سودان (٢٠٠٣، ١٩٩١)، عراق (٢٠١١، ١٩٨٦(
ها معروف شد که به بزرگتـرین کشکه به جنگ نفت ١٩٨٧-١٩٨٨ی ها سالنیروهای ایران در طی 

درگیری دریایی پس از جنگ جهـانی دوم بـدل شـد. همچنـین پـس از حمـالت تروریسـتی یـازده 
دستاویز قرار دادن به اصطالح جنگ جهـانی علیـه اطالعاتی و نظامی آمریکا با های  سپتامبر، یگان

گرایـی اسـالمی پنهانی را علیه افـراط ـهای نظامی ای از عملیاتتروریسم، یك کارزار در هم تنیده
  ).Morell, 2015( بسیج نمودند

هـا، تاسیسـات و حـق و از پایگاهای  طیف گسترده ١٩٨٠همچنین باید گفت؛ واشنگتن از دهه 
تواند در هر جنگی در منطقه درگیر شود. دست آورده که از طریق آن مینی را بهحقوق رسمی سرزمی

هـای نظـامی (اغلـب متعلـق بـه هواپیماهـای بـدون در حال حاضر، ایاالت متحـده دارای پایگـاه
و همچنین تجهیـزات نظـامی را بـرای میزبـانی  استسرنشین) در تونس، اردن و عربستان سعودی 

بینی کرده است. قطر میزبان یـک مرکـز اردن، عراق و کویت طراحی و پیش های پیاده نظام دریگان
تـرین مهم فرماندهی نیروی هوایی آمریکا است در حالی کـه ترکیـه هنـوز میزبـان یکـی از قـدیمی

های هوایی خارج از آمریکا است. همچنین، بحـرین میزبـان ناوگـان پـنجم نیـروی دریـایی پایگاه
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های احتمالی (مانند جنگ عراق) قابلیت آن را دارد تا به یـک ل جنگایاالت متحده است که در طو
پایگاه عظیم دریایی بدل شود. در امارات و عمان هم آمریکـا دارای تجهیـزات و تاسیسـات نظـامی 

دهند، به طور مرتبط بهم است. حتی کشورهایی که اجازه دسترسی دائمی را به نیروهای آمریکا نمی
گیرند. تمرینات و مانورهای آموزشـی سـاالنه بـه های اجبار آمریکا قرار میمرتب تحت تأثیر نشانه

های بسیاری از نیروهـای مسـلح کشـورهای ایاالت متحده اجازه داده است تا با رهبری و استراتژی
منطقه نظیر مراکش آشنا شود. پرواز هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی و نظارتی بـا مصـونیت در 

فـارس کـه هواپیماهـای های خلیجهمراه بوده است. کشورهایی نظیر پادشاهیهوای سوریه و یمن 
کننـد، موظـف های پیچیـده را خریـداری مـیموشکی و سایر سالحهای  جنگی آمریکایی، سیستم

های نظامی آمریکا انجـام دهنـد. های نگهداری و نظارت بر این تسلیحات را تکنسینهستند برنامه
-و دیگر ابزارهای شناسایی که مـیها  داشتن یک شبکه عظیم ماهوارهایاالت متحده همچنین ضمن 

را از نزدیک کنترل و رصد کند، ظرفیت لجسـتیکی را بـرای اعـزام نیروهـای ای  تواند حوادث منطقه
هـای کند. در این زمینه، منطقه غرب آسیا و شـمال آفریقـا در طـی دهـهویژه در هر کشور حفظ می

است و بر پایه ایـن مفهـوم قـرار دارد کـه ایـاالت هژمونی آمریکا بوده ای تحتگذشته بیانگر منطقه
 در سرتاسر منطفه بتواند سیاسـت

ً
هـای متحده از حق، مسئولیت و خردی برخوردار است که تقریبا

  ).Mearsheimer and Walt, 2016, pp. 70–82(محلی را اداره کند
ت چنین گسـتردگی و توزیـع نیـرو اعـم از درواقع در حال حاضرهیچ قدرتی در جهان قابلیت و ظرفی

تواند حجم وسـیعی افزاری را در خاورمیانه ندارد. همچنین هیچ کشور دیگری نیز نمیافزاری و سختنرم
ی هـا کمکی اقتصادی، اعطای وام و ها کمکای که شامل ی خارجی را به متحدین خاورمیانهها کمکاز 

هـای است را تأمین نماید. به عنوان مثال، روسیه تنها در پایگـاهمیلیارد دالر  ١٤ای ساالنه در حدود توسعه
معدود در منطقه مانند پایگاه دریایی در سوریه تسلط دارد. فرانسه تأسیسات کوچکی را در امارات متحـده 

فارس در سایه و بـا مجـوز کند در حالی که انگلیس چندین تاسیسات کوچک را در خلیجعربی حفظ می
انداز تاریخی، حتی در اوج کوتاه امپریالیسـم اروپـا بـر ریکا در کنترل خود دارد. از چشمنیروی نظامی آم

  ایم. نبودهای  خاورمیانه ما شاهد چنین اقتدار قاطعی در مورد امور منطقه
برای مثال استعمار فرانسه محدود به منابع نزدیك آفریقـای شـمالی شـامل مـراکش، الجزایـر و 

ودی در سوریه و لبنان داشت. انگلیس نیز زمانی ادعای امپراتوری را بـر تونس بود و یا حضور محد
بخشهایی از منطقه را داشت تا زمانی که به دلیل مشکالت مالی و نظامی مجبور شد ایده امپراتوری 

ترک بگوید و از منطقه خارج شود. بـا ایـن حـال، هژمـونی انگلـیس در  ١٩٧١نوپا خود را در سال 
یداری و وفاداری محافظان خود به جای تکیه مطلق بر نیروهای نظامی در منطقـه منطقه به واسطه پا

 کوچک و پراکنده بود) به مراتب غیرمستقیم کنترل می
ً
  ).Gause, 2019 ,pp. 565–587( شد(که نسبتا
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  سیاست خارجی ترامپ در غرب آسیا

طـور کلـی، سیاسـت  بـهدر عـین حـال برانگیز ظاهر شـد. جنجال یرویکرددر قامت دکترین ترامپ 
معتبر در داخل آمریکا در تالشـند تـا دوره نظرکنندگان معدود اظهاراو ابهامات زیادی داشت.  خارجی

 رفتـار هیجـانی در دولتـی وتعارضـات درون ماننـد یهـایویژگـیهمراه با  گذاری غیرمعمول سیاست
ترامـپ بـه بسـیاری از عالوه بـر ایـن، عـدم توجـه  ). Anton, 2019(را توضیح دهند جمهوریریاست

گذاری و همچنین تحریک اختالفات با مقامات این کشـور باعـث شـد هنجارهای نهادی در سیاست
بحث درباره سیاست خارجی در حوزه عمومی آمریکا بسیار جنجال برانگیز و به شـدت قطبـی شـود. 

ی آمریکـا از هـای خـارجمخالفان ترامپ همراه با برخی از وابستگان حزبی وی معتقدند که سیاسـت
که هـواداران وی، دوره ترامـپ را ای برای صلح و امنیت بشری بوده است در حالی، فاجعه٢٠١٦سال 

گـرا در برابـر نهادهـای سـرکوبگر به عنـوان دوره بازگشـت غـرور و افتخـار آمریکـا و مخالفـت ملـی
ولوژیک نتیجـه دانند. با ایـن وجـود، بسـیاری از نـاظران در سراسـر ایـن شـکاف ایـدئجهانگرایی می

به سیاست انزواگرایی گـرایش پیـدا کـرد. بـا توجـه بـه شـعار  ٢٠١٦گیرند، ایاالت متحده از سال  می
المللـی د که ریاست جمهوری ترامپ مایـل بـه تضـمین امنیـت بـینیرس"نخست آمریکا"، به نظر می

بـه  ه،ر سـؤال بـردشـدن را زیـسازی و جهانینسبت به پیشینیان خود نیست. این مسئله، فرایند جهانی
انتخابیه داخلی را بـیش های  های پوپولیستی حوزهو نگرانی کردهاتحادها و معاهدات چند جانبه شک 

هایی در خاورمیانـه و شـمال . پیامدهای پیگیری چنین سیاستداد می از عامل دیگری در اولویت قرار
درواقـع بـه شـد.   مـی ر گذشته دنبال، طفره رفتن آمریکا از عمل به مثابه قدرت هژمونی بود که دآفریقا

  گران ادامه چنین سیاستی پیامدهای زیر را در منطقه غرب آسیا به دنبال داشته است:زعم تحلیل
مثابـه یـک که، ایاالت متحده به دلیل واگذاری نقش خط مقدم خود و تبـدیل شـدن بـهاول این

ت گـرایش پیـدا کـرده اسـ ١اه دورای به سیاست مدیریت از رگر خارجی در منازعات منطقهمیانجی
)Indyk, 2018 .(  درواقع از این منظر، آمریکا منطقه را بـه عربسـتان سـعودی و رژیـم صهیونیسـتی

واگذار کرد. برای مثال مسئله منازعه رژیم صهیونیستی و فلسطین یکی از این قبیل موارد است. بـی 
به مذاکرات کـه پـیش از ایـن بـرای تفاوتی آمریکا در خصوص فرایند صلح اسلو و ساختار چندجان

حل و فصل اختالفات در نظر گرفته شده بود، حمایت صریح ترامپ از رژیم صهیونیستی از طریـق 
المقـدس بـه عنـوان پایتخـت ایـن رژیـم، بسـته شـدن های بحث برانگیز مانند شناسایی بیتطرح

ح "معاملـه قـرن" کـه و اصرار بر اجرا و عملیـاتی شـدن طـر ٢بخش فلسطینسفارت سازمان آزادی
  گیرد، گواهی بر این ادعاست. موجودیت دولت مستقل فلسطین را نادیده می

                                                                                                                                         
1. leading from behind 
2. The Palestinian Liberation Organization 
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های ایـاالت متحـده در هنگـام برخـورد بـا کشـوهایی کـه در رسد که سیاست می دوم، به نظر
شدند، استمرار و ثبات اصولی ندارد. به عنوان مثال  های قبل به عنوان محور شرارت خوانده می دوره

های  ولت ترامپ دستور داد تا در تالفی اتهامات به دولت بشاراسد در خصوص اسـتفاده از سـالحد
فقط حمله محدود موشکی بـه سـوریه انجـام شـود، امـا ترامـپ از  ٢٠١٧شیمیایی در آوریل سال 

 های مستمر برای پایان جنگ داخلی سوریه خودداری کردپیگیری یا اقدامات تنبیهی بیشتر یا تالش
)Bentley, 2017, pp. 168–172 .(  همچنین بعدا تردید داشت که حضور نیروهای نظـامی معـدود را

  از سوریه خارج کند یا خیر. 
هـای کنند که ایاالت متحده بی طرفی دموکراتیک را اتخـاذ کـرده و نگرانـیسوم، منتقدین ادعا می

هـای . ایـن مسـئله رژیـمرفتگهای دموکراتیک در نظر نمیقبلی را در مورد نقض حقوق بشر و ارزش
استبدادی سرکوبگر منطقه را جسورتر کرده است، به عنوان نمونه آمریکا در حال حاضر فـروش عظـیم 

- خلیج فارس دستور کار دارد که این مسئله  بـههای  تسلیحات را به عربستان سعودی و سایر پادشاهی
این حجم تبـادالت  ). Wastnidge, 2017, pp. 165–171( رغم فضای سرکوب داخلی این کشورهاست

پیرامون قتل جمال خاشقجی مورد توجه قرار گرفـت و بسـیاری  ٢٠١٨پس از بحث و مشاجرات سال 
امـا تـأثیر کمـی در دولـت و رویـه دولـت ترامـپ  ،های کشورهای غربی را به لـرزه درآورداز پایتخت

هـای ر ازای کمـک و مسـاعدتداشت. چهارم، ایاالت متحده به شدت به بازیگران محلی اعتماد و د
بدل کرده است. به عنـوان مثـال، در حـالی کـه ای  طور نمادین به پلیس منطقهسوداگرانه، متحدین را به

بخش فلسـطین کـاهش داده، حمایـت مـالی یـا خارجی خود را به سازمان آزادیی ها کمکواشنگتن 
و رژیـم صهونیسـتی حفـظ یـا  نظامی خود را از مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربـی

تقویت کرده است. ترامپ همچنین شور و اشتیاق برای ایجاد یک ناتوی عربی به رهبری برخی از ایـن 
ای را به عهده گیرند اما طرح این ایده و طرفـداری از آن تا مسئولیت امنیت منطقه کشورها را اعالم کرد

  ).Mansour, 2019( اد استبا مواضع وی در مقابل ناتو و متحدان اروپایی در تض
ــه زعــم برخــی از تحلیــل در نهایــت، دکتــرین ترامــپ در مقابــل تحریکــات و  گــران غربــیب

های رسـمی است. از سویی، لفاظی داری برخورد کردههای ایران در منطقه با خویشتنماجراجویی
تـا د رکـریک مـیای، عناوین خبری جهانی را تحآمریکا تهاجمی و پرخاشگرانه بوده و به طور دوره

 ،هـاای و اعمـال مجـدد تحـریمبینی کنند. خروج از توافق هستهآغاز جنگ را در خلیج فارس پیش
 ای ترامپ بودند. از آن زمان، دولت ترامپ بارها تهران را تهدید کـردجزو اولین اقدامات مهم منطقه

ن تروریستی اعالم کرد و بـرای و در ادامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را به عنوان یك سازما
اولین بار در تاریخ سیاسی آمریکا بود که یک نهاد و سازمان رسمی یک دولت تحت چنین عنـوانی 

گرفت. از طرف دیگر، هیچ تهدیدی به آسـتانه عملیـاتی نرسـیده اسـت. در تابسـتان سـال قرار می
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ری میان آمریکا و ایران به وجـود های جدیدی راجع به درگیجویانه، نگرانیتالفیهای  درگیری، ٢٠١٩
ــاقط ــریآورد. س ــا، درگی ــین آمریک ــدون سرنش ــای ب ــردن هواپیم ــیجک ــدد در خل ــای متع ــارس و ه ف
های تجاری، توقیف مقابله بـه مثـل کشـتی انگلیسـی توسـط های عبور و مرور برای کشتی محدودیت

کو که به طور موقـت تولیـد سپاه و پشتیبانی مشکوک از حمله هواپیماهای بدون سرنشین حوثی به آرام
ای دو طرف در آن بـازه زمـانی بـود. بـا های منطقهنفت پادشاهی عربستان را فلج کرد، بخشی از تنش

گـویی در ابتـدا، این حال، واکنش رسمی ایاالت متحده علیه ایران بسـیار منفعالنـه بـود. بـرای پاسـخ
س مبادرت کردنـد امـا در ادامـه نسـبت بـه ها به استقرار بیشتر نیروهای نظامی در خلیج فارآمریکایی

استفاده از چنین تجهیزاتی برای هرگونه درگیری در منطقه خودداری کردند. برای مثال در ماه ژوئیـه، در 
های طرفین در خلیج فارس، وزیر امور خارجه آمریکا، مایك پومپئو اعتراف کرد که با وجـود اوج تنش

آمیز ایران بـه عهـده سـایر متحـدین اسـت. اقدامات تحریکتهران، مسئولیت خنثی کردن  »رژیم بد«
در ادامـه،  ). Norman, 2019( جنگ با ایران نـداریمتمایلی برای درواقع معنای این حرف آن بود که ما 

هـای جدیـد علیـه ایـران کـاهش داد و برخـی از دولت ترامپ انتظارات بیشتر از جنـگ را بـا تحـریم
 برنده نبـرد خلـیجگران را با توجه به انفع تحلیل

ً
فـارس ال آمریکا وادار کرد تا اعالم کنند که تهران اساسا

ای که بدون اقدام نظامی آمریکـا، متحـدان منطقـه گواه آن بوداین مسئله  ). Pollack, 2019( بوده است
آمریکا از رژیم صهیونیستی گرفته تا عربسـتان سـعودی، جـرأت رویـارویی بـا ایـران را نـدارد. چنـین 

زا از طرف آمریکا، از سوی کارشناسان حوزه سیاست خارجی تعجـب آور لی بر علیه عوامل تنشمی بی
است. اول، از منظر تاریخی، اگر روند مداخله گرایی را در منطقه نگاهی بیندازیم باید از رژیـم صـدام 

د. سـاقط شـ ٢٠٠٣اما در سـال  ،به تحریک آمریکا دست نزدچندان حسین مثالی بزنیم. رژیم صدام 
کنـد. بـا ایـن ای آمریکا، حمله به نیروهای ایـران را آسـان مـیهای عظیم منطقهدوم، وجود زیرساخت

تجهیزات واشنگتن با توجه به در نظر گرفتن فقدان تهدید احتمالی علیـه سـرزمین خـود (بـا توجـه بـه 
های دریایی برتـر) درگیری بین نیروهای و ادوات متعارف و با توجه به کیفیت و کمیت هواپیماها و نیرو

سـاز نیسـت زیـرا های مـالی چنـین جنگـی مسـئلهرود. سوم، هزینهبا خیالی آسوده به جنگ ایران می
کیـد کـرده هزینه  از دید مردم آمریکا پنهان است. همانطور که سارا کـراپس تأ

ً
های جنگ، اکنون عمدتا

هـایی کـه و نـه کـاهش هزینـهمنابع مورد نیاز برای شروع جنگ، نـه بـا مالیـات بیشـتر امروزه است، 
هـای بیشـتر و بـدهی ملـی بلکه با وام،  شود می بالفاصله توسط رأی دهندگان آمریکایی تشخیص داده

  ).Kreps, 2018( شودبیشتر جمع می
یافته کـه بـرای محکـوم کـردن امروزه دو جریان ایدئولوژیک متفاوت در ایاالت متحده گسترش

ر مـورد وضـعیت آمریکـا تـالش داشـته و بـا یکـدیگر همگـرا گر دکترین ترامپ دتخریب اتادراک
گرایان لیبرال مطرح شده است. ایـن گـروه شـامل مـدافعان المللبین جانب انتقاد از یناند. اول شده
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الملـل و بر این نظرند که برای درک روابط بین هستندالمللی لیبرال پس از دو جنگ جهانی نظم بین
اساس بازیگران باید از طریق تجارت و براین ودجار (و نه اجبار و زور) بباید تابع قواعد مبتنی بر هن

 تقسـیمتوانند بـا و همگرایی، تبادل سرمایه را به حداکثر برسانند و نهادهای چندجانبه در این راه می
بینـی تردیـدها در مـورد خـوش). Ikenberry, 2009( های امنیت جمعی، صلح را حفظ کننـدهزینه
الملل همیشه وجود داشته است. به زعـم منتقـدان رویکردهـای لیبرالیسـتی، لیسم بیند لیبراررویک

های اقتدارگرای یـاغی در ایجـاد هـرج و چنین مفسرانی امروزه از تهدید روسیه، چین و سایر دولت
 ).Diamond, 2019(انـدخواه غافل شدههای و ساختارهای دموکراتیک و آزادیمرج و براندازی زمینه

خارجی دولت ترامـپ را نمـود بـارز سـرنگونی چنـین سـاختار وجود بسیاری از منتقدین، سیاست با این
دانند. استناد به لیست بلنـد بـاالیی از رفتارهـا، نظیـر بیگانـه تلقـی کـردن متحـدین اروپـایی،  می جهانی

 گرایی تجاری (مرکانتیلیسم)، مواضع ضد مهـاجرت، نادیـده گـرفتن نقـض حقـوقطرفداری از حمایت
های تغییرات آب و هوایی و موارد دیگر باعث شده کـه منتقـدین ترامـپ ایـن بشر، انکار مسائل و دغدغه

در عـوض،  ).Daalder and Lindsay, 2018( رویه را برخالف جایگاه رهبری جهانی آمریکا در نظر گیرنـد
مقابــل  ایــاالت متحــده در حفــظ و نگهــداری بــیش از حــد از حاکمیــت خــود اصــرار دارد و در طــرف

ی مبتنـی بـر المللـ بینهای تردیدآمیزی را نسبت به اتحادهای دیرینه و اصول مبـادالت احساسات و رویه
  گرایی لیبرال بوده است. المللهای بینمثابه انکار اصول و رویهدهد. این امر بهبازار ارائه می
ظه کاران آمریکایی است گرایان لیبرال یعنی نومحافیالملل بیندوم، شامل دشمنان سنتی جریان 

. از نظـر آنـان ایـاالت متحـده نـه تنهـا بایـد برتـری دیپلماتیـک، گرفتندکه بر دکترین ترامپ خرده 
بلکه باید اقتدار اجباری خـود را  ،اقتصادی و نظامی خود را به عنوان ابرقدرت برتر جهان حفظ کند

منـافع ایـاالت  ،گرایان لیبـرالالمللکه بینکار گیرد. در حالیبرای حفظ ثبات جهانی جمعی  نیز به
وطنانـه تولیـد کاالهـای عمـومی ماننـد تر جهاندانند که در چارچوب  گستردهمتحده را چیزی می

کاران اصرار دارند که نسخه آمریکایی آن کاالهـا تجارت و امنیت مورد استفاده قرار گیرد، نومحافظه
تحمیل کنند که قهرمانان آن از طریق اعمال قدرت  ١»صلح از طریق قدرت«را با استفاده از رویکرد 

کنند. به این معنا، آلـرژی آشـکار دولـت ها و منافع آمریکایی استفاده میسخت برای پیشبرد ارزش
ترامپ نسبت به مداخالت خارج از کشور شامل امتنـاع از مقابلـه بـا مـوارد نقـض حقـوق بشـر و 

را که آمریکا پس از جنگ سـرد در پـی  ٢»برای آزادیامپراتوری «های کلی انزواطلبانه، طرح لفاظی
  ).Donnelly and Kristol, 2018( اندازد می تحقق آن بوده است را به خطر

سیاست خارجی ترامپ با القای شـک و شـبهه در کـاربرد دموکراسـی آمریکـایی در خـارج از 
                                                                                                                                         
1. peace-through strength 
2. empire for liberty 
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ریکـا در نظـر نقشـی میـانجی را در امـور جهـانی بـرای آم ١،»شـکاکیت در دموکراسـی«کشور یـا 
دکترین ترامپ برای نومحافظـه کـاران، بـه تعهـد امپراتـوری  ). Cohen, 2018, pp. 138–146(گرفت

بـدترین طـرز کـار  ،کـارآمریکا برای سازماندهی مجدد جهان پایان داد. از نظر منتقدین نومحافظه
در جهان بوده که کره ناسیونالیسم نژادپرستانه و پوپولیسم ترامپ، رد پرداخت هزینه هژمونی آمریکا 

  ).Kagan, 2018( کندزمین و ایاالت متحده را ناامن تر می
هـای قبلـی سیاسـت های مختلف ایدئولوژیکی است که در دورهاین انتقادات دوقطبی ناشی از سنت

، ریاسـت جمهـوری طوری که گفته شـدهمان خارجی ایاالت متحده به وجود آمده است. به عنوان مثال
که دوران کلینتون و اوبامـا رویکـرد وش اوج نومحافظه کاری در قدرت را نشان داد در حالیجورج دبلیو ب

 گرفتنـدها همچنین یک فرض مشترک را در نظـر گرایان لیبرال در دستور کار بود. با این حال، آنالمللبین
ه در آن یـک شود و در عوض به سلسـله مراتبـی احتیـاج دارد کـ نمی که نظم جهانی به خودی خود ایجاد

ها عمل نماید. یـک قـدرت  کننده ارزش قدرت غالب باید به عنوان مجری قوانین، داور اختالفات و توزیع
هـای نامتناسـب اقتصـادی بزرگ از مزایای مختلف در سلسله مراتب قدرت بهره خواهد برد اما باید هزینه

سلسله مراتبی در برابر همه تهدیـدها در کارگیری حداقلی از قوه قهری را نیز برای حفظ چنین و نظامی و به
رسون معتقـد اسـت اند به همین دلیل، همانطور که پری ). Lake, 2013, pp. 74–111( دستور کار قرار دهد

گرایـی ملـی«کـار تاکیـد مشـترکی روی هـای نومحافظـهگرایان لیبرال و هم ایدئولوژیسـتالملل بینهم 
 که ایاال اند اصلی کهداشته ٢»گر مداخله

ً
 ت متحده را ملـزم بـه تحمیـل اراده قاطعانـه خـود (و بعضـا

  ).Anderson, 2013( کندمکرر) در ورای مرزهایش می
در منطقـه  و وجود آمـدیک پارادوکس در سیاست خارجی آمریکا بهدر دوران ترامپ  ،از این رو

تن دکتـرین و سایر مناطق اعمال شد. سیاست خارجی ایاالت متحده بدون در نظر گـرف  غرب آسیا
 متفاوت به نظر مـیترامپ در طول دهه

ً
د. از ایـن منظـر سیاسـت خـارجی یرسـهای گذشته، کامال

رد و تحت تأثیر منافع استراتژیک سنتی مانند تضمین جریـان منـابع کتر عمل آمریکا درگیرتر و فعال
رای نظارت که اختصاص منابع قابل توجهی ب است فارس بوده و این در حالینفتی کشورهای خلیج

ای در منطقـه در نظـر گرفتـه شـده بـود. گسترش تسـلیحات هسـتهبر تهدیدهایی مانند تروریسم و 
)Brands, 2017, pp. 7–40 .( ،صـلح اسـلو را  سیاست خارجی آمریکا قبل از ترامـپ،به عنوان مثال

می کـه هـم شناخت. اقدارسمیت نمیکرد و قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بهرها نمی
ورزیدند. شـاید خواهان در گذشته از ورود به آن امتناع مییگذاران دموکرات و هم جمهورسیاست

کرد و بـرای تنبیـه رژیـم اسـد در پاسـخ بـه اسـتفاده از ای بیشتر در سوریه نمود پیدا میچنین رویه
                                                                                                                                         
1. demoscepticism 
2.  interventionist nationalism. 
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شـاید  زد. بـه همـین ترتیـب،تـر مـیتـر و قهـریهای شـیمیایی دسـت بـه اقـدامات جـدیسالح
اسـاس، ایـران را در توان در مورد ایران دانست. براینترین رویه این سیاست خارجی را می مصداقی

سـازی توان از نظر دیپلماتیک خنثی کرد  و یـا بـا برجسـتهمی ٢٠١٥سال ای  چارچوب توافق هسته
یـران بسـیج اجمـاع جهـانی را علیـه ا ٢٠١٩های نظامی ایران در تابستان سال طلبیاقدامات و جاه

تر علیه پادشـاهی عربسـتان سـعودی بـه دلیـل نقـش خـود در قتـل کرد. این امر با اقدام تنبیهی می
خـاطر نقـض ی خودکامه در حال ظهـور، بـهها قدرتخاشقچی و همچنین مقابله با روسیه و سایر 

حـدین گرفت. ایاالت متحده همچنین وظایف امنیتی را بـه عهـده متحقوق بشر مورد تاکید قرار می
گذارد بلکه در عوض با اسـتفاده از نقـش سـنتی  هایی نظیر ناتو عربی وانمیای از طریق طرحمنطقه

ای با اهرم قـدرت برتـری نظـامی خـود ایـن مهـم را محقـق خود به عنوان ضامن تامین نظم منطقه
دو کرد. در این چارچوب، دکترین ترامپ را به عنوان یک گسست تـاریخی از گذشـته بـا رد هـر  می

توان در نظر گرفت. با این حال، یک گرایان لیبرال و ارزشهای نومحافظه کارانه می الملل رویکرد بین
تر گویای آن است که چنین سیاستی یـک رویکـرد تـدریجی اسـت. عقـب نشـینی از کلیاند چشم

گاهانه هژمونی آمریکایی در منطقه غرب آسیا در دوران دولت اوباما آغاز شد و نه های آن شهتنها ریآ
از استراتژیک نخبگان سیاست خارجی بلکه در تغییرات ساختاری اساسـی کـه چگونـه اند در چشم

بیند، منعکس شده اسـت. بـرای کمـک بـه آمریکا خود را در منطقه غرب آسیا یک قدرت بزرگ می
 ردیابی این مسیر نزولی بایستی سیر تحول سیاست خارجی ایاالت متحده در منطقه را طی دو دهـه

  گذشته در نظر بگیریم. 

  سیر نزولی هژمونی آمریکا در منطقه

دولت بوش منطقه غرب آسیا را به عنوان یک مرکز ثقل طبیعی برای منـافع ایـاالت متحـده در نظـر 
و متعاقب آن صحبت درباره مداخله بالقوه علیـه دیگـر اعضـای  ٢٠٠٣گرفت. جنگ عراق در سال 

توانـد ران آمریکایی را به این نتیجه رسـاند کـه آمریکـا نمـیگذا"محور شرارت" مانند ایران سیاست
تروریسم را با ابزار قوه قهری به کلی در منطقه نابود کند بلکـه بـا ترکیبـی از فشـارهای دیپلماتیـک، 

دموکراسـی را نیـز ارتقـا بخشـد. در  ١های اقتصادی، تهدیدات نظامی در قالب برنامـه آزادیمشوق
رت دولت، سعی داشت تا در صـورت لـزوم بـا رویکـرد تهـاجمی بـا اصل دکترین بوش در اوج قد

ای گیرنـد، برخـورد کـرده و نظـم منطقـهای و بازیگرانی که متحدانش را نادیـده مـیدشمنان منطقه
زمـانی چنـین بـازه  ). Jervis, 2003, pp. 365–388( مطلـوب آمریکـا را در خاورمیانـه شـکل دهـد

مثابـه اهرمـی بـرای سـپتامبر بـه ١١اسـت. درواقـع حـوادث ای، بسـیار مهـم جانبهگری یک نظامی

                                                                                                                                         
1. Freedom Agenda 
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شـد تـا هژمـونی آمریکـایی را در منطقـه بـه واسـطه جنـگ کاران آمریکایی محسوب مینومحافظه
پیشگیرانه علیه افغانستان و عراق تجدید بخشند. نتیجه نهایی چنـین رویکـردی آن بـود کـه منطقـه 

آمریکـا محسـوب و  امنیـت و رفـاه همـه  عنـوان اولویـت نخسـت سیاسـت خـارجیغرب آسیا به
ها مستلزم استیال بر این منطقه تلقی شود. دولت اوباما زمانی روی کار آمد که این کشـور آمریکایی

الوقوع القاعده تا سازی عراق و افغانستان را داشته و تقریبا تهدید قریبتجربه مداخله در فرایند ملت
گرایـی شـروع بـه دوری از سیاسـت مداخلـه ٢٠٠٩در سـال حدی از بین رفته بود.  ایاالت متحده 

ترتیب کاهش حضور نظامی هژمونیك خود را در این منطقه آغـاز کـرد آشکار در منطقه کرد و بدین
که تا به امروز ادامه دارد. به طور کلی، دکترین اوباما منطقـه غـرب آسـیا را از نقطـه ثقـل سیاسـت 

ی جهـانی برجسـته ها قدرترقی را به عنوان نقطه رقابت خارجی آمریکایی بیرون کشید و آسیای ش
خـارجی ایـاالت متحـده از تثبیـت دموکراتیـک دکتـرین بـوش کرد. در منطقه غرب آسیا، سیاسـت

توانـد بـه بهتـرین وجـه از های لیبـرال مـیمنحرف شد و بر این مسئله تاکید داشت که ارتقاء آرمان
یاسـت داخلـی سـایر کشـورها، محقـق شـود. های اخالقی به جـای دخالـت مسـتقیم در سارزش

منطقه مورد استقبال آمریکا قرار نگرفت. برای مثـال  ٢٠١١های انقالبی مردمی سال بنابراین، طغیان
که اولین دولت منتخب دموکراتیک را در تاریخ خود ساقط  ٢٠١٣در کودتای خونین مصر در ژوئیه 

تـر، دکتـرین اوبامـا ن محکوم نشد. از همه مهمعنوان کودتای خونیکرد، توسط ایاالت متحده بهمی
این عقیده را پذیرفت که حتی در بهترین حالت در موضع قدرت، ایاالت متحده توانایی محـدودی 

ی جهـانی بـه ها قـدرتبـه جـای ای  برای تغییر نظم خاورمیانه دارد چراکه امروزه بـازیگران منطقـه
گرایی نظـامی (ابـزار سـخت تسـلط مداخله بهترین وجه قادر به حل مشکالت محلی خود هستند.

ای و های ژئوپولتیک منطقههای تعهدات بلندمدت، پیچیدگیآمریکا در منطقه) با توجه به دشواری
بنـابراین، پاسـخ فـوری در ایـن  ).Goldberg, 2016( ها ناکارآمد بـودخطر تلفات انسانی آمریکایی

ن به جای سربازان آمریکـایی در منطقـه بـود کـه راستا، اعزام و جایگزینی هواپیماهای بدون سرنشی
در واقـع، در دوره ). Krieg, 2016, pp. 97–113( گیری و کشـتار دقیقـی را نیـز داشـتندقابلیت هدف

 حمله توسط هواپیماهای بدون سرنشین را در سراسر جهان ترتیب داد ٦٠٠اوباما، آمریکا در حدود
  ت.ها در منطقه غرب آسیا بوده اسکه بیشتر آن

گرایی را در منطقـه ادامـه داد. در مداخلهدر راستای همین سیاست، دولت ترامپ نیز فرایند عدم
کننـد، حالی که بسیاری از تفاوت رویکرد ایاالت متحده در سوریه به عنوان نمونه پارادایمی یاد مـی

رژیم قذافی تجسم این فلسفه در لیبی نهفته است. مشارکت ایاالت متحده در عملیات نظامی علیه 
از نظر وسعت و شدت بالعکس جنگ عراق بود. این عملیات از طریـق هـوا  و  ٢٠١١در ماه مارس 

بدون درگیری زمینی انجام شد. این امر تحت نظارت ناتو و نه رهبری آمریکا انجام شد و آمریکـا در 
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ار دیکتاتوری سازی ایجاد نکرد بلکه هدف محدودی را شامل مهآن هیچ تعهدی در آینده برای ملت
طـور منطقـی از ایـن سـیر متهم به جنایات جنگی رامدنظر قرار داد. دکترین ترامپ در این زمینه بـه

کـه دکتـرین ترامـپ ریشـه در میـراث کنـد. درحـالینزولی درگیری در منطقه غرب آسیا پیروی می
یـی بـرای تغییـر گراایدئولوژیک متفاوتی از سیاست خارجی اوباما دارد اما مخالفت علیه یکجانبـه

شـد. بـه عنـوان مثـال، های سیاست خارجی دو دولت محسوب میای از جمله شباهتنظم منطقه
ها به دنبال جنگ با ایران نبودند. امـا جزئیـات روابـط ویـژه دو دولـت متفـاوت هیچکدام از دولت

ا زیـر است. در حالی که کاخ سفید اوباما به طور انتخابی سوابق حقـوق بشـر عربسـتان سـعودی ر
ترامپ این موضوع را از دستور کار خارج کرد. اما نتیجه این است که سیاسـت خـارجی ،  سؤال برد

هر دولت از نظر استراتژی کالن آمریکا تغییر نکرده است. ایـاالت متحـده از اعمـال قـدرت خـود 
-دمکند. در هر صورت، ایـن رونـد عـمتناسب با برتری ظرفیتی و موقعیتی در منطقه خودداری می

گران، دولت ترامپ حتی عملیـات محـدودی علیـه گرایی افزایش یافته است. به زعم تحلیلمداخله
  ایران را آغاز نکرده است که موازی با مشارکت اوباما در جنگ لیبی باشد.

گرایی مداخلهآید این است که چرا سیاست خارجی آمریکا به سمت عدماما سوالی که پیش می
های تاریخی دو پاسخ قابل های خارجی و زمینهست؟ تجزیه و تحلیل سیاستدر منطقه پیش رفته ا

دهد چرا هژمونی ایاالت متحده به تعبیری ساختاری این سیر نزولـی  می دهد که نشان می درک ارائه
ازه کـافی چنـین معمـایی را انـد کند. با این حال، هیچ کـدام بهو عدم مداخله در منطقه را دنبال می

گذاران آمریکـایی پـس از ترین توضیح بالقوه، یادگیری است. شاید سیاستند. سادهدهتوضیح نمی
خوبی هایی مانند لبنان، ایران و عراق این درس را بهگذشت چندین دهه ماجراجویی ناکام در عرصه

توانند از طریق ابزارهای سخت و اجبارآمیز به اهداف استراتژیک خـود برسـند. اند که نمیفرا گرفته
های ضدآمریکایی در منطقه سـبب واقع، افزایش انتقاد عمومی در جامعه آمریکا و افزایش نگرشدر

گرایی گذار آمریکایی مجبور شوند از مواضع قبلی خود در خصوص مداخلهشد تا نخبگان سیاست
  در منطقه دست بردارند. 

لـیس در منطقـه پاسخ دوم؛ سرنوشت هژمونی آمریکا، با ظهور و سقوط امپریالیسـم سـابق انگ
پیوند دارد. پس از جنگ جهانی دوم، لندن با توجه به کاهش منابع مالی و تجهیـزات نظـامی خـود 
نتوانست منابع استعماری خود در خاورمیانه را حفظ کند. از ایـن رو شـاید موضـع امـروز آمریکـا 

است کـه مانیی جهانی با آن روبرو هستند و آن زها قدرتهایی است که همه ناشی از همان چالش
رود. بـا و تعهدات وسیع در خارج از کشور از منابع مورد نیاز برای حفظ آنها فراتر مـیها  مسئولیت

(یعنی دوره زمـانی مربـوط بـه  ٢٠١٠کی وجود دارد مبنی بر اینکه در طول دههاند این حال، شواهد
 آنچه بریتانیـا پـس های اقتصادی یا نظامی تقرضعف هژمونیک آمریکا)، ایاالت متحده از بحران

ً
یبا
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بـه  ٢٠٠٩از جنگ جهانی دوم تجربه کرد، رنج برده باشد. تولید ناخالص داخلـی آمریکـا از سـال 
 یکنـواختی از حـدود ده 

ً
بعد هر ساله رو به افزایش بوده است در حالی که بیکاری با کـاهش تقریبـا

هـای ها بـه دیـدگاهرخیرسیده است. اما ب ٢٠١٨به زیر چهار درصد در سال  ٢٠١٠درصد در سال 
کنند و مدعی هستند که از نظر تولیـد مطلـق اقتصـادی و نظـامی، فاصـله کالن اقتصادی توجه می

نسبی ایاالت متحده و چین در حال کاهش است. اما با این وجود آنچه مهم است درجـه و میزانـی 
ی خـود صـرف کننـد. های مادی خود را در خارج از مرزهـا توانند تواناییاست که این کشورها می

) ادعا کرده است ایاالت متحده هنوز هیچ رقیب واقعی جهـانی ٢٠١٨( ١طور که مایکل بکلی همان
مند اعمال قدرت آمریکا را در اکثر مناطق جهان متوقف سازد. امروزه نـه طور نظامندارد که بتواند به

ابـل قـدرت نظـامی در هـای متقروسیه و نه چین از منـابع مـازاد مناسـب بـرای ایجـاد زیرسـاخت
هـای نظـامی آمریکـا بـه سـطح بـاالیی در طـول خاورمیانه برخوردار نیستند. عالوه بر این، هزینـه

  است. میلیارد دالر در سال رسیده ٧٠٠های گذشته رسیده و به رقم بیش از   دهه

  گیری تیجهن

هـایی در منـاطقی ماننـد های اخیر موفق به استفاده از زور برای سرنگونی دولتایاالت متحده در دهه
میلیـون نفـر جمعیـت دارد و  ٨٠عراق و لیبی شده است. با این حال، ایران کشوری است که بـیش از 

های عظیم تجهیزاتی، لجستیکی، فناوری، نظامی و دارای ثبـات سیاسـی، نسـبت بـه دو دارای ظرفیت
، مداخله مسـتقیم نظـامی اساسشود. براینمثابه چالشی عظیم برای جنگ محسوب میکشور دیگر به

با وجـود  کاران از دایره و دستور کار خارج است.ترین تخیل نومحافظهآلآمریکا در ایران، حتی در ایده
متحده بر آن است تا سیاست ایرانی خـود عدم توانایی و شکست از طریق جنگ آشکار با ایران، ایاالت

ها قرار داده و منتظر زمـان بنشـیند تـا ایـن امـر و دیگر اشکال فشارها  را در قالب حداکثرسازی تحریم
منجر به قیامی شود که نظام را سرنگون کرده و گزینه بهتری نصیب این کشور شود. با این حال به زعـم 

رسد این رویکرد، زندگی را برای ایرانیان از حد ممکن، بدتر خواهد کـرد و  می کارشناسان غربی به نظر
  وانسته تغییر سیاسی در  این کشور ایجاد کند.این مسئله در حالی است که نت

در دانشـگاه  ٣، عضو پژوهشکده مطالعـات جنـگ و صـلح سـالتزمن٢نانیاها باره ریچارددر این
سیاسـت ایرانـی دولـت ترامـپ، آشـکارتر از تجربیـات اخیـر آمریکـا در «کلمبیا اظهـار داشـت: 

 کند. آنان که خواخاورمیانه مانند لیبی و عراق پیروی می
ً
ستار تغییر رژیـم در ایـران هسـتند، اساسـا

. به عبارت دیگر، هیچ امیدی به تغییر رژیم در ایران برپایـه تمـایالت هستند خواهان جنگ داخلی 
                                                                                                                                         
1. Michael Beckley 
2. Richard Hanania 
3. Saltzman Institute of War and Peace Studies 
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دنبـال ای که مقاماتی که اکنون در راس سیاست خارجی آمریکا بـهایاالت متحده وجود ندارد. آینده
در خاورمیانه منجر خواهد شد. عالوه بـر آن،  بیشتر اتیثب آن هستند، فقط به هرج و مرج، نزاع و بی

دهد. اگر ها، طرفداران تغییر رژیم ایران را در موقعیتی دشوار قرار میاستمرار و پیگیری این سیاست
دولت ایران مایل باشد تا قدرت خود را حفظ کند، هر گونه تالش از بیرون برای مهندسی فروپاشـی 

تواند کل کشـور را بـه آشـوب بکشـاند.  می خلی خواهد شد تا جایی کهآن ناگزیر منجر به جنگ دا
ها ایرانی کشته شوند، در حـالی کـه هنـوز پیامد چنین امری آن است که صدها هزار و شاید میلیون

نوعی حذف گردد، هنوز صـدها حتی اگر رهبری نظام به آمریکا نتوانسته نظام را در ایران تغییر دهد.
و شبه نظامیان وفادار به نظام در جامعه ایران وجود دارند. این مبارزان مسلح و هزار نیروهای مسلح 

توانند عاملی تعیین کننده در هرگونه اتفاق در ایـن کشـور پـس از سـاقط به خوبی آموزش دیده، می
هـا وحشـتناک دوئـل در دیـدن صـحنه«دارد: نانیا در ادامه اظهار مـیها شدن دولت مرکزی باشند".

باشد. اگـر نظـام یـا بینی آنچه ممکن است در ایران رخ دهد، میجنگی یک راه برای پیشهای فیلم
 حکومت لیبرالدولت مرکزی ایران سقوط کند، آمریکایی

ً
هـای اسـالمی ها یـا دمـوکراتها احتماال

معتدل را به دست نخواهند آورد بلکه پیگیری این سیاست و پیامد آن، حکومـت افـرادی اسـت کـه 
  .»ها خواهند داشتتری نسبت به آمریکاییرادیکال هایسیاست

ای ایران را دوباره امنیتـی کننـد. امنیتـی کـردن بـه ایـن  ها به دنبال این هستند که به هر شیوه آمریکایی
معنی است که کشوری را به عنوان مصداقی در شورای امنیت طرح کنید که تهدیدی علیه صـلح و امنیـت 

شـود،  های خریـد و فـروش تسـلیحاتی برداشـته می که بخشـی ار محـدودیتالمللی است. در اکتبر  بین
آمریکا نگران است که ایران به یمن، سوریه و... سالح بفرستد یا از چـین و روسـیه سـالح بخـرد. ایـن را 

المللـی اسـت.  سازی است و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین ثبات بهانه خواهند کرد که ایران به دنبال بی
ایـن موضـوعات را برجسـته و مـا را  ی آینـده ها سـالها ممکن است بخواهند تا  لت آمریکاییبه همین ع

  .دوباره امنیتی کنند
سیاست خارجی آمریکا در حوزه ایران، به این بستگی دارد که ایران و مقاومت چه وضعیتی پیدا 

 د. اگر وضعیت ما تضعیف باشکنند
ً
د. در آن زمان تر خواهد ش طرف مقابل تهاجمیعملکرد ، قطعا

 مـامیـزان واکـنش بلکه مهم این است کـه آمریکا از نظر داخلی در چه وضعیتی است، مهم نیست 
هـای  اقتصاد است. حـوزه دیگـر بحثپیدا کنیم  هایی که باید دست برتر  . یکی از حوزهچقدر باشد

حـداکثری  ها ببینند سیاست فشـارسیاسی داخلی یعنی میزان مشارکت سیاسی است. اگر آمریکایی
  جواب داده فشار را روی ایران بیشتر خواهند کرد. 
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