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 سخن  ناشر  

، یکی از مهمترین «افول پژوهی آمریکا»یا « مطالعات افول آمریکا»مدت زمان مدیدی است که 

و همچنین  دیگرموضوعات کانونی مطالعات سیاسی و بین المللی در آمریکا و کشورهای 

غربی برای بازنمایی تصویر های  دهد. علیرغم هیاهوی رسانه می بین المللی را تشکیلهای  رسانه

آمریکا، از منظر پژوهشگران، دوران پسا آمریکا آغاز شده های  قدرتمند از توانایی غیرواقعی و

است. این موضوع نه تنها در مطالعات موسسات پژوهشی و مراکز علمی غیر آمریکایی، بلکه در 

اشاره « افول»نظیر هایی  معتبر آمریکایی نیز با استفاده از واژههای  برخی از اندیشکدههای  گزارش

ساختاری های  و مستندات درباره افول آمریکا، به ضعفها  است. اگرچه بیشتر تحلیل شده

تشدید »، «روزافزون بیکاری افزایش»، «اقتصادی رشد کاهش»از جمله  اقتصادی آمریکا

، «کسری موازنه تجاری»، «پایان هژمونی دالر»دالری(،  تریلیون ۷۳)بدهی« استقراض خارجی

 «الملل بین تجارت محوریت آمریکا در پایان»و « رزرو فدرال رآمدیناکا و شده نهادینه فساد»

نبوده و « تک موضوعی»ای  باشد، اما واقعیت این است که پدیده افول آمریکا، پدیده می مربوط

ماعی، حقوق مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اجتهای  از حوزهای  شامل مجموعه

شود و فرایند افول آمریکا توامان در  می اخالقی و دینیبهداشتی، -بشری، رسانه ای، علمی

 سطوح نرم و سخت ادامه دارد. 

آمریکا همچون کشوری یاغی به ستیز با نظم حقوق بین المللی پرداخته و  ،در سطوح نرم   

 به آمریکا بوده قدرت گیری شکل مبنای گذشته در که اجتماعی و سیاسی های ارزش از بسیاری

های آمریکایی در زمینه حقوق بشر، دموکراسی، عدم  شو باصطالح ارز شده سپرده فراموشی

مقابله با نژاد پرستی در جهان رنگ باخته است؛ چنانچه مقام معظم رهبری فرموده اند:  و تبعیض

کنند،  می مسخره را آنها دوستانشان حتّی شده، دنیا ی همه ی مسخره ی مایه ها ارزش این امروز»

در «. شده است اخالقی انحطاط و مدنی انحطاط و سیاسی انحطاط دچار بشدّتآمریکا  رژیم
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سطوح سخت نیز مراکز مطالعاتی آمریکا در خصوص فرایند افول اقتصادی، سیاسی و نظامی 

    .برند می نام« «وار موریانه افول»آمریکا متفق القولند و از آن به عنوان 

اگرچه در مطالعات افول پژوهی آمریکا، مباحث مربوط به افول علمی، اجتماعی و    

فرهنگی آمریکا، عمدتاً تحت تاثیر مباحث افول اقتصادی، نظامی و سیاسی این کشور قرار گرفته  

داخلی شروع شده است. برتری های  است اما واقعیت این است که افول آمریکا عمدتا از عرصه

مختلف بین المللی بوده های  یقات پایه، عامل اصلی هژمونی آمریکا در عرصهدر علم و تحق

در ها  ضمن اذعان به نارسایی« ثروت انقالبی»است؛ بطوریکه آلوین تافلر در کتاب خود با عنوان 

گذاری آمریکا، برتری علمی را عامل هژمونی  ساختارهای مختلف اقتصادی، سیاسی و قانون

در سالهای اخیر با  در شرایطی است که برتری علمی و آموزشی آمریکاداند. این  می آمریکا

در  جنگ افروزانه آمریکاهای  جدی مواجه شده است. تحت تاثیر هزینه سیاستهای  چالش

. ای اخیر سیر نزولی پیدا کرده استاقصی نقاط جهان، بودجه تحقیقات پایه در آمریکا در ساله

 2020در سال  1امل پایگاه رتبه بندی بین المللی کیو. اساین موضوع چنانچه در گزارش قابل ت

های آمریکا و صعود جایگاه  نیز منعکس شده، باعث افول علمی و افت شدید رتبه دانشگاه

های کشورهایی چون روسیه، چین و ایران گردیده است. از این رو  یو زی و  علمی دانشگاه

گویند  می «آیا علم آمریکایی رو به افول است؟»در کتاب خود با عنوان   2الکساندرا کیله والد

 شود.  نمی آمریکا دیگر قدرت برتر علمی در جهان محسوب

در این میان، افول اجتماعی و فرهنگی آمریکا نیز از جمله مقوالت مهمی است که در    

قرار  عمدتا تحت الشعاع مطالعات افول نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا« افول پژوهی آمریکا»

گرفته و حتی در مواردی مغفول مانده است. این در شرایطی است که چنانچه برخی از نظریه 

ریشه در مسائل داخلی آمریکا تاکید دارند، اساسا افول جهانی آمریکا  «فوکویاما»پردازان مانند 

ش در واقع علیرغم تال«. داخلی است ،چالش بسیار بزرگتر برای جایگاه جهانی آمریکا»و  دارد

جهانی آمریکا برای بازنمایی این کشور به عنوان مامن رفاه و کرامت های  هالیوود و رسانه

 انسانی، قراین متعددی در خصوص افول اجتماعی و فرهنگی آمریکا وجود دارد. 

                                                           
1
. QS World University Rankings 

2
 . Yu Xie and Alexandra Killewald 
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د، به صورت تیتروار نباش می دهنده افول اجتماعی و فرهنگی آمریکا که نشانهایی  مولفه      

به صورت  و رنگین پوستان در داخل آمریکاها  بویژه اقلیت نقض حقوق بشرعبارتند از: 

معرفی  آشوبگر، آمیز پلیس های نژادی و جنسیتی، رفتار خشونت تبعیضسیستماتیک، تداوم 

نادیده انگاری  با ارتش برای سرکوب مردم استفاده از کردن مردم منتقد از سوی مقامات دولتی،

میلیون نفر در  50حدود   بیکاریآمریکایی، میلیون  40بیش از ، فقر و بی خانمانی قانون اساسی

درصدی ها،  99آمریکا، نابرابری اقتصادی و توزیع ناعادالنه درآمدها، شکل گیری جنبش 

آموزشی و های  افزایش تعداد مالکانی که بدلیل بدهی بانکی بی خانمان شده اند، افزایش هزینه

نیت روانی و احساس نابرابری اجتماعی، فقدان امنیت اجتماعی برای زنان، درمانی، نبود ام

معضل تقویت جریان سفیدبرترپنداران،  ،رهاتبا نیالتسیاه پوستان و  هیخشونت عل شیافزا

، توسعه پدیده هم اضمحالل نهاد خانواده، بحران زندان ها، حمل سالح در آمریکا یآزادالینحل 

 زدواج همجنسگرایان. خانگی و برسمیت شناختن ا

نه در « آمریکایی رویای»و اساسا آمریکا اجتماعی و فرهنگی جامعه های  امروزه مولفه    

« کوره مذاب»شود. بطوریکه فرایند فرهنگی  محسوب نمی« برند»داخل و نه در خارج این کشور 

شد،  می ذوبکه طی آن فرهنگ مهاجران در جامعه آمریکایی و تحت تاثیر فرهنگ آمریکایی، 

و مهاجران شکل گرفته است. ها  از سوی اقلیت« مقاومت فرهنگی»مدتهاست که متوقف شده و 

مانند  ینیآمریکا با عناو گرید شکل گرفته است و« غرب زدودگی»در سطح جهانی نیز پدیده 

، شود؛ بلکه با فقر نمی حقوق بشر شناخته تیو رعا ی، کرامت انسانی، رفاه، رونق اقتصادیآزاد

نظرسنجی در این راستا  شود. می ادیآن  از تیجناباالی ، سرکوب و آمار ضی، تبعینابرابر

آمریکا در سطح  واقعینقش از ارزیابی مثبت دهد  می کشور جهان نشان 1۳2در  گالوپ موسسه

ه است و دیگر رسید 2020در سال درصد  ۳0به  2009درصد در سال  50بین المللی از حدود 

 منظر قدرت نرم جهانی، مقام اول را ندارد.آمریکا از 

مختلف مطالعات افول آمریکا، عمدتا مباحث مربوط به افول نظامی، های  در بین حوزه

 اقتصادی وسیاسی در کانون توجه قرار داشته اند. 

پردازان، سیاستمداران،  در خصوص افول نظامی آمریکا، دیدگاه متعددی از سوی نظریه

در قالب دو ها  آمریکایی و غیر آمریکایی مطرح شده است. این دیدگاههای  پژوهشگران و رسانه

 بندی هستند:  دسته موافقان و مخالفان قابل تقسیم
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دسته نخست، مخالف ادعای افول نظامی آمریکا هستند و معتقدند این موضوع از سوی 

ده، رقبای آمریکا با شود. از دید این ع می رقبای آمریکا در سطح بین المللی مطرح و بزرگنمایی

کنند که در  می کنند. آنها تالش می طرح موضوع افول نظامی آمریکا، اهداف متعددی را دنبال

داخل آمریکا، موجب افول باوری در افکار عمومی شده و به اختالفات درونی جامعه آمریکا 

ممکن القاء غیرجدید را های  دامن بزنند و بازسازی قدرت آمریکا و بازسازی یا ایجاد ائتالف

 کنند و متحدان سنتی آمریکا را ناامید سازند. 

واقعیتی « افول نظامی آمریکا»، موافقان افول نظامی آمریکا هستند و معتقدند که دسته دوم

 : ندهست است که قراین متعددی از جمله موارد ذیل، موید آن

  جوانان آمریکایی برای کاهش تعداد نظامیان ارتش آمریکا همزمان با افزایش بی رغبتی در

 پیوستن به ارتش و تشدید روحیه نژاد پرستی در ارتش؛

  کاهش تجهیزات و ادوات نظامی راهبردی آمریکا از جمله ناوهای هواپیمابر و افزایش

 درصد ادوات فرسوده و جایگزین نشده؛             

 ه؛ساالنهای  کاهش بودجه نظامی آمریکا و چشم انداز نزولی آن در بودجه 

 پی در پی ارتش آمریکا در سطح بین المللی از جمله در افغانستان، عراق و های  شکست

 یمن؛ 

 در برخی از مناطق ها  تصمیم آمریکا و وادار شدنش به خروج یا کاهش نیروها و پایگاه

 راهبردی جهان از جمله در افغانستان و عراق؛

  لزوم تشکیل ارتش مستقل های  زمزمهتشدید اختالفات آمریکا با سایر اعضای ناتو و تشدید

 اروپایی؛  

 نظامی چشمگیر در های  از بین رفتن برتری نظامی انحصاری آمریکا تحت تاثیر پیشرفت

 ؛ دیگرچین و روسیه و برخی از کشورهای 

 برتری نظامی آمریکا تحت های  تضعیف کارکرد پهپادهای آمریکایی به عنوان یکی از مولفه

ف برخی از کشورها بویژه ایران و محور مقاومت در تولید بومی شگرهای  تاثیر پیشرفت

 پهپادها و کاربرد موثر آنها در عرصه میدان و اذعان مقامات نظامی آمریکا به این واقعیت؛
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  تشکیل ائتالفهای نظامی جدید از سوی رقبای آمریکا نظیر ائتالف سازمان شانگهای که

های نظامی در آن، بموازت تشدید  همکاریهای سیاسی و اقتصادی،  همزمان با همکاری

 شکاف در دو سوی آتالنتیک، شدت گرفته است.  

  کاهش اعتماد متحدان سنتی آمریکا به توانایی آمریکا برای محافظت از آنها بویژه در حوزه

 خلیج فارس؛          

 از ابزارهای  بشردوستانه از ارتش آمریکا با استفادهای  ناکامی واشنگتن برای بازنمایی چهره

 قدرت نرم و افزایش انتقادات جهانی از مداخالت ارتش آمریکا؛ 

 اقدام »نظامی موسوم به های  درباره دکترینای  عدم شکل گیری اجماع جهانی یا حتی منطقه

که مستمسک آمریکا برای مداخله « مسئولیت حمایت»و « مداخله بشردوستانه»، «دستانه پیش

 باشند.      می های مختلفنظامی و اشغالگری در کشور

  تشدید تمایالت در میان محافل سیاسی آمریکا به بازگشت این کشور به دکترین مونروئه در

 سیاست خارجی. 

طرفداران ایده افول نظامی آمریکا با طرح اینگونه مستندات، معتقدند فرایند افول نظامی آمریکا 

های غربی برای بازنمایی تصویر غیرواقعی  از مدتها پیش آغاز شده است و علیرغم هیاهوی رسانه

 سوبآمریکا دیگر قدرت یکجانبه و برتر نظامی در جهان محهای آمریکا،  قدرتمند از تواناییو 

 شود و قراین این موضوع هم در دوره دونالد ترامپ و هم دوره جو بایدن مشهود است.  نمی

ری و توان از دو بُعد نظ می این کشور را« افول سیاسی»، «افول نظامی آمریکا»در کنار     

 : عملی مورد ارزیابی قرار داد

که مفهوم افول اند  تشر شدهآثار علمی متعددی مندر بُعد نظری بویژه طی سه دهه اخیر،     

هژمونی آمریکا را به صورت تئوریک مورد بررسی قرار داده اند. البته مباحث نظری که در 

خصوص افول هژمونی وجود دارد، صرفاً توسط مخالفین نظام سرمایه داری مطرح نشده است، 

نظریه پردازان بلکه در درون خود نظام سرمایه داری نیز آثار ارزشمندی در این حوزه توسط 

 کریا منتشر شده است.ز، جوزف نای و فرید اس فریدمنشهیر از جمله توم

ود دارد که افول از بُعد عملی نیز قراین متعددی در داخل آمریکا و نظام بین الملل وج    

 دهند، بخشی از این قراین عبارتند از:  می و زوال سیاست خارجی آن را نشانسیاسی این کشور 
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 ارزشهای ادعایی مدل دموکراسی آمریکایی در جهان بر اساس نظرسنجی  رنگ باختن

 موسسات معتبری نظیر گالوپ و پیو؛ 

 و جهانی و تشدید شکاف میان یورو ای  در سطح منطقهها  شکست آمریکا در ائتالف سازی

 آتالنتیک؛ –

  آمریکا از تشدید بی اعتمادی به آمریکا در میان متحدان سنتی اش بویژه در پی خروج

 بین المللی؛های  سازمانها، معاهدات و کنوانسیون

  افزایش موارد انزوای آمریکا در تصمیمات شورای امنیت و استفاده افراطی واشنگتن از حق

 وتو؛    

 آمریکا در میان هم پیمانان اروپایی و اتحادیه اروپا؛های  افزایش انتقادات از رویکرد 

 غرب آسیا بویژه در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و لبنان؛مفتضحانه آمریکا در های  شکست 

  ناکامی و ناتوانی قدرت نرم آمریکا در بازسازی چهره سیاسی این کشور در سطح بین المللی

 و تشدید نگاه منفی به کاخ سفید در افکار عمومی جهان؛

 ه به حربه ناتوانی آمریکا در اجماع سازی جهانی و تشدید بی سابقه تمسک ایاالت متحد

 یکجانبه و ظالمانه؛ های  تحریم

 و ای  منطقههای  افزایش انتقادات از رویکردهای آمریکا از سوی سازمان ملل، سازمان

 همچنین محاکم بین المللی؛   

 سیاسی آمریکا با کشورهایی نظیر چین و روسیه و ناتوانی واشنگتن در های  تشدید رویارویی

 مسکو و پکن،  های  برابر طرح

 ر در سطح جهانی با محوریت نقد نظم لیبرال آمریکایی و تاکید بای  فزایش تولیدات رسانها

 قدرت آمریکا؛ زوال 

 ها  بی اثر شدن استفاده ابزاری واشنگتن از حقوق بشر در سطح جهانی و افزایش درخواست

 بین المللی از آمریکا؛ های  برای سلب میزبانی سازمان

  چند » نظمجدید نظیر های  در میان نظریه پردازان و طرح نظریه« نظام تک قطبی»افول تئوری

 ؛ «دیجد یقطب بند»و « یبدون قطب بند»، «یچند مرکز»، «یقطب

و به چالش کشیده شدن نظام تک  ایران انقالب اسالمیشکوهمند در این میان، پیروزی    

ساالری دینی،  از مردمادعایی لیبرال دموکراسی غربی، و ارایه الگوی موفق های  قطبی و ارزش
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یکی از مهمترین تحوالتی بود که نظم نوین لیبرال آمریکایی را به چالش کشید و با ارایه یک 

مدل جایگزین برای حکمرانی و سیاست، زمینه افول سیاسی نظم آمریکایی را هرچه بیشتر 

از هر  فراهم ساخت. بطوریکه امروزه قراین افول سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا بیش

منطقه دیگری نمود دارد. شکست ائتالف سعودی در یمن، ائتالف ایساف در افغانستان و ناچار 

شدن واشنگتن برای خروج از افغانستان و عراق، شکست رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت 

تکفیری مورد حمایت آمریکا در سوریه، ناتوانی آمریکا در های  فلسطین و لبنان، شکست گروه

دیکتاتوری، همگی حاکی از افول قدرت آمریکا در  مرتجع وهای  ن تداوم حیات حکومتتضمی

 غرب آسیا است. 

آمریکایی، در مواجه با موضوع افول آمریکا از جمله در حوزه های  در این میان رسانه    

سیاست خارجی تالش دارند یا اساسا این موضوع را سانسور یا انکار کنند یا اینکه مشکالت 

که ی محدود نمایند. برخالف بازنمایی ای وهای  پیش آمده را به دوره دونالد ترامپ و سیاست

گیرد، این افول و گسست مربوط به دوره یا مقطع خاص  می آمریکایی صورتهای  در رسانه

اعتبار موسسه مانند دوره دونالد ترامپ نیست بلکه فرایندی ادامه دار است. چنانچه نظر سنجی 

دهد روی کارآمدن جو بایدن، تنها سه درصد روی اعتماد  می ماعی ادلمن، نشانسنجی اجت

پس از روی کار آمدن بایدن، علیرغم تقویت جبهه تاثیر گذاشته است. در واقع ها  آمریکایی

از سوی دشمنان این کشور هست که بدنبال ای  کسانی که معتقدند افول سیاسی آمریکا، توطئه

قبل ها  فرایند افول آمریکا که از دههدر میان مردم آمریکا هستند، « یرافول باو»القای تصنعی 

اندیشکده پژوهشگر « د گالن کارپنترت»شروع شده است، با سرعت ادامه دارد. به قول 

، افولی تدریجی )موریانه ای( ولی مستمر و پیوسته است و جابجایی ، افول آمریکا)کیتو(کاتو

 ریاکارانه این کشور به شعارهای حقوق بشری و دموکراسی نیزدر آمریکا و یا بازگشت ها  دولت

)مدظله العالی(  ایران چنانچه مقام معظم رهبریایجاد کند؛ تواند مانع اساسی در این فرایند  نمی

غرب برای سرپوش گذاشتن بر قراین افول قدرت آمریکا ای  نیز با اشاره به تالش جبهه رسانه

 شتریب ایدن یخبر یلکن حاال امپراتور»سقوط ترامپ، فرموده اند: بویژه در قضایای انتخاباتی و 

را مستور نگه دارند و تمام کنند و سر و تهش را  هیّقض کنند یم یخود آنها است، سع اریدر اخت

است. آمریکا  یدار مهم و دنباله ی هیّقض یلیخ ه،یّقض ست؛یشده ن تمام هیّامّا قض اورند؛یبه هم ب

اند،  به آمریکا در منطقه دستپاچه ی وابسته یها است که دولت نیهم یواقعاً افول کرد و برا
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شاهد  نهیزم نیدر ا ایدن دند؛ی. البتّه آنها درست هم فهمیستیونیصه میبخصوص رژ اند؛ مهیسراس

 «. افول کرده یالملل نیب طیخود و هم در مح یداخل طیهم در مح ،و ناظر است که آمریکا

بویژه برای دو گروه هدف شامل « افول پژوهی آمریکا »با توجه به اهمیت توسعه مطالعات   

بین المللی و دانشجویان و پژوهشگران حوزه مطالعات روابط بین الملل و ارتباطات، های  رسانه

ار کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، انتشهای  نشر پژوهش

را در دستور انتشار « نقش ترامپ در افول سیاست خارجی آمریکا :آتش بر هیزم»ترجمه کتاب 

منتشر شده است، از این )کیتو( قرار داد. اهمیت این کتاب که توسط اندیشکده آمریکایی کاتو 

دهد افول آمریکا از جمله در حوزه سیاست خارجی فرایندی است که  می باشد که نشان می منظر

صر به دوره ترامپ نیست بلکه اقدامات ترامپ افول قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا را منح

 تشدید ساخت. 

های  پیش از این با انتشار ماهنامه http://arc.irib.irبه نشانی کاربردی های  نشر پژوهش   

ایفا نماید و « افول پژوهی آمریکا»تالش کرده است سهمی موثر در « مطالعات افول آمریکا»

 انتشار کتاب حاضر نیز در این راستا صورت گرفته است . 

های کاربردی همچنین آمادگی دارد که برای کمک به تولید محتوای  انتشارات پژوهش   

ای و مطالعات روابط،  عمومی و رسانه مرزی با محوریت دیپلماسی های برون علمی در حوزه

ها را به زیور طبع آراسته کند  الملل، همة آثار مرتبط با این زمینه سیاست، ارتباطات و حقوق بین

های مالی آن از  مرزی ارتباط داشته باشند و هزینه های برون های موضوعی رسانه که با مأموریت

 سوی متقاضیان پرداخت شود.

 

 دکتر احمد کاظمی

 سیما و های کاربردی معاونت برون مرزی صدا نشر پژوهش

 1400شهریور 

 



 

 

 پیشگفتار 

بعد از فروپاشی شوروی الملل دچار دگرگونی بارزی شد. با پایان جنگ سرد، ساختار نظام بین

الملل حاکم خواهد شد بسیار دشوار بود. برخی بینی اینکه چه نظمی بر روابط بینپیش

قطبی به رهبری آمریکا را مطرح  ایجاد ساختار تک پردازان از جمله فرانسیس فوکویاما نظریه

 ابرقدرت متحده ایاالت که است گیریشکل حال در ایتازه جهانکردند و چنین ادعا نمودند که 

 برخوردار نظیریبی قدرت از آن در آمریکا که 20 قرن آخر دهه برای گرچه ادعا این است. آن

 گردید آغاز سپتامبر 11 حادثه با که یکم و بیست قرن شروع با اما باشد درست توانستمی بود

 21دهه اول قرن در واقع، در  است. بوده تیموق نیز المللبین نظام از الگو این که شد آشکار

چندقطبی کرد... اصطالحات زیادی -الملل شروع به تغییر به سوی نظام تکساختار نظام بین

الملل مطرح شده است. برخی برای توصیف توزیع قدرت جهانی در بین واحدهای نظام بین

هستیم. « ببدون قط»اند که ما شاهد گسترش یک دنیای نویسندگان مطرح کرده

 5«صفر-جی»، 4«سیمون سرفاتی»۳«قطبیبی»، «دنیل درزمز»و  2«نیال فرگوسن» 1«قطبی تک»مفهوم

های  مطرح شد نمونه« ریچارد هاس»وسط که ت8«نبود قطب»، یا۷«نوریل روبینی»و  6«یان برمر»

 . اساسی این نوسان تحلیل نسبت به ساختار نظام بین الملل در آغاز هزاره سوم است

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است در دوران پس از جنگ « ریچارد هاس»

سرد ماهیت قدرت متحول شده و گسست از گذشته گسستی ماهیتی است و نه صرفاً تغییر در 
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های بزرگ. از منظر وی جهان آینده نه در سلطه معدودی قدرت بزرگ بلکه های قدرتقابلیت

مختلف که برخوردار از انواع مختلف قدرت هستند، شکل داده  تحت نفوذ چندین نوع بازیگر

خوانده است؛ جهانی که شاخصه آن وجود « بدون قطب»خواهد شد. او جهان آینده را جهان 

ها تا حد زیادی قدرت خود را در ملت -های متعدد قدرت است. به گمان وی دولتکانون

های ، قدرت در دستان متعدد و در کانوناز دست خواهند داد. در این جهان« بدون قطب»جهان 

های جهانی  ای ظهور خواهند کرد و رسانههای متعدد منطقهمختلف جریان خواهد داشت. قدرت

رشد روزافزونی خواهند یافت. به طور خالصه در این جهان قدرت بیش از آن که متمرکز باشد 

قطب را واجد پیامدهای او جهان بی بطه قدرت و نفوذ کمرنگ خواهد شد.پخش است و را

شدت در چنین جهانی  داند، زیرا تهدیدات پیش روی آن بهای برای آمریکا میمنفی گسترده

کند که آمریکا برای مقابله با فرایند افول، باید  افزایش خواهد یافت. از این رو وی تأکید می

منجر « قطبی لحظه تک» کنند که پایان را مدیریت کند. تمام این مفاهیم مطرح می« قطببی»جهان 

زیرا هیچ واحدی مایل یا قادر به  ،بلکه خأل قدرت ایجاد شد ،به ایجاد ساختار چندقطبی نشد

مرج آلود شناور شده است و رسد نظام بین الملل در نوعی فضای هرج می رهبری نیست. به نظر

بل توجهی را در مریکا تاثیرات قاآخأل قدرت جهانی ناشی از فرایند افول قدرت نرم زیرا که 

الملل منجر به ظهور نظام بین الملل رقم زده است. در واقع، فقدان قدرت فائق در نظام بین

 الملل مسلط شود. ند بر نظام بینتوا هیچ قدرتی نمیای که  شده است به گونه« کس جهان هیچ»

کند اما با شکل  برخی محققان معتقدند که ساختار نظام به سمت چندقطبی حرکت می

توماس »توسط « چندقطبی نامتقارن»متفاوتی نسبت به آنچه در گذشته دیده شده است. مفهوم 

کیشور »خالصه کرده است. « ظهور دیگران»این روند را با عبارت « فرید زکریا».مطرح شد« رنارد

بر این واقعیت تأکید کرد که ظهور ژاپن، چین، هند، کره جنوبی و سایر کشورهای  1«محبوبانی

شناسی، اقتصاد، تجارت، آسیایی مراکز جدیدی از قدرت جهانی را در آسیا از نظر جمعیت

های صاحبنظران، اغلب کشورهای جهان در دهه تکنولوژی و ایده ایجاد کرده است. از منظر این

اند و همین شدن رشد بسیار سریعی را در حوزه اقتصاد تجربه کردهند جهانیاخیر متأثر از فرای

پذیرند که جهان تغییر کرده و  امر باعث شده ساختار قدرت از تمرکز شدید خارج شود. آنان می

                                                           
1
. Kishor Mahbubani 



 

 

 

 

 

 ۱۳پیشگفتار     

 

 

یکی از آشکارترین دالیل آن حرکت به سوی چندقطبی شدن و ظهور بقیه جهان و تغییر توزیع 

مریکاست. لذا با پایان آادی و فرهنگی در فرایند افول قدرت نرم های اقتصقدرت در حوزه

 تسلط آمریکا عصر پساآمریکا فرا رسیده است.

شده  الملل شفاف و مشخص نیست، نظام نهادینهدرواقع، در حال حاضر مسیر نظم بین

در دوران گذار امکان تغییر  سیستم در وضعیت گذار قرار دارد. جدیدی شکل نگرفته است و

رزبندی ها، ظهور بازیگران جدید، سقوط بازیگران قدیمی، فروپاشی هنجارهای داخلی، و م

شده بر  تغییر قدرت مادی و معنوی وجود دارد. زیرا در شرایطی که نظام ثابتی با قواعد تعیین

الملل حاکم نباشد و سیستم در مرحله گسترش قرار داشته باشد هر بازیگری تالش روابط بین

ت و منافع خود را در سطوح و ابعاد مختلف ارتقاء دهد. در دوران گذار کنونی، کند قدرمی

بازیگران با فرآیندی طوالنی و پیچیده از مسائل روبرو هستند و به دلیل نبود قواعد و نظام ثابت 

ها را داشت. در این دوران بازیگران توان انتظار پایان یافتن بحران نمی و نوسانی بودن رفتارها

سازی برای ایجاد توازن نه تنها به صورت داخلی بلکه به صورت توازن بیرونی در مند قدرتنیاز

المللی ای و حتی بینای، فرامنطقهسازی در سطح منطقهسازی و گفتمانسازی، شبکهقالب اجماع

 در دوران گذارتواند خود را بر سیستم تحمیل کند. در واقع، هستند و هیچ قدرتی به تنهایی نمی

چندقطبی است، آمریکا دیگر تنها ابرقدرت نیست بلکه -کنونی که در حال استحاله از دوران تک

وفصل مسائل جهانی ناگزیر از  های بزرگ وجود دارند که آمریکا در حلشمار دیگری از قدرت

 ها است. جلب همکاری و مشارکت آن

در محافل علمی و  مباحث فراوانی 2008واقعیت آن است که از زمان بحران مالی سال 

متحده از رأس قدرت نظام جهانی شکل گرفته است.  سیاسی جهان درباره احتمال افول ایاالت

بحران اقتصادی در آمریکا و سرایت شتابان آن به پیکره اقتصاد جهانی و به دنبال آن هشت سال 

ون جهان و میلی دولت اوباما برای درگیر کردن آمریکا در مسائل و مشکالت مناطق گوناگبی

مریکا در نظام آسپس اقدامات یکجانبه گرایانه دونالد ترامپ که موجب بی اعتباری شدید 

پردازان را متقاعد کرده است جهانی و حتی نزد متحدان اروپایی خود شد تعداد بیشتری از نظریه

متحده آمریکا  ایاالتتواند ابرقدرت باقی بماند. موافقان افول  که آمریکا برای مدت زیادی نمی

 :کنندسه دسته استدالل را مطرح می
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متحده تفوق جهانی داشت ثروت در جهان در مقیاس  اول؛ برخالف دورانی که ایاالت

به این « گلدمن ساچ»ها قبل در گزارش مشهور اقتصاددانان تری توزیع شده است. سالگسترده

اقتصادی به عنوان رقبای جدی آمریکا در های نوظهور موضوع اشاره شده بود که ظهور قدرت

 202۷آینده نزدیک یکی از ابعاد افول هژمونی آمریکا است. مطابق این گزارش چین در سال 

تر از گروه اقتصادی بزرگ 20۳2تا سال  1«بریکس»شود و گروه جایگزین اقتصاد آمریکا می

بدهی دولت فدرال احتماالً « کااداره بودجه کنگره آمری»مطابق آمارهای  .خواهند داشت« 8جی »

خواهد رسید.  20۳5درصد در سال  190و  20۳0درصد تولید ناخالص داخلی در سال  100به 

های مالی آمریکا به متحدانش از جمله پاکستان، در صورت ادامه این وضعیت احتماالً کمک

-عقبرژیم صهیونیستی و مصر محدودتر خواهد شد و حتی ممکن است آمریکا در خصوص 

 تر عمل کند. نشینی نیروهای نظامی از اروپا و آسیای جنوب خاوری نیز مصمم

ها را ندارد؛ به طوری که دوم؛ از نظر طرفداران افول، آمریکا نفوذ سابق بر رفتار سایر قدرت

متحدان آمریکا مانند دوران جنگ سرد پیرو آمریکا نیستند. بهبود جایگاه سایر کشورها در نظام 

شنوی نداشته باشند. این کشورها که اغلب  ها از آمریکا حرف هانی باعث شده تا آناقتصاد ج

خواهند از دید  نمی ،هستندای و یا در حال تبدیل شدن به قدرت منطقه  ای های منطقهقدرت

های گذاریهای پیرو آمریکا شناخته شوند. وارد شدن مردم در سیاستها به عنوان دولتملت

نسبت به  ،کنندگی آمریکاروی از آمریکا را دشوار ساخته بلکه از قدرت قانعدولتی نه تنها پی

المللی نیز کاسته است. تظاهرات ضد جنگ در کشورهای اروپایی که آمریکا را ایجاد ائتالف بین

در جنگ علیه عراق همراهی کردند تأثیر چشمگیری بر کاهش نیروهای نظامی اسپانیا، ایتالیا و 

های نظامی  تان و عراق داشت. خودداری ترکیه از صدور مجوز استفاده از پایگاهآلمان در افغانس

ای دیگر از عدم تمایل متحدان آمریکا از پیروی مطلق از این کشور در حمله به عراق نمونه

 های آمریکا است.  سیاست

سوم؛ با توجه به این که قدرت اقتصادی زیربنای قدرت نظامی است همراه با کاهش در 

توانیم شاهد تضعیف نیروی نظامی آمریکا نیز باشیم. همچنین تغییر رت اقتصادی آمریکا میقد

ها استفاده از نیروی نظامی را برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی با دشواری ماهیت جنگ
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های تروریستی؛ باال ای، افزایش خطر گروهمواجه ساخته است. با وجود اشاعه تسلیحات هسته

های واگیردار، های غیرقانونی، افزایش جمعیت، بیماریدات غیرسنتی مانند مهاجرتگرفتن تهدی

خورده و های شکست تجارت غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر، تغییرات آب و هوایی و حکومت

 توان به کارایی نیروی نظامی عظیم آمریکا برای حل این معضالت امیدوار بود.ناکامیاب، نمی

متحده را ناشی از تغییرات  وان تشدید فرایند افول رهبری جهانی ایاالتت بر این اساس، می

ای و جهانی واشنگتن به دلیل سیاستهای های منطقهالملل و افزایش چالشساختاری در نظام بین

مریکا در چالش های گوناگون آبا توجه به درگیر شدن  ه ترامپ دانست.یکسویه و بلندپروازان

رسد که دوران ریاست  می در مدیریت تحوالت جهانی، به نظرجهانی و کاهش توان آن 

مریکا را رقم زده است که دولت جو بایدن هم قادر به مهار آجمهوری ترامپ به گونه ای افول 

مریکا در دوران ترامپ آتواند تحلیلی جامع از روند افول  می فرایند افول نیست. لذا کتاب حاضر

امید است اثر  بین الملل و ارتباطات قرار دهد. ی، روابطرا فراروی دانش پژوهان علوم سیاس

ای حاضر که با همکاری سرکار خانم امامی و جناب آقای الهی نیا تهیه شده است بتواند  ترجمه

های نوین بویژه در رسانه های بین المللی و برون مرزی در باره تاثیر ترامپیسم  های تحلیل عرصه

 ا را گسترش بخشد. مریکآبر فرایند افول قدرت نرم 

 و من اهلل التوفیق و علیه التکالن

 دکتر محمد رضا دهشیری

 استاد علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل
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 مقدمه

 "گفت:  ـ یجمهور استیر ییابتدا های ماهدر  ـ ، 2ارتباطات دونالد ترامپ مدیر، 1دوبکه کیما

کاخ  داخل جلسه کارمندانکه در خالل  ای محرمانه اظهارنظر "ندارد. راهکاری گونه هیچترامپ 

، شد رائها شروز نخست حضور 100ترامپ در  یخارج استیس گذاری نامدر مورد نحوه  دیسف

 .بوده است تر درک قابلآن  کننده بیاناز  در آن زمان دیشا

 در انتخاباتپیروزی خواهان و سرانجام  یجمهور یظهور دونالد ترامپ در انتخابات مقدمات

 یواشنگتن د یخارج استیاز اجماع س انگیزی حیرتگسست  یاریبس ازنظر ،یجمهور استیر

 راهبردارکان گسترده اهداف غالب بود. سیاست  ۳ترومن تا باراک اوباما یهرزمان بود که از  یس

دنبال  2016تا  1945از سال  یریبا تداوم چشمگ که، دوم یپس از جنگ جهان متحده ایاالت

وابسته باشد. واشنگتن  متحده ایاالتکه به سلطه ارتش  کرد می نییرا تع المللی بین نظمی، شد می

 یحضور گسترش داد و وابسته یاز متحدان و کشورها یادیخود را به تعداد ز یتیتعهدات امن

رهبر  عنوان بهخود را  متحده ایاالتکرد.  ایجاد خود نظامیحضور  یجهان را برادر  یدائم

 منصوبدوم  یپس از جنگ جهان شده تأسیس المللی بین یو اقتصاد یاسیس ینهادها ترین مهم

 یو استفاده از زور برا دیبه دنبال تهد بلکه ،کایآمر تیمحافظت از امن یبرا تنها نهاین اقدام  .کرد

 یخارج استیساولویت ، یاریبسعقیده . به انجام گرفت یاز منافع مل یعیوس فیبه ط یابیدست

 . بود نهیرید راهبردی الزامات بزرگ نیاز ا یاساس خروج، برای انتخابات در دوران نامزدی ترامپ

حزب  ینامزد دییدو ماه قبل از تأ باًی، تقر2016در مارس  ای مصاحبهدر  ترامپ

 کیآتالنت مانی. سازمان پ"است شده منسوخناتو پیمان  کنم میمن فکر "، گفت: خواه جمهوری

                                                           
1
. Dubke Michael 
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. Trump Donald  

3
. Obama Barack  
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مهار نفوذ اتحاد  یجنگ سرد برا هیاول های سالدر که  است یتیامن یاتحاد ،1)ناتو( یشمال

 استیس نیدکتر انکار غیرقابلعنصر  کیلحظه  نیتا او ، شده ایجاددر اروپا  یشورو ریجماه

کشور که حمله به هر  کند میرا ملزم  کشورهای عضوسیاست  نی. اداشته است دوحزبی یخارج

در  یشورو ریاتحاد جماه فروپاشی هنگامدر کنند.  یتلق ها آنحمله به همه  عنوان بهعضو را 

را تا  این اتحاد بعد های سال درو  اشترا پابرجا نگه د اعضا اتحاد متحده ایاالت، 1991سال 

 شده  دادهنشان  یتیامن یاتحاد دفاع کیاز  شیناتو بنقش  شرق اروپا گسترش داد. الیه منتهی

 یبرا ینهاد یصلح در اروپا و الگو ینقطه اتکا عنوان بهآن را  یادیواشنگتن تا حد ز که است

خود  یرهبر یبرا متحده ایاالتو اجازه دادن به  یاقتصاد یکپارچگی، گسترش یارتقا دموکراس

 .داند می المللی بین آزادانهنظم  اصطالح بهحفظ و 

 یدیبا ابراز ناام یشورو ریبدون اتحاد جماه یدر جهان "شده منسوخ" ترامپ از ناتوخروج  

 2016سازگار بود. ترامپ در اکتبر  متحده ایاالت تیمتحدان به حما رایگان سوارشدناز  یو

 نیدرباره ا دیما با" ".ایم قرارگرفته سوءاستفادهتوسط هر کشوری مورد سرقت و ": گفت

 ، کره، ژاپن، آلمانیدفاع از عربستان سعود ییکشور ما توانا رای، زمیکن هدوباره مذاکر ها نامه توافق

نامزدی برای  ی در دوره ، ترامپنیعالوه بر ا "را ندارد. گرید های مکاناز  یاریو بس یجنوب

و  یدر کره جنوب ای هسته های سالحبا شجاعت در مورد احتمال گسترش  ریاست جمهوری

 های سالح ساخت کایآمر یتیامن های تضمین لیکه به دل یی، کشورهاژاپن صحبت کرد

در  یخارج استیاز اجماع س شدت به چنینموضع هم نی. ااند کرده مهار را ای هسته ی بازدارنده

تعهدات  تیبا محور -متحده ایاالت یبه رهبر المللی بین تی، که ساختار امن2یس یواشنگتن د

 انکار غیرقابلو  یاتیح تیئولمس کی عنوان به که را -گسترده یو بازدارندگ متحده ایاالت یتیامن

 شد. ، منحرفداند می کایآمر

 سال لآوری دراو  .شد مسکو به نسبت موافقت و سازش موضعبارها خواستار  ترامپ

و با  میکشور خود انجام ده یبرا بزرگیمعامله  میاگر ما بتوان"گفت وزیبه فاکس ن 2016

  ۳اسکرانتوندر  یتیو او به جمع "خواهد بود. ای العاده فوق کار نی، امییایکنار ب هیروس

                                                           
1
. North Atlantic Treaty Organizathion  

2
. Washington,D.C 

3
. Scranton 
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 اظهارنظرهایی چنین "م؟ییایکنار ب هیبا روس میاگر بتوان ستیخوب ن ایآ"گفت، ایلوانیپنس

 طور به اظهارات  آن، رسید نمیبه نظر  مناسب  یجمهور استیر خواه جمهورینامزد توسط 

 هیروس نکهیبر ا یمبن متحده ایاالت یتوسط جامعه اطالعات یبعد های ارزیابیبا توجه به  ویژه

از طرف ترامپ استفاده کرده  2016دخالت در انتخابات  یبرا یبریجنگ سا های تاکتیکاز 

 .شد تبدیل هایی جدل و  بحثبه  است،

که  هایی مأموریت و ملت ساز، میرژ رییتغ های جنگبه گستاخانه  چنینترامپ هم

 گرفته برعهده یآشکار تلخ جیبا نتا ای فزایندهدر دوره پس از جنگ سرد با تکرار  متحده ایاالت

 های جنگ درزمینه، در افغانستان یجنگ عراق و باتالق نظام های نابسامانی حمله کرد. ،بود

صورت  کیدموکرات ظاهر به های حکومتبا  دورافتاده های حکومت ینیگزیجا یکه برا نهیپرهز

همچنان به  یمل تی، سازمان امنحال بااین. کرده است نیخشمگ شدت به را یافکار عموم، گرفت

 .دهد میادامه  متحده ایاالت یخارج استیس یاتیح یعنوان ابزارها تحت یاتیعمل چنین یابیارز

 جنگ از یعموم یاز خستگ برداری بهره یبرا یرا ترفند کالمیحمالت  ترامپ رسد میبه نظر 

پس  نظم ازآنجاکهمحدود است.  یاز اقدامات نظام یبانیبه پشت دیتهد یحتکه  داند می یبه روش

ترامپ  های زبان زخم، دارد ازین متحده ایاالت ینظام های فعالیت سخاوت دوم به یاز جنگ جهان

 .شود می نظم نیا یاحتمال یگسترده در مورد فروپاش های کاری دست جادیمنجر به ا

گرایی  انزوا" ی، استدالل کرد که ترامپ برایخارج روابط یشورا سیئر ،1ریچاردهاس

اد دانشگاه جان ت، اس2هال برندساست.  ستادهیا "یاز تعامل جهان یگردانیرو" در ،"دیجد

راهبردی  ریزی برنامه دردفاع  ریوز ژهیو اریدست عنوان بهسال در دولت اوباما  کیکه  ۳نزیهاپک

 کردیرو-کایآمر دژ"به  تواند میترامپ  یخارج استیداد که س ار، هشدخدمت کرده

گرایی  انزواو  گرایی جانبه یک نیسنگ ای دوره شود که لیبا مقدار صفر تبد باًیتقر -گیرانه سخت

با  ای مقالهدر  ".گرداند بازمیپس از جنگ را  المللی بین یژگیفعال نظم و و طور به ریاخ یروزها

معاون  یمل تیاوباما و مشاور امن جمهور رئیس اریمعاون دست عنوان به، که 4کالین کال

ترامپ "یکایاول آمر "بزرگ راهبردنوشت که  برندس ،کرد میخدمت  5دنیجو با جمهور رئیس

                                                           
1
. Haass Richard 

2
. Hal Brands 

3
. Johns Hopkins University 

4
. Colin Kahl 

5
. Biden Joe 
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را از  متحده ایاالت یخارج استیکه س است ای دوجانبهاز اجماع متفاوت  توجهی قابل طور به

توماس  .دارد برمی  میاناز آن را مشخص و آشکار  طور بهو  کند می تیدوم حما یجنگ جهان

لغو نظم  خواهان "که ترامپ مشابهی بیان کرده  ی عقیدهنیز ، 2نگزیمحقق موسسه بروک ، 1رایت

 4نستونیدر دانشگاه پر، ۳جان ایکنبری .است، کرده جادیا متحده ایاالتکه است  آزادانه المللی بین

ساله  ۷0، نقش عمل شود ها آنکرده است که اگر به  یاظهارات ترامپ، یآقا " استدالل کرد

  ".رساند می انیبه پا یجهانآزادانه ضامن نظم  عنوان به یخارج استیس در متحد االتیا

در  2009تا  200۷که از سال  نزیجان هاپکدانشگاه در  یاسیدانشمند علوم س 5الیوت کوهن

را  کایآمر عصرچگونه ترامپ "با عنوان  یطوالن ای مقاله، کرد میوزارت امور خارجه خدمت 

 . ه استنوشت "دهد می انیپا

 ازحد بیش کایمرآ داریپا راهبردیبزرگ و  فیوظا بیدر مورد تخر وار دیوانه های ترس نیا

 یبه کشورها کایآمر 5ماده  یتیتعهد امن گری، ترامپ بار دجمهور رئیس عنوان بهاست.  شده اثبات

 عنوان به نگرو مونته، از را گسترش داد یشرق یدر اروپا کایآمر ی، حضور نظامکرد دییناتو را تأ

 در  هیروس "کننده ثبات بی های فعالیت"کشور عضو ناتو استقبال کرد و قول داد  نیو نهم ستیب

اروپا با  یتیامن تضمین عنوان به کایبه نقش آمر پیشینرا به چالش بکشد. تعهد  یشرق یاروپا

 طلبان جدایینبرد با  یبرا( ناتو شو نه متحد) نیکشنده به اوکرا های سالح لیتحو دییتأ

و ژاپن شد و  یمتعهد به دفاع از کره جنوب چنین. ترامپ همداد افزایش را هیروس موردحمایت

 کرد. فایرا ا ینقش اصل یکره شمال ای هسته های سالحدر مقابله با برنامه 

 یخارج استیس شیکتاب نما مطابق بارا اجرا کرد که کامالً  یگرید های سیاستترامپ 

 حمالت نظم، او سال بعد کی مجدداً، و 201۷ لی. در آوراستپس از جنگ سرد  کایآمر

 میتوسط رژ ییایمیش های سالحاستفاده از  یادعا تالفی بهرا  هیسور ینظام های سایتبه  موشکی

ملزومات  عنوان به کایآمر ینقش آشناتا ، داد تغییر  بینسبتاً عج دیتقل کی، و انجام دبشار اس

 کهنه سرباز، 6آبرامز وتیال .را انجام دهد سرکشهای  کشورهایو مجازات کننده  یضرور

                                                           
1
. Thomas Wright 

2
. Brookings Instituion 

3
. G. John Ikenberry  

4
. Princeton University 

5
. Eliot Cohen 

6
. Elliott Abrams 
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بر اثبات  یمجموعه اعتصابات را شواهد نی، اول2بوش دبلیوو جورج  1گانیرونالد ر های دولت

کرد. سناتور دموکرات چاک  فیتوص "رفتیرا پذ آزادسرانجام نقش رهبر جهان "ترامپ  نکهیا

 مخالفان که درحالی، ندکرد دییاعتصابات را علناً تأ نیا 4یپلوس ینانس ندهیو نما ۳شومر

را  او، ۷ویو مارکو روب 6گراهام یندزی، ل5کین مکجان  اتورسن ازجملهترامپ،  خواه جمهوری

 یابی، ارزواشنگتن نظران صاحباز  یکیو  یاسی، دانشمند مشهور س8برمر انیاقدام ستودند.  نیا

 یاقدام ترین محبوب" هیسور بهترامپ  حمله، "متحده ایاالت یاسیس ینهادها انیدر م"کرد که 

 . "انجام داده است جمهور رئیس عنوان بهتاکنون  یاست که و

 ریتحق فایده بی یباتالق عنوان بهجنگ افغانستان را  درگذشته، اگرچه ترامپ بیترت نیهم به

 میتصم جمهور رئیس عنوان به، "خارج شود سازی ملتاز تجارت "و متعهد شده بود  کرد می

مدت نامحدود  یبرا نی، بنابرابه افغانستان بفرستد گرید ییکایسرباز آمر 4000گرفت 

 استیقاطع استقرار س مخالف نی، ابازهم. یابد میادامه  متحده ایاالت خیجنگ در تار ترین طوالنی

 .ستیمتناسب با مدل ترامپ ن متحده ایاالت یبه رهبر کیواشنگتن و نظم هژمون یخارج

 استیس یو اجرا انداز چشمآشکار در  های ناسازگاری نیا لی، دالیصفحات بعد در

 نیدکتر های تحلیلتمام  باًیکه تقر یچالش ذات کیکرد.  میخواه یترامپ را بررس یخارج

 اظهارنظرنکته به  نیشود. ابررسی در همان ابتدا  دی، بادهد میترامپ را آزار  یخارج استیس

 "ندارد.هیچ دکترینی ترامپ  ": گردد برمیدوبکه  کی، ماترامپ تسابق ارتباطا سیرئ

 جمهور رئیساعتبار  طورمعمول بهترامپ  یخارج استیس های برتری یتخصص های بررسی

 .دهد می او، به مجاز است ازآنچه شیب یخارج استیروشن از س اندازی چشمداشتن  یرا برا

 طور به یمختلف خارج های سیاستدر مورد ، جمهور رئیسنامزد و  عنوان به ترامپ اینکه باوجود

در مورد روابط  یکه او نظرات قاطع شود نمی گیری نتیجه، داده حیتوضرا موضوعات  ای گسترده

در  منظم طور بههرگز  جمهور رئیسدارد که نوجود  یدیترد،قتیداشته باشد. در حق الملل بین

                                                           
1
. Ronald Wilson Reagan 

2
. George Walker Bush 

3
. Chuck Schumer 

4
. Nancy Patricia D Alesandro Pelosi 

5
. John Sidney McCain 

6
. Lindsey Graham 

7
. Marco Antonio Rubio 

8
. Ian Bremmer 
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کرده است. ن و تفکر ، تأملدارد تام اراتیاخت ها آنکه اکنون بر  یخارج استیمورد مسائل س

دارد که  الملل بیندر مورد روابط  ای پایه دانشبه  ازیآگاهانه و منسجم ن ،راهبرد بزرگ کیطرح 

 .استفاقد آن  جمهور رئیسظاهراً 

 ترین ضعیفادبیاتی  لحاظ بهو  ترین تجربه کم، نیتر حافظه کمترامپ احتماالً  جمهور رئیس

 یدرباره نامزد 1. استیو بننباشد -کایآمر خیدر تار دیشاو  -در حافظه مدرن کایآمر جمهور رئیس

سخنان  "بلد نبود. یاستیس چیه باًیاو تقر" ".دانست نمیرا  اتیاز جزئ یلیاو خ"ترامپ گفت: 

 یکاف تیزهوشیاو از دقت و  رسد می، و به نظر دهد میرا نشان  یاسیس سوادی بی شتریب یو

، مشاور ارشد و معاون 2. کارل رووستیبرخوردار ن دهیچیپ یبه روش دیهضم اطالعات جد یبرا

به "کرد که  تأسفژورنال ابراز  تیدر وال استر ی، در گزارشبوش ویجورج دبلرئیس کارکنان 

انضباط  ایفاقد تمرکز  جمهور رئیس کی موردنیاز یاساس یارهاانجام ک یترامپ برا رسد مینظر 

 است.  یشخص

کار  نظم"، اما از ماده تبحر داشته باشد یارتباط های شیوه درترامپ ممکن است  یآقا

 شناخت کافی ندارد. "خود استیس

، کنگرهدر  یخصوص یدر گفتگوها( 1 "گزارش داد که پست واشنگتن، 201۷در ژوئن 

نشان  سرعت به خواه جمهوری گذاران قانون"از  یاری، و بس"شود نمیگرفته  یترامپ اغلب جد

ترامپ مجبور شده  یمل تیامن میت ".دهد مینشان  استیس در یکم برداری فرمان یکه و دهند می

 ،ای صفحه یک های یادداشت بر تکیهبا  جمهور رئیس هیتوج یرا برا یدیجد های روشاست 

مک کند.  جادیا یو "توجه کوتاه "مقابله با  یبرا یادیز بصری های کمکو  نویس دست

، روزنامه نیویورک را دوباره اختراع کرد. به گفته یندیفرآ یمل تیمشاور امن عنوان به۳سترم

، شد میروزانه استفاده  یهیجلسات توج یکه برا "راهبردو  استیس ای چندصفحه حاتیتوض"

 یمل تیامن یشورا "مصوبه" ازاینکه پس ای صفحه یک های یادداشت هماهنگی و همراهی یبرا

 های یادداشتگفته است که  دی، کاخ سفدر آن زمان یحت کرد. افتیدررا  دیاز کاخ سف

 ترامپ را داده است.  "یریتصو" هیتوج شنهادیهستند و پ یطوالن یلیخ ای صفحه تک

                                                           
1
. Steve Bannon 

2
. Karl Rove 

3
. H.R. McMaster 
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 هرگز تزلزل نکرده است. اشاعتماد ترامپ به تخصص  وجود بااین

که آنچه در سراسر جهان اتفاق  فهمم میمن "اعالم کرد:  یمبارزات انتخابات انیدر جر ترامپ

 ی، ویگریبه مناسبت د ".دهند میانجام  استمدارانیس است که ازآنچهبهتر  مراتب به افتد می

ترامپ  که هنگامی. "داند می ها ژنرالاز  شیب یزیچ "یمل تیدر مورد مسائل امن"مباهات کرد که 

 یتا حدود زیمباهات غرورآم نی، ابه مقابله با مسائل بپردازد جمهور رئیس عنوان بهمجبور شد 

 جزیره شبهمشکل  شهیر نیرا مطرح کرد که چ ای جسورانهموضع  ی، ومثال عنوان بهکمرنگ شد. 

 جمهور رئیسدارد. اما  ازیبر پکن ن کایصرفاً به فشار آمر یانگ پیونگبا  بست بنکره است و حل 

به  "گوش دادن قهیدق 10پس از "، ژورنال اعتراف کرد که ستریتا والبا  ای مصاحبه ربعداً د

که  دمیمن فهم"، و کره نیچ خیتار حی، در مورد توضنیچ جمهور رئیس نگیپ نیج یسخنان ش

  ".ستیکار آسان ن نیا

توسط مشاوران  گذاری سیاست یمبان کوتاه های مقدمه نیکه ترامپ ا ستیواضح ن ،حال بااین

از  بسیاری "گزارش داد 201۷در اکتبر  پست واشنگتنکرده است.  درکو رهبران جهان را چقدر 

فکر  ها آنکه  "یریادگی یمنحن"امید به که اند رسیده جهینت نیبه ا کایمتحدان آمر ترین نزدیک

که او  دهیا نیا" "خواهد کرد. لیتبد اعتماد قابل کیشر کیترامپ را به  جمهور رئیس کنند می

  ".ستین یعمل گری، دکند رییتغ چیز همهخودش را مطلع کند و 

 یاسیس یو عدم آمادگ اطالعی بیدرباره  شده انجام های ارزیابی ترین توجه  قابلاز  یکی

از  2016در سال  یانجام شد. و 1باب کورکر خواه جمهوریترامپ توسط سناتور  جمهور رئیس

 دیکاخ سف"نوشت:  یتییسنا بود که در تو یروابط خارج تهیکم سیو رئ هترامپ بود هیاول انیحام

داد  حیتوض تایمز نیویورکبه  بعداً یو "است. شده تبدیل ساالن بزرگروزانه  بتمرکز مراق کیبه 

، با کورکر .است  "تیواقع شینما کی"مانند  ریاست جمهوری در حال معالجه جمهور رئیسکه 

توضیح داد:  کنند میراه طلب  انهیبرای نگهداری وی در م طرافشافراد اکار عظیمی که  "اشاره به

سناتور تا  نیا ."برای حفظ او است یدر کاخ سفید، تالش هرروزکه  دانم میرا ت من یک حقیق"

آموزانی کاراما اکنون باتجربه  های انسان .نامید "در اتاق ساالن بزرگ "را ها آنرفت که  شیآنجا پ

امور خارجه رکس  ری، وزیستاد جان کل سی، رئ2سیمات مزیدفاع ج ریوز ازجملهشده اخراج 

                                                           
1
. Bob Corker 

2
. Jemes Mattis 
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 یواقع یایو دن ثبات بیترامپ  نیمحافظ ب کی عنوان به مک مستر یمل تی، و مشاور امن1لرسونیت

 . "کنند می رها ومرج هرجکشور ما را از "مقامات  نی، ا. کورکر اعالم کردکردند میعمل 

 استیسال ر نیتا سوم یاز زمان نامزد ،یخارج تاسیسدرباره ترامپ  سخنان اکثر

از  یاریانتساب بس نیمنافات داشته است. بنابرا اش جداگانه های هیجانو  ها گفته، با یجمهور

 قیاحتماالً اشتباه است. تحق جمهور رئیسکالن به  راهبرد ای یخارج استیمنسجم س های دکترین

اشتباه  ازحد بیش ریمستعد تفس اریدونالد ترامپ بس یخارج استیس های دیدگاهدرباره  یدج

، یکه دولت و کند می نییرا تع ای برنامهلحن و  ناچار به جمهور رئیساست. گرچه احساسات 

منسجم  ای مجموعهفاقد او اگر  ی. حتدکردن می مشخص تیواقع نییتع ی، براندیهرچند ناخوشا

او را نسبت به  دگاهیدارد که د یخاص های انگیزه، ترامپ باشد یخارج های سیاست ازو آگاه 

 .کند می مشخصجهان 

است که در اروپا و  معاصر گرایانه ملی های ایدئولوژیتکرار  انگری، ترامپ بخاص طور به

 رونیدگرایی  ، انزواحال باایناست.  شده می افتی 20قرن  لیو اوا 19در قرن  کایآمر

به بستن مهاجرت  یو لیو تماگرایانه  تیحما یاقتصاد گرایی ملیبه  یو شیگرا -جمهور رئیس

گسترش  یخارج استیتا قلمرو س ،یو مذهب ی، نژادیاجتماع ،یفرهنگ چه ،"گرانید" روی به

. بلکه ستیخارج ن یایاز دن نشینی عقبدر مورد  "کایاول آمر"شعار . نسخه ترامپ از یابد نمی

ارتقا را  یشکوه رزم نی. ااست گری نظامی روش، ازنظرو  افراطی پرستی میهن شیگرا ازنظر

از اراده  ایکه عزت ما را شکسته  یخارج شمنانبه د ییپاسخگو یمداوم را برا یو آمادگ دهد می

و  حیصح یقربان سمیترامپ ،که یک انسان است مانند ترامپ. کند می، آشکار اند کرده یچیما سرپ

 .است یو اقتصاد یاسیس پذیری آسیبو  درک شده یترسناک از زوال فرهنگ یدیناام

به نظر  که درحالی، ارد و نسبت به دشمنان خصمانه استد دینسبت به متحدان ترد ترامپ

 جمهور رئیس 2نیپوت ریمیوالد ی، ومثال عنوان بهقدرتمندان اقتدارگرا باشد ) ینقطه نرم برا رسد می

 5انغاردو بی، رجب طنیپیلیف جمهور رئیس 4دوترته گوی، رودریکره شمال ۳جونگ اون می، کهیروس

                                                           
1
. Rex Tillerson 

2
. Vladimir Putin 

3
. Kim Jong - un 

4
. Rodrigo Roa Duterte 

5
. Recep Tayyip Erdogan 
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 دهایتهد ی(. او معتقد است که سختکرده است شیستارا  یپادشاهان سعودو  هیترکرئیس جمهور 

 یبه معنا ها قدرت ریتطابق با منافع سا ایبه مذاکره  لیتما که درحالی، شود میرقبا  میموجب تسل

  .است توسط رقبا برداری بهرهساده خطرناک مستعد  تیمل کی، است میضعف و تسل

 یخاص های ایده هی، شبشود میاز متن خارج  که هنگامی، از سخنان ترامپ ی، برخحال بااین

 یخارج استیس دانشگاهی سمیرئالاز  که ها آن از یبرخ ویژه به، است الملل بینروابط  نهیدر زم

، یاسیدر جامعه س ها ایده نی. مخالفان اکنند میدفاع  یشتریب تیبا محدود متحده ایاالت

 ای گرایانه واقع، انهیمداخله گرا ری، غانزوا طلبانه اغلب راترامپ ی  "اول آمریکا " های دیدگاه

مکاتب  نیترامپ را با ا صراحت بهکه  اند رفته شیتا آنجا پ یحت ی. برخاند کردهتوصیف  محدود

 نیاز ا نامشخصیدرک  یحت یو .از آن است یحاک که ،دانند میمرتبط  دار جهت نشده مهار

نظرات خود با  ها آن رای، زمیادعاها داشت نیبه ا یداشته است. ما عالقه خاص یافته توسعه های ایده

، کنیم میآن کار  یکه برا یخواهی، اتاق فکر آزادCatoمحققان موسسه  گری. ما و دهستند یکی ما

 ریرا ز المللی بین ستمیدر س کایآمر یانتقاد کرده و ضرورت نقش رهبر برتریکه از  هاست مدت

 باعث شده تاترامپ  یخارج استیس های دیدگاه فیتوص ی، تالش برا. متأسفانهبریم می سؤال

نسبت به  یمحدودتر دگاهیکه د هرکسی ای الملل بین آزادانهنظم  اصطالح به منتقدان محترم

 ای، ترامپبا  گیرانه سختارتباط  کی، در لجن گناه توسط تهداش متحده ایاالت یخارج استیس

 .شود دهیکش یالیخ ی، تصورموارد یاریدر بس

نقش  دگاهیبا د ریکامالً مغاکه  واشنگتندر  شسخنان رغم علی، ترامپ شک بدون

، نییتجارت آزاد با تعرفه پا تیبر اهم منتقداناکثر  شد. ، انتخابدر جهان است متحده ایاالت

چندجانبه و کاهش نقش  ینهادها قیاز طر یقو کیپلماتیتعامل د، آزادانهمهاجرت  های سیاست

 های حمایت رو دنباله، ترامپ گرید سویاز  .کنند می دیدر جهان تأک متحده ایاالت ینظام

بر  طلبانه جنگ یگریو نظام یپلماسیدستگاه د سازی خنثی، ، محدود کردن مهاجرتیاقتصاد

  است. یجهان صحنه درمکرر و استفاده از زور  یدهایتهد اساس

تضاد  انگریجهات نما یاری، ترامپ از بسکالن راهبرد سؤاالت، فارغ از نیبر ا عالوه

داده  حیترج داری خویشتناست که توسط اکثر افراد در اردوگاه  کیدموکرات آزادانه های ارزش

است که  نیا شتریب ،با مهار یخارج استیمباحث به نفع س ترین مهماز  یکی، درواقع. شود می
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بر  توانند میفعال  یخارج استیتداوم س یبرا ،الزم یدائم یتیامن وضعو  ینظام ردهمراکز گست

 یدتیو عق یاسیس های گرایشبگذارند.  ریتأث یدر حوزه داخل کیدموکرات آزادانه های ارزش

 یاستبداد یمعمولریغ طور به متحده ایاالتمعاصر  یاسیفرهنگ س یارهایدونالد ترامپ با مع

از مقامات ادارات فدرال که همچنین ، است هیهمسا ایپارانو طئهتو های تئوریاست. او مستعد 

نقض  ازرسد که  می ، و به نظرخواهد می یباشند وفادار یرحزبیقرار است مستقل و غ

 .دیآ می خوشش یاسیس نهیرید یهنجارها

 یروزیتنها در صورت پ، متعهد شد که ی، ترامپ در طول مبارزات انتخاباتعنوان مثال به

کرده که مخالفان  دیبارها تهد ی، وجمهور سی. به عنوان رئانتخابات است جینتا رشیآماده پذ

 همچنینهدف قرار خواهد داد.  یفریک بیتعق با "کایدشمن مردم آمر"به عنوان  خود را یاسیس

، ترامپ یواقع انیکسونی. به روش نخود بودمنتقد   یکابل یخبرهای  خواستار لغو مجوز کانال

 قاتیکرد که تحق دیدارد و تهدرا  یتیهر جنا دربخشش خود  یکند که قدرت مطلق برا می ادعا

 2016 انتخاباتدر  یرگذاریتأث یرا برا هیروس اتیخود با عمل یمبارزاتهای  تماس ژهیمشاوره و

 یمبتن که تقریبا خود ییاجرا اراتیدر اخت یاساسهای  تینسبت به محدود یدهد. و می خاتمه

 یروال طوالن کیرسد ادامه  می گرچه در عمل به نظرا، دارد یکل یاحترام بی ،است لبر جه

ریاست ر دفت و بدون کنترل قدرتمند ترک یبرا کایجمهور پس از جنگ آمر یمدت روسا

 .استجمهوری 

وجود ، همانطور که ترامپ است یخارج استیس نیدکتر حیصح فیکتاب به دنبال توص نیا

، به گفته بود قبالاز آنچه که  شیترامپ بهای  استیخواهد داد که چرا س حیتوض کتاب نی. ادارد

 یبراای  نهیامر زم نی، اشده است. و سرانجام کیمتحده نزد االتیمتعارف ا یخارج استیس

 نیکند. ا می در جهان را فراهم کایآمر یجهانی  گسترده ینقش نظام از جهت دار تیمحدود

، مدت در واقعو است دهیاست که زمان آن فرا رسای  دهیا ،مهارمهم است.  اریقسمت آخر بس

در مورد  رینخبگان فراگ که یجانیه و یاخبار نیرغم عناو یگذشته است. علاز آن  یادیزمان ز

امروز به طرز المللی  نیب ستمی، سدارند نظر اختالف یمل تیامن یموجود برا یدهایتهد

و قدرت  ییایجغراف یمتحده به لطف انزوا االتیو با ثبات است. ا زیصلح آم یریچشمگ

 شده است. ایزوله یخارج داتیدر برابر تهد ژهی، به واز حد گسترده شیب یو نظام یاقتصاد
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 انی. از پادهد نمی نشانرا  میخوش خ یتیامن طیمح نیما ا یخارج استیوجود س نیا با

ها  ییکایدرصد آمر 46جنگ بوده است. حدود  ریدو بار درگ کای، آمرجنگ سرد، هر سه سال

از  شیسال گذشته ب ۳0واشنگتن در اند.  جنگ گذراندهبا متحده  االتیادر خود را  یزندگ شتریب

خارجی فوق  استیس - یتفعال نیبوده است. ا یمداخالت نظام ریدرگ ازآنتر  قبل الس 190

وده بلکه در بو معکوس  نهی، پرهزیرضروریمتحده غ االتیمنافع ا ینه تنها برا - العاده نظامی

 یاز نابود بعد، دوم یاتفاق افتاده است. پس از جنگ جهان کایآمر یدوره کاهش قدرت نسب

 دیدرصد از تول 50 باًیمتحده تقر االتی، اجهانیهای  یریدرگ وسطت گریبزرگ دهای  قدرت

از توان ما بود.  شیب ،یبلند پرواز یبرا یدشوار نی، و اجهان را به خود اختصاص داد یاقتصاد

 دهیدرصد رس 15متحده به  االتی، اما امروز سهم اهدرصد بود  22، 1980م در اواخر دهه رق نیا

 درصد برسد.  1۳.9به  202۳کند که تا سال  میبینی  شیپول پالمللی  نیاست و صندوق ب

 االتیاز نقش اای  برداشت گسترده، که بزرگ برتری راهبرد رامونیپ یاسیاجماع س لیدل به

 یطیو ارتقا منافع مح توان نظامیاز حد  شیدهد و مستلزم صرف ب می متحده در جهان را نشان

ممانعت و بزرگ  راهبرد کی در مقابل آهسته است. آن در تحقق راتیی، تغیاتیتا سطح منافع ح

از  متواضعای  کشورها و مجموعه ریعدم مداخله در امور سا ،برای رعایت احتیاط ،محدودیت

ملت ساز و  یواقع ریغهای  ، طرحیانتخابهای  جنگاز  امر نیکند. ا می هیاهداف و منافع را توص

متحده  االتیا یخارج استیاز س یغن خیتار این موضوع بخاطر کند. می یدور یهژمون یریگیپ

 سی)و رئ کایاز دولتمردان برجسته آمر یکی 1آدامز ینسیجان کو که ر، همانطواست که در آن

 "رود نمی به خارج از کشور ینابود جهت والیه یجستجو یبرا" کایآمر :گفت( اتفاقیجمهور 

آدامز هشدار  "خودش است.  فقط  اما برنده و بازنده استقالل همه را دارد، آرزوی آزادی وو 

، در تمام خود را فراتر از قدرت انقراضاو  ،قدم بردارد یسلطه جهان ریدر مس کایداد که اگر آمر

و  رندیگ می را به خودها  ، که رنگی، حسادت و جاه طلبی، بخل فردتوطئهو  منافعهای  جنگ

 کند. می ری، درگکنند می را غصب یآزاد اریمع

ممکن و  ابدی می رییتغ یآزادلحاظ از  رمعمولیبطور غمریکا آ استیس یاساس یماجراها

 .حاکم روح خود نخواهد بود گرید ، وجهان شود کتاتوریاست د

                                                           
1
. John Quincy Adams 
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در واقع  برتریاست.  دهیمجدد رس یایاح یمتحده برا االتیا یخارج استیدر س مهارزمان 

ورود ترامپ  .کرده است پرهزینههای  یو جاه طلبها  سهی، دسفعت طلبانهمنهای  جنگ ریما را درگ

در مورد  ازیمورد ن مهمبحث  ختانهخوشب ،یو ورود به صحنه جهان یجمهور استیبه مقام ر

 ای ترامپ "اول آمریکای"شعار، دارد ازیبه آن ن کایاست. آنچه آمر ختهیکالن را برانگ راهبرد

 از نقش آن در جهان است. یادیمجدد بن یابیارز کی، بلکه ستیموجود ن تیبازگشت به وضع



 

 

 

 

 1فصل 

متحده از زمان جنگ سرد و  االتیا یخارج استیس

 سپتامبر 11
 

 

موسسات از هموطنان خود خواست  ،کایخود به مردم آمر یخداحافظ امیدر پ 1واشنگتن جورج

 مهار، آیند را می به حساب یآزاد یبرا یاساس یدیتهد واند  از حد رشد کرده شیکه ب را ینظام

و  تیامن شبردیپ یبرا یبه قدرت نظام اساسیاعتماد  یبه جا یو نانیکنند. واشنگتن و جانش

 "رفتار یقاعده عال"اعتماد کردند.  انهماهر یپلماسی، در عوض به تجارت و دکشور ییشکوفا

 یبود که روابط تجار نیا "تا حد ممکن یاسیارتباط س"، یخارجهای  در رابطه با ملت یو

 .داشته باشندای  گسترده

دند. همانطور که احساسات را تکرار کر نی، اکه او را دنبال کردند یواشنگتن و نسل معاصران

 "خود یو دعاها انیشوایپ ،قلب"با  کایداد که آمر حیآدامز توض ینسی، جان کودر مقدمه ذکر شد

 یو "رود. نمی به خارج بیتخر یبرا والهایه یدر جستجو"خواهد کرد اما  تیحما یاز آزاد

، تار و پود آنچه را که یلیبه دال ی، حتیخارجهای  یآگه بنرثبت نام در  یداد که برا حیتوض

 د.نکن می ، پارهکرده است ییمتحده را واقعاً استثنا االتیا

 دیتهد نیداد. بزرگتر لیتشکها  دهه یملت را برا یخارج استیبستر س ،اصول راهنما نیا

بوده  یبلکه از طرف دشمنان داخل یدر طول قرن نوزدهم نه از جانب دشمنان خارج یجمهور

                                                           
1
. George Washington 



 

 

 

 

 

 هیزم بر آتش: نقش ترامپ در افول سیاست خارجی آمريکا      ۳۴ 

 

 

 نیمانده است. با ا یباق کایآمر خیجنگ در تارترین  نهیتا به امروز پرهز یداخلهای  است. جنگ

که امروز ما آن را تحت  یمتحده کنترل خود را بر خشک االتی، دولت اقرن نآ انی، در پاحال

به دست  باشد را می ییدر آالسکا و هاواهایی  نیسرزم هیهمسا شناسیم و می متحده االتیا عنوان

کوبا و  ژهی، به وبیرا در کارائ ایاسپان هیفروما یامپراتور ماندهیباقهای  تیو معدود موقع آورد

 برد. نی، از بدورتر است لیما ۷000، که حدود نیپیلیگسترده ف ریمجمع الجزا یو حت کویپورتور

را  یدر امور جهانتر  نقش فعال یمتحده برا االتیرهبران امیل زیاده خواهی  یفتوحات چنین

، نه به اول را مطرح کرد یمتحده به جنگ جهان االتیپرونده ورود ا 1لسونی. وودرو وبرانگیخت

 یدموکراس یتوان جهان را برا یم"، بلکه بود یضرور کایآمر تیحفظ امن یکه برا لیدل نیا

موقع ویلسون ایاالت متحده تازه بدوران رسیده را خرید، که سپس  بی در اثر دخالت. "کرد منیا

افسران  ی. او براشدها  بزرگ بچه زیدر کنار م زیم کی، کشور جهان نیزمان ثروتمندتر آندر 

خدمت به  یبرا کایآمر دهیا"داد که  حیمتحده توض االتیا ییایدر یروین یدر آکادم یانیم

 یخارج ینظام یواشنگتن و آدامز را نسبت به ماجراها دیترد کایهنوز مردم آمر "است. تیبشر

تجارت را  قیاز طر یتعامل جهان یچشم انداز مثبت واشنگتن برا کمی کردند. آنها ظحف

 دیشد یرکود اقتصاد کیبا  1929سقوط بازار سهام در اکتبر  یکه در پفراموش کردند. کنگره 

 سال ی. برادکرتر  قیرا عم یجهان یو بحران مال هکرد جادیرا ا ی، موانع تجارت خارجروبرو شد

کند و  می نفوذ نیبودند که ژاپن در چ نینظاره گر ا ادیاما از فاصله ز یبا نگرانها  ییکای، آمراه

 االتیاهای  که کمک ی. هنگامردیگ می بردرخود را در اروپا  گانیرود و همسا می باال یآلمان ناز

 سرانجام کای، آمردهد رییرا تغ انینتوانست جر یشورو ریو اتحاد جماه سیمتحده به انگل

 شد. صحنهجنگ در هر دو  ریدرگ ماًیمستق

 20اول قرن  مهیدرس از ن نیمتحده چند االتیگذاران ا استی، سمدو یپس از جنگ جهان

به چالش  دیبا یکه پرخاشگر نی، اصلح بود. دوم یبرا ییروین ی، تجارت جهان: اولگرفتند

 ازیقدرت مسلط و واحد ن کیبه  یجهان یهنجارها یاجرا یجهان برا نکهیشود. و سوم ا دهیکش

صلح قدرت بزرگ به عنوان اثبات  یبعدهای  قدرت خواهد بود. دهه نیمتحده ا االتیو ا دارد

از عوامل ظهور صلح و رفاه در سطح  یاری، بسقتیشد. در حق رفتهیپذ نظمسه  نیدرست بودن ا

                                                           
1
. Wilson Woodrow 
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و  یمتقابل اقتصاد ی، از جمله وابستگدهند می حیدوم را توض یپس از جنگ جهان یجهان

ای  هستههای  سالح ی، مانند احترام به قانون و حقوق بشر. بازدارندگیآزادهای  گسترش ارزش

خشونت سازمان  یبه کاهش نسب چنینهم ،متعارف رانگریوهای  تازه از جنگای  به ذکر خاطره

داشتند که  یرا بر نقشای  ژهیمتحده توجه و االتیدولت کمک کرد. اما رهبران ا ردولت ب افتهی

 داشت. کشورها هیجنگ طلبانه بقهای  زهیدر سرکوب انگ تحدهم االتیا یقدرت نظام

متحده  االتیهمه رهبران ا یبرا کایبه عنوان شرط نفوذ آمر یقدرت نظام یریاوج گ نیا

خود با ملت  یخداحافظ یدر سخنران1زنهاوریآ دیوید ایک تیجمهور دو سیمناسب نبود. رئ

ابعاد  در حاتیتسل یصنعت دائم جادیمجبور به ا"خود  خیبار در تار نیاول یبرا اعتراف کرد که

نیاز به چنین  شک داشت که برای رقابت با اتحاد جماهیر شوروی آیک ."شده است گسترده

، اراده عمومی( ه عدم سازگاری وسایل کشور )منابع، اما او نگران است کتشکیالت نظامی است

بر  ی، واساس نیبر ا بزرگ همانند تهدید شوروی باشد. ( تهدیدیراهبردیو اهداف )اهداف 

 .کرد دیتأک "ندهیآ یو رفاه ملای  لحظه تاقداما نیتعادل ب"لزوم 

. اما در آن زمان جنبه کند غلبه یشورو ریاتحاد جماه توانست برمتحده  االتیا سرانجام

بزرگتر از را  ینظام قدرت متحده االتیاز آن صحبت کرد روشن شده بود: ا زنهاوریکه آ "یدائم"

 حفظ کرد. یشورو ریاتحاد جماه یمتحده پس از فروپاش االتیا یاتیدفاع از منافع ح یبرا ازین

 -نظامی مجتمع" یک انحصاری و نادر وجود کرد، می بینی پیش آیک، همانطور که واقع در

. بودند درگیر آن با ندرت به قبلی جمهور روسای که آورد بوجود را فشارهایی عظیم "صنعتی

قابل توجه در  هیحوزه انتخاب کیشد و  لیتجارت بزرگ تبد کیبه  ینظامهای  نهیهز نتأمی

، ینظامهای  نهیباال نگه داشتن هز در کنگره  متعهد  یریگ یمهم را وکبل کیو  متحده  االتیا

به  لیدهندگان تما یرأ نیکشور بود. هم یبرا یواقع داتیبدون در نظر گرفتن تهد

 داشتند. یخارج ینظامهای  ییماجراجو

 یا هیسا تنامیوجود داشت. به عنوان مثال تجربه تلخ وای  کننده یخنث ی، فشارهانانیاطم یبرا

 کای. ارتش آمرانداخت 1980 و دهه 19۷0حده در دهه مت االتیا یخارج استیبر س یطوالن

بودجه پنتاگون  که سبب شدکشور در حال گسترش رفاه رقابت کرد  کیبودجه با  نیتأم یبرا
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. Dwight David Ike Eisenhower 



 

 

 

 

 

 هیزم بر آتش: نقش ترامپ در افول سیاست خارجی آمريکا      ۳6 

 

 

جمهور رونالد  سینبود. رئ شتریبهای  جنگ یبه معنا شهیهم شتریپول ب . دنزول کنو  بریزد فرو

در بودجه کل  یقابل توجه شیرا به دست آورد و افزا "قدرت قیصلح از طر"قول داد  1گانیر

از دو برابر شده  شیب دیجد زاتیتجه هیتههای  نهیانجام داد. هز 1980و اواسط  لیدر اوا ارتش 

 یبیو ل 198۳، گرنادا در 1982)به عنوان مثال، لبنان در  چند مورد برجسته از ری، به غامااست. 

 افتهیگسترش  ظامین یروین نیدر برابر اصرار استفاده از ا یبه طور کل گانی، ر(1986در 

کوچک در های  یریدرگ ینگران بود که حتجنگ سرد خود درمقاومت کرد. او مانند اسالف 

 سالح دشمن قدرتمند و مسلح به کیگسترده با های  به جنگ ندبتوا یبه راحت زین هیحاش

 شود. لیتبدای  هسته

و ، شود می محدود هیسا حالت به یادیدو ابرقدرت تا حد ز نی، رقابت ببا ادامه جنگ سرد 

افغان در  "یمبارزان آزاد"متحده از  االتیماند. ا می و اشخاص ثالث پنهانها  یدر پشت پروکس

 کاراگوئهیمسکو از متحدان کوبا و ن درمقابل کرد. تیحما یشورو ریجماه خلوت اطیح

به اصطالح کم شدت های  یریدرگ نیکرد. مسلم است که ا تیحما ما مورد حمایت یکشورها

را  یشورو نیافغان به آنها کمک کرد تا متجاوز نیاز مجاهد تیرا به دنبال دارد. حما یخطرات

متحده  االتیدر ا یمخالفت داخلاندک باعث  که ،کنند بیرونکشور  نیاخراج و سرانجام از ا

جنبش  کی حیبودجه و تسل نیمشکالت مرتبط با تأم بهمنتقدان  این موضوع سبب شد شد.

 گانیر شنهادی، پحال نیدر هم شود. می تیتقو یاسالمگرایی  دامن زدند که توسط افراط یتیفرامل

 میدر مخالفت مستق ،کنترا انیبا کمک به شورش کاراگوئهیاورتگا در ن لیدولت دان فیتضع یبرا

 او شد. یجمهور استیبحران رترین  یمنجر به جد ها، کمک لیقب نیبا منع کنگره از ا

شد.  می در چارچوب جنگ سرد و تحت عنوان مهار گسترده انجامهایی  تیفعال چنین

، نه بحث کردند یشورو ریمبارزه با اتحاد جماه یمتحده درباره چگونگ االتیگذاران ا استیس

 یدر ط گانیآغاز شد. اگرچه ر 198۷در حدود سال  رییتغ نیکار را انجام دهند. ا نیا نکهیا

حمله  یشورو ریاتحاد جماه به "مدرن یایدر دن یشورو ریاتحاد جماه" 198۳سال  یسخنران

، اما را خراب کند نیبرل واریتا ده بود خواست شوروی رهبر 2گورباچف لیخائیاز م کرده بود و

 گانیکه ر ی. هنگامدنبرقرار کن یرابطه کار کی گانیدوره دوم ر انیدو نفر موفق شدند در پا نیا
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. Reagan Ronald Wilson 

2
. Gorbacheva 
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به  سطحترین  نییدو کشور در پا نیبه جنگ ب دی، تهدکنار رفتاز سمت خود  1989 هیدر ژانو

 .دیرس می نظر

 روزپیگورباچف  به با حمله، در ابتدا بوش دبلیو ، جورج.گانیجمهور ر سیمعاون رئ اما

آژانس  ریبار مد کیگریپر موفق شد به دفتر بیضوی راه پیدا بکند،  1988در نوامبر نشد. 

 ریو وز 1تافبرنت اسکوکر یمل تی، مشاور امنیدیکلهای  چهره، به همراه یاطالعات مرکز

اواخر  رویایی ی. در روزهاددنکر می حرکت اط،یاحت با 2سوم بیکر سونیدا .مزیخارجه ج

ماندند که متحدان اتحاد  می کردند و منتظر می تماشا شتری، آنها ب1989 زییپا لیتابستان و اوا

 .رندیاز مسکو فاصله بگ یشرق یدر اروپا یشورو ریجماه

ای  چند دهه یریآن درگ انینشان دهنده پا یرا لحظه بحران نیبرل وارید ختنیفرو ر یاگر کس

متحده پس از جنگ سرد آغاز شد. اقدام دوم چند  االتیا یخارج استیاقدام س نی، اولمیشمارد

در  یبعدهای  آغاز شد و منجر به جنگ 2001سپتامبر  11در  یستیساعت پس از حمالت ترور

قانون در ارتباط با راه  یاطالعات و اجرا ی، جمع آوریو اقدامات گسترده نظام راقع ،افغانستان

که امروزه در  یگاهیدرک جا یاز آنها برا کیدرک هر  شد. مسیترور هیعل یجنگ جهان یانداز

 مهم است. اریآن قرار دارد بس

  یجهاننوین و نظم  دوران پس از جنگ سرد اول:  قانون

. داشت، هدفمند و آگاهانه نوجهان  جادیا یبرا یبوش فرصت ویجمهور جورج دبل سیرئ

 کامل یفروپاش پس از جنگ سرد قبل از طیمتحده در مح االتیاستفاده از ارتش اهای  فرصت

 یادر پاناما بر 1989داد. مداخله مختصر در دسامبر  می ، خود را نشانیشورو ریاتحاد جماه

متحده در  االتیدخالت ا یطوالن ی، با الگومتحده االتیا ، متحد۳گایژنرال مانوئل نور یبرکنار

 یروهاینفر از ن 2۷000 با باًیتقر، شامل قدرت دولت بوش شیسازگار بود. نما یغرب مکرهین

 .بود رخ دهد، ممکن بودماه قبل خراب نشده  نیبرل واریاگر د ی، حتکایارتش آمر

صدام ، رهبر عراق برای براندازی  با قدرت کامل کایارتش آمر فرستادن یبرا میتصم اما

گذشته  مهم ، نشان دهنده اقدامات1990در آگوست  تیالحاق کو یبراوی ، در تالش حسین
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. Brent Scowcroft  

2
. James Addison Baker 

3
. Manuel Antonio Noriega 
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متحده را در صورت لزوم و در واقع اجتناب  االتیاو مداخالت ا یمل تیامن میبود. بوش و ت

 رفعالیامر غ نیدر ا میکه بتوان میندارای  نهیما گز". اسکاکرافت نوشت: دندیکش ریبه تصو ریناپذ

 رانیاز حمله عراق به ا یریجلوگ یمتحده از اقدام برا االتی، ادهه قبل کی، قتیدر حق ".میشو

و  زاتی، تجهیاز جمله فن آور -کرده بود هیسالح ته صدام حسین یبرا یامتناع کرده بود و حت

که ممکن است منجر  انهیجنگ وحش کی یقانون گردیپ یبرا -ییایمیشهای  سالح یسازها شیپ

 نفر شود.  ونیلیم 2جان تهدیدبه 

 صداماگر  -استناد کرد نویدوم هینظر به چنین، دولت بوش همتیدر مورد حمله عراق به کو

 سهی، از جمله مقادیو اغراق در تهد -ندنرا امتحان ک زیاست همان چ ممکن گرانی، دموفق شود

 نهیزم این اقدام . 19۳0در اواخر دهه  یو آلمان ناز 1990 سال عراق در حدود نیفوق العاده ب

ارشد  ارانیدست یپس از جنگ سرد بود. بوش برا دیجد نظم کیجنگ سرد و ساخت  انیمهم پا

 "معرض خطر است. رد ندهیشکل جهان آ"داد:  حیخود توض

، در متحده در منطقه، در مرز عراق االتیا یپرسنل نظام 500000از  شی، ب1991 هیژانو تا

کرد که اجازه  بیرا تصوای  مستقر بودند. کنگره قطعنامه ایدر درها  ناوو در  یعربستان سعود

در سنا مجاز  4۷به  52 تیدر مجلس اما با محدود 18۳به  250استفاده از زور را با اختالف 

 یدفاع سامانهاز پنج هفته به  شیب ماهای، هواپهیفور 24در  ینیزم اتیاز آغاز عمل لدانست. قب

 . ز شداآغطوفان صحرا  اتی، عمل. چند روز بعدکردند می حملهعراق 

جمهور  سی، رئخود را پنهان کند. در اول مارس شادیتوانست  یبوش به سخت ویدبل جورج

 زیروز افتخارآم کی نیا"گفت:  یبا خوشحال، کشوراز قانون گذاران  یبه دنبال خطاب به گروه

 ". میرا لگد کرد تنامیسندرم و شهیهم یبرا کباری، ما به خدا قسماست.  کایآمر یبرا

 کیکه قصد دارد  یآنچه در معرض خطر است )عراق یادعاها نیب یتوجه به ناسازگار با

کشور نفت  کیرا تصرف کند( و آنچه در واقع در معرض خطر است )حکومت  یاتیمنطقه ح

 تیفعال کیانجام  جهت وی اقیاشت یبرا یمتفاوت حی، توضبوش سینو نامهی، زندگکوچک( خیز

سمت بوش را به  تیدر نها زی کهیچ"فارس.  جیدر خل کایآمر ینظام اتی. عملدارائه دا میعظ

و  یمل تیحاکم یریپذ بیموضوع درمورد عدم آس نید. انویس می وی "سوق داد؟  عمل

متحده در رابطه با  االتیا یمل تیمنافع قانع کننده امن یحت ای، شناخته شده تیبه رسم یمرزها

فارس سال  جیجنگ خل مشی، بوش و تنبود. در عوض یذات ندانبه نفت منطقه چ یدسترس
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 ،کایبودن قدرت آمر یضرور و یاثبات سودمند یمهم برا شیآزما کیرا به عنوان  1991

 ینشان دادن رهبر برای کایاز نظر آمر ،بود یفرصت نیا"کند:  می یریگ جهینت در آخردانستند. 

 ". جهان خود در

 استیبوش در تالش بود تا س دولت، فارس جیاز جنگ خل یاز نشستن گرد و غبار ناش پس

 کند. میتنظ یدوران پس از جنگ سرد به طور جد یمتحده را برا االتیا یخارج

درز کرد. طبق  رونیبه ب 1992در مارس  یدفاع یزیبرنامه ر یراهنما هیاول سینو شیپ

 االتیا یخارج استیس ی، هدف اصلکردند هیته چینی کیدفاع د ریوز ارانیکه دست یسند

متحده  االتیا قدرتاست که قادر  "دیجد بیرق کیاز ظهور مجدد  یریجلوگ" :بود نیمتحده ا

. را به چالش بکشد یشرق یایو آس انهی، شرق م، از جمله اروپااز جهان یاتیدر هر منطقه ح

شود که نه تنها دشمنان بالقوه بلکه متحدان  می به کار گرفتهای  متحده به گونه االتیقدرت ا

 ایای  نقش بزرگتر منطقه کیداشتن  یآرزو یحت"مانند ژاپن و آلمان را از  کیمنتقد دموکرات

 منصرف کند.  "یجهان

آنرا ، دانشگاه هاروارد یاسی، دانشمند س1نگتونیسند با آنچه ساموئل هانت نیا یربنایز منطق

 االتیا برتریبدون  یجهان"نوشت:  199۳در سال  ی، سازگار بود. ودینام)هژمونی(  برتری

  "کمتر خواهد بود. یو رشد اقتصاد یو دموکراس شتریب ینظم بی با خشونت و ی، جهانمتحده

 بزرگ قرن یبه سه جنگ داخل توجهبا "داد:  حی، توضمجالت سی، ستون نو2چارلز کراوتامر

از نظر  یشمالی  نیمکره، "دوم و جنگ سرد( ی، جنگ جهاناول ی)جنگ جهان یشمال نیمکره

 االتیا ود باخ یخارج استیس ییهمسو از طریقخواهان امنیت و نظم و  آرام، کیدئولوژیا

 "متحده است. 

 ای یحاتیمنجر به مسابقات تسل یتیرقابت امن یریو کراوتامر هر دو نگران از سرگ نگتونیهانت

داد. اگر  می احساسات را بازتاب نیپنتاگون ا یراهنما سینو شیبودند. پای  گسترش هسته یحت

 یبراای  هسته یسالحها سمت به"وسوسه شوند  "یصنعت یقدرتها ریو سا ، ژاپنآلمان"

بحران بر سر منافع  کیدر  تواند آنها را می نیا"، بروند "یاز حمله دشمنان منطقه ا یریجلوگ

متحده  االتیا استیس ".بیاندازدواحد  یبا کشورها یرقابت جهان ریدر مس ی، رقابت نظامیمل

                                                           
1
.Samuel P.Huntington  

2
. Charles Krauthammer 
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سند متعهد شد که از قدرت  نی، ااساس نیقرار دهد. بر ا حالت نارسکند که آن را در  می تالش

بزرگ در اروپا و های  استفاده کند که از قدرت یتیامن نظم کی جادیا یبرامتحده  االتیا ینظام

ای  به سالح هسته یابیدست یاز آنها برا کیهر  ازینوثر به طور م نیبنابرا .کند می محافظت ایآس

 برد. می نیرا از ب

، هرچند به به سرعت اقدام کردندفاصله گرفتن از سند فاش شده  یدولت بوش برا مقامات

، آبدارنسخه  کیالجثه نگران کننده باشند.  میاز ماده عظ شیب یاسیرسیبا لحن غ دیرس می نظر

متحده را کاهش داد و در  االتیمتحدان ا شتریب یبه نفوذ جهان یابیاز دست یریاشاره به جلوگ

 ییدرجا"مقاله آمده است:  نیاحزاب همفکر شد. در ا انیدر م شتریبار ب میتقس استارعوض خو

که آنها سهم  میانتظار داشته باش دیبا "،ردیگ می قرار ریتحت تأث ماًیکه منافع متحدان ما مستق

 "را داشته باشند.  یموارد نقش اصل یرا به خود اختصاص دهند و در بعض تیاز مسئول یمناسب

و هم ها  آن یدفاع شخص یهم برا دیکه شاهایی  ییتوسعه توانا یمتحده به جا االتیمتحدان ا

 نیبه ا کایپس از استقرار ارتش آمری  ، در دههبوده باشد دیمف یصلح و رفاه جهان شبردیپ یبرا

 .ستادندیا حاشیهعمدتاً در  -تا کوزوو  یاز سومال -سو آنسو و 

گاه به گاه  اقیاز اشت یرامونیدر مناطق پای  دورهمداخالت  نینسبت به اها  ییکاینگرش آمر

 است.  یتفاوت بی تا

 تیمتحده نداشتند. موفق االتیمحدود ا فیبا تعر یارتباط چیهها  تیمأمور نیاز ا کی چیه

، عموم مردم از اساس نیکند. بر ا می دیو نه سعادت آنها را تهد ییکایآمر تیشکست نه امن ای

آن کم های  نهیکه هز یکردند، به شرط می حداقل تحمل ایکردند  می تیحماکوچک های  جنگ

که منافع  ینظام اتیشکننده بود. عمل شهیهم یتیحما چنینباشد.  عالیآن  یاصل دفباشد و ه

 ییکایسرباز آمر کی یاز دست دادن حت ستهیبرد ، بندرت شا نمی شیمتحده را پ االتیا یاتیح

 شد. می یتلق

نفر  25000پس از طوفان صحرا شامل حدود  ینظام یاساس تیمأمور نی، اولعنوان مثال به

گرسنه های  ییایرا به سومال ییغذاهای  کمک 1992بود که در اواخر سال  ییکایآمر یروهایاز ن

به دنبال شکار جنگ ساالران قاتل در ی اتی، عمل199۳دادند. در تابستان سال  می لیتحو

 ییکایسرباز آمر 18اکتبر که منجر به کشته شدن ماه در  یریبا درگ عملیاتی کهبود.  شویموگاد

در "، دیپرس می که یوقت بودها  ییکایاز آمر یاریبس هب میجلد مجله تا خطاب. پایان یافت ،شد
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کردند. اندرو  ینیمتحده عقب نش االتیا یروهای، تمام نچند ماه یط "م؟یکن می جهان چه کار

که واقعاً  والس نیپاسخ به ا یهرگز برا کایرهبران ارشد ارتش آمر"، سدینو می ،، مورخچیباچو

جواب را  (شویدر موگاد) ی. آتش بازاوردندین جوابی، دارد"ارزش  "چقدر ینظم در سومال

ای  هودهیاغلب اقدامات پوچ و ب متحده االتیا گذاران استی، سپس از آن ".بیشترنشان داد: نه 

در اخبار شب هرگز را  پرچم دارهای  تابوت ریحاصل کنند که تصاو نانیاطم تادادند  می انجام

 .پخش نکنند

مدتی است که روی ده یشفروپا یشورو ریجنگ با اتحاد جماهداغ شبح  نکهیبا توجه به ا اما

اعتقاد داشتند که خطرات  ،را در نظر گرفتند ینظام یماجراها گرید ییکای، مقامات آمرستیمیز ن

که  کوچکی یتیجمع صرفا متوجه یاتیعمل چنین یدانند که خطرات واقع می کم است و کامالً

 .باشد میاند  انتخاب کرده ورخدمت در ارتش کش یبرا

فقدان  .را پیشگویی کرد طوفان صحرا اتیپس از عمل "تنامیعبور از سندرم و" چیباچورایتس 

، در بحث بر سر مداخله متفکرانه یراهبرد لیو تحل هی، تجزکم عمق ترهای  زهی، با انگمهارغفلت 

داشتن  اریدر اخت "چرا نه؟" یاکنون قدرت به جا .را تحلیل کردند متحده االتیا یمسلحانه احتمال

ها  دهید بتیاز مص تیو حماها  اصالح نادرست یینه تنها تواناها  ییتوانا نیا همتا بی ینظامقدرت 

 .کار اعمال کرد نیانجام ا یبرا زین راای  فهی، بلکه وظمتحده اعطا کرد االتیرا به ا

دوره پس  لیمختلف مربوط به استفاده از زور در اوا ماتیرسد تصم می ، به نظرگرید انیب به

به  زی، همه چشما چکش است زیهمه چ یوقت"، کند می دییرا تأ یمیگفته قد نی، ااز جنگ سرد

 ".دیآ می خینظر م

و  1تیآلبرا نیمادلسازمان ملل  دروقت  ریسف نیمشهور ب جابجایی کیدر  یاحساسات چنین

ستاد مشترک  سی، که در آن زمان رئ2پاولآشکار است.  یمل تیمشاور سابق امن پاول نیکال

در  دیتوان نمی شهیکه شما هم یارتش عال نیداشتن ا "،داردای  دهیچه فا": دی، پرسارتش بود

بعداً پاول در خاطرات خود ثبت  " م؟یاز آن استفاده کن میاگر ما نتوانو ، دیمورد آن صحبت کن

 ییکای، سربازان آمرکرد یتیاو ابراز نارضا "شده بود.)اتساع شریان(تقریباً دچار آنوریزم "کرد که 

 جابجا شوند.  "یجهان یصفحه باز"نبودند که بتوانند در اطراف  یکیتیژئوپلهای  ادهیپ

                                                           
1
. Madeleine Korbel Albright 

2
. Colin Powell 
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حد و حصر نداشت.  بی نانیبزرگ اطم یزهایدر ارائه چ کایارتش آمر ییصرفاً به توانا تیآلبرا

متحده در  االتیارتش ا یدر جهان و نقش اصل کایدر مورد هدف آمرای  گسترده دید چنیناو هم

منافع " اصخ ینظامی  مداخله ایآ نکهیدر مورد ا یکمتر یابراز نگران یداشت. و یخارج استیس

متحده  االتیبه ا یقدرت نظام نیا ایخواست بداند آ می بلکه ؟ریخ ایکند  می نیرا تأم "یاتیح یمل

 تواند. می اوقات شتریاو معتقد بود که ب ؟ریخ ایدهد بانجام  یخوب یدهد کارها می اجازه

چه  دمیمن د" "است. تنامینسل من و شتری، باست خیمن مون تیذهن"داد:  حیتوض تیآلبرا

 را تصرف کند و کشورکشور  کیقطعه از  کیاجازه داده شد  یکتاتوریبه د وقتیکهافتاد  یاتفاق

، ادامه داد ی. ووستیبه جنگ پ کایکه آمر دمیرا در زمان جنگ د نیو من خالف ا پایین میرود

  "است. یضرور یواقعاً ملت کایآمر"، من یبرا

 یدفاعنظامی قدرت "دادند که  حیتوض 1996در تابستان  2و رابرت کاگان 1ستولیکر امیلیو

 اًتحاآنها صر "است. الملل  نیصلح و نظم ب یقابل اعتماد در برابر فروپاش ابزارتنها  "،کایآمر

 هیتوص نیرد کردند و ا"تپه  یرو یشهر "متحده را به عنوان االتیو جذاب ا یمیاستعاره قد"

به خارج از کشور  بیتخر یبرا والهایه یدر جستجو دینبا کایآمر "آدامز را که ینسیجان کو

 یوالهایاز ه یاریبس ینابود ایمهار  ییتوانا کایاز آنجا که آمر"کردند. آنها نوشتند:  ریتحق"برود 

صلح و  تیمسئول چونکهو  "،افتی ادیز یتوان بدون جستجو می آنها را شتری، که بجهان را دارد

 کیتپه به  کی ینشستن در باال استیس است. کایبه شدت بر دوش آمرالملل  نینظم ب تیامن

 "شود.  می لیتبد زشتترسو و  استیس

استفاده از ارتش  یمتحده برا االتیرهبران ا ماتیکه تصم مینیب می ، اکنونگذشت زمان با

 اوقات حدود آن را آشکار یکند. بعض نمی دییرا تأ کایقدرت سخت آمر ییکارآ شهیهم

 هیاگر دولتمردان قض"کردند که بینی  شیپ نانیو کاگان با اطم ستولیکه کر یکردند. و در حال می

به  ییپاسخگو یرا برا کایتوان مردم آمر می ،، قاطعانه و مداوم مطرح کنندبلند یرا با صدا

 .ه استنبود نگونهیا شهی، که هم"فراخواند یجهان یرهبرهای  چالش

 کاهش ریجنگ اخ جدیدتریندر  یخارجهای  ییبه ماجراجوها  ییکایآمر اقی، اشتدرعوض

 جادی، مقاومت اتنامیو ایکره های  ، مانند جنگسرنوشت ساز ای ندیناخوشاهای  . جنگابدی می

                                                           
1
. Bill Wiliam Kristol 

2
. Robert Kagan 
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به  اداعتم جادی، باعث اطوفان صحرا( ای، پاناما به ظاهر موفق )به عنوان مثالهای  کنند. جنگ می

 .نمایند می ایجاد از حد شیاعتماد به نفس ب و سپس، اغلب  ،شود می نفس

متحده با  االتیبود. به عنوان مثال نحوه برخورد رهبران ا یدوگانگ نینشانه ا 1990 دهه

 .دیریبعد از جنگ سرد را در نظر بگ یاروپاهای  ملت

 متحده و اروپا االتیا

سقوط مداوم های  . نشانهبرداشتقدم  اطیسال کار خود با احت نی. بوش در اول. دیلیوجورج

گورباچف  لیخائیم یآشکار بود و رهبر شورو 1989تا بهار سال  یشورو ریاتحاد جماه

مجدد روابط دوجانبه داده بود. اما بوش محتاط بود.  یبه برقرار لیاز تما یادیزهای  نشانه

پاسخ روبرو  نیاز بهتر اعتمادو  نانیاو که با عدم اطم"دهد:  می حی، توضوی سینو نامهیزندگ

سرانجام پس از یک دوره بازتاب متفکرانه،  "قرار گرفت و آموخت.، مورد توجه نبود، مکث کرد

پس از جنگ سرد  ساختاررا در مورد  یاز تأمل، نکات خاصای  و هم گروهش در دوره بوش

، نظارت و یاریمدت تنها با هوش یطوالن یصلح واقع" از نظر آنها، ،سدینو می باور کردند. انگل

  ".ابدی می ادامه کایقدرت آمر

 یمفهوم که به راحت نیا ژهی، به ویدفاع یزیبرنامه ر یمنعکس شده در راهنما احساسات

در دولت ، در دولت بوش و بعداً خود اعتماد کرد تیامن نیتأم یکشورها برا ریتوان به سا نمی

مقامات دولت بوش معتقد  ،دهد می حی. انگل توضدی، خوش درخشدولت به اروپا کردی، رو1نتونیکل

 خود گانیبا همسا زیصلح آم یدر ذات اروپا وجود داشت که آنها را قادر به زندگ یزیچ" بودند که

 ".باقی بماند اروپا کودکیارپرستار و  الزم بود تا متحده االتیا"، اساس نیبر ا "کرد. نمی

بود که قدرت  نیا یدو جنگ جهان یدرس اساس"شد:  ادآوریاسکاکرافت به بوش  برنت

مشابه  جهینت کیبه  کریب مزیج "است. یقاره ضرور نیدر ا داریهرگونه تعادل پا یبرا کایآمر

 انگل ".میکرد یریسال از جنگ در اروپا جلوگ 40ما "کرد:  انیرا به اختصار ب ، اما او آندیرس

 االتینبود. ا کیاتحاد بزرگ دموکرات نیناتو نبود. ا"ما  "کلمه ی. "مهم است ریضم": سدینو می

 اوکه دور  یبوش و کسان ی، براستمیقرن ب یدرس اصل"کند:  می یریگ جهیانگل نت متحده بود.

  "خود آنها بود. اقتضای، ندبود شدهجمع 

                                                           
1
.Clinton William Jefferson  
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 نانیاطم یبرا یاساس یمتحده به عنوان ابزار االتیبا در نظر گرفتن قدرت ا مشیو ت بوش

متحدان و  شتریب ییرا که ممکن است به خود اتکا ینیگزیجاهای  ، توافقاز صلح در اروپا

های  استیبا طرح س ییکای. مقامات آمرکنار گذاشتند، متحده دامن زده باشد االتیا یشرکا

، به طور همزمان بوده است یضرور "ییکایقدرت آمر"که  "یاساس رسد" این رامونیپ کایآمر

 باشد. چنین شهیتالش کردند که هم

ترسو بودن در انطباق با  لیبوش به دل ویجورج دبلاز ، نتونیکل لی، بنامزد انتخابات

دنباله  شتریجمهور ب سی، اما به عنوان رئانتقاد کردجهان پس از جنگ سرد،  دیجدهای  تیواقع

تعادل در  یبرا یاتحاد نظام کیاز  شیب یزیناتو را چ نتونیرو بوش و مشاورانش بود. دولت کل

 ی، علگسترش ناتو به شرق یبرا میکرد. تصم می تصور هیروس هافتیکاهش  اریبس دیتهد بربرا

 یقبل یکشورهابا قرارداد  انعقادبر عدم  یمبن هیدولت بوش به رهبران روس یرغم قول ضمن

را به شدت  هیروس یتیامنهای  یاما نگران ،است دیجد کردیرو نی، منعکس کننده اورشو مانیپ

و  یتی، مشاور امن1کیل ی، از جمله آنتوناش یو مشاوران اصل نتونی، کلعوض درگرفت.  دهیناد

 تیتثب یبرا افتهیتوان از ناتو توسعه  می ، معتقد بودند که2خارجه استروب تالبوت ریمعاون وز

استفاده  یشرق ینوپا در اروپاهای  یدموکراس تیجنگ سرد و تقو هیخارج شده از سا یکشورها

سابق  یورشو که متحد شورو مانیو هم پ یمیقد یهم غرب ضد شورو ،بود که نیاکرد. هدف 

 ی ازعبارت، "و آزاد تمام". مفهوم اروپا دندگر لینهاد واحد تبد کیبه  و دنادغام شو ،است

 طور همب یو نیجانش یبرا ،1989در سال  یدر آلمان غرب یسخنران کی دربوش  دبلیو. جورج.

 نظر شد. طبق یشورو ریگسترش ناتو در دهه پس از سقوط اتحاد جماه ینااندازه مهم بود و مب

و گسترش  ی، اروپا پس از جنگ سرد با تعهد مشترک به دموکراسمتحده االتیگذاران ا استیس

 خواهد شد. فیقانون تعر تیبازار و حاکم انهآزاد

آشکار  و آسان یروزیپ 1990در بالکان در اواسط دهه  کای، طرفداران مداخله آمرسرانجام

. اتحاد دندیکش ریبه تصو دگاهید نیا شتریب قیرا به عنوان تصد یصرب در بوسن یروهایناتو بر ن

 کرده بود. دایپ یدیظاهرا منطق جد یشورو ریاتحاد جماه یبازدارندگ یشده برا جادیا

 ،کروات ها نیناتو در توقف جنگ ب تی، عدم موفقدر ابتدا مشخص نبود. در واقع نیا اما

کمرنگ اتحاد را  یسابق ممکن است سودمند یوگسالویهای  یو مسلمانان در جمهورها  صرب

                                                           
1
.Anthony Lake  

2
. Strobe Tolbot 
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به  ،مهر و موم کرد یرا در بوسنها  که سرنوشت صرب تونی، توافق نامه دتینشان دهد. در نها

 از اتحاد کمک کرد.  تیت حمایتقو

از نظر ای  اروپا باعث صلح در منطقه یناتو ادعا کردند که متحد کردن کشورها مدافعان

در ناتو  تیعضو تیکردند که جذاب می خواهد شد. توسعه دهندگان استدالل داریناپا یخیتار

 اختالفات زیحل و فصل مسالمت آم یبرا ،یخیدشمنان تار یحت ،کشورها قیباعث تشو

در  ونانیو  هیو ترک 60و  1950 های آلمان و فرانسه در دهه جربهشود. طرفداران به ت می

دشمنان سابق به عنوان  تبدیلدهنده  نیاثر تسک در جهت یبه عنوان شواهد 1980دهه 

 اشاره کردند. جدید متحدان

در صورت  یحت ،بمانند بندیبه ناتو پا دیباها  ییکایداد که آمر حیتوض یمل تیمشاور امن لیک

 تیدر هر قسمت از اروپا به طور حتم بر امن یناامن رایز ،یشورو ریاتحاد جماه دیعدم تهد

اروپا آشفته  یبه ما آموخته است که وقت خیتار"داد:  حیتوض کیگذارد. ل می ریمتحده تأث االتیا

 شرفتیتواند پ می زین کایمرآ، است در رفاهو  زیاروپا صلح آم ی، و وقتبرد می رنج کای، آمراست

  "اند.  ند خوردهویبه هم پ کایآمر ندهیسرنوشت اروپا و آ" "کند.

متحده وجود  االتیا یخارجهای  استیگسترش س یبراای  طرفهگسترده و دو حمایت

 کیناتو را به عنوان  یبرا ی، چشم انداز ونتونیاز کل تیبا حما آزادانهها  داشت. دموکرات

 شتریکردند. ب دییتأ دموکراسیو  یآزاداگسترش  یبراای  لهیاروپا و وسدر کننده  تیتثب یروین

گرفته تا  1هلمز یمانند سناتور جس نتونی، از منتقدان تند کلخواهان یجمهور

 تثبیت یبراای  لهی، گسترش ناتو را وس 2لوگار چاردیرو مانند سناتور ر انهیمهای  ستیونالیانترناس

 داردر م یشرق یدانستند. حبس کردن اروپا می یشورو ریمتحده بر اتحاد جماه االتیا یروزیپ

قدرت  یمعتبر برا بیرق کیهرگز به عنوان  هیکند که روس نیممکن است تضم یحت کایآمر

 .افتیدر سطح جهان مجدداً حضور نخواهد  ایدر منطقه  کایآمر

کاهش  یو ناتو برا کایمخالف بودند. مقامات آمرها  که اکثر روس ستیتعجب ن یجا

ورشو تالش  مانیپ یقبل یگسترش ناتو به کشورها از هیروس دیبر تهد یمسکو مبنهای  ینگران

صلح  یبه برنامه مشارکت برا هی، روس، هنگام اجالس سران در مسکو1995کردند. در ماه مه 
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. Jesse Helms 

2
. Richard Lugar 
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 جادیاهای  دهیا نیلتسی سیبور هیجمهور روس سیو رئ نتونی، کلداگانهج ور. به طوستیناتو پ

 کردند. مطرحرا  هیروس -اتحاد ناتو 

 یرایپذها  دانست که روس می نکرد. او نییگسترش ناتو تع یبراای  در ابتدا برنامه نتونیکل

مسئله در  نیانداختن ممکن است به کاهش ا ریبه تأخ یبرا مینخواهند بود. تصم دهیا نیا

، مقامات دولت شد. پس از آن روزیمجدداً پ 1996در سال  نیلتسی، و کمک کند هیروس

، در صورت تحمل قصورها  روس نکهیانتخابات را به عنوان اثبات ا نیا جهینت نتونیکل

، در ابدی می اتحاد به سمت شرق گسترش نیکردند. ا ری، تفسکنند می گسترش ناتو را تحمل

 چیاما ه ،دهد می امور ناتو را یصدا هیبه روس هیناتو و روس یمشترک دائم یکه شورا یحال

 اتحاد ندارد.  نیدر ا یقدرت واقع

 یرا برا پیشنهادهایی، متحده االتیامور خارجه ا ری، وزتیآلبرا نی، مادل199۷ماه مه  در

 یشد. و ی( رمزگذارMAP) تیعضو یمتعاقباً به عنوان برنامه اقدام برا، وضع کردناتو گسترش 

در اواخر  .کند نمی یرا داشته باشد مستثن MAP طیرا که شرا ییکشور اروپا چیناتو ه ادامه داد،

 ی، مجارستان و جمهورناتو از لهستان ی، اعضا199۷ هیژوئ 8در  دی، در اجالس مادرهمان سال

عضو  نیمتحده پنجم االتی، ا1998 در اول ماه مه به اتحاد دعوت کردند. وستنیپ یچک برا

مثبت داد. مخالفان  رأی 19به  80متحده با  االتیا ی: سناشد رشیپذ دییتأ یبراناتو عضو  16از

ا دنبال کردند روند ر نیا زیناتو ن گرید یاعضا ۳8بودند.  خواهیجمهور 9دموکرات و  10شامل 

 نیاول نیشدند. ا رفتهیپذ هیاتحاد نیدر ا یبه طور رسم دی، سه عضو جد1999مارس  12و در 

 ی. روشوستیپ هاکشور نیبه ا 1982در ماه مه  ایسال بود. اسپان 1۷به  کینزدگسترش پس از 

 تیمشتاق عضو یکشورها ریسا هدایت یبرا ییبه الگوه شد رفتهیکه به موجب آن سه کشور پذ

 شد. لیدر ناتو تبد

و  نتونیکلهای  یری، گسترش ناتو باعث مخالفت و انتقاد شد. درگهم صورت نیدر ا یحت

با هم تداخل  یجمهور استیدر طول ر بود که  مهمهای  یریموضوع از درگ نیبر سر ا نیلتسی

اروپا واقعاً  تیحفاظت از امن یاتحاد برا نیاآیا اختالف نظر داشتند که  یداشتند. مقامات روس

علیه  یدیمتحده و ناتو که اتحاد تهد االتیا ینسبت به ادعاها اندازهبه همان  یا ؟است ازیمورد ن

 .شتنددا دی، تردکند نمی جادیا روسیه
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نگران بودند که تداوم  یمتحده موافق بودند. رهبران نظام االتیاز منتقدان در داخل ا یاریبس

در حال جمع شدن را تحت فشار قرار دهد.  ییروی، ندر دفاع از اروپا کایگسترش تعهدات آمر ای

، بازنشستههای  پلماتی، دله مقامات منتخباز جم ،یخارج استیاز متخصصان سای  مجموعه

این  دانند و هشدار دادند که می یرضروریسترش را غگ ،برجسته انیو دانشگاه ینظام رانافس

پس از جنگ  یرا در مدت طوالن هیمتحده و روس االتیروابط امساله احتمال باال رفتن تنش در 

گسترش ناتو را  1و دانشمند باسابقه جورج کنان پلماتید .دهد می شیافزا سرد

 خواند.  "در کل دوران پس از جنگ سرد کایآمر یخارج استیساشتباه  نیسازتر سرنوشت"

 یاروپادر داخل  دهایمورد گسترش ناتو به شرق مشارکت داشتند. تهد در یگرید عوامل

 یایمتحده نبوده است. جغراف االتیا یمل تیامن یاصلهای  یاز نگران یکیهرگز  یو شرق یمرکز

 ندهیدردسر در آ جادیمنجر به ا یفرامرز یقومهای  کند و تنش می منطقه دفاع از خارج را دشوار

 )جمعیت یهودیان پراکنده( یاسپوراید تیوضع درباره شهی، مجارستان همشود. به عنوان مثال می

در بالروس  ی. ناآرامه استنقاط عالقه داشت ریو سا ینفر( در رومان ونیلیم 5مجارستان )حدود 

 .کند تیسرا هیبه لهستان همسا تواند می که آید می ید به حسابتهد

، ی، استونبلغارستان -را مطرح کرد. هفت کشور یموارد مشابه زیدوم گسترش ناتو ن دور

دعوت شدند و همه  وستنیپ یبرا 2002در نوامبر  -یو اسلوون ی، اسلواکی، رومانیتوانی، لیلتون

اتحاد از زمان  اینگسترش  نی، که بزرگترکامل را به دست آوردند تیعضو 2004مارس  29در 

 2009در سال  یو کرواس یآلبان -وستندیکه بعداً پ گریسه عضو د ی. همگبوده است آن سیتاس

 کردند. یرویپ MAPهای  العمل دستوراز  201۷و مونته نگرو در سال 

از  یبرخ ی، حتدرون ناتو را دو برابر کرد یتعداد کشورها تیکه در نها یندیبه فرآ ینگاه با

 یاثرات جانب نیدهند که ا می حرکت به جلو با گسترش ناتو اجازه یبرا میطرفداران تصم

 داشته باشد. یناگوار

گسترش  منطقمورخان درباره "، یروابط خارج یشورا سی، رئ2ن. هاسا .چاردیگفته ر به

 ایآ نکهیدانستن ا یبرا یراه چی، هوجود نداشتای  توسعه چیاگر ه"و  "ناتو بحث خواهند کرد

توان به طور  می تمام آنچه را"دهد:  می وجود ندارد. هاس ادامه "بهتر بود هیروابط با روس ریمس

  "کمک کرد. هیروس انزوایاست که گسترش ناتو به  نی، اتقطع دانس
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 "مشکل  یعلت اساس"موافق است و گسترش ناتو را  زنگیاز موسسه بروک 1هانلوناو کلیما

 . اوهانلونداند می نیپوت ریمیحداقل در ذهن والد -هیمتحده و روس االتیروابط امروز ا

 یریاست که احتمال درگ زیرستاخ نیماش" کی شکل به شتری، چشم انداز گسترش بسدینو می

 . "دهد می شیدر اروپا را افزا

 نیمتحده و چ االتیا

حفظ صلح در  یمتحده برا االتیا قدرتاهمیت  گرانیو د نتونی، کلهمانطور که بوش درست

 یروزیبه پ نتونیهم دولت بوش و هم کل، ددر نظر گرفتن ضرورت امنیتییک به عنوان را اروپا 

متحده  االتیا رازی بودند، معتقد مستقل سلطنتو  یسمکمونبر ضد  یدموکراس آزادانه یینها

 االتیاهای  استیس رخود را د انیبترین  حیباورها صر نی. اباشد می موعود نیبه سرزم یراه

 .نشان داد نیخلق چ یمتحده در قبال جمهور

 یمعترضان طرفدار دموکراس هیعل نیدولت چ دی، پس از سرکوب شدگفته انگل مورخ طبق

از  یبخش "پکنهای  قصاب"که  کار کردبسختی بوش "، 1989در ماه مه  آنمن انیت دانیدر م

  لیبوش را به دل ،نتونیرا به دنبال داشت. کل یقابل توجه ریتحق میتصم نیا"بماند.  یجهان باق

 ریسخت گ ستیمورد انتقاد قرار داد و قول داد که با دولت کمون میرژاین  با در رفتار مالطفت 

 یرا امتحان اصل نیچ نتونیکل"، نوشتند که ۳ریگلدجا مزیو ج 2، درک چولت. در واقعبودخواهد 

کار آمدن  یپس از رو یاصل یدر سخنران "دانست. می آزادانههای  تعهد به دفاع از آرمان

در  یکردیمتحده به رو االتیداد که ا حیتوض یو یخارج استیس شاور، مکیل ی، آنتوننتونیکل

  "و هم منافع ما را منعکس کند.ها  هم ارزش"دارد که  ازین نیمورد چ

از انتقاد  یبه طور کل نتونیاگر کل یبعد متشنج شد حت یمتحده در سالها االتیا -نیچروابط 

 دیتأک نیتجارت با چ شیافزا یایکرد و در عوض بر مزا می اجتناب نیبه پرونده حقوق بشر چ

بر اجازه دادن به  یمتحده مبن االتیدولت ا میدر اعتراض به تصم نی، چ1995. در ژوئن نمود می

. فراخواندخود را  ری، سف4در دانشگاه کرنل یسخنران ی، برایهو-تنگ ی، لوانیس جمهور تایرئ

فرستاد تا مانع  وانیبه همراه اسکورت به تنگه تا مابریمتحده دو ناو هواپ االتی، ابهار بعد
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 راز چها شیدر ب نیچ هیعل یقدرت نظام شینما نیاول نی، اپکن در آنجا شود ینظام ناتیتمر

 حیتوض ریمجدد روابط حرکت کرد. چولت و گلدجا میتنظ یبه سرعت برا نتونی. اما کلودبدهه 

 میتصم نتونیکل میت "،نیمجازات چ ایمهار  ایکردن  یمنزو یتالش برا یبه جا"دهند:  می

 "ادغام کند.  یرا در جامعه جهان شیرو به افزا یو نظام یکند قدرت اقتصاد یگرفت سع

 چهره، 1یوولس مزیمتحده را آزرد. ج االتیدر ا یاسیس فیاقدام منتقدان دو طرف ط نیا

 سی، رئخدمت کرده بود نتونیدر زمان کل ایس ریبه عنوان مد یکه مدت کوتاه لهجه حیصر

 کی جادیدر ا (واقعاً)متحده  االتیا"متهم کرد و ادعا کرد که  "حیمماشات صر"جمهور را به 

 یبرا نتونیکل میتصم به همان اندازه از نهای خواآزاد "کرده است. کمک دیابرقدرت جد دیتهد

داشتند که  تیشکا چنیندلهره داشتند. آنها هم نیحقوق بشر در چ فیگرفتن سوابق ضع دهیناد

 دکنندگانیکارگران و تول رمجازیو غ ضعیف یطیمح یو استانداردها نیچدر دستمزد کم 

 است. دادهقرار  یاقتصاد بیرا در معرض آس ییکایآمر

متحده به  االتیکه االمللی  نیب نظم کیرا به  نیمصمم بود چ  یکرد. و یپافشار نتونیکل اما

را به  یدائم یعاد ی، کنگره را تحت فشار قرار داد تا روابط تجارآن کمک کرده بود، جلب کند

. درا فراهم کر یبه سازمان تجارت جهان نیورود چ نهیزم تیکه در نها ی، گاماعطا کند نیچ

گرفت و در  دهیرا ناد ایاقتصاد آس نیتجارت با بزرگتر شیاز افزا یناش یمنافع اقتصاد نتونیکل

در  نکهیباشد تا ا زیم کنار در یصندل کی نیکرد: بهتر است چ دیتأک یراهبردعوض به منطق ژئو

  .داشته باشد نهیو ک ی، عصبانخشم هیحاش

های  یو مهار ناآرام ایدر آس ندهیقدرت بزرگ آ کیبه معامله با  نتونیکه توجه کل یاما در حال

هنوز پراکنده )غرب آسیا(  انهینگران کننده در خاورم اتدی، تهددر اروپا معطوف بود یاحتمال

 د.دنش می جادیا

ی خارج استیسقانون دوم: القاعده، یازده سپتامبر و هواپیماربایی 

 متحده االتیا
مورد دولت  هیداخل افغانستان که عل انیمتحده از شورش االتی، دولت ا1980طول دهه  در

آن  تیتقو یبرا یهزار سرباز شوروها  و ده دندیجنگ می در کابل یشورو ریاتحاد جماه حمایت

                                                           
1
. R.James Woolsey 
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، دالر کمک، از جمله سالح اردهایلیمتحده به م االتیکرد. تالش ا تی، حمابه آنجا اعزام شدند

 زین یعربستان سعود یشد. پادشاه یمنته افغانستان به کشور تانپاکس هیهمساکشور  قیاز طر

راندن متجاوزان کافر جمع کرد.  رونیکمک به ب یفراهم کرد و مسلمانان جهان را براای  بودجه

پس از عقب ها  شدند و آن ریبه افغانستان سراز "مبارزان آزاد"، هزاران نفر از دهه نیدر طول ا

 جشن گرفتن داشتند. ی برایلیدل 1989در سال  یشورو یروهاین ینینش

در اوت  یعراق یروهایکه ن ی، هنگام1، اسامه بن الدنیخارج انیاز آن جنگجو یکی بعداً

، خدمات خود را به هستند یآماده غلبه بر پادشاه دیرس می حمله کردند و به نظر تیبه کو 1990

سعودی عربستان  یدر اراض ییکایاز سربازان آمر اضیر یارائه داد. وقت یعربستان سعود

حاکمان مرتد، به قول  یرا وقف سرنگون خودحشت زده شد. پس از آن وبن الدن ، کرد تقبالاس

 منی، ااز مصرپزشک  کی( کرد. او بعداً با نهیمکه و مد یعنیدو مکان مقدس ) نی، سرزمخود

 .دش ، متحدبود زاریمتحده ب االتی، که به همان اندازه از اتحاد دولت مصر با ایالظواهر

انجام داد.  یستیحمالت ترور 1990، در دهه ("گاهیپابه معنای "، القاعده )آنها سازمان

داشتند آن اسکان ر د  ییکایکه سربازان آمر منیدر  یبه هتل 1992در اواخر دسامبر تی  که حمال

که منجر به  یمرکز تجارت جهان نیرزمیدر ز 199۳شده در سال  یبمب گذار ونیکام کیو 

اختمان را خراب کند. در سال ، اما نتوانست سشدن صدها نفر شد ینفر و زخم 5 دنکشته ش

 ییکایباعث کشته شدن هفت آمر یسعود یگارد مل یمرکز آموزش کیدر  ی، بمب گذار1995

 کیکه بن الدن را به عنوان  افتندیرا  سمیترور آموزش نحوه ید یس کی داخلشد. محققان در 

، در Khobar Towers الخبر های به برج ونیبا کام یحمله بمب ،بعد کرد. سال می لیقهرمان تجل

 ییکایآمر 19، باعث کشته شدن متحده بود االتیا ییهوا یرویظهران که محل استقرار پرسنل ن

را متقاعد کردند که حزب  ییکایمحققان آمر یشدند. مقامات سعود یزخم گرینفر د ۳۷2و شد

حمالت دست داشتند  نیکه در ا ی، اگرچه همه کساندارد تیران مسئولیا تیبا حمالبنان اهلل 

 .بودند یسعود

 االتیکه ا یبه جهاد وستنیپ یاز مسلمانان برا یعموم ی، بن الدن فراخوانهمان ماه در

دوم  امیپدر ، کند، صادر کرد. کمتر از دو سال بعد می اخراج یمتحده را از عربستان سعود

                                                           
1
. Osama bin Ladan 
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 ونیسی. کمکه ممکن است بکشند ییرا در هر جاها  ییکایاز مسلمانان خواست که آمر یعموم

ابراز " یکه و دارداشاره  1990و اظهارات بن الدن در دهه ها  نوشته یبررس رسپتامبر د 11

از  تیعالوه بر شکا یو ".منتشر کرده است جهان اسالم درمتحده را  االتیاز ا یتینارضا

از  یرا مقصر رنج مردم عراق ناشها  ییکایآمر ،یدر عربستان سعود ییکایآمر یروهایحضور ن

 کایمدت آمر یطوالن تیداند و به حما می فارس جیاعمال شده پس از جنگ اول خلهای  میتحر

 کند. می اعتراض لیاسرائاز 

 یرا برا کایالقاعده نتوانست مردم آمر گاهیحمالت گاه و ب یاظهارات مختلف بن الدن و حت

متحده  االتیکند. مقامات دولت ا جیو سازمانش بس یکن کردن و شهیر یبرا نیکمپ کیآغاز 

 رهبران آن نبودند. ارتاس ایکردند اما قادر به کشتن  می یابیالقاعده را ردهای  تیفعال

، یدر عربستان سعود ییکایآمر یروهاین سالگرد ورود نی، هشتم1998آگوست  ۷، در سپس

 ایتانزانو ، و دارالسالم ای، کنیروبیمتحده در نا االتیاهای  همزمان به سفارتخانه باًیحمالت تقر

شدند. بن الدن سرانجام مورد توجه  ینفر شد. هزاران نفر زخم 220از  شیمنجر به کشته شدن ب

 قرار گرفت. انیجهان

 اتیعمل 1998تا سال  اما، به سودان فرار کرده بود یاز عربستان سعود 1991در سال  یو

او  یاستراحتگاه امن برا هیطالبان از تهحاکم دولت کرده بود.  یخود را در افغانستان راه انداز

 ی. جادندیالقاعده آموزش دهای  از مبارزان طالبان در اردوگاه یبرخ یخوشحال بودند و حت

متحده طالبان را تحت فشار قرار  االتی، دولت ادر سفارت یپس از بمب گذار که ستیتعجب ن

القاعده و های  اردوگاه بیتخر یرا براای  جداگانههای  دهند و برنامه لیتا بن الدن را تحو داد

، بن الدن 2000شکست خورد. تا سال  اتیعمل نی. باز هم انماید یزیرهبران آن برنامه ر یناتوان

قرار گرفته بود. ها  رسانه یمورد توجه برخ -سمیترور دیتهد یو به طور کل -قاعدهو ال

هشدار  1999در سپتامبر  2و وارن رودمن 1هارت یسابق گر یسناتورها استیبه ر یونیسیکم

خواهد شد  ریپذ بیآس اش نیدر برابر حمله خصمانه به سرزمای  ندهیبه طور فزا کایآمر"داد که 

کرد که بینی  شیپ چنینگزارش هم نیا "کند. نمی ما به طور کامل از ما محافظت ینظام یو برتر

  ".خواهند مرد یادیتعداد ز بااحتماالً  و ،کایاحتماالً در خاک آمرها  ییکایآمر"

                                                           
1
.Gary Hart  

2
.Warren Rudman  
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 - 2000، در اکتبر منی در ،متحده در بندر عدن االتیا ییایدر یرویبه ناوشکن ن حمله

 یاما اقدامبرانگیخت مریکا را آخشم  -گرینفر د ۳9شدن  یملوان و زخم 1۷کشته شدن 

 یارشد و ارانیبوش و دست ویبه جورج دبل نتونیکل افراد دولت از یکرد. برخن جادیملموس ا

اتفاق تا پس از  نی، اما اداشته باشند سمیربه جنگ ضد ترو یشتریکردند که توجه ب هیتوص

 رخ نداد. 2001سپتامبر  11در  رانگریحمالت و

را ربوده و آنها را به هر دو برج  ییکایآمر یمایالقاعده سه هواپهای  ستی، ترورآن روز در

رود به  می م که گمانسو یمای. هواپکوبیدندو پنتاگون  ورکیویدر شهر ن یمرکز تجارت جهان

، توسط مسافران منتقل شده باشد یس یدر واشنگتن د یگریهدف د ایمتحده  االتیا تختیپا

 11در وقایع  ندسقوط کرده است. همه گفت ایلوانیپنس ی دریدر روستاای  شده و در مزرعه رلکنت

ثبت شده در سراسر  یستیاقدام ترور نیتاکنون بدترحمله  نیکشته شدند. انفر  29۷۳، سپتامبر

 خیحمله خصمانه در تار جهیدر نت کایدر خاک آمر یتلفات جان نیبزرگتر چنینجهان و هم

 متحده بوده است.  االتیا

 االتیداد که ا حیخود قبل از جلسه مشترک کنگره توض ی، بوش در سخنرانروز بعد 9

 سوق گریبه مکان د یآنها را از مکان"و  "دهدیم یگرسنگ مالیرا از راه ها  ستیترور"متحده 

، متعهد شد به همان اندازه مهم یو "د.نباشنداشته استراحت  ایپناهگاه  برای ییدهد تا جا می

کنند،  می فراهم یهر کشور در یپناهگاه امن ایکنند  می کمک سمیتروررا که به هایی  کشور"

با  ای دیبه بعد با ما هست نیاز ا ایاست:  کرده یریگ میتصم حاال "، ادامه دادو ، "دنبال کند

 االتی، توسط اادامه دهد سمیاز ترور تیحما ای دادنکه به پناه  کشوریهر  .دیهستها  ستیترور

 هیعل کایبوش گفت که جنگ آمر "خواهد شد.  یخصمانه تلق میرژ کیبه عنوان  حدهمت

 در عراق و هیدر صحرا علجنگ ، به عنوان مثال دهه گذشته نخواهد بود یمانند جنگها یسمترور

مدت  یمبارزات طوالن کی، بلکه نبرد داشته باشند کیانتظار  دینباها  ییکایآمر"آسمان کوزوو. 

دو  یبرا یبه عنوان منطق سمیاز ترور اما ترس ".میا دهید اکه م یگرید های برخالف جنگ

ه را در دولت طالبان که القاعد هیسپتامبر آغاز شد. جنگ عل 11پس از  ینیجنگ بزرگ زم

در  یآموزش یبود که اردوها نیحمالت بود. مهم ا نیبه ا یمنطق ی، پاسخافغانستان پناه داده بود

. ضرورت ارسال پیام به رژیم های میوقفه قرار ده بی و گروه را تحت فشار میبه هم بزنرا آنجا 
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 ،دیگری که ممکن است حضور گروه های تروریستی ضد آمریکایی را در میان خود تحمل کنند

 یل اصلی بود.نیز از دال

که به  دندیرا د یفرصت ییکایآمراز افراد مهم  ی، گروه کمبا گذشت چند ساعت از حمالت 

 .صدام حسین و خود نگه داشته بودند، بروند: عراق ذهندر ها  که سال یگریدنبال هدف د

 عراق ی بهراه

عراق  هیپرونده جنگ عل جادیمنحصر به فرد در ا ی( نقشPNAC)کایآمردیقرن جد برای  پروژه

، ستولیکر امیلیتوسط و 199۷در سال  پروژه نی. اه بودسپتامبر آغاز شد 11داشت که از قبل از 

و بعداً المللی  نیصلح ب یبرا 1یکارنگ ادی، دانشمند بنرابرت کاگانته نامه استاندارد و هف ریسردب

سرگشاده های  از نامهای  مجموعه  PNAC ،شد سیتأس نگزیارشد موسسه بروک یاعضا از یکی

منتشر  1998 هی، که در ژانومورد نیدر بغداد را مطرح کرد. اول میرژ رییکرد و پرونده تغ میرا تنظ

، دفه زیاز هر چ شیب را ابالغ کند.  یدیجد راهبردتا "خواست  نتونیجمهور کل سی، از رئشد

. امضا کنندگان ینظام قیدر صورت لزوم از طر  ،"صدام حسین از قدرت باشد میحذف رژ دیبا

جمهور دن  سی، مانند معاون سابق رئو بوش گانی، ر2از مقامات دولت فورد یادیشامل تعداد ز

و  سندگانینو گریبودند. د ۷تزیو پل ولفوو 6، دونالد رامسفلد5بنت امیلیو ،4آبرامز وتیال ،۳لیکوئ

. پسر 9تزیو نورمن پودور 8فوربس وی، از جمله استامضا کردندرا  نیز آنصاحب نظران برجسته 

 را امضا کردند.  PNACنامه  زین دایفلور ندهیفرماندار آ 10بوش و جب بوش

خواستند تا با  نتونیاز کل مزیتا ورکیویدر ن یو کاگان با نوشتن مطلب ستولی، کرهمان ماه در

را  "عراق ییایمیو ش یکیولوژیبهای  سالح"متحده در منطقه  االتیاز ا یشتریب یروهایاستقرار ن

 صدام حسینکرد که  دیتأک گریبار د ،در ماه بعد در واشنگتن پست یود کند. گزارشناب

                                                           
1
. Carnegie Corpatin 

2
. Gerald Rudolph Jerry Ford 

3
. James Danforth Dan Quayle 

4
. Elliott Abrams 

5
. William R.Bennett 

6
. Donald Rumsfeld 

7
. Paul Dundes Wolfowitz 

8
. Steve Forbes 

9
. Norman Podhoretz 

10
. Jeb Bush 
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 نی. چندندبا زور شد یو یدارد و خواستار برکنار اریدر اخت یکیولوژیو ب ییایمیشهای  سالح

 .شد صدام حسین یدوم خواستار سرنگونبار  PNAC، نامه ماه بعد

کرد  بیعراق را تصو یکه کنگره قانون آزاد یهنگام 1998فشار هماهنگ در اکتبر  نیکمپ نیا

 استیدر عراق به عنوان س میرژ رییمتحده را متعهد به تغ االتیاقدام دولت ا نیبه ثمر نشست. ا

صدام  یمخالف که به سرنگونهای  مقرر شده بود که گروه چنینقانون هم نیکرد. در ا یرسم

برخوردار شوند. کنگره  کایآمر میمستقاز حمایت  یتوانند از نظر مال می ،اند افتهیاختصاص  حسین

متحده ظاهر شد.  االتیدهندگان ا اتیمالسود نفع از  یذترین  ی( به عنوان اصلINCعراق ) یمل

حده بود. خانواده او مت االتی، سالها با دقت در حال پرورش متحدان در اINC، رهبر 1یاحمد چلب

 سیاز زمان تأس INC، از عراق فرار کرده بودند و بود هنوز نوجوان یکه چلب ی، زمان1950در دهه 

 وقتی ی، حت1990اواسط و اواخر دهه  تاصدام حسین گرفت. اما  می یبانیپشت CIAاز  1992آن در 

 .ماند ی، در قدرت باقبودها  ییکایپر از پول نقد آمر INC خزانه که

و  برکنار را از قدرت در بغداد صدام حسینبود که  یمهم زوریسپتامبر کاتال 11 حمالت

و عراق در  صدام حسین نکهی، با توجه به ابود بیمسئله عج نیسرانجام به چوبه دار برد. ا

مهم است که طرفداران جنگ با عراق با  تیواقع کی نی، انبوده اند ریسپتامبر درگ 11حمالت 

آشکار  بیاستفاده از مرز فرء مواقع سو یآن داشتند. در بعض شاندندر پو یسع یادیکوشش ز

 .ه استبود

 NBC یدر برنامه خبر 2ینچ کیجمهور د سی، معاون رئ2001دسامبر  9به عنوان مثال، در 

 ایآ نکهیبر ا ی، مبن۳روسرت میدر پاسخ به پرسش ت نیچمالقات با مطبوعات ظاهر شد. 

 ینچ، "سپتامبر نقش داشته است 11حمالت عراق در "وجود دارد که نشان دهد  یاطالعات

 چند ماه قبل از حمالت سپتامبر ازدهی یاصل یماربای، هواپمحمد عطا "کرد که دییرا تا یگزارش"

 چنینگرفت که  جهینت CIA، در واقع مالقات کرده است.در پراگ عراق  یاطالعات سیبا سرو

گرفت  میتصم ینچ دیک اطالع داده است. دیکاخ سفرا به  آنرخ نداده است و فقط ای  جلسه

بار  نیچ، در پراگ ادامه داد. دو سال بعد عطا،و به داستان  ردیبگ دهیرا ناد آژانسهای  افتهیکه 
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درصد  69که  دیتعجب ندار ایآ دیمطبوعات ظاهر شد. روسرت پرس با در مالقات گرید

 و جب نکردوجه تع چیبه ه نیچاست؟  ریسپتامبر درگ 11در  صدام حسینمعتقدند ها  ییکایآمر

عراق را  یو ".ه است اشاره کردادامه داشت 90دهه  شتریعراق و القاعده که در ب نیبای  رابطه"به 

را که در خارج از  یداستان"داد. او  وندیپ 199۳در سال  یحمله به مرکز تجارت جهان نیبه اول

عراق در  یمقام ارشد اطالعات کیبا  "باماریمالقات هواپ .تکرار کرد "کشور پخش شده است

کردن  یدر علن یاساس یتینکته غافل شد که شخص نیماه قبل از حمله. او از ذکر ا جپراگ پن

 داستان بوده است.

سپتامبر  11گمراه کننده در مورد عراق و  ایاز مطالب نادرست ای  منبع عمده INCو  یلبچ

اوقات  یشدند. بعض می ، منتقل1لریم تی، جودمزیتا ورکیویگزارشگر ن قیبودند که اغلب از طر

 انیاطالعات را با همکارانش در م نی، او اگریشدند. در موارد د می خط او ظاهر ریزها  داستان

عطا در پراگ  نکهیا یداستان را با ادعا ۳ابویو جان تال 2لریتا کیگذاشت: به عنوان مثال پاتر می

 یبراها  ستیدهد ترور می نشان یگری. گفته شده است که گزارش دپخش کردندبوده است 

بعداً  چلبی. نندیب می عراق آموزش "سلمان پاک"شهر  یکیدر نزد یدر اردوگاه ماهایربودن هواپ

 کرد که منبع هر دو داستان بوده است. دییتأ لریبه م

 نیامور خارجه کال ریوز بد یسخنران INCمربوط به اطالعات ارائه شده توسط  گرید حادثه

بر مطالب ارائه شده توسط  هیبا تک یسازمان ملل بود. پاول تا حد در 200۳ هیفور 4پاول در 

 ییایمیشهای  سالح عالبرنامه ف ی، ادعا کرد که عراق دارا"Curveball"با نام مستعار  یمنبع

از سنگرها و ای  ماهواره ریتصاو ید. ونک می پنهانالمللی  نیاز نظر بازرسان ب آنها را که است

نشان داد. پاول گزارش داد که ، عراق بودند ییایمیمهمات ش یرا که ظاهراً حاوهایی  ساختمان

توسط مقامات  "شود می استفاده یکیولوژیساختن عوامل ب یکه برا دیتول سیار ساتیوجود تأس"

 را نظارت ساتیتأس نیاز ا یکیکه  یعراق یمیمهندس ش کی، ینیشاهد ع کیاز " کایدولت آمر

 .بودادعاها نادرست  نی، اسپتامبر 11حال، تا  نیشناخته شده است. با ا "،کرد می
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ختن پرونده جنگ با عراق سا یهستند که آنها براهایی  مسئول دروغ INCو چلبی  اگرچه

از هشدارها  یاریگرفتن بس دهیو ناد -به آنها هستند باورمسئول  ییکای، اما مقامات آمراند گفته

در  داز افرا یاری، بسدارند. در واقع یو منافع شخص گزینشیاطالعات ارائه شده  نکهیبر ا یمبن

را که ممکن است  یدادند که شواهد حیترج -یخارج یاز افراد اصل یو تعداد -دولت بوش

 .رندیبگ دهی، نادکند فیپرونده جنگ را تضع

دولت بوش  یاصلهای  تیشخص یهماهنگ از سو نیکمپ کی یمتخصصان باتجربه اطالعات

اگر  یحت -کنند می فیاست توص دیجنگ مف یکه به طور بالقوه برا یاطالعات افتنی یرا برا

 ییاز ما خواسته شد که کارها"دهد:  می حی، توضای، معاون وقت س1نباشد. جان برنان قیلزوما دق

، 2الریپال پ "در آنجا وجود داشته است. هیتوج نیکه ا میحاصل کن نانیاطم و میرا انجام ده

، و از جامعه "اتخاذ شده بود یاسیس میبه طور واضح تصم"، موافق است: ایباسابقه س لگریتحل

  "کند. تیحما میتصم نیرفت که از ا می انتظار یاطالعات

، ندگانیاصالحات دولت در مجلس نما تهیکم تی، طبق گزارش کارمندان اقلهمه گفته شد به

و  نیچ، بوشاند.  گفته "عراق دیگمراه کننده در مورد تهدی  بیانیه 2۳۷مقامات دولت بوش 

افراد  نیشامل ا ۳سیرا زایندولاک یمل تیدفاع دونالد رامسفلد و مشاور امن ریوز چنینهم ، وپاول

نادرست روابط عراق با  انیب"جداگانه ذکر شده است:  هیانیب 61گزارش حداقل  نی. در اندبود

 . دیرس یمشابه جیبه نتا 2006سنا در سال  قاتی. تحق"القاعده

، کتاب کنت ام. 2002عراق را مطرح کردند. در سال پرونده جنگ با  زین دیگری کلیدی افراد

 یحمله گسترده به عراق برا"، خواستار : پرونده حمله به عراقزیدآمی، طوفان تهد4پوالک

 یکشتار جمعهای  کشور از سالح یصدام و پاکساز می، انهدام رژمسلح عراق یروهایشکست ن

 یادیز نهیمتحده هز االتیا یبرا یاقدام چنینه کرد ک دیتأک نگزیبروک موسسهمحقق  "شد.

 اردیلیمتحده مجبور است هزاران م االتیا "،قابل تصور است ریغ"نوشت:  ینخواهد داشت. و

 دیرس می به نظر ی. حتمیدالر هم کمک کن اردیلیدهها م یحت ما است که دیدالر کمک کند و بع

امر به  نیا در ، ودارد دیترد ییکایآمر یروهایاز ن یاریشدن بس یمزخ ایدر کشته شدن  یکه و
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 کی یحت" ییکایآمر یروهایو کوزوو اشاره کرد که در آن ن یدر بوسن ریاخهای  یریدرگ

  ".اند نداشته تهاجمیاز اقدام هم مصدوم 

که صدها هایی  ییمای، از جمله راهپبا جنگ در عراق وجود داشتهایی  ، مخالفتنیقی به

 یدر شهرها یاعتراضات بزرگتر ی. حتندبرگزار کرد یس یو واشنگتن د ورکیویهزار نفر در ن

 موسسهاز آنها در  ی، از جمله برخاز محققان اتاق فکر یجهان به راه افتاد. تعداد انگشت شمار

دانشمند  ۳۳که توسط ای  نامه 65 .جنگ با عراق مطرح کردند هیرا علای  ، پرونده1)کیتو(وکات

 به عنوان آگهی منتشر شد مزیتا ورکیویدر ن 2002سپتامبر  26د و در امضا ش یاسیبرجسته س

 . "ستین کایآمر یجنگ با عراق به نفع منافع مل"داد که هشدار 

از ها  ییکایدرصد آمر ۷2، ه شدندختیبه بغداد ر 200۳مارس  19در ها  بمب نیاول یوقت

 سیرئ ی. وقتدیدرصد رس ۷8به  لیآور لیتعداد تا اوا نیکردند و ا تیجنگ حما یبرا میتصم

آبراهام  ییکایناو آمر ین رودر مقابل ملوانا 200۳ ماه مهیکم بوش در  ویجمهور جورج دبل

را از  صدام حسین. کردکرد صحبت  می را اعالم "انجام شده تیمامور"که  یتحت پرچم نکلنیل

 شده بود. بهم ریختهاندک بود، و مقاومت ها  ییکای، تلفات آمرقدرت رانده بودند

پنتاگون در ماه مه سال  یآمار رسم را اثبات کرد.جنگ  دیدگاه منتقدانگذشت زمان  اما

نفر  ۳195۷ زخمی شدن متحده و االتیوزارت دفاع ااز نفر  442۳تعداد از کشته شدن  2019

 ییکایآمر انیمود یجنگ عراق برا میمستقهای  نهی، هزمقاله نیاز زمان نگارش ا. خبر داد گرید

، از جمله جنگ یینها هزینه، معقولهای  نیتخم یدالر است. طبق برخ ونیلیتر 2از  شیب باًیتقر

 6تواند به  می تی، در نهاندهیچند دهه آ یآنها طهای  به جانبازان و خانواده تیپرداخت معلول

 ییکایآمر انیمود یجنگ برا نهیطرفداران درمورد هز ی. برآوردهاابدی شیدالر افزا ونیلیتر

 نامشخص بود.  اریبس

در طول جنگ صدها هزار نفر است.  یتعداد کشته شدگان عراق نی، تخمحال نیهم در

 جهی، نتمنتشر شد 201۳در مارس  2واتسونالمللی  نیکه توسط موسسه مطالعات بای  مطالعه

 نی، از آنجا که اکشته شده است، اما یعراق یرنظامیغ 1۳4000جنگ حداقل  نیگرفت که در ا
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، 1باشد. نتا کرافورد شتریتواند دو برابر ب می ی، تلفات واقعشوند نمی اغلب گزارشها  مرگ لیقب

اثرات  لیبه دل میتعداد کشته شده توسط خشونت مستق "،نیعالوه بر ا"، گزارش سندهینو

 "است.  چندین برابرعراق احتماالً های  رساختیز بیتخر

شود  می اغلب گفته"اظهار داشت که  2018محافظه کار در سال  سیستون نو 2لیجورج و

، که در لیو ". است تنامیاز زمان و یخارج استیس میتصم نیحمله به عراق بدتر میکه تصم

 نی، ادر واقع"ادامه داد:  ی، مخالف بود. وکرده بود تیاز حمله حما 200۳و  2002سال 

  "بود. نیهمه بدتراز  کایآمر خیتاردر بدتر و تنامیاز و تیوضع

 ادیاز محققان بن یکی، و اکنون دفاع دونالد رامسفلد ریسابق وز ینظام اری، دست۳یبوچ ونیاست

 چهکشد و  می چه مدت طول مینیکه بب میداشت ینگر ندهیاگر ما آ"، اذعان داشت: یفرهنگ راثیم

 ". میشو جنگ وارد میتوانست نمی ما ای دارد، نهیهز

به جنگ عراق را دو حزب  ییمایخواستند راهپ می داشتند و ینگر ندهیآ استمداریچند س

همه آشکار شود. در اکتبر  یبرا باًیشکست تقر نیا یواقع اسیمق نکهی، مدتها قبل از ابکشند

 داد: حیتوض ینویلیا التیو سناتور ا کاگویاستاد حقوق دانشگاه ش کی، 2002

 ،که به نام عدم تحمل یکن کردن افراد شهیر یدولت برا نیمن از تعهد ا سپتامبر  11از  بعد

 چنینبودم اسلحه بردارم تا از بروز  لیکردم و خودم ما تیحما می کشتند،گناه را  بی افراد

 ، امروز تیجمع نیدانم که ا می . منستمیکنم. من مخالف همه جنگها ن یریجلوگای  فاجعه

 کم ندارند. یپرست هنیم پرست و هنیم

جنگ  کیکه من با آن مخالفم  یزیاست. چ در سکوتکه من با آن مخالفم جنگ  یزیچ 

ست که توسط آن انجام شده اای  نانهیعجوالنه است. آنچه من مخالف آن هستم تالش بدب

  است.

 یمل کنگرهرا در  خود یسخنران ،ییکای، سناتور آمر، باراک اوبامااز دو سال بعد کمتر

 استیر یحزب خود برا ینامزد چهار سال، و ماساچوست ارائه داد، در بوستونها  دموکرات

عراق به او کمک کرد تا در انتخابات  باره جنگاوباما در یریموضع گ .رفتیرا پذ یجمهور
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 دیرس می جنگ باشد. به نظر انیحامترین  حیاز صر یکی، خواهیجمهور نیجان مک ک ،یعموم

 دهند. می عراق پاسخجنگ اوباما در مورد  امیبه پ ژهیجوانان به و

کرد که  می یزندگ ورکیویمشتاق در شهر ن سینو افراد بود. داستان نیاز ا یکی 1رودز بن

 یمل تیدوقلو برخورد کردند و پس از آن او توجه خود را به امور امنهای  به برج ماهایهواپ

 یخارج استیس نظارت بربه  لیکه ما یاسیس تیشخص کیمعطوف کرد. او به طور معمول به 

 یافراد"کند که  می تاکید، عراق به طور خاصجنگ با  میبه تصم یبا نگاه دزشد. رو بدل، بود

رودز  ."اند کرده لیتبد یراهبردو  یفاجعه اخالق کیما را به  مدیریت کنندکه قرار بود بهتر 

 میکه تصم یافراد نکهیمگر ا دیده رییرا تغ زیهمه چ دیتوان نمی شما"کند:  می یریگ جهینت

 ."دیده رییرا تغ رندیگ می

ها  اگر آن ی، حتدر مورد عراق با رودز موافق بود گریمشتاق د استمداریس کیو حداقل 

مهم های  یسخنران نیاز اول یکیدر همه موارد اختالف نظر داشتند. دونالد ترامپ در  باًیتقر

از  حماقت و غرور"اعالم کرد که  یجمهور استیر یدایخود به عنوان کاند یخارج استیس

 یشده است. و "یگریپس از دیکی  یخارج استیفاجعه س کیان جنگ سرد منجر به یزمان پا

 یبه سخت "به دنبال متخصصان با استعداد باشد. یعملهای  دهیو ا دیجد یکردهایبا رو"قول داد 

مسلط در  راهبرد ی، چگونگیجمهور منتخب شد. در فصل بعد سیرئ ی، وشش ماه بعد

شود که کشور را به سمت  می یبررس -برتری -م قرن گذشتهین یبرا کایآمر یخارج استیس

 است. صحیحانتقاد ترامپ های  از جنبه یچرا برخ اینکهدهد و  می مانند عراق سوق ییایبال
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 دپرداز نمی بهایی برتریچرا 
 

 

را  یخارج استیمتحده س االتی، رهبران اجنگ سرد انیاز پا ژهی، و به ودهه گذشته نیچند یط

 یباور بستگ نیبه ا راهبرد نیبنا شده است. ا ییکایآمر یکه بر اساس سلطه نظاماند  دنبال کرده

است.  ینظم جهان ینقطه اصل -یقدرت نظام ژهیو به و -کایآمر یدارد که قدرت طاقت فرسا

قدرت  کیبا  ی، که معتقد است نظم جهانکند می استفاده کیثبات هژمون یاز تئور کردیرو نیا

 کیمتحده در نقش خود به عنوان  االتیاست. ادیگر  گرانیاز باز یاریاز نظم بس دارتریمسلط پا

، و جنگ یحاتیکنار گذاشتن مسابقات تسل ی، با متقاعد کردن کشورها برایابرقدرت جهان

اعتماد در برابر دشمنان  جادی، باعث ا، به نوبه خودنیکند. ا می لیرا تسهالمللی  نیب یهمکار

 ی، برخسودمند عمل کنند. در واقعو دهد تا در تجارت متقابل  می شود و به آنها اجازه می بالقوه

 ینهژمو" ای، آزادانه یخود را به عنوان هژمون کردی، رومتحده االتیا یخارج استیاز مدافعان س

کند چه  می حکم ییکه قدرت به تنها یی، جارومندهایکنند. ن می فیتوص "رخواهانهیخ یجهان

از  شیب ،آزادانه یحداقل هژمون ،به گفته مدافعان آن ایبازد.  می یو چه کس شود می برنده یکس

 اصول دارد. نیبه ا یشتریتوجه ب دیگر یشنهادیپهای  نهیگز

و  خواهد داشتاه کمتررف و ثبات ،کایکمتر آمر یبا قدرت نظام ی، جهانفی، طبق تعرنیبنابرا

بدون ترمز خواهد  نی، معادل اتوبان پر از ماشکایبدون آمر ییایدن". بودمستعد خشونت خواهد 

 یک برنامهدر یکند. و می انیبتر  آن را به طور خالصه 1جورج شولتز نیشیخارجه پ ریوز "بود.

 یدوم باز یکه از زمان جنگ جهان) یخیمتحده از نقش تار االتیاگر ا"دهد:  می حیتوض 2مستند

                                                           
1
. George Pratt Shultz 

2
. American Umpire 
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خواهد  است ندیاز هم پاش ی که در حالشیارهای  ، جهان در لبهکند ینیعقب نش (کرده است

 ".بود

. افتیرواج  1990که در دهه  ی، عبارتاست "یملت ضرور"متحده  االتی، ابیترت نیهم به

 ازیمتحده ن االتیحل مشکالت جهان به شرکت فعال ا یکنند که برا می شناسان ادعا برتری

 یادیز یزهایچ یدگاهید ننیچمنجر به بدتر شدن مشکالت خواهد شد.  تیاست. عدم هدا

کند.  می متحده فرض االتیقدرت ا ییمتحده و کارا االتیرهبران ا ینگر ندهیدرباره خرد و آ

 ستادهیقد بلند ا (ها ییکایآمر)ما "داد:  حیتوض 1998در سال  تیآلبرا نیامور خارجه مادل ریوز

 ". مینیب می همه یو خطر را برا ،مینیب می را ندهیکشورها آ ریاز سا شیو ب میا

وابسته  هژمونقدرت  کیاجرا به  یبرا یکه نظم جهان نی، ایکی ؛هامجموعه ادعاهر دو 

 یبرد و به طور منحصر به فرد می متحده از آن سود االتیا گریداینکه مورد  مین، و دواست

فصل  نیادعاها هدف ا نیا یابیهستند. ارز یبررس ستهیشا ،نقش مناسب است نیدر ا یباز یبرا

 را از بینشکست  دهیو فا نهیهز یاساس لیتحل کیدر  برتریدهد که  می انهدف نش نیاست. ا

 است. ادیز اریبسها  نهیکه هز ی، در حالزودگذر هستند ای، مزا: در واقعبرد می

المللی  نیب ستمی. سستیحفظ صلح و قدرت مطلوب الزم ن یمتحده برا االتیا ینظام قدرت

. بر باشد می ،دهند می اجازه برتریآنچه طرفداران تاثیر از تر  با دوامالملل  نیو اقتصاد بتر  منیا

ربع قرن گذشته و  یمتعدد در طهای  یریمتحده با آغاز درگ االتی، مقامات دولت ااساس نیا

را  ییکشورهاها  آناند.  کرده تضعیفرا  ی، نظم جهانشتریبهای  درگیری یانداز هبه را دیتهد

های  تا سالح رندیواشنگتن قرار بگ میرژ رییتغ ریدر مسترسند ممکن است  می کهاند  کرده قیتشو

متحده  االتیاهای  مستقل از تالشالملل  نیرا به عنوان بازدارنده بخواهند. تجارت بای  هسته

از جمله  ییجو یتالف ایمجازات  یدهایکند و ممکن است تهد می آن عمل تیریمد یبرا

 یجهان یبه بازارها یابیدست یبراها  ییکایآمر ییجانبه مانع از آن شود. توانا کیهای  میتحر

که قصد باز نگه  ستین یهنگفتهای  نهیمنوط به هز تصادفی نیست، و بنابراین عادالنه نبوده، و 

پرداخت کنندگان های  نهیفراتر از هزها  نهی، هزالح نیجهان را دارد. در هم ذهن عمومداشتن 

در خانه برخوردار  یکمتر رفاهاز ها  ییکایکشور است. آمر نیارتش ا یمتحده برا االتیا اتیمال

قرار  یشتری، در معرض خطرات بدارد یبه آن بستگ برتریکه  یگر ینظام لیهستند و به دل
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، هستند زین یلو اص یفراوان واشنگتن که از عناصر اساسهای  ، جنگحال نیدارند. در هم

 را در داخل و خارج از کشور مختل کرده است. یشمار های بی فعالیت و یزندگ

 یاریباعث شده بس کایمترادف است. مداخالت مکرر آمر ینظام یفعال شیبا ب برتری، کل در

سوال  ریمتحده را ز االتیا یجهان ی، رهبرچه در داخل و چه در خارج از کشور، از ناظران

 هژمونی یآرزو دینبا ما. ستیبحران اعتماد به نفس اساساً مسئله اجرا ن نی، اوجود نیبا ا .ببرند

 ریو سا ها ییکای. آمرمیآن باش یبرا یواقع نیگزیجا کیبه دنبال  دی. ما بامیبهتر را داشته باش

، "دنید شتریب"و  "ستادنیبلندتر ا" یمتحده مسلط برا االتیا کیاعتماد به  یبه جا نقاط جهان

به  زیصلح آم ینظم جهان کی نفعانیاز ذ یاریکنند که به موجب آن بس یطرفدار یبیاز ترت دیبا

 به حفظ آن کمک کنند. یطور معنادار

 (نه زیاد) دنیای خطرناک ما

 کاگویدانشگاه ش از 1مریاشربه آنچه جان م کای، رهبران آمرکایآمر خیسال اول تار 100در حدود 

کردند.  می کشور اعتماد نیدفاع در ا یاصل لهیوس، به عنوان نامد می "قدرت متوقف کردن آب"

. جورج را داشتند لوکس بودن انتخاب ، قدرت، ملت جوانینظام یرغم ضعف نسب یعل

از  (اقیانوس)پهنه آبی با همانطور که "داد:  حیدوستانش توض از یکیبه ای  واشنگتن در نامه

و ها  آن استیس یشدن به هزارتو دهی، مطمئناً از کشمیاگر عاقل باش "،میملل جدا شده ا گرید

 مراسمدر واشنگتن جورج کرد.  میخواه یریجلوگها  آن رانگریوهای  شدن در جنگ ریدرگ

استفاده کنند و نسبت به  "جدا و دور ما ستگاهیا"از هموطنان خود خواست تا از  یخداحافظ

 داشته باشند.  یطرف بی کشورها موضع ریسا

 االتیا ییایدر یرویکه ن ی، زمان1812کارساز نبود. در زمان جنگ  شهیهماین سیاست 

 نیرا آتش زد. اما ا یس یواشنگتن د سی، انگلبود یقو سیانگل ییایدر یرویو ن فیمتحده ضع

نبود که بتواند از خود  یتیمتحده در موقع االتی، اه قاعده را ثابت کرد. در آن زمانبود ک یاستثنائ

، متحده را تنها گذاشتند. در مقابل االتیا گرید یکشورها مصمم دفاع کند. ناندر برابر دشم

ای  بازدارنده هسته کی، از جمله برخوردار است یریچشمگ ینظام یمتحده از برتر االتیامروز ا

 ربرخوردا یراهبرد تیهمچنان از مصون ییایمتحده از لحاظ جغراف االتی، ا. در واقعبیعج

                                                           
1
. John Mearsheimer 
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و  دوست گانیو در شمال و جنوب همسا عیوسهای  انوسیاست. ما هنوز در شرق و غرب اق

 .میدار فیضع

 داتیاز تهد یگری، انواع دیخارجهای  ارتش توسط و اشغال نیزمسربر حمله به  عالوه

ها  انوسیبه اق میتوان نمی یبریحمالت سا ایای  هستههای  متوقف کردن موشک یوجود دارد؟ برا

 نجایدر ا ای -هوا نفوذ کنند ای ای، درنیزم قیتوانند از طر می هنوز همها  ستی. ترورمیکن اعتماد

بازدارنده قدرتمند در برابر  کیما ای  هستههای  که سالح یدر حال نیکنند. بنابرا رشددر خانه 

 تیاهم بی و هکرهاها  ستیدر هنگام برخورد با ترور ینظام قدرت، اما هستند یدولت گرانیباز

، که تکاریجناهای  هگرو مقابله با، اغلب در ، با کمک اطالعات به موقعامنیتیهای  است. سازمان

ممکن است  نظامی یرویهستند. استفاده از نوثرتر هستند، م یستیترورهای  با سازمانتر  یمواز

 دیبا یاتیعمل چنیناما  ،الوقوع بیکردن حمله قر یخنث یبه عنوان مثال برا ،مناسب باشدگاهی 

 ایها  ستیترور یبانیبرد و پشت می شیرا پتری  همراه باشد که برنامه گسترده احتیاطیبا اقدامات 

و خسارت  یرنظامیکه منجر به تلفات غ یبرد. حمالت نظام می نیرا از ب یدولت ریغ گرانیباز

 عکس دارد. جهی، اغلب نتدشو می جبرانی

 میتوان می خواهد داشت. ما در جهان وجود داشته و شهیهم تهدیدات، طور خالصه به

حتی با تهدیدات ، اما توانستند درک کنند نمی ما اکانیکه ن میکن ییرا شناسا یشمار بی یدهایتهد

 نیا برتری، ها انهمه مردم در همه مک یبرا دهایمقابله با همه تهد یاست. برا شتریب هم برتری

 .باشد مانند مشکالت ما زیمشکالت دور ن یدهد که حت می را نانیاطم

 ستینهیچ آرامش و صلحی 

 انیاز پا بزرگعدم وجود جنگ  کایآمر یکه قدرت نظام هستندمعتقد  یجهان برتریطرفداران 

در  ییطاقت فرساهای  جنگشاهد دنیا  20اول قرن  مهیدهد. ن می حیدوم را توض یجنگ جهان

گونه  چید. از آن زمان تاکنون هندنفر جان خود را از دست دا ونیلیمها  بود که ده ایاروپا و آس

دور های  همزمان است با شبکه اتحاد یطوالن لحص نیرخ نداده است. ا به آن ابعاد یگرید جنگ

با  است همزمان زین و ،ه استکرد جادیدوم ا یمتحده پس از جنگ جهان االتیکه ا یو برتر

متحده در طول جنگ سرد از آن برخوردار بوده  االتیکه ا ییرو به جلو ینظام ریحضور چشمگ

 نیکند. حداقل ا نمی را ثابت تیعل یرابطه همبستگاین است. اما  یافتهاز آن زمان تاکنون ادامه  و
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 گرید دالیلاز  یاریاست بس یکننده صلح و رفاه نسب نییمتحده عامل تع االتیادعا که قدرت ا

 شی، افزای، گسترش دموکراسیهسته اهای  سالح یبازدارندگ ری، از جمله تأثنیز وجود دارد

 یبه طور کلرا ضد خشونت  یهنجارها و تحول یمتقابل اقتصاد یو وابستگ یساز یجهان

 .ردیگ می نظرکمتر مد  را آنهاحداقل  ای ردیگ می دهیناد

 همانطور که ادعا ییکایآمر صلح جویی و تسکین دهندگیکه  ستیمشخص ن چنینهم

متحده در اروپا پس از جنگ سرد و به  االتیا ینظام یروهایاست. ادامه حضور ن ؤثرم ،شود می

، ترس و اضطراب را در مسکو جنگ سرد انیپس از پا هیروس یگسترش ناتو به مرزها ژهیو

ها  ییایردریو زها  یکشت نیاز احتمال استفاده از ا یبا نگران نی، چایاست. در شرق آس ختهیبرانگ

 یروی، ادامه حضور نیجهان یبه بازارها یاز دسترس یریو جلوگ یاتیحهای  بستن آبراه یبرا

 د.شو می نیاقتصاد چدر  رعابباعث ایجاد او  ندیب می مشابهیرا با هشدار  کایآمر ییایدر

 نگرانمتحده به متحدان  االتیکنند که قدرت ارتش ا می ادعا برتری، مدافعان حال نیهم در

که دونالد  ییکند. از آنجا می دفاع از خود منصرف یبرا یبخشد و آنها را از اقدامات می نانیاطم

، کند می حل شود عنوان دیکه با یبه عنوان مشکلمتحدان را  ازآزادانه  ی، خالصترامپ اغلب

بزرگ  راهبرد"، دانند. هال براندز در کتاب خود می و مطلوب یرا منطق یرفتار ننیچمقدمات 

 گرید یبه کشورها تاکند  می محافظت"متحده  االتیکند که ا می دییتأ "،در عصر ترامپ کایآمر

 مزیتا ورکیویروزنامه ن سی، ستون نو1ونسیبرنت است "خود را بسازند.های  هزاره کهدهد  اجازه

ی از جهان تا "،کرده است خدمت بهتر کایآمر "نوشت: 2015در سال  یاست. و این ایده موافق

 ."ایجاد شوند کشورهای مستقل در سیاست خارجیافراد و 

و کمک به خود  مستقل بودن، عدم وابستگیهستند که  نینگران ا ژهیشناسان به و برتری
تر هسته ای شود. ممکن است کشورهایی که از زیر چای  هستههای  منجر به گسترش سالح

 یتاکنون تعداد انگشت شمار، وسوسه شوند که خود بازدارنده باشند. اما آمریکا رانده می شوند

 نیمتحده که ا االتیا یو شرکا متحدان .دنوجود داراینگونه کشور  نیاز کشورها از جمله چند
 چنینساخت  ییتوانا، هند و پاکستان( لی)انگلستان، فرانسه، اسرائاند  کار را انتخاب کرده

 کیکه ممکن است به فکر ساخت  ییاز کشورها ی، برخگرید یاز سو. را دارندهایی  سالح

، و ممکن است در کردهمتوقف  را کار نیانجام اباشند در کوتاه مدت  یبومای  هسته یروین

                                                           
1
. Burnet Stevens 
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رسد  می ، به نظرد. از همه مهمترننظر کن دیخود تجد میدر تصم کایآمر یتیامنهای  ضمانت ابیغ

 یاز قدرت نظام یریجلوگ یتنها راه موثر براهایی  سالح چنینکشورها معتقدند که  ریکه سا

های  اتیاز عمل یمالرسد کره ش می است که به نظر یهمان درس نیاست. ا کایگسترده آمر

 آموخته است. یبی، عراق و لصربستان هیمتحده عل االتیا

 یهمه جانبه براهای  تالش" در نهایتکه  ،دهد می حیاز دانشگاه هاروارد توض 1والت ونیاست

 "نرسد. جهیاست و ممکن است به نت نهیپرهز زین (یهسته اهای  سالحگسترش )از  یریجلوگ

، همچنان دهد می متحده انجام االتیصرف نظر از آنچه اای  هستههای  گسترش سالح" 

متفاوت را در  ی، موضوع)کیتو(کاتو  موسسه، همکار ارشد 2جان مولر "نگران کننده خواهد بود.

سالح های  دیتول منعممانعت استفاده از های  نهی: هزدیمشابه رس جهینت کیگرفت اما به  شیپ

افتد که منع  می اتفاق یهنگام ژهیامر به و نیباشد. ا آن منافع از شیممکن است بهسته ای 

کردن  یدارد که با هدف خنث ازینای  رانهیشگیپهای  به جنگای  هستههای  گسترش سالح

به آنها باشد.  یابیافراد مشتاق از دست یبازدارندگ اینوپا ای  سالح هستهی  نهیپرهزهای  دستگاه

برخوردار  ییباال برتریاز ای  هستههای  است منع گسترش سالح ن، گرچه ممکسدینو می مولر

د نتوان می بازدارنده تا چه حدهای  استیس " تحت این موضوع که تی این موضوع بایس، باشد

 .قرار گیرد "دنصدها هزار نفر شو ایها  منجر به مرگ ده

 االتیا یتیامنهای  ، ضمانت. مطمئناًهستندجهانی  برتریایده در  زین یگریاشکاالت د هنوز
مضر شود که  یحاتیدر مسابقات تسل یمتحده به متحدان ثروتمند ممکن است باعث ناتوان

تحت  یبه سخت برتری، اگرچه مدافعان همنجر شد یتهاجمهای  ممکن است به جنگ تیدرنها
خاطر باعث شده  نانیامر مسلم است: اطم نیذکر کنند. ا ار رینمونه بارز اخ کی یحت تافشارند 

نظر گرفته شده بود.  کنند. همانطور که در نهیهز کمتردفاع از خود  یکشورها برا ریاست که سا
، رسانند می گرانیبه دها  ییکایرا که آمر یتیامن تی، مأموربروکی  از موسسه، رابرت کاگان

خود  یرفاه اجتماعهای  ستمیاقتصاد و س تیتقو یبرا "کند  می قیمتحده را تشو االتیامتحدان 

مقابله با  یبرا یکم دفاعیکشورها از توان  ریاست که سا یمعن نیبه ا نیا "کنند. نهیهزبیشتر 
و  سمی، تا مبارزه با ترور1990در بالکان در دهه  ی، از خشونت قومیتیمشترک امنهای  چالش

دولت در  یاز فروپاش یری، تا جلوگ2000در  قایشاخ آفر ای یجنوب یایدر آس ییایدر یددز

                                                           
1
. Stephen Walt 

2
. John Mueller 
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( در دهه ISISموسوم به داعش ) یو ظهور دولت اسالم )غرب آسیا( انهیو خاورم قایشمال آفر

 .برخوردار هستند 2010

به  دولت متحدهای  روین از استفاده ارزان یبرا یتیاتحاد امن کی فیضع یاعضا لیتما نیا

ز پرداخت سهم منصفانه خود ا برای شرکای ضعیف کهکارزار هماهنگ  کیبا  تواند نمی یراحت

 یبرا لندیما گرانیکه د ییزهایچ یکه برا ستندیمتفق ن اساسا. افراد کشند، حفظ شودخجالت می

متحده نفوذ  االتی، انیندارند. عالوه بر ا یتفاوتنیز و کشورها  نندپرداخت کمبلغی بخرند ها  آن

در  یکوتاه لیبه دل متحد یقطع شرکا یبرا دهایتهد :داردخود نسبت به رفتار متحدان  یکم

متحد  با متحده هرگز االتی. استندیدرست ن رای، زاور کردنی نیستندب میخواه می انجام آنچه ما

 نکرده است. ارتباط خود در دفاع مشترک قطع "هسهم عادالن"عدم کمک به  لیخود به دل

در  یادیز نیمتحد است که  نیا برتریمتحده تحت  االتیا یخارج استیس جهینت نیبنابرا

 زین یتعداد کم ی. حتهستند ییتوانا یاز آنها دارا یتعداد کم لیو داردها  تیمسئول قبول صورت

 دارند. ،شانبه استفاده از توان محدود لیتما

 یتیامنهای  نیتضم کهیداشته است. در حال گرید ندیناخوشا یاثر جانب کیحداقل  برتری

به مقاومت در برابر  بیمتحده را ترغ االتیاز متحدان ا یمتحده ممکن است برخ االتیا

کمتر سازنده جسارت های  متحدان به روش ری، ساکرده باشد نیچ ای هیمانند روس ییفشارها

ای  منطقه یدر برابر رقبا ایکنند  می پروا عمل بی کهاند  شناخته شده ی، برخدر واقعاند.  افتهی

 رانگریراه ممکن باشد. جنگ و نیمناسب بهتر طیکه شرا یکنند در صورت می یستادگیقاطعانه ا

از  یبراها  ی، قطعاً در گروه اول قرار دارد. سعودآغاز شد 2015، که از سال منیعربستان در 

 ازاتمج ییهوا عملیات کیها  آن زاتیقطع تجه یبرا ییایو محاصره در ها یبردن حوث نیب

 نیرتریاز فق یکیگناه در  بی یرنظامیغها  ونیلیم بر شتری، اما اثرات آن برا انجام دادند زیآم

به اثبات  متحده االتیا یو اطالعات ینظامبسیار مهم های  جهان احساس شد. کمک یکشورها

 نیمتوقف کردن جنگ و تسک یبرا یعمدتا از درخواست جامعه جهان ی. حاکمان سعوددیرس

متحده به آنها پوشش  االتیداشتند که ا نانی، ظاهرا اطمکردند می یدرد و رنج چشم پوش

و  ای صخرهجزایر  یادعا درکشور  نی، ممکن است چندحال نیدهد. در هم می کیپلماتید

 االتیباور برسند که ا نیبه ا نیشرق و جنوب چ یاهایمورد مناقشه در در مناطق کم عمق
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 حل و فصل طوالنی آن خواهد کرد و عمالً از  ینیعقب نش نیدر برابر چها  متحده از آن

 کند. می یریجلوگ

است و نه  یجهان یطوالن صلح یبرا یکاف یحینه توض ییکایآمر برتری، طور خالصه به

در جهان  یمتحده قطعاً نقش مهم االتیاست. اای  ثبات و صلح منطقه یبرا ییروین شهیهم

متحده  االتیا برتریاساساً و به ناچار از  تیکه صلح و امن می، اما اگر تصور کنداشته است

 ، اشتباه خواهد بود.ستسرچشمه گرفته ا

 ؟عدول کننده ای: شکننده یجهانحفظ نظم 

 یضرور شرفتیدر حال پ یحفظ نظم جهان یمتحده برا االتی، تسلط ارتش ااساس نیا بر

 یممکن است براهایی  مکانکمتر در  کایآمر ینظام یرویاستفاده کمتر از ن ،قتی. در حقستین

  باشد. دیصلح مف

دوم به  یپس از جنگ جهان ایمتحده در اروپا و آس االتیا ی، حضور نظامطور حتم به

. ابندیبهبود  و خود را حفظ کنندکشید  می طولآنچه که از  عتریآنجا کمک کرد تا سر یکشورها

. جان یسازنده داشته باشد. ج ینقش زین 60و  1950های  ممکن است در دهه یحضور حت نیا

های  نشانه"، به دوم یمدافعان نظم پس از جنگ جهانترین  ماهراز  یکی، یبر کنیا

مانند سازمان ملل  ییبر قاعده مندرج در نهادها یو روابط مبتن راهکارها -لیبرال سمیونالیانترناس

تواند  یم"هنجارها  نیاشاره دارد. او نگران است که ا "ییمانند چندجانبه گرا ییو هنجارها

های  ، شبکهنفوذهای  ، حوزهها ائتالفمتضاد و پراکنده از  ستمیک سیخود را به  یجا

 کنی، اگریاما در موارد د "بدهد.ای  منطقههای  و رقابت )طرفداران موازنه اقتصادی(یستیلیمرکانت

 ی، به شرطکرد یریجلوگ یحسابتصفیه  چنینتوان از  می کند که می خود را حفظ نانیاطم یبر

 .رندیدر نظر بگ را کشورها ریسا منافع مشروع کایکه رهبران آمر

به  لیبرالنظم  انی. رابرت کاگان متقاعد شده است که پاستندین بین خوشآنقدر  گرانید

، چند روز پس  2018 هیدر ژوئ یاست. و دهیاز قبل رس ای -شدن است  کیسرعت در حال نزد

 انینظام یبرا شتریبهای  نهیهزپرداخت در  یکوتاه لیاز آن که دونالد ترامپ به متحدان ناتو به دل

بوده است، در  ییکاینظام آمر یکه بستر نظم جهان کیاتحاد دموکرات"، نوشت کرد، انتقاد خود

و احتماالً زودتر  "،از مواقع یدر برخ"ادامه داد:  انهزی. کاگان غم انگ"است از هم گسستنحال 
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شکسته خواهد  زیکه آن اتحاد و آن نظم متحمل شده است ن ی، صلح جهانمیاز آنچه انتظار دار

بر  یشود. بحران جهان نمی ، اوضاع درستها نیبه بهتر دیام یبرا ام یانسان لیرغم م یشد. عل

 "سر ماست. 

 "دارد یمتحده بستگ االتیبه اعتبار تعهدات ا تیدر نهاالمللی  نینظم ب"، به گفته هال برندز

، همانطور که در دوره "نانیاطم تیو قابل کیپلماتیثبات د یبرا کایشهرت آمر فیتضع"و هر 

 ستمیبه کل س یریتواند صدمات جبران ناپذ می ،دونالد ترامپ رخ داده است یجمهور استیر

نگرانند که  یکند اگرچه برخ می انیرا ب یمشابههای  ینگران 1چینکوویفرانک ن .کندوارد 

شک دارد که  چینکووی، ن"شود یممکن است باعث سقوط فاجعه بار"ترامپ های  استیس

غفلت خوش  یحت "،حال نیبا ا" "است.  ینگران یاصل لیدل به نظم موجود یحمله مقدمات"

و  ری، بدون تعماستفاده نشودسوء اگر  یحتها  ستمیهمه س رایز"، ز خطرات خود را داردینبینانه 

وجود ندارد که ای  نشانه چیشد. ه دنگاه به گاه خراب خواه یاساس راتیمنظم و تعم ینگهدار

 باشد.  )تعمیرکار( تیکسیف یترامپ قصد داشته آقا یآقا

این مسئله دارند.  یکمتر باور رندیگ می که جشن ینظمو پایداری محققان به دوام  نیهم اما

 گرانیاز باز یاریاکنون بس رایز افتیادامه خواهد  قاًیدق زین ندهیهمچنان ادامه دارد و احتماالً در آ

، اتحاد دوم ینبود. بالفاصله پس از جنگ جهان نطوریا شهیهماند.  کرده یگذار هیآن سرما یرو

متحده  االتیا نظم یمهم برا اریبس بیرق کی -نیژوزف استال تیتحت حاکم یر شورویجماه

از  یاری، بسقاومت در برابر آن بودند. امروزهقادر به م ای لیما گرانیاز باز یکم اریو تعداد بس بود

 یحال در، هستند ی، مصمم و قوداشته است یانسان شرفتیدهه پ نیکه چند ینظم جهان نفعانیذ

مانند القاعده و داعش به  یستیلیهیهستند. اخالل گران ن فیه و ضعپراکنداغلب ها  که چالش

 .ستندینقابل مقایسه مجهز ای  ابرقدرت هسته کیبا  یسادگ

 ریقدرت و نفوذ اتحاد جماه بیرق در حال ظهور، که مسلماً در اوج جنگ سرد نیچ یحت

 یتا نابود است شده یگذار هیسرما یدر جهت حفظ عناصر مهم نظم جهان شتری، ببود یشورو

 تیاز جمله احترام به حاکم - یاتیح یانسجام هنجارها و ارزشها زانینشان دهنده م نیها. ا آن

در  دیشدهای  تیو ممنوع مردم عادی قیآزاد کاال از طر ییو جابجا جارتاز ت تی، حمایمل

                                                           
1
. Frank Nincovic 
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 باکه  به دنبال این هستند ینی، رهبران چدفاع از خود است. مطمئناًبرابر استفاده از زور به جز در 

به  یقابل توجه یای، مزاقتیخود کسب کنند. در حق یبرا ییایکار کنند تا مزا نیقوان نیا

ببینند خواهند مانند گذشته  ها نمی . آنردیگ می ، تعلقهستند یکه مطابق با نظم جهان ییکشورها

کند. در  می کردن استفاده یخنث یبرا نظم نیا یممتاز خود در باال تیمتحده از موقع االتیا که

دارد. با  می خود محفوظ یرا برا نیقوان نیمتحده اساساً حق نقض ا االتی، ابرتری، تحت واقع

 رفتهیپذتری  به طور گسترده ندهیممکن است در آ یجهان ی، هنجارهایبه طور کل ،حال نیا

  .ندکن یرویشوند و از آنها پ

به  یمتک گریاست که د افتهیدست  یاز نهادسازای  به درجهالمللی  نی، نظم بگرید انیب به

، به عالوه قدرت یچندجانبه دارا یاز کشورها و نهادها ی. تعدادستیکشور واحد ن کیقدرت 

ی معین نامها یبرا ینترنتیاز شرکت ا -یدولت ریغ یسازمانها یاجرا یالزم برا نیمجموعه قوان

اقتدار و از ای  درجه یدارا -کیالمپالمللی  نیب تهیاختصاص داده شده به کمهای  و شماره شده

توانند به  می متحده االتیا استگذارانیاست که س یزیاز آن چ شتریب اریهستند که بس تیمشروع

. اتفاقات ستین تعیین کننده صرف گری، اما دمتحده هنوز مهم است االتیجمع کنند. ا ییتنها

 دهد. می کننده رخ دیمشت تهد ایعمو سام  یراهنما دستدر جهان بدون  یخوب

 دیدن: بدون توجه به للمبین ال تو تجار برتری

محافظت از تجارت  یمتحده برا االتیکنند که ا می استدالل جویان برتری ،نکته مرتبط کی

کنند که قدرت  می استدالل نیفراتر از ا یرا حفظ کند. برخ یجهان یحضور نظام دیبا یجهان

 نیمتحده قوان االتیاست. ا یضرور یاقتصاد جهان حیعملکرد صح یمتحده برا االتیا ینظام

 طلبان برتریکند.  می کنند مجازات می یچیرا که از آنها سرپ یکند و کسان می نییتع را یباز

. اگر شود می جادیرونق تجارت ا یبرا طی، شراکشورها انیدر م یتیرقابت امن کاهش، با ندیگو می

 شیافزا، خطر جنگ داشته باشد گریبه مداخله در اختالفات افراد د یکمتر لیتمامتحده  االتیا

 را بهم خواهد زد. آزاد یبازارها این خطر و افتیخواهد 

 متحده اجازه االتیارتش ا برتریاز آن است که طرفداران تر  مقاوم اریبسالملل  نیاقتصاد ب اما

، با تجربه گذشته است 60و  1950ی  ، که مربوط به دههکیثبات هژمون یتئور پروندهدهند.  می

به عنوان  کایکنند که نقش آمر می ادعا برتریکه مدافعان  یشده است. در حال فیتضع ،کینزد
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 نیکه ا ستی، اما مشخص نبه همراه داردها  ییکایآمر یرا برا یرینظ بی منافع یجهان هژمون

 است.ها  نهیاز هز شیمنافع ب

ثابت  شهیاست هم برتریمتحده که تحت  االتیرو در ا شیپ ی، حضور نظامبه یک دلیل

کند و  می فیمنتخب را تضعهای  دولت تیغالباً مشروع یخارج یروهاینبوده است. حضور ن

 ریو تحق نهیاحساس ک نیغالباً از ا یستیترورهای  آورد. سازمان می را به وجود یمقاومت محل

، حال نیدهند. در هم شیکنند و صفوف آنها را افزا تیکنند تا از اهداف خود حما می استفاده

ر دهد تا به سرعت د می اجازه این کشورمتحده به رهبران  االتیرو به جلو ا یحضور نظام

کوچک  اسیمداخالت ادعا شده در مق نیا نکهی، با توجه به ااختالفات دور مداخله کنند. اما

که  می، دشوار است درک کنشوند می لیمدت تبد یو طوالن رگبزهای  یریاغلب به درگ

، مداخالت ارتش مناسب است. به عنوان مثال یرفاه جهان یاز آن برا یچگونه اختالالت ناش

کرده و هرج و مرج را در مناطق مربوطه  رانیکشورها را و نیدر عراق و افغانستان ا کایآمر

 گسترش داده است.

در  "یتینقش حما" ینظام میکه قدرت عظ افتی، دریاسی، دانشمند علوم س1درزنر لیدان

به همراه  کایاقتصاد آمر یبرا یادیخود منافع ز ی، اما به خودداردالملل  نیاقتصاد ب تیتثب

همراه  یاصل یایمزا": سدینو می ی. وابدی می با گذشت زمان کاهش ایمزا نی، انکهیندارد. چه ا

 جهیدرزنر نت ".ابدی می انیهمراه باشد جر یاقتصاد برتریکه با  یفقط هنگام ینظام برتریبا 

 یمنف ی، بازدهابعاد قدرت ریسا ی، به استثنایاز حد قدرت نظام شیکاهش ب"کند:  می یریگ

  "خواهد داشت.

و سلطه  لیبرال یهژمون خالص ی، منافع اقتصادیبه طور کل"موافق است.  2والت استفان

متحده  االتیا اینکه دست خطر ".باشند می ،کنند می آنها ادعا انیکمتر از آنچه مدع یجهان ینظام

از کشورها  یاز حد است. تعداد معدود شیب قطع باشد سودآور یو بازارها یاتیاز منابع ح

هستند که تجارت وسساتی م بیتخر ای "انهیگرا تیحما دیموانع جد جادیا"عالقه مند به 

وی اذعان می . "کند می رتریفقط آنها را فق" یاقدامات چنین، کنند. به هر حال می لیرا تسه یجهان

های  یریکند که درگ می مرتبط هستند و اذعان"متحده  االتیو رفاه ا یتیتعهدات امن "که  کند

                                                           
1
. Danial Derzener 

2
. Stefan Walt 
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د و به اقتصاد نکن می را مختل یتجارت جهان ایآس ای)غرب آسیا(  انهی، خاورماروپا رعمده د

 .داند می را دور از ذهن یافراط یوهایسنار چنینرساند. اما او  می بیمتحده آس االتیا

 گاهیجا لیبه دل -متحده االتیدر مورد ا -کنند که هژمون می معموالً استدالل برتری مدافعان

 نیبه دست آورد. ا زین یگریقابل توجه د یایتواند مزا می ،الملل نیب ستمیخود در س یاصل

ممکن است  ی، قدرت اصلکارساز باشد. به عنوان مثال یمختلفهای  تواند به روش می ندیفرا

، ییزورگو قیاز طر ای، مذاکره کند یعیاستخراج منابع طب یمطلوب برا طیبتواند در مورد شرا

یا در یک مدل همکاری بیشتر)امپراتوری غیر رسمی(   یمیقد یشاهنشاههای  قدرت ادآوری

در سرتاسر  تیامن نیأم، با تچنین. هم، ایجاد کنددنکه در خدمت منافع هژمون باشهای  استیس

 یکند که برا می جادیاالمللی  نیب ستمیس کی، هژمون فیضع ینظم در فضاها یجهان و با برقرار

 تر است. مناسب اقتصادتجارت و 

ها  ییکایمتحده به آمر االتیارتش ا یجهان سیپل تیکنند که مامور می ادعا چنینهم انیگرا برتری

که  میشکل دهای  را به گونه نیدهد قوان می به ما اجازه، دهد می روین گرانیبا د یدر مذاکرات اقتصاد

 موسسهکه توسط ای  مطالعه دارد. متحده االتیو مصرف کنندگان ا دکنندگانیتول یبراای  ژهیو یایمزا

پس از  یزند که سفارش تجارت جهان می نی، تخمانجام شد 2005در سال  1ترسونیپالملل  نیاقتصاد ب

 . دیافزا می متحده االتیدالر به اقتصاد ا ونیلیتر 1هر ساله  1945سال 

 یعمل یو مجر گر، قدرت مسلط متحده به عنوان سلطه االتیاما ظاهراً ا ،اند فهمیدههمه  مطمئناً

 خاطرنشان یآور ، متخصصان فنادعا نیاز ا تیسود را دارد. در حما نیشتریب ،یجهان یهنجارها

را تری  فیضع کنانیتوانست باز می دوم اغلب یمتحده پس از جنگ جهان االتیکنند که ا می

کرد و  دیاتحاد را تهد ی، واشنگتن شرکایخود کند. در موارد متعدد یاز رهبر یرویمجبور به پ

 تیخواست ظرف می که یهنگام ژهی، به وتن بدهندخود های  آنها را مجاب کرد که به خواسته

های  یرانکه نگ یاز حد توان خود حفظ کند. در موارد شیبهای  نهیهز یمتحده را برا االتیا

 دالر اقدام کردند. تیتقو یمتحده برا االتی، متحدان اافتی شیافزا یتورم

متحده را  االتیخود ا یمتحده اغلب رفاه اقتصاد االتیگذاران ا استی، سگریاز طرف د اما

 سی، مطالعه فرانسعنوان مثالکنند. به  می ، از جمله منافع متحدان ماکیتیمنافع ژئوپل یفدا
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 االتیا استیس در 1960ه و اروپا در دهه متحد االتیا نیب یاقتصاد راثیدر مورد م 1نیگاو

که مقامات  ی. هنگامرا یافت "کیتیمنافع ژئوپل یبرا یاقتصاد یمکرر فداکار یالگو"متحده 

رفع مشکالت  یبرا شتریآنها ب ازاتی، امتکردند میواشنگتن تعظهای  در برابر خواسته ییاروپا

 بود. شانیمتحده در کشورها االتیا یشده توسط حضور نظام دیحداقل تشد ایشده  جادیا

 افتهیمتحده کاهش  االتیا برتری از یاقتصادخالص ، منافع جنگ سرد انیزمان پا از

داشتند  لیتما یتیامن انیاز مشتر ی، تعداد کمتریشورو ریاتحاد جماه فروپاشیاست. به دنبال 

کرده بود  رییتغ دیتهد تیبه واشنگتن موکول کنند. ماه را یاقتصاد استیامور تجارت و س که

 در دالر ستمیس یبرا یعملهای  نهی، گزبود تغییرکه در حال المللی  نیب یدو نظم اقتصا

ضربه مهم را به  نیدوم 2008 سال یرا به آنها ارائه داد. بحران مال ۷0و  60، 1950های  سال

 االتیا یو اقتصاد ی، با کاهش سلطه نظامبه جلو یمتحده وارد کرد. با نگاه االتینفوذ ا

 شتریخود ب یدر گرفتن منافع برا کایآمر یی، توانایالملل نیب گرانیباز ریبا سا سهیمتحده در مقا

 . ابدی می کاهش

فروش در  یبرا ییکایآمرهای  شرکت ییاست که توانا نیا گریمشکوک د شنهادیپ

 االتیکه در خارج از ا ییکاالها یبرا ییکایو ذائقه مصرف کنندگان آمر یخارج یبازارها

 نی. با اردیگمیمتحده قرار  االتیا یقدرت نظام یکاهش نسب ری، تحت تأثشوند می دیمتحده تول

، داشته باشند یخارجهای  یریبه مداخله در درگ یکمتر لیمتحده تما االتی، اگر رهبران احال

 ۳پرس یج لی، دار2گولز نیوجی. افتیخواهد  شیتجارت ادامه خواهد داشت و احتماالً افزا

 ییکایآمر یروهاین نیا"، گویند میگرایان  یاز برتر یدر انتقاد اساس 4یم. ساپولسک .یهارو

مصرف کنندگان  یرا برا ییکایآمر اتکه محصوالت و خدم ستندیمستقر در خارج از کشور ن

 یو بهره ور کایآمر ییشکوفا ری، تصوییکایآمر یکاالها تیفیک نی، اکنند می جذاب یخارج

 ".است ییکایکارگران آمر

متحده  االتیاز اصرفا متحده  االتیاظهار داشتند که اگر ارتش ا برتری گرایان، سرانجام

 نیمتحده دارند. با ا االتیبا ا یبه قطع معامالت تجار لیتما یشتریب ی، کشورهامحافظت کند
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 یتجار یشرکا نیب یتیروابط امن تیماه ریتحت تأث اریبس یمذاکرات چنینکه  ستین یهیحال بد

 ی، حتبفروشند نیمصرف کنندگان کره زم نیاز ثروتمندتر یبه برخ لندیما ردماز م یاریاست. بس

 نیکنند. در هم می دفاع داتیمتحده قول ندهند از آنها در برابر تهد االتیا استگذارانیاگر س

ترک  یمتحده برا االتیا یدهایتهد رایدشوار است ز یتیامنهای  یاز مشتر ازی، گرفتن امتحال

دفاع  ازیامت یبرا" گرانیبه دها  ییکایآمر برتری رسد می ، به نظرطور همسانب. ستیاتحاد معتبر ن

   پردازند. می پول "از آنها

، است و برعکس دیصلح مف یدهد تجارت برا می وجود دارد که نشان یادیز یخیتار شواهد

متحده در  االتیا ینیزم یروهای، به نیتجار انیتواند منجر به جنگ شود. جر می موانع تجارت

 یماهایهواپ ای ایمتحده در در االتیا ییایدر یروینهای  یکشت یحت ایخارج از کشور های  گاهیپا

هر  باًیندارد و تقر (Leviathan)اتانیبه لو یازینالملل  نیندارد. اقتصاد ب یدر آسمان بستگ ییکایآمر

 است. دهید بی، آساعمال نفوذ کند یکند از نظر نظام می زمان که عمو سام تالش

، کند می فایا یتجارت جهان لیدر تسه کایرا که ارتش آمر ینقش برتری گرایان، یطور کل به

 نیکنند. در بهتر می آشفتهدر بازارها را  کایآمر ینظام تیفعال زانیدهند و م می بزرگ جلوه

حال  نیو در ع دولبه یری، شمشلیبرال تجارت نظمهنگام دفاع از  کای، تسلط ارتش آمرحالت

 است. پرهزینه

 شتریب ازی، اما نادیز نهیهز

متحده در  االتیارتش اهای  نهیجهان دارد. هز ارتش نیو گرانتر نیبه توانمندتر ازین برتری

 یدفاعهای  نهیمانده است. هز یجنگ سرد باق نیانگیباالتر از م اریو بس یخیتارهای  اوج یکینزد

بوش  ویدوران جورج دبلهای  نهیاز هز شیب ادیز فبا اختالدر هشت سال دوران باراک اوباما 

درصد  1۷ باًیتقر، نرخ تورم لی، پس از تعد2016تا  2009های  ساالنه در سال نههزی. متوسط بود

 .بود 2008تا 2001از سال  شتریب

 االتیارتش اهای  نهیهز شتریخود توسعه ب یجمهور استیدو سال اول ر یترامپ ط دونالد

زند که  می نیو بودجه تخم تیری، دفتر مدها شیافزا نیا جهیمتحده را بر عهده داشت. در نت

باشد و  می 2019از سال قبل در  شتریدالر ب اردیلیم 5۳.4 یدفاع مل یشده برابینی  شیپهای  نهیهز

از دوره  شتریدرصد ب 14.6 ،دالر برسد اردیلیم ۷84.9به  2024سال های  نهیکند هز میبینی  شیپ
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، کایدر ارتش آمرهایی  نهیهز چنین شیافزابا دو دهه گذشته  ی، در طنیپنج ساله قبل. با وجود ا

 یادگآم کایهستند که ارتش آمر نینگران ا یمل تیاز کارشناسان امن یاریگذاران و بس استیس

 یبحران قدرت نظام" فیبا توص یدفاع مل راهبرد ونیخود را ندارد. کمسهای  تیانجام مامور

 یکشور ناکاف ندهیمقابله با خطرات فزا یبرا کایآمر ینظامهای  ییتوانا"، گرفت جهینت "کایآمر

 ((NDSدولت ترامپ )  یدفاع مل راهبرد)مطلوب  جینتا ایآ "پرسد می را سوال نی، و ا"است

از گزارش، منتشر  یگرید یدر جا ".ابدیشده تحقق بینی  شیمنابع پهای  تیتواند در محدود می

قادر نخواهد دفاع وزارت  یافبدون منابع اض"، دهند می هشدار سرهای، کم2018شده در نوامبر 

 یشتریب تیو جد تیفور دیبا یبودجه دفاع مل نیرا برآورده سازد. در تأم NDS یبود جاه طلب

 "وجود داشته باشد.

، گانیرونالد ر یتویانست ری، مد2روگیر زاخیمو 1کیل  انج، سناتور سابق ونیسیعضو کم دو

، اما آنها شدند ینظامهای  نهیهز "ساالنه یدرصد رشد واقع 5تا  ۳"کردند و خواستار یریگیپ

 یجهان یراهبرداهداف "به  دنیرس ی، برایگذار هیسطح سرما نیبا ا یحت"هشدار دادند که 

 چنین شیکه افزا است نمودهمطالعه محاسبه  کی".زمان الزم است شتریب ایدهه  کی "کایآمر

از  شتریدرصد ب 51 ای، 2024دالر در سال  اردیلیم 9۷2تواند بودجه پنتاگون را به  می یابعاد

متحده به همان  االتیا یکه الزامات دفاع بحث نماید یکیاگر  ی. حتبرساند 2018 یها نهیهز

حفظ برای صرفاً ها  نهی، هزکنند می صداها ادعا نیکه ا هستند ریو انعطاف پذ نیسنگ اندازه

  .هستند شیموجود به وضوح در حال افزا تیوضع

ما از های  نهیهز یوقت یحت میرسد ما عقب هست می است که چرا به نظر نیاتر  بزرگ مسئله

، فعال فهیوظ یروینهفته است که ن تیواقع نیدر ا حاتیاز توض یباال است. بخش یخینظر تار

 تجهیزو  دهیبهتر آموزش د چنین، اما هماستتر  نسبت به زمان جنگ سرد کوچکاگرچه 

 زینبرد ن طیدر شرا زاتیتجه نیا یو نگهدار ینظام دیجد زاتیتجه توسعههای  نهیشود. هز می

 یبهره بردارهای  نهی، دفتر بودجه کنگره گزارش داد که هز201۷ل است. در سا شیدر حال افزا

بلند مدت سازگار  یبا روندهاکه  خورد می را یدرصد از کل بودجه دفاع 50 باًیتقر یو نگهدار

به طور  (یو نگهدار اتیعمل)چند دهه گذشته، بودجه  یط"کرد:  نشانگزارش خاطر نیبود. ا
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دهد.  می لیاست، که سهم در حال رشد بودجه وزارت دفاع را تشک افتهی شیافزا یقابل توجه

 "فعال انجام شده است. یکاهش تعداد پرسنل نظام ایماندن در صورت ثابت  یرشد حت نیا

ناخالص  دیاز تول یهم به عنوان سهم ینظامهای  نهیکنند که هز می خاطرنشان برتریمدافعان 

 نشان نی، استین ادیز ژهیو طوردولت بهای  نهیاز کل هز ی( و هم به عنوان سهمGDP) یداخل

 رایگمراه کننده است ز زین نی. اما امیرا بدست آور یشتریب یقدرت نظام میتوان می دهد که ما می

 یتفاوتم یاتید و درآمد مالنکن می رقابت یداخلی  مورد عالقههای  با برنامه ینظامهای  نهیهز

نسبت به  یشتریب دیتهد ،دیگربا همبودجه  یکسر شیو افزاها  نهیهز شیافزاکند.  نمی جادیا

 یدفاع مل راهبرد ونیسیاست. کم کایبلند مدت آمر ندهیآ یما برا یدشمنان خارجترین  یموذ

دولت و کاهش های  نهیهز شیافزا دیگذاران با استیس": سندینو می سرهایمکند. ک می موافقت

، کنند می را برآورده یسخت مالهای  نهیکه گز داریناپا یرا به عنوان روندها یاتیمال یدرآمدها

 "کنند. یبررس

 یتالش جد چی، ههر دو ای یاجبارهای  نهیکاهش هز ای یاتیمال یدرآمدها شیافزا بدون

به  دنی، ثبات بخشیتالش چنینشود. بدون  نمی در حال رشد انجامهای  یپرداختن بده یبرا

 یاست. کنگره به جا رممکنیغ یدفاع کافو تامین بودجه و حفظ  نیتأم ،کشور یامور مال

کل  دی، باکشور یمشکالت مال حل یبرا یبه عنوان راه حل یاعدفهای  بودجهمشاهده کاهش 

تر  با ثبات یمال هیپا کی، تا کشور را در کند نییرا تع اتیو مالها  آمددر ژهی، به وبودجه فدرال

و احتماالً -دردناک خواهد بود. با گذشت زمان کامالً یطیشرا چنینقرار دهد. بدون شک در 

 راهبردبودجه کامل  نیو تأم ماتیتنظ نیعدم انجام ا-میزودتر از آنچه انتظار دار یلیخ

 بدون شک بدتر خواهد بود.  کایآمر یدفاع

که مردم کاهش  ردوجود دا یاگر شواهد -به نظر برسد یمنطق شنهادیپ کیممکن است  نیا

متحده را در  االتیا یخارج استیستا ، مثال ی، براکنند می را تحمل یو خدمات درمان تیامن

 یبرا ازیممکن است ادعا کنند که منابع مورد ن برتری. مدافعان -دننخود حفظ ک یفعل ریمس

نفر معتقد است که  کیتنها  ییکای، اما از هر چهار آمرشود می افتی یبه راحت راهبرد نیا یاجرا

قاطع معتقدند  تیکه اکثر ی، در حالکند می را صرف ارتش یکم اریبسهای  نهیکشور هز نیا

 کایارتش آمرهای  نهیهز رهاسی، اگرچه کمضمناست. دربوده  یقو یارتش از قبل به اندازه کاف

 االتیا یخارج استی، اما سدهند می نشانشود را  می تپرداخ "دفاع مناسب کی"برای  که
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متحده متمرکز  االتیا یاتیو به دفاع از منافع ح تیصرفاً به دنبال کفا اولویتمتحده تحت 

اما دفاع از متحدان  ،ستا گرانید یبرا تیامن نیتأم چنینمتحده هم االتیکالن ا راهبرد. ستین

 به نظر دیقرار دارد. به خصوص بعها  ییکایآمر نهیهزهای  لویتواترین  نییما به طور مداوم در پا

هر  ای شتریب ی، بدهتر نییپا یداخلهای  نهی، هزشتریب اتیمال لیبا کمال مها  ییکایرسد که آمر می

خود را ادامه دهند. به  یدفاعهای  نهیمتحده بتوانند هز االتیسه مورد را تحمل کنند تا متحدان ا

اما ، دهد رییتواند ذهن مردم را تغ می خوب یابیبازار راهبردمعتقدند که  انیگرا تقدمرسد  می نظر

 متحده آگاه هستند و به نظر االتیا یخارج استیسهای  نهیاز هز یاز قبل به خوبها  ییکایآمر

 .ستندین یدیجدهای  حفظ آن مخالف بحث یرسد برا می

از  یاریقرار گرفته است. در ظاهر بس اولویتاست که در قلب  یخنجر یاسیس تیواقع نیا

 اولویت یمقدماتهای  نهیبرخوردار هستند. اما هز کایآمر ینظام تیسلطه و فعال یایاز مزا مردم

و خطرات اند  است که هنوز متولد نشده یمتحده و کسان االتیا یکنون انیبر عهده مود شتریب

 ییایو تفنگداران در ییهوا نیروی، سربازان بهفقط  باًیبدن تقر یااعضقطع و  یمربوط به زندگ

متحده  االتیپرسنل ارتش ا ،کاراین ادامه  یفقط برا، شود. همانطور که قبالً اشاره شد می متحمل

متحده مجبورند  االتیا انیمستقر شوند و مود یشتریکار کنند و مدت ب شتریمجبورند ب

، از مواد منفجره خام گرفته تا فمختلهای  فن آوری. گسترش صرف کنند یشتریبهای  نهیهز

بزرگ و  متحده االتیا چالش با زین فینسبتاً کوچک و ضع گرانیباز یبرا ی، حتشرفتهیپ کیربات

 ،یمانند کره شمال یریفق اریبس یکشورها و واقعاً مصمم یقدرتمند را آسان کرده است. کشورها

 کنند. دیتول پیشگیرانه حمالت یبراای  هستههای  توانند سالح می

دفاع  راهبردکنند.  می درک یچالش را به خوب تیمتحده ماه االتیا یمل تیارشد امن مقامات

 "روندها" یکند و برخ می صحبت "و مخل ترتر  جنگ کشنده دانیم کی"دولت ترامپ از  یمل

سند  نیکشد. در ا می به چالشرا  "از تهاجم یریجلوگ یما را برا ییتوانا"کند که  می را نگران

 یجهان ریدهند و تأث می خود را از دست ادمعتمتحده ا االتیاست که متحدان ا شدهبینی  شیپ

 یشتریمنابع ب"متحده متعهد شوند  االتیا یاتیمال انیمود نکهیمگر ا ابدی می متحده کاهش االتیا

  "ما اختصاص دهند. یرقابت تیمز میتحک یبرا داریتالش پا کیرا در 

، یراهبردمطالعات المللی  نیشده توسط موسسه ب ی، بر اساس ارقام جمع آورمجموع در

 هیو روس نیاز چ شتریسه برابر ب بایو تقر یکشور بعد 9از  شتریمتحده در حال حاضر ب االتیا
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در کنگره و  گون، رهبران پنتاوجود نیکند. با ا می امور نظامیخود را صرف  یمالهای  نهیهز

، یدفاع مل راهبرد ونیسیکم یاز جمله اعضا دیگرکارشناسان  چنیندولت و هم گرید یجاها

که متعهد به حفظ  یخرج کنند. هرکس زیرا ن یشتریبهای  نهیهز دیباها  ییکایهمه معتقدند که آمر

 چنینهمها  و قابل کنترل است. آن یانجام آن منطقهای  نهیمعتقد است که هز د،باش برتری

 .باشد می ازیمورد ن یاضاف نهیزمعتقدند که ه

 االتی، اباشد ی. اگر واقعاً ضرورستینقص آن ن نیبزرگتر اولویت و برتری زیاد نهیهز

، همانطور که در حال نیرا صرف ارتش خود کند. با ا یشتریبهای  نهیتواند هز می متحده احتماالً

 نهیبه هز ینظامهای  نهیهز شیبه افزا یعالقه چندانها  ییکای، آمرداده شد حیتوض سطور گذشته

 .کنند یملت سازخود، خواهند در خانه  می دهند. آنها نمی نشان یداخلهای  اولویت

حفظ  ایمتحده و  االتیا تیحفظ امن یاست که برا نیا برتریدیدگاه در  یاصل مشکل

 انیپس از پا کایآمر یطرفداران تسلط نظام نی. اولستیالزم ن برتری ،جهان ای کایاقتصاد آمر

 کیمتحده  االتیشود. امی آن تمام  سوخت تیتوانستند تصور کنند که در نها نمی جنگ سرد

مختلف مستقر کرده های  در مکان یهر زماناز  شتریو آن را ب دهرا حفظ کر ینظام میدستگاه عظ

را گسترش داده و بندرت  کایآمر یمتحده نقش جهان االتیگذاران ا استیاست. رهبران و س

از  یریجلوگ یاست که برا نیا برتری یاصل هیرا در نظر گرفتند. فرض یقابل قبولهای  نهیگز

به  یو امکان تجارت جهان بیو غر بیعجهای  چیمارپ جادیو ا تسلیحاتیخطرناک های  رقابت

 نسبت به آن زمان بود.تری  بحث گسترده ستهیفرض شا نیاست. ا ازیقدرت مسلط ن کی

متحده  االتیبزرگ ا راهبرداست. اما  دهیرا به چالش کش یمقدمات یفصل ادعاها نی، اتاکنون

باور غلط خاص درباره  کیامر به  نیا رایاشکال است ز یدارا زیبنا شده ن برتری هیکه بر پا

قدرت  نیا زمتحده در استفاده ا االتیا یینابجا به توانا عتمادو ا 21در قرن  یکاربرد قدرت نظام

 کرد. میخواه یمشکالت را بررس ایندارد. در ادامه  یبستگ

 قرن شکست ربع کی -یقدرت نظامهای  محدویت

است و  "یضرور یملت"متحده  االتیدارد که اباور  کسی نیست که تنها تیآلبرا نیمادل

های  دهه یباورها برا نی، ا. در واقعنندیب می را نیو دورتر از ا ستادهیبلندتر اها  ییکایآمر
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و ها  دموکرات یجمهور استیمتحده را تحت ر االتیا یخارج استیگذشته س

 اند. هشکل داد انخواه یجمهور

 االتیکه ا ی، در حالها این باعث انعکاس خود شود. پس از همه دیبا ییبه تنها ثبت ردپا

را  ندهیتواند آ نمی . در واقعستی، همه کاره نکشور قدرتمند است کیبه وضوح  کایمتحده آمر

 ی. وقتگری، چه رسد به خطرات دکند نمیبینی  شیپ ی. خطرات مربوط به خود را به درستندیبب

 یبا چنان دقت رویاستقرار ن یبرا ییفرمول جادو کی نیخورد. ا می اغلب شکست ،کند می عمل

شکل دهد که به نفع ای  را به گونهالمللی  نیبهای  ستمیس یکشف نکرده است که بتواند به راحت

، به میرژ رییمتحده در تغ االتیاهای  د. با توجه به تالشننرسان بیآس ید و به کسنهمه باش

اظهار داشت،  2016سابق ستاد مشترک ارتش، در سال  سی، رئ1مولن کیما اداری، درعنوان مثال

 جهینت یمورخ نظام 2چیواندرو باچو به طور مشابه ".میهست در مقابل خیلی فقط صفر ما"

 نیمتحده هنوز به دنبال اول االتی، ارتش اکمیو  ستیدر طول قرن ب باًیدر جنگ تقر"که ردیگ می

 ."خود است  یروزیپ

 واند  عالقه بی یجهان سینقش پل یفایا یدر سراسر جهان برا گرانیکه د ستیتعجب ن یجا

متحده  االتیرهبران ا تیحسن نهای  به حرف یحت یاریمتحده اعتماد ندارند. بس االتیبه ا

از مردم در سراسر جهان خواست  ۳ویپ قاتیکه مرکز تحق ی، هنگامقتیاعتقاد ندارند. در حق

پنجاه درصد حدود  ی، تعداد قابل توجهخود را ذکر کنندبوع تم یورهاکش یدهایتهد نیبزرگتر

خود  دیتهد نیمتحده را به عنوان مهمتر االتیا ،کشور مختلف 9پاسخ دهندگان در  شتریب ای

درصد(،  ۷0) ی، کره جنوبدرصد( ۷2) هیترک همانند مانیپهم ، از جمله متحدان کردند یمعرف

 .درصد( 59)  ایدرصد( و اسپان 61) کی، مکزدرصد( 62ژاپن )

 در یواقع لیآنها غالباً تما زهیمتحده خوب است. انگ االتی، منظور رهبران اموارد شتریب در

صلح و رفاه است. اما آنها در باور  یمناسب برا یبه روشهاالمللی  نیب ستمیشکل دادن به س

 اشوند. ب می بیباعث آس تیکنند و در نها می بزرگ را دارند اشتباه یانجام کارها ییتوانا نکهیا

 تیامن ،برتریایده ، متحده االتیقدرت و نفوذ ا یابزارها ریارتش نسبت به سا دادن به اولویت

 ینبردها ریمتحده درگ االتیدهد که ا می شیاحتمال را افزا نیکند. ا می فیرا تضعها  ییکایآمر
                                                           
1
. Mike Mullen 

2
. Andry Bachovic 

3
. Pew 
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رساندن قابل قبول آن  جهیبه نت تیمتحده مسئول االتی، اشدن ریشود. پس از درگ گرانید

اغلب  یمداخالت فرد نیخواهد بود. ا و کوتاهی مقصر آن قصور ای ردیگ می هدهرا به عها  جنگ

به  یلیتما رندگانیگ می، اما تصمشوند می به باتالق لیاست تبد رممکنیغ یروزیکه پ یدر مواقع

 رود. می شیمرحله پ نیمعموالً در چند ندیفرآ نیکار ندارند. ا نیترک ا

از  ی، برخبشریرنج  یبرا یخبرهای  رسانه مارگونهیبا کمک جاذبه ب دی، کاخ سفنخست

بود. در  تیبه کو حسینحمله صدام  نی، ابوش ویکند. از نظر جورج دبل می بازنماییرا ها جنگ

 یرا برا ییکایگرفت که تفنگداران آمر میتصم چنین، بوش همیجمهور استیر یانیپا یروزها

را به ارث برد و آن را  تیمأمور نیا نتونیکل لیبفرستد. ب یبه سومال قیعم یحطاز ق یریجلوگ

، برود. کردند می به غذا را کنترل یکه دسترس یگرفت به دنبال جنگ ساالران میگسترش داد و تصم

به ها  محافظت از مسلمانان در برابر صرب یرا برا ییکایآمر یروهاین ی، ویبعدهای  در سال

سپتامبر متزلزل شد و متقاعد  11، که از حوادث بوش ویو بعداً کوزوو اعزام کرد. جورج دبل یبوسن

 انی، متعهد شد که به استبداد در جهان ما پااست سمیترور یبرا یدرمان یکه دموکراس ه بودشد

 یباعث مداخله نظام یبیدر شرق ل یبه شهر بنغاز یمعمر القذاف دی، تهددهد. از نظر باراک اوباما

، که به طور دونالد ترامپ یشد. حت نیدر زم یبیل انیاز آسمان و کمک به شورش تحدهم االتیا

 بیفر میجمهور تسل سی، به عنوان رئزد می غیخود را ت انینیشیپ ندیناخوشا اقداماتمعمول 

اسد  میمجازات رژ یرا برا هیدر سور یبه اهداف یحمله موشک دستوربار شد و دو انهیمداخله جو

( ۳به بخش  دیدر آنجا صادر کرده است )نگاه کن یدر جنگ داخل ییایمیاستفاده از سالح ش لیبه دل

 رد.ب بکاردر ونزوئال را  1مادورو کوالسیدولت ن یسرنگون دهیا چنیناو هم

 االتیشود که اقدام ا می جمهور متقاعد سیند. رئنک می یرویپ یمشابه یمورد از الگو هر

متوقف  ای-رنج بزرگ کیاز  یریجلوگ ایعمل تجاوزکارانه  کیمعکوس کردن  یمتحده برا

. بحث را ضروری می سازدمتحده  االتیا ینظام یروهایاستقرار ن -کردن آن قبل از آغاز 

 تیمز لیبه دل دیمتحده اغلب ناقص است. کاخ سف االتیبودن اقدامات ا زیمآ تیموفق رامونیپ

بحث تسلط دارد. مخالفان  نی، بر ابه رسانه ها باال یدسترس، از جمله جمهور سیرئ ینهاد

 .معموالً از اطالعات کافی برای تشکیل مبارزه علیه آن برخوردار نیستندنظامی مداخله 

                                                           
1
. Nicolas Madoro 
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که  رندیگ می را به کارهایی  روایتدهند اغلب  می لیکه پرونده جنگ را تشک ی، کسانواقع در

دهد  می را که نشان یحال اطالعات نی، در عدهد می شیرا در مردم افزا نگرانی ای یخشم عموم

کنند. معاون  می ، سرکوبباشد کنند می ممکن است دشوارتر از آنچه مدافعان ادعا ینظام تیمامور

و  یمأموران عراق انهیدر مورد جلسات مخف 200۳و  2001های  در سال نیچ کیس جمهور دیرئ

 یمدرک چیمتحده ه االتیا یاطالعاتهای  آژانس هرچند سپتامبر صحبت کرد، ازدهی انیماربایهواپ

را که جنگ در عراق  شنهادیپ نیدر دولت بوش ا گرینکردند. افراد د دایآنها پ یبر وقوع واقع یمبن

گرفتند.  دهی، نادداشته باشد نهیدالر هز اردیلیداشته و صدها م ازین رویاست به صدها هزار ن مکنم

 نکهیا طرح یحت لیبه دل 2ینسکیش کیستاد ارتش ار سی، و رئیاقتصاد ی، مشاور عال1یندزیل یرل

و  بحثدر  یروزیپس از پ دی، از کار اخراج شدند. کاخ سفستی، ارزان و آسان نعیجنگ سر

کند و مصمم است که افراد بد را  می یخارج جنگی ری، کشور را درگنابرابرکوتاه مدت و  یگفتگو

 عیورود سر یبرا زهیوجود نداشته باشد. انگ تیحما یبرا یاگر افراد خوب یحت ،شکست دهد

در  یریرگد رامونی، کل بحث پشود. به عنوان مثال می متحدان بالقوه یکاف یاغلب مانع از بررس

 .دیکمتر از سه هفته طول کش 2011در سال  یبیل

 ۳عراق یمل. کنگره ابندیشوند بر گفتمان تسلط  می عالقه مند تبعیدی، افراد گریدر موارد د

 نیمجاهدفرقه انجام داد و  صدام حسین یبه سرنگون یمنته یکار را در سالها نیا

در  یکارشناس جد چیکار را کردند. ه نیهم رانیدر ا نظام رییبا توجه به تغ زین 4خلق)منافقین(

با دوام در تهران  یاسیس یتوانند نظم می)منافقین(  خلق نیکه مجاهد ستیمعتقد ن رانیا استیس

. نددید INC یژگیاز و یهمانطور که کارشناسان عراق قاًی، دقکنند جادیا انقالب اسالمیپس از 

 .در واشنگتن مهارت دارند یبانیپشت کسبدر ها  نوع سازمان نیاما ا

گسترده  اریرا بس تی، موفقشوند ریدرگ یکه به طور نظام یمتحده هنگام االتیا رهبران

 یبرا کایمردم آمر تیحما ای، اما فاقد منابع و کنند می نیی، اهداف بزرگ را تعکنند می فیتوص

احساسات و نه  اساس، اغلب بر را یروزی، آنها پگریبه آنها هستند. در موارد د یابیدست

است: بینی  شیقابل پ جهی. در هر صورت نتکنند می اعالم عیسر یلیخ یمحاسبات راهبرد

                                                           
1
. Lari Lindzi 

2
. Erik Shinski 
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حل و فصل  کی جادی، مدتها قبل از اچند ماه یبوش ط ویجورج دبل، شکست. به عنوان مثال

 یبیل ییکای، مقامات آمربیترت نی. به هم"محقق شده است تیمأمور"، اعالم کرد داریپا یاسیس

ما "، 1نتونیکل یالریامور خارجه ه ری، وزی، و پس از قتل قذافخواندند "نمونه داخلهم کی"را 

را  ییکایشده در هر دو کشور اعتماد مقامات آمر جادیهرج و مرج ا "که او مرد! میدی، دمیآمد

مطرح  خزانه ازشده  تپرداخ هزینهرا در مورد  یادیزواالت و ساز بین برد  یزینسبت به هر چ

 کرده است.

بلفر  عالیمرکز  یبرا گزارشی، در 2، آلن کوپرمنیبیل در خصوصعنوان مثال،  به

های  را حدود شش برابر و تعداد کشته یریاقدامات ناتو مدت درگ"گرفت که  جهی، نت۳هاروارد

 سمیکالی، رادبشردوستانههای  ، رنجکه نقض حقوق بشر یدر حال آن را حداقل هفت برابر کرد.

اوباما با توجه به  دیشاکند.  می دیتشد زیآن را ن گانیو همسا یبیو گسترش سالح در ل یالماس

 نیرا به عنوان بدتر یقذاف یپس از سرنگون یبرا یزیسرانجام عدم برنامه ر، ها تیواقع نیا

کار "مداخله  نکهیبر ا یاعتقاد خود را مبن چنین، گرچه او هماو یجمهور استیاشتباه ر

 شینما کی"و  "آشفته" یبیاجازه داد که ل ی، وگرید یاظهار داشت. در فرصت "است یدرست

 . "باشد یطانیش

 رید یلیاوباما معموالً خ همانطور که دربارهو  باشد می نادر یدرون نگراعتراف و  چنیناما 

 زیچ یبه تالش برا ازیگذاران ن استی، سشود می نمایانکه شکست  ی، هنگامموارد شتری. در ببود

 یدو برابر شود. معرفتالش است که  نیا زهیانگترین  جی، اما رادهند می صیرا تشخ یگرید

 یریدرگ قیاز طر ای یمتحده به مبارزان محل االتیاهای  کبه عنوان کم ای، یاضاف یقدرت نظام

 از خشونت دامن یکند و به سطح باالتر می تیرا تقو یری، درگییکایآمر یروهاین میمستق

 به ندرت موفق گانگانیشده توسط ب لیتحم میرژ رییدهد که تغ می نشان قاتیزند. تحق می

وسط میدان را که در  یگناهان بی رنجاغلب  یداخلهای  در جنگ یشود و مداخله خارج می

که جنگ قبالً  ودش می گفته کای، به مردم آمرحال نیعکند. در  می یطوالناند  گرفتار شده جنگ
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 ونیزیشود و اخبار تلو می جنگ از حافظه کمرنگدر ادامه . است نزدیک یروزیپ ایشده  روزیپ

 شوند. می اخبار آناز پخش  نعما گرید

، مقامات بپردازندبا مشکل بدون ابهام  به مقابله شوند ، اگر مجبورصورت مداخله مداوم در

 کایکنند که آمر می ادعاها  کنند. آن می شکست بزرگ را دنبال کیاز  یریصرفاً جلوگ ییکایآمر

 یردپا کی در عوض ، یعموم زیناچ تی، با توجه به حمادور شود. امااز این جنگ تواند  نمی

کند  می یریدر داخل جلوگ یاسیس هیبه صرف سرما ازیاز ن راهبرد نیکنند. ا می انتخاب ساده را

 یی نسخه نی، ا. به طور خالصهستین یدر خارج از کشور کاف یواقع یروزیبه پ یابیدست یاما برا

 باتالق است. یبرا

استفاده از زور اغلب  قیاز طر رییتغ جادیا یمتحده برا االتیاهای  ، تالشیزیطرز غم انگ به

برعکس آنچه طرفداران  قاًی، دقده استش نهی، خشم و کتر قیعمهای  یری، درگیثبات بی باعث

)غرب  انهیخاورم نگاه ندارد به که نیازموارد  نیاز ا گرید یکیاند.  وعده داده یمداخالت چنین

از  تیشده است. حما یمتحده منف االتینسبت به ا یکه نگرش عموم یی، جااستآسیا( 

شکست  نیا یاساس لی. دلمتزلزل شد زیاز حقوق بشر ن تیو حما یاقتصاد ی، آزادیدموکراس

به قدرت خود در شکل دادن به حوادث در  یادیز باور زین ییکایاست که مقامات آمر نیا

 .رندیگ نمی در نظررا اعمال خود  یو اغلب عواقب ناخواسته منف دسراسر جهان دارن

مانع ، جهان رشی، اما امتناع از پذاست عالی یجهان یمقابله با شرورها یبرا کایآمر زهیانگ

که  ییاز ظلم و ستم در هرجا یریبه جلوگ لیشود. مطمئناً تما می و منافعها  نهیروشن هز یابیارز

بوش متعهد به  ویدبل رج، که جو"استبداد در جهان ما"دادن به  انی، و خواستن پاقابل فهم باشد

مشکالت  ینظام انیپا بی . اما مداخلهشود می صدام حسینباعث سرنگونی انجام آن شده است، 

، یمل تیامن یبرا یمنطق لی، بدون داشتن دل. در واقعمی کند جادیا ها را نسبت به راه حل یشتریب

 یارابز د و در عوض بهکن می جلوگیری یخارج استیس یبرا دیمف یاز ابزار یمداخله نظام

)و  یاسیو س کیپلماتید یبا ابزارها یراهبرداهداف  ییشود. عدم همسو می لیاحمقانه تبد

 را در معرض خطر قرارها  جان انسان، یروزیپ یبرنامه مشخص برا کی فیتعر ای( ینظام چنینهم

 .ردیگ می کایبحث آزاد را از مردم آمر کیرکت در اشمحال فرصت  نیدهد و در ع می
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، کاسپار گانیدفاع رونالد ر ریابداع شده توسط وزهای  دکترین. ه استنبود نطوریا شهیهم

های  تیمأمور ییجمهور را به شناسا ی، روساپاول نیکال ینظام یاصل دستیارو  1نبرگریاو

فقط در صورت به  روهاین نیاستفاده از ا کند. می قیتشو یهدف مشخص نظام کی، با محدود

 .است یاتیخطر افتادن منافع ح

مناسب مردم  تیاز حما نانیبه اطمهایی  دکترین چنین رایمهم است ز ارینکته آخر بس نیا

بزرگ خود تا های  متحده در تحقق وعده االتیا ی، ناتوانریاخ یکند. در سالها می کمک کایآمر

متحده ساالنه  االتیارتش اهای  نهیهز نکهیبا توجه به ا از منابع محدود بوده است. یتابع یحد

 تیامنهای  نهی. مجموع هزبه نظر برسد بیممکن است عج نیا دالر است اردیلیم ۷00از  شیب

که  نیشود. ا می کیدالر نزد ونیلیتر 1، به ملی تیمراقبت از جانبازان و امن ی، از جمله برایمل

 زانیاز م یبازتاب شتری، ببه نظر برسد یممکن است هرگز ناکاف نهیهمه هز نیصرف ا

 به آنها. یابیدست یبرا افتهی، نه کمبود منابع اختصاص متحده است االتیرهبران اهای  یبلندپرواز

 دو گانه یعمومجو  کی

 کیاز  تیحما یرا برا یمبالغ هنگفت لندیکه ما کایمردم آمرهای  با خواستهها  یطلب جاه نیا

خارج های  بزرگ ساخت ملتهای  پروژه نهیکنند اما هز نهیکشور هز نیدفاع از ا درنفر  ونیلیم

به  گرانیکه د میانتظار داشته باش دی، نباندارد. انصافاً ی، همخوانکنند نمی از کشور را پرداخت

انتظار  دینبا چنین، و هماز خود نشان دهدای  غرضانه بی یمتحده اعتماد کنند که رفتارها االتیا

است که از همه  نیبهتر ا کردیداشته باشند. رو یرفتار چنینها  ییکایکه آمر میداشته باش

در صورت خود توجه کنند و منابع الزم  یتیامنهای  چالشترین  یکه به فور میکشورها بخواه

  .کنند جیآنها را بس تیریمد یبراطرفه  کی، اما در صورت لزوم گرانیامکان با د

 تی، امندلسرد شده است. در عوض خودکمک به  ینوع رفتارها نیاز ا قاًیدق اولویت بندی

 نیا چنیناست. هم به بازی گرفته یرهبر تحمل بار یبراها  ییکایآمر لیرا بر تما نیکل کره زم

قول دهد  مگرشود  نمی جمهور انتخاب سیهرگز به عنوان رئ ییکایآمر چیاعتقاد را دارد که ه

 اتفاق افتاد. 2016سپس  و، قرار دهد "درجه اولرا در  کایآمر"
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 استیس ینهادها شده بودگفته  نیاز ا شیکه پهایی  دگاهیاز د تیترامپ با حما دونالد

انتقاد  کایآمر متحدیناز  یورا مورد انتقاد قرار داد.  و دموکراتخواه  جمهوری ، اعم ازیخارج

 انیدر جر یتارزش حقوق بشر شک کرد. او ح بهکرد و سوال  یتجارت جهان یای، از مزاکرد

خواه را  یجمهور جمهور سیرئهای  خواهان جرات انتقاد از جنگ یجمهور یمقدماتهای  بحث

 .داشت

را از آن خود  باالییخود مقام  یخارج استینظرات س لیشود ترامپ به دل می گفته نکهیا

به همان اند.  نشده یو یجمهور استیاست که آنها مانع از ر یهی، اما بدستین قیدق کرده است

 استیس کیحاضر شود و در واقع  ندهیتواند در آ می یگریکه شخص داندازه روشن است 

کار  نیا ستدونالد ترامپ نتوان تیاگر در نها ی، حتاول را اجرا کند یکایربه سبک آم یخارج

را ها  ییکایآمر ینیبدب ، حداقل در قرن گذشتهها ی، نظرسنجسال نیچند یرا انجام دهد. برا

 ویپ قاتی، مرکز تحقمتحده نشان داده است. به عنوان مثال االتیا یجهان یرهبر یاینسبت به مزا

متحده  االتیجمله موافق هستند که ا نیبا اها  ییکایآمر از درصد 52که  افتیدر 201۳در سال 

نحو  نیکشورها اجازه دهد که به بهتر ریخود را حفظ کند و به ساالمللی  نیتجارت ب دیبا"

نظر مخالف  نیدرصد( با ا ۳8نفر ) 10نفر از  4کمتر از  ".ندیخود برآ کارهای ممکن از عهده

 االتیدرصد پاسخ دهندگان از ا 5۷، 2016مشابه در سال  یریگ جهیرو نتیمطالعه پ کیبودند. 

دهد تا  می کشورها اجازه ریکه به سا ی، در حالتند تا با مشکالت خود مقابله کندمتحده خواس

درصد از  2۷نشان داد که فقط  چنینهم 2016سال  یبررسیک . ندیایکنار ببا مسائل هرچه بهتر 

 ی، در حالکند می کم کار اریحل مشکالت جهان بس یبرا متحده االتیمعتقدند که اها  ییکایآمر

 کند. می از حد کار شیمتحده ب االتیدرصد گفتند که ا 41که 

 دست کیفقط  ی، به جااریبسهای  دست

 کیروند با  نیدر حال کاهش است. ا یبه آرامها  کشور ریمتحده نسبت به سا االتیا قدرت

 زین گرید یکشورها رای، زدوباره بزرگ نخواهد شد کایبزرگ کردن آمر یهماهنگ برا نیکمپ

 ایزکر دی، آنچه روزنامه نگار فرجهات یاری، از بسهستند. در واقع قدرتمند شدندر حال 

توان  می دوم است. اما یپس از جنگ جهان نظم یبر اثربخش ی، شاهدنامد می "هیبق شیافزا"

توانستند  می متحده االتی، رهبران اخوب موفق شد. در گذشته یلیمتحده خ االتیگفت که ا
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در مورد خودشان  شهینگه دارند که همهایی  را مطابق استاندارد گرانیرفتار کنند و د اکارانهیر

به  یاسینفوذ س ای ینسب یدرت اقتصاداز نظر ق گرید یکشورها نکهیاز ا بلشدند. ق نمی اعمال

را  کایسلطه آمر گرانیداشتند که د نانیمتحده اطم االتی، رهبران اشوند کیمتحده نزد االتیا

 کشند. نمی به چالش

 نظمابرقدرت  کیبه عنوان "دهد:  می حی، توضالملل نی، استاد روابط ب1رکپور کیپاتر

 نیرا از ب یآزاد نیقوان موضوع نیملزم نکرد. ا یستمیس نیمتحده خود را به قوان االتیا "،دهنده

 ینظم جهان"متحده  االتی، اادامه داد یشکل دهد. و انهآزاد ی، تا نظمشکست ای، دی، کشبرد

و  دی، تهداز آنها، اعمال مجازات رونیاصول آن بلکه با قدم گذاشتن در ب تیرا نه با رعا آزادانه

 پا گذاشت.  ری، زکند نمی قبول ،داشب شخود رایکه اگر ب "رشوه

 :، اظهار داشت کهموافق است با این مسئله یاز دانشگاه دوک تا حدود 2جنتلسونبروس 
 نیب) ستمیاز س یبانیو پشت تیحما یمتحده قدرت و ثروت برا االتی، ادهه نیچند یبرا 

مارشال و ، کمک به طرح داده است )به عنوان مثال انیرا داشت. آنچه که به جهان (یالملل

که اقتصاد خود  یژاپن در حال یاقتصاد سعهت دو جانبه و توی، امناروپا یاز ناتو برا تیحما

الزم بوده )به عنوان  کرده است( و آنچه که در آن زمان یبازساز 60تا  1950های  را در دهه

خود مانند  یاسیحساس سهای  بخش یبرا یانتخاب تی، حمااتحاد استی، کنترل سمثال

، با نبودند در تعادل شدند. آنجا که می دهیدر تعادل د یو منسوجات( به طور کل یکشاورز

 تدوس ریغهای  دولت دیو خلع  انهیمخفبطور  دوستهای  دولت استقرارو  یمداخالت نظام

در انجام  یمحدود ییتوانا گرانیداهداف را پیگیری می کرد و ، جهان سوم یدر کشورها

 داشتند. هاکار نیا

 توجهواشنگتن های  ندارند که به خواسته لینسبت به گذشته تما گرانی، اکنون دحال نیا با

 عیتسر کیترامپ به عنوان  یجمهور استی، اما رشد می به مرور زمان حادتر یچیسرپ نیکنند. ا

ذاتاً مسئله  یآزادتوسط رهبر مفروض نظم  یآزادهای  ارزش قیکننده عمل کرده است. عدم تطب

، رهبران کرده است. در گذشتهتر  دهیچیترامپ تنها مشکل را پ یکل یتیفاک بیساز است. 

، درست داشتندکارها بطور انجام  یمتحده برا االتیبه اعتماد به ا یشتریب لیتما گرید یکشورها

دانستند چه  می دیرس می شد که به نظر می اداره یمتحده حداقل توسط افراد االتیدولت ا رایز
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متحده ربع قرن  االتیوزارت امور خارجه اهای  یاز ناکام یاری)اگرچه بس دهند می انجام یکار

 کند(. می فیباورها را تضع نی، مطمئناً اگذشته، که در باال ذکر شد

انتظار  نیبه ا نهیگز نیوجود دارد. ا شتریو تالش ب نهیصرف هزی برای نیگزیجا، خوشبختانه

از  ی، برختبر در جهان وجود دارند. در واقعمسئول و مع گرانیاز باز یاریدارد که بس یبستگ

 هخود ب ی، در تالشند تا از وابستگمتحده االتیا یمیاز متحدان قد ی، از جمله تعدادکشورها

بر  یجمهور ترامپ مبن سیرئ یدهایتهداز کشورها که  نیمتحده دور شوند. رهبران ا االتیا

از  تیحما یدر ازا پولگرفتن  یبرا یوهای  از تالش ای کایآمر یتیانصراف از تعهدات امن

 بهکنند.  می مختلف فکر یتیامن مسائلدر مورد  ی، به طور جدمتحده ناراحت شده اند االتیا

، صدراعظم 2جمهور فرانسه و آنگال مرکل سی، رئ1مانوئل ماکرون، ا2018عنوان مثال، در نوامبر 

 االتیکه بتواند مستقل از ا ینظام ،اروپا شدند هیاتحاد در متحد ی، هر دو خواستار نظامآلمان

متحده  االتیاتحاد ناتو توسط ا ییروین چنیندند که اذعان کرهر چند هر دو  ،کند تیمتحده فعال

بدان  نیتمام شده است. ا میاعتماد کن گرانیبه د میتوانست می که یاوقات". نخواهد کرد فیرا تضع

 یبر رو دیما با". میریسرنوشت خود را کامالً به دست خود بگ دیباها  ییمعناست که ما اروپا

  ".میکار کن ییاروپا یارتش واقع کی سیتأس چشم انداز

. ستیجنگ طلبانه دونالد ترامپ نهای  تییاز رفتار نامنظم و تو یصرفاً ناش یحرکات چنین

خود به عنوان  انتسابینقش  یفایآن در ا ییواشنگتن و توانا تیدر مورد صالح دیشک و ترد

کشورها از از  یاریبرد. بس می شیرا پ یجهان تیامن دیجد یکردهای، توجه به رویهژمون جهان

موارد موجود  ساختنشعله ور  ای دیجدهای  یریشروع درگ یرابها  ییکایت آمراعاداین 

فرصت استقبال  نیدر سراسر جهان از ا گری، ممکن است ملل دبه طور خالصه .هستند ناراحت

 خود را حفظ کنند. تیدانند چگونه امن می کنند تا نشان دهند که آنها بهتر

مانند  ،متحده االتیبرخورد با متحدان ا یاستقبال کنند. به جا رییتغ نیاز ا دیباها  ییکایآمر

 یخارج استیس .اعتماد کردها  توان به آن نمی که بدون نظارت مداوم عمو سام ،پروا بی نوجوانان

بالغ و  یکه کشورها موارد تقاضا هم داشته باشد یو در بعضانتظار داشته  دیمتحده با االتیا

 کینزدهای  شوند با چالش لیتبد یجهان ایای  منطقههای  به بحران نکهیمشابه آنها قبل از ا
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 ینظم جهان یریدر شکل گ یدیمتحده عامل کل االتیا ی. قدرت نظامهوشمندانه مواجهه نمایند

گسترده و  ی، تبادل فرهنگیاقتصاد یوابستگ قیاز جمله تعم عوامل ری، اما ساپس از جنگ بود

مهم بودند. بشر  زین دانند می بهتررا نسبت به خشونت  یپلماسیمتحول شده که د یهنجارها

است.  شیسال پ 500 ایسال  ۷0از  شتریب نیاقدمت به رفتن به جنگ ندارد و  یلیعموماً تما

ها  اعمال شده توسط انسانهای  انواع خشونت ریاز دانشگاه هاروارد کاهش چشمگ نکریپ ونیاست

 یبا کاهش قدرت نسب یحت ندیعوامل خوشا نیرا مستند کرده است. ا گریدهای  انسان هیعل

 ادامه خواهند داشت. زین کایآمر

 نشان یاحترام کمتر کمتر وابسته شوند، کایبه قدرت آمر متحداننگرانند که اگر  یبرخ

، کنند. اما، همانطور که قبالً اشاره شد می واشنگتن عمل دستوراتاز  یرویدهند و کمتر به پ می

اعتقاد دارند که ما ها  که آن ی، زمانکنند می اعتنا عمل بی کهاند  متحده شناخته شده االتیمتحدان ا

کند. و منافع از هر دو  جادیا یشتریب اطیتواند احت می شتری. استقالل بمیخود را دار حمایت

 ماتیاز تصم تیحما یتواند برا می داشت که نانیاطم یدارد. اگر واشنگتن کم انیجر قیطر

 نهیاشتباهات پرهز یممکن است به ما کمک کند تا از برخ نی، احساب کند گرانید یخود رو

 .میکن یریجلوگ

 ینظامهای  ییو توانا یاقتصاد قو لیکشور در جهان است و به دل نیمتحده مهمتر االتیا

 مهارادامه خواهد داشت. اما طرفداران  یطوالنهای  سال یکشور برا نی، ابشیو غر بیعج

ای  هسته رانگریوهای  و زرادخانه فیضع گانی، همسامطلوب ییایجغراف تیاز موقع چنینهم

در مورد توازن قدرت و  ینسببینی  مهار نشان دهنده خوش راهبردکنند.  می دهاستفا زیما ن

به  راهبرد کیبه عنوان  مهارو مقاوم است.  یقوالملل  نیاست که اقتصاد بای  منطقه نانیاطم

 کشورها به جنگ شتریاست که در بای  از درک گسترده یناش ،دارد که صلح یباور بستگ نیا

 سیدر تأس یاساس یدوم نقش یمتحده پس از جنگ جهان االتیبدون شک ا اگرچهپردازد.  نمی

 ی. همانطور که اکثر مردم به خودستین یهیکار بد نی، اما ضرورت ادامه اکرد فایا سازمان ها

 یاقتصاد ستمیس کی یایمزا زیافراد ن شتری، بکه صلح بر جنگ ارجح استاند  کردهخود تصور 

 -ندارند گرانیدر مورد د یبه سخنران یازیمتحده ن االتیا رهبراناند.  هنسبتاً باز را درک کرد

 کنند.  دیآنها را تهداینکه  ای
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 شهیهم باًیاست. تقر یرضروریاز دفاع از خود ناعادالنه و غ در مواردی بیشتراستفاده از زور 

 ی، که برااست سخت افزاری یکند. ارتش ابزار می جادینسبت به حل آنها ا یشتریمشکالت ب

مناسب  آزادانههای  کاشت ارزش ای ی، گسترش دموکراسیافراطهای  یدئولوژیا یابی شهیر

کند  می لیبزرگ تبد ایمتوسط  جنگ هایکوچک را به های  یریاغلب درگ ی. مداخله نظامستین

جهانی  برتریمتحده به  االتیتعهد ا دیکند. تجد جادیراه ا نیرا در ا یدیتواند دشمنان جد می و

 اری، بسخواهد بود بزرگ یم، اقدایفعل یمتحدان و شرکا مقابلدر  یخودخواه و توقف

 استی، سبه طور خالصهدوم تالش کرده است.  یمتحده از جنگ جهان االتیاز آنچه اتر  سخت

ترامپ در صحنه  از ظهور دونالد شیپ اریبس یاساس یبازنگر کی همتحده ب االتیا یخارج

هر  ایدر دسترس او به این موضوع  دادن تیواول یبرامتغیرهای از  یبود. تعداد نیازمند ،یاسیس

 است. یآورد موضوع فصل بعد زیبودند. آنچه او به م یگریمشتاق د استمداریس
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 ترامپ "کایاول آمر"بینی  جهان فیتعر

 

 

 یواشنگتن د یخارج استینخبگان س میانمهار در راهبردهاست که  ، مدتمیدیهمانطور که د

، الملل نیمحققان روابط ب انیخوب در م تیرغم حما یاست. عل قرار گرفته مورد تکفیر یس

منتخب و  ندگانیاست. شبکه گسترده نما ندیقدرت ناخوشا مجامعدر  یبه طور کل مهار

، افسران خدمات خارجه و یو اطالعات ی، متخصصان نظامیمل تیامن لگرانی، تحلکارمندان آنها

بطور  باًیتقر -یمل تیامن یتا شورا یمل تیاز آژانس امن -یکارمندان دولت در اعماق بوروکراس

 د.نکن می تیحماجهانی آمریکا  برتریاز  کل

 فیرا توصیی  متواضعانه یخارج استیس ،مهار، گذشته نیشود. از ا یباعث شگفت دینبا نیا

در  رندگانیگ میاز تصم یکند. تعداد کم می جلوگیری کایکند که از اعمال قدرت آمر می

که از جنگ  کایآمر یبرترو ضرورت گرایی  ییغالب استثنا یدئولوژیاز ا یمل تیامن یبوروکراس

گسترده های  استیمشتاق هستند که از س یکمتر کسان یدور هستند. حت ،دوم غالب بوده یهانج

که ممکن است شغلشان را از دست بدهند ای  گستردههای  از بودجه ایخود دست بکشند و 

 یتیمحبوب زی، بلکه در جامعه اتاق فکر واشنگتن ننه تنها در دولت مهارراهبرد استقبال کنند. 

 استیسهای  تیبه فعال یکیدئولوژیتعهد ا درها  سازمان نیدر ا یاسیس کارشناسانندارد. اکثر 

 . اشتراک نظر دارندمتحده  االتیا یخارج

، مانند یو یخارج استی، چشم انداز سنالد ترامپدو دنی، همزمان با به قدرت رسنیبنابرا

 یگاه یدور بود. او حت یخارج استیجامعه س جادیاز اای  ، به طور قابل مالحظهآنچه که هست

کرد. به  می ، برخوردکردند می مطرح مهارکه مدافعان هایی  از همان استدالل یاوقات به برخ
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به متحدان  یتیامنهای  در مورد گسترش ضمانتای  چند دهه استی، ترامپ سعنوان مثال

و خطر  رفتهیرا پذ حهیال نیا کایکه آمر یدر خارج از کشور را در حال منی، قدرتمند و اثروتمند

را  ییکایآمر یروهایبه استقرار صدها هزار نفر از ن ازین یگرفت. و دهی، نادردیگ می را به عهده

 استیمفهوم را کنار زد که س نیا یحت ی. وردال بوس ریدر سراسر جهان ز یبه طور دائم

  .شود می تیهدا آزادانهو اصول بشری  رخواهانهیخهای  با ارزش کایآمر یخارج

، به از ظهور ترامپ یدیموجود در ناام تیاز مدافعان سرسخت وضع یاری، بسمتأسفانه

کردند. با وجود  مرتبط مهاررا با طرفداران  یو یخارج استیسهای  هیو اعالم یاشتباه و

ترامپ در مورد  دگاهید نیب یاساسهای  ، شباهتحال نی، با اپراکنده و کم عمقهای  شباهت

کم است. در  اری، بسوجود دارد مهاربزرگ  راهبرد کیمتحده و آنچه در  االتیا یخارج استیس

است. تر  کیترامپ به عکس العمل محدود نزد یخارج استی، سخاص یری، به تعبواقع

و  یقو یپلماسی، دآزادانه یمهاجرتهای  استی، سنییبه تجارت آزاد با تعرفه پا مهارطرفداران 

، یاقتصاد تی، ترامپ طرفدار حمادارند. در مقابلتمایل ده متح االتیا یبرا ینقش نظام کاهش

بر  مهارنظریه است. طرفداران  یپرانرژ یگر یو نظام فیضع یپلماسی، دمهاجرت محدود

 یدهایتهد جادی، عادت واشنگتن در اکنند می دیتأک یجهان استیس زینسبتاً مسالمت آم تیوضع

مبارزه با  یرا برا یادیز پولخون و  کایدارند که آمر تیو شکا رندیگ می دهیرا ناد تیاهم بی

دهد که  می ، ترامپ هشدارگریاختصاص داده است. از طرف د سمیمانند ترور یمشکالت جزئ

 یشتریاقدامات ب سمیمبارزه با ترور یخواهد که ما برا می خطرناک است و شهیجهان مانند هم

 .میانجام ده

 یخارج استیسهای  دگاهی، دبه وی انزوا طلباز بدخواهان ترامپ با برچسب زدن  یبرخ

قدرتمندان  حامی، دارد دینسبت به اتحادها تردترامپ . رندیگ می اشتباه گرید یقیرا به طر ترامپ

انزواطلب "ترامپ را  ،از موسسه بروکلین 1توماس رایت. تجارت آزاد است ریستبد، و تحقم

در اواسط خواه  جمهوری ، سناتور برجسته2فتاترابرت  خواند. می "یسرسخت و تجارت گرا

 کایآمرانزواطلب  که جنبش "، کند می سهیمقا ۳برگرندیو چارلز ل یجمهور استیقرن و نامزد ر
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مخالفت کرد. شعار مبارزات  یآلمان ناز هیدر جنگ عل سیکرد و با کمک به انگل یاول را رهبر

جنگ  نیرا که توسط انزوا طلبان در دوره ب یترامپ به صراحت شعار "کایاول آمر" یانتخابات

های  زهینظرات ترامپ در مورد تجارت و مهاجرت قطعاً انگ، و کند می ایشد اح می استفاده

 دهد. می را نشان ییقو یطلبانزوا

، به راه انداختن جنگ نفت عراق غارتکه طرفدار  یکس یبرا شهیهم ی، انزواطلبحال نیا با

، و ونزوئال است ی، کره شمالرانیو انتخاب جنگ با دشمنان مانند ا پایان یافته داعش هیعل ییهوا

 نهی، تا آنجا که کابدر ترامپ وجود داشت یستیالیامپرنئو شیگرا یبود. نوع فیبرچسب ضع کی

منافع  یافغانستان را برا یکند که استخراج مواد معدن می قیتشو 201۷خود را در اواخر سپتامبر 

ممکن است با به دست آوردن  چنین، هممیآنجا باش دیقرار دهد. ما با در اولویتخود  یاقتصاد

 .ستیکننده ن یمنزواین، . میسود کسب کن ،آنها یعیمنابع طب

 وگرایانه  واقع دید کیترامپ از  یخارج استیس حاتیادعا کردند که ترج زین گرید یبرخ

نسخه "، اظهار داشتند 1وریف تریشود. همانطور که هال براندز و پ می یاز جهان ناش نانهیواقع ب

 نیا"تر:  حیصر یحت "معاصر است. یبا نسخه دانشگاه یادیاشتراکات ز یترامپ دارا سمیرئال

  "است. یخارج استیس سپهردر گرایی  واقعلحظه 

نسبت به آنچه که تاکنون  یشتریب اطی، احتکند می مطرح را ادعاها نیا یزیچه چ نکهیدرک ا

، مقوله الملل نیدر روابط ب یمکتب فکر کیبه عنوان گرایی  طلبد. واقع می ،میکرده ا مطرح

به  سمی، رئالیکند. به طور کل نمی دیرا تول یواحد یخط مشهای  نسخه شهیاست که هم یعیوس

المللی  نیب ستمیدارند که س لیتما مکتب. هر دو یو ساختار کیشود: کالس می میمکتب تقس دو

منافع  اه کشورکه در آن  نندیببرحمانه  بیدر رقابت  یسخت هابس یفضا کیرا به عنوان 

 عیتوز رویکردکنند. هر دو  می دنبال زیاغلب خشونت آمهای  خودخواهانه خود را به روش

بر  کیکالسهای  ستیدهند. اما رئال می خود قرار لیتحل مرکزرا در  کشورها انیقدرت در م

کنند که  می دیتأک یساختارهای  ستیکه رئال ی، در حالدارند دیانسان تأک یسلطه ذات یتالش برا

بر کند و  می جادیکشورها ا یرا براهایی  تیمحدودالملل  نیب ستمیس کیآنارش تیچگونه ماه

 گذارد. می رفتار آنها شرط
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را تا  یزندگ"، گفت که او تکرو و مستقل، ترامپ، تاجر 1980در سال ای  مصاحبه در

عبارت منعکس  نی، ا2مزیو برندان س 1الدرمن یداند. از نظر مورخان چارل می "جنگ یحد

است که در آن جهان هرج و مرج است و قدرت از الملل  نیدر امور ب یهابز دگاهید"کننده 

 کیو  ویاوها یالتیدر دانشگاه االملل  نیامور ب اری، دانش۳. شوولرلراندال ا "همه مهمتر است.

 کیتیو هم با ژئوپل یاسینظرات ترامپ هم با اقتصاد س"کند که  می ، استداللبرجسته ستیرئال

نسبت به  یمهر بی ،یاقتصاد ییاو بر خودکفا دیدر تأک ژهیبه و ."مطابقت داردگرایی  واقع

 ینظم جهان نفوذ و ردهای  بزرگ در حوزههای  در مورد قدرت یانگ، دوگیمتحدان آزاد

 استیبدون ارزش در س باًی، تقریاحساس ریغ کردیرو کیبه نفع  نیبر قوان یو مبتن آزادانه

 .است یخارج

 ،یاساس یدارد اما شاهد همپوشان سمیبه رئال یترامپ شباهت ظاهرهای  دگاهی، دهم باز

 یتیموقعهای  ، قضاوتتیمطلوب ی، حداکثر سازانهرکیز تی، به عقالنییگرا . واقعمیهست یزیناچ

کند و  می یابیبخشد. منافع را ارز می برتر جایگاه ،بلند مدت یراهبردو تفکر  ینیع

 کیبا  استیکند. س می یابی، از جمله دشمنان را ارزکشورها ریسا یراهبرد یاندازها شمچ

 زهیبا انگ یی، و نه متضررهایملموس منافع مل داتیاز تهد قیو دق زیآم محاسبه یابیارز

، یو واقع ی، منطقی، مشورتمحتاطانه کردیرو نی. واضح است که اشود می داده وزن، کیدئولوژیا

و  یرمنطقی، غجی، گکند، که اغلب نامنظم نمی فیترامپ را توص یخارج استیس یخلق و خو

 .ستین گرانیاز نگاه د ایدن دنیقادر به د

قرن  لیاواهای  ستیاست که رئال یمکتب هیترامپ اغلب شب شی، گراجهت کی، از واقع در

، انهیواقع گرا یادیاز متون بن یکیکنند. در  می یمعرف سمیآن را به عنوان نقطه مقابل رئال ستمیب

دفاع الملل  نیب استیدر حال ظهور در س یستیآل دهیا شیدر برابر گرا سمیاز رئال 4ایچ کیرر

 یبرا ی، و در آن تالش کمبر مشاهده می، تعمابدی می آرزو بر تفکر غلبه"، که در آن کرد

، 5هانس مورگنتا ".شود می موجود یابزارها ایموجود های  تیواقع یانتقاد لیو تحل هیتجز

 زیتما"مستلزم گرایی  اظهار داشت که واقع زی، نکیکالس ستیمحققان رئال نیاز مشهورتر یکی
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شود و با عقل  می یبانی، با شواهد پشتصادق است یو عقالن ینیآنچه از نظر ع نیب ستدادن ا

 انیبرا ".شدیاند می با تعصب و آرزو ،است یقضاوت ذهن کیو آنچه فقط  گردد می روشن

 -2سمارکی، در مقابل اتو فون بیجنوب یایفرنیدر دانشگاه کالالملل  نی، استاد روابط ب1راتبون

در کامل  ستیرئال که یک، آلمان یامپراتور ین صدراعظماول مرد پروس در قرن نوزدهم ودولت

 کی نیب یتضاد" را مثال می زند و می گوید: ۳اول لهلمیشاه و -شود می محسوب خیتار

و  نی، کوته بیدولت شورش کی( با یمنطق گری)به عبارت د اریو هوش قی، دقدولتمرد آگاه

جمهور  سیرئاز  فیتوص نیبهتر ،موارد متضاد نیاز ا کیکه کدام  ستین یشک. "یاحساسات

  .را دارد ترامپ

  کننده ترامپ دکترین اغفال

های  یژگیاست؟ و ی، او چه کسواقع گرا نباشد ایانزواطلب  ،کنندهمهار، اگر ترامپ نیبنابرا

 چگونه او را در امور خارجه آگاهها  از کجا آمده اند؟ و آنها  آن ست؟یچ یوبینی  جهان یاصل

 یختلف، اما عوامل مدشوار است یجمهور سیهر رئ یبراواالت س نیبه ا قیکنند؟ پاسخ دق می

 د.نکن می دشوار اریکار را با ترامپ بس

 یاست. عل رینظ بی ،ندارد یخارج استیس یجهت که تجربه قبل نیترامپ از ا ،نکهیا اول

 در یمل تیامن ای یاسیسهای  ترامپ پس از جنگ سرد در سمت اسالف، همه رغم اختالفات

ترامپ . اجماع نظر داشتند یخود خدمت کرده بودند و در مورد برتر یجمهور استیقبل از ر

، دهبوکه  یقابل توجه یو خارج یداخل یفشارها رغمی، علبرخالف اسالف خود چنینهم

ترامپ  دکترین یامر طبقه بند نیاقتباس نکرده است. ا جمهوری استینظرات خود را در زمان ر

 کند. می اوباما نیدکتر ایبوش  نیرا دشوارتر از دکتر

درجه  نیدروغگو با باالتر کیاز آن است که ترامپ  یسوابق به شدت حاک نی، ادوم

امور  ریوز نیاول ؛از جمله جمهور سیمشاوران و معتمدان رئترین  کیاز نزد یاست. تعداد

 ی؛ و مشاور حقوق5نکوه یرها یاقتصاد مل یسابق شورا ری؛ مد4لرسونی، رکس تیخارجه و
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از روزنامه واشنگتن  2لرگلن کس "اند. را دروغگو خوانده یشود و می گفته ،1وددوسابق جان 

با  یرابطه آزاد و"دونالد ترامپ یجمهور استیبارز رهای  یژگیاز و یکی ،پست نوشت

 ای نیدروغ یادعا 10000از  شیپست بواشنگتن ، 2019 لیدر آور "بوده است.ها  تیواقع

مهم  اشتباه در روز ادعای 15، به طور متوسط ودجمهور را ثبت کرده ب سیگمراه کننده از رئ

در  زیاد تی، جمعشود )به عنوان مثال رفتهیپذ یگریدروغ توسط شخص د نیکه ا ستین

 نییمتحده(. تع االتیادر دست ساخت فوالد  دیجدهای  کارخانه ای یو فیمراسم تحل

 .ستیصادق عادتاً آسان ن ریانسان غ کیبینی  جهان

ترامپ به رغم شواهد واضح و است که  یمعن نینه تنها به ا "ها تیبا واقع کمرابطه " ،سوم

او به طور معمول موضع  چنین، بلکه همرا باور دارد ییزهایچ ای دیگو می مرتباً دروغ، آشکار

به  لرسونیدهد. گزارش شده است که رکس ت می رییاز موضوعات تغ یاریخود را در مورد بس

کند و پس از چند روز  می اتخاذ یمیتصم"کرده است که ترامپ  تیشکا دیکاخ سف همکاران

 رییحزب خود را تغ تیهو یگریاز هر شخص د شیترامپ ب "دهد. می رییخود را تغ میتصم

 گریدروی ، به حزب مستقل. خواه، به حزب اصالحات یاز دموکرات به جمهور داده است

، احمقانه از جنگ از محکوم کردن جنگ عراق شیپاین بود که  یو نمدر یاسیس تیشخص

 یبرا یبیمداخله در ل یکند لیاز دولت اوباما به دل ی، و2011کرد. در سال  تیابراز حما

کار را  نیا ".میوارد شو دیما با"کرد که  دیانتقاد کرد و تأک یقذاف میرژ انیرنظامیمحافظت از غ

را نجات ها  جان نیا "و" دیمرد را از پا در آور نیا "و" دیدهبشردوستانه انجام  یبر اساس مبان

دخالت در  لیبه دل نتونیکل یالریه هی، او عل2016 یمبارزات انتخابات، در حال نیو با ا". دیده

آن را  تیاکنون مسئول یاگر قذاف"احمقانه است که  دهیا کی نیحمله کرد و گفت ا، یبیل جنگ

  "بهتر خواهد بود. اریما بس تی، وضعردیبه عهده بگ

بشار  میرژ دیجمهور اوباما با سیرئ ایآ نکهیبحث و جدال در مورد ا انی، در م201۳در سال 

خط قرمز خود در برابر استفاده از  ماتومیرا به عنوان مجازات عبور از اولت هیسور در اسد

، به جمهور اوباما سیرئ"خود نوشت:  تری، ترامپ در توئکند بارانبمب  ییایمیشهای  سالح

مشکل ما  هیسور ":اضافه کرد"وجود ندارد،  یریو چشمگ ینقطه منف چی. هدینکن هحمل هیسور
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خواهد به  می جمهور اوباما سیکه رئ یلیتنها دل"داد:  حیتوض یگرید تییترامپ در تو ". ستین

حمله  هیبه سورخط قرمز.  عبور ازتا مجازات  خود استچهره دولت  نجاتحمله کند،  هیسور

اییدیه ت هیاو اصرار داشت اوباما قبل از هرگونه حمله به سور .دیکنرا درست  کای، آمردینکن

حمله  یقط شده( برااس یخود )به زودهای  پخش برنامه یرا بدست آورد و از اوباما برا کنگره

 یریغافلگکار با ن ایکردم  می کار را نی، اما اگر اروم نمی هیمن به سور انتقاد کرد: هیبه سور

 ".شد نمی اعالمها  در سراسر رسانهها  احمق مانندو  بود همراه خواهد

، ترامپ 2018 لیو آور 201۷ لیمواضع مخالفت کرد. در آور نیاز ا کیمتعاقباً با هر  ترامپ

 درتا چهره را  محکوم کرد 201۳اوباما را در سال که  یلیبه همان دل قاًیرا بمباران کرد دق هیسور

، برنامه خود را اقدام، و قبل از کنگره انجام داد دییکار را بدون تأ نیخط قرمز حفظ کند. او ا

، 1پنس کیما ی، حتیمبارزات انتخابات ی. در طپخش کردها  رسانه قیکار از طر نیانجام ا یبرا

 ی، در بحثمشکل داشت هیاز موضع ترامپ در مورد سور یی، ظاهراً در رمزگشاترامپ بیرق

 حرکت هیمناطق امن در سور جادیا یبرا، دولت ترامپ کرد که، در صورت انتخاب شنهادیپ

 ، که بعدا ترامپ با آن مخالفت کرد. کند می

رد کرد. کمتر از چهار ماه از زمان  شده منسوخ پیمان مه ناتو را به عنوانشده کاندید ترامپ 

که راه  ی، در حال"منسوخ نشده است گرید"اعالم کرد که  ی، وگذشته بود او یجمهور استیر

متحده را  االتی، ترامپ ناتو و تعهد ا2018در تابستان کند.  می گسترش ناتو هموار یرا برا

، خواهان یجمهور یاز نامزد نانیاز گذشته اعالم کرد. پس از حصول اطمتر  ینسبت به آن قو

 االتیکشنده اهای  خواهان را که خواستار ارسال سالح یجمهور یاز سکو یترامپ بخش نیکمپ

کشنده های  سالح لی، ترامپ تحوجمهور سی. اما به عنوان رئبود، اصالح کرد نیمتحده به اوکرا

 ریرا در خارج از کشور تحق کایآمر یملت ساز یتهایکرد. او اغلب مأمور بیصورا ت نیبه اوکرا

 شیاجازه دادن به افزا بخاطر، فقط میاز افغانستان خارج شو دیکرد و اصرار داشت که ما با می

 که قبالً آن را نکوهش کرده بود. یادامه جنگ یدر آنجا برا ییکایآمر یروهاین

کند و از  می تیحماگرایانه  تیحما یاقتصادهای  استیهاست که از س ترامپ مدت

و  نندک می ارزان استفاده یکار خارج یروی، نکنند می که در تجارت آزاد کارهایی  شرکت

 استی، ترامپ سجمهور سیبه عنوان رئکند.  می کنند انتقاد می استخدام یرقانونیمهاجران غ
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تاجر  کی، او به عنوان حال نیرا دنبال کرده است. با ا "ییکای، استخدام آمرییکایآمر دیخر"

 والتاز محصای  هستند استخدام کرد و مجموعه یرا که فاقد سند قانون ی، مهاجرانیخصوص

همه  -مبل، لوستر و تختخواب، و نکی، علباس راهنی، پاز جمله کراوات، کت و شلوار -ترامپ

و  تنامی، وی، اندونز، هندوراس، آلمان، بنگالدشی، اسلوونهی، ترک، هندکی، مکز، هلندنیدر چ

 شوند.  می دیساخته و تول یکره جنوب

 گریمسئله د ایمسئله  نیطرف ا نیدر چندها  ، و اکثر آندیگو می دروغ یاستمداریس هر

مستقل از اصل  باًیکه تقر ی، و به روشمورد مقصر است نیدر ا ژهیو طوراما ترامپ باند.  بوده

است.  یو کره شمال رانیدولت ترامپ در قبال ا استیمثال خوب س کیرسد.  می به نظر استیس

را  یادی، او زمان زژهیشد. به و کاخ سفیدنسبت به هر دو کشور وارد  یدیشد لفتترامپ با مخا

کرد که پس از سالها مذاکره با  1برنامه جامع اقدام مشترک ای رانیاای  توافق هسته حیصرف تقب

، سی، انگلمتحده االتیا -سازمان ملل متحد تیامن یشورا یدائم ی)اعضا "5+  1"و  رانیا

 نیا بسته شد. یاقتصادهای  میلغو تحر یدر ازا به عالوه آلمان( -هیو روس نیچ، فرانسه

را در  یدیشدهای  تیرا عقب انداخت و محدود رانیاای  هسته یساز یتوافقنامه برنامه غن

 یبازرس ترین  را تحت سرزده رانیا چنینهمبرجام اعمال کرد.  یمدت طوالن یگسترش آن برا

در جامعه متخصصان ای  گسترده تیتوافق نامه از حما نی. اداددر جهان قرار  یالملل نیب

با  رانیانطباق کامل ا زین یاتم یانرژالمللی  نیآژانس ب یدر پ یپهای  برخوردار بود و گزارش

 االتیا یو اطالعات یجامعه نظامهای  یابیکه با ارزای  افتهی، کرد دییآن را تأ رانهیسختگ طیشرا

نتوانست  رای، زهبود یفیترامپ ادعا کرد که برجام توافق ضع رئیس جمهورشد.  دییمتحده تا

، کند می یدگیرسای  کن کند و فقط به برنامه هسته شهیر رانیرا در ا یرنظامیغ یساز یغن یحت

 .گیرد نمی در بررا  رانیاای  موارد مانند رفتار منطقه ریکه سا یدر حال

جونگ اون  میکآن  ی، که طیکره شمال کتاتوریبا د یحضور دارید کیپس از تنها ، در مقابل

، محقق کندکره  رهیدر شبه جز تیدر نهاای  خلع سالح هسته ی، آرزوها را براموافقت کرد

تعهد  چی، ترامپ هندرا مذاکره نکرد یخاص اتیجزئ چیه نیطرف" .مپ مشکل را حل کردترا

 یآن برا در باز کردن ایخود ای  هستههای  بازگرداندن برنامه سالح یبرا میاز ک یحیصر

 یازاتینداد. امت قابل ارائهم در یجدول زمان چی، و او هنداشتدر دست المللی  نیبهای  یبازرس
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 ستمشترک نش هیانی. بارائه نشد ندهیآهای  توافقنامه یدر برخ یبه انطباق کره شمال قیتشو یبرا

پس از  ینکرد. حتای  نقض حقوق بشر در کره اشاره ای یکره شمالای  منطقه یاجالس به رفتارها

 خود ادامهای  به گسترش برنامه هسته میک میکه رژ دیرس جهینت نیبه ا یاطالعاتهای  یابیارز

 را انگی ونگیپای  هستههای  ییبردن توانا نیاز ب یدر تالش برا شرفتی، ترامپ از پدهد می

 .کرد شیستا

ترین  یاز قو یکیاز و  کرد به شدت مخالفت درمورد ایران ، ترامپ، در مجموعنیبنابرا

به زعم  رای، زکرد ینی، عقب نشاستکه تاکنون مذاکره شده ای  هسته منع گسترشهای  توافق نامه

داد و نتوانست  اجازه یرنظامیاهداف غ یبرا ومیاوران یساز یغن یبرا توافقنامه نیاوی 

مشترک  دیدار کیحال او به طور همزمان در مورد  نیکند. با ا مهاررا  رانیاای  منطقه یرفتارها

 ای شده دییفاقد هرگونه روش تأ که ،دیبال می به خود یشمال( با کره ی)و نه توافق واقع ناهمگون

خود را اصالح  یو داخل یخارجهای  استیس دیبا انگی ونگیپ نکهیادرباره  شنهادیهرگونه پ

 .بود ،کند

منسجم  راهبرد ای یبر اساس مالحظات اساسترامپ  استیدهد که س می نشان نهایا همه

اظهار  مزیتا ورکیوین ی بهمقام ارشد ناشناس دولت در اظهارات کیشود. همانطور که  نمی ساخته

 میتصم صیاصول قابل تشخ نیاز اول کی چیداند که در ه می که با او کار کند یهر کس"داشت: 

اند.  کرده که با او کار کرده افتینفر در نیکه ترامپ از چند ی، اتهام"خود قرار ندارد یریگ

: فقدان میرس می ترامپبینی  جهان قیدق ییشگویپ یمانع بزرگ برا نیما به چهارم نیبنابرا

 ی، به اندازه کافترامپ یخارج استیس همانند یروح بخش یش دنیکش نییاو. پابینی  جهان

 رسد. می به نظر دهیفا بی ، کامالًآنچه اساساً خال است یزیبتن ر ی، اما تالش براتسخت اس

مهم های  یترامپ در سخنران یخارج استیسهای  دگاهیداز ارائه ترین  و قابل فهمترین  منظم

توسط مرکز منافع که  یدر مراسم دایبه عنوان کاند یکه وهایی  ی، از جمله سخنرانوجود دارد یو

اما  بیان داشت.سازمان ملل  یجمهور در مجمع عموم سیبه عنوان رئیا ، بود داده شده بیترت یمل

و  1بنن ویمانند است کینزد ارانیمشاوران و دست ،شده استنوشته  گریموارد توسط افراد د نیهمه ا

 ،شود می ترامپ آغاز دگاهیو د ابدی می انیکجا پا درنقطه نظرات آنها  نکهیا دانستند می لریم ونیاست

                                                           
1
. Steve Bannon 
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به ای  گسترده یدسترس 2016و  2015 ی، که در سالها1نیشوا گرادشوار است. روزنامه نگار ج

Devil’s، در کتاب خود بنون داشت Bargain ،های  دهیا یقیکند که بنون از چه طر می افشا

 نیگر ه است.کرد یزیبرنامه ر "سمیترامپ یبرا یفکر انیبن" جادیا یرا براگرایانه  یو مل یستیپوپول

که لزوماً از  یمختلفهای  دهیا یبرا "رسان توانا است امیپ کیثابت کرد که ترامپ  "، کردمیتصور 

 یبراهایی  به عنوان نشانه شدهننوشته های  ی، سخنرانافسوس .نکرده است جادیخود ا قیمطالعه عم

که ترامپ درباره  ستیبدان معنا ن نی. اباشد می مکتوب ویهای  یسخنرانترامپ کمتر از بینی  جهان

 یدئولوژیااز  یظرف خال کیکلمه  یواقع یمعنااو به  نکهیا ای، ثابت ندارد یهر موضوع نظر

دارد که بتواند  جامعای  فلسفهجهان  کارکرد یرسد که او در مورد چگونگ نمی است. اما به نظر

 را در آن قرار دهد. یو یخارج استیمواضع س

 چینفسه ه یکه فاند  دهیرس جهینت نیبه ا لگرانیاز تحل یاریکه بس ستیتعجب ن یجا

در  یاو موضع منسجم"، ورکیوین از 2یدیترامپ وجود ندارد. به گفته جان کس ی براینیدکتر

 "ترامپ را هیاول یخارج استیس ۳توماس اوته"دارد. زیاو فقط غرا "،ندارد یخارج استیس

و نه  کوتاه مدت یو محاسبات داخل یشخصهای  زهیاز انگ ی، ناشهرج و مرج یبداهه نواز

 استدالل 5زنکو کایو م 4دمنیفر رسنیلکا برکند.  می فیتوص" یراهبرد تفکرات قیثمرات دق

است.  دفمنداقدام ه کی یتوسعه و اجرا یبرا ازیصبر و حوصله مورد ن کنند که ترامپ فاقد می

 لیتحم خود را بر انسجام فکری التیو تما زیغرا صور فلکیند ک می تالش وی، ندیگو می آنها

 .است راهبردضد  ،به صراحتاو که  است تیواقع نیا آنها گفتند ،ندک

 نیترامپ ا یواقع یخارج استیسهای  دگاهید قیدق کیتفک یمانع برا نیو آخر نیپنجم

های  یژگیو و یتیشخصهای  یژگیو یاز حد معمول به چگونگ شیب دیبا لگرانیاست که تحل

، یالملل نیب ستمیمتحده در س االتیمعمول ا ریغالب غ تیآشکار او اعتماد کنند. موقع یشناخت

 تیو شخص هیروح تی، اهمسالها یجنگ ط یاجرا اراتیاخت یرنکردنهمراه با گسترش باو

 تیکه اهم ی، در حالدهد می شیافزا یخارج استیدر س یریگ میجمهور را در تصم سیرئ

                                                           
1
. Jashua Green 

2
. John Kesidi 

3
. Tomas Oteh 

4
. Rebeca Linser Fridman 

5
. Mika Zenku 
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 یاسیس ی، فقدان تجربه قبلنیدهد. عالوه بر ا می را کاهش یخارجهای  تیو محدود داتیتهد

او در  یو ناتوان و تلنگر زدن معمول او گفتن، دروغ جمهور ترامپ سیرئ یخارج استیس ای

 یکم زیچ یوبینی  جهان می، در ترسمشخص راهبرد کیخود در حول  نهیکاب یمتحد کردن حت

، بلکه یمل تیامن راهبردمانند  یدر اسناد رسم دیرا نباها  ، سرنخنیگذارد. بنابرا می یما باق یبرا

 .افتیدر ذهن خود ترامپ 

ملزم  یاز نظر اخالق یآورد. جامعه روانپزشک می را به وجود یتالش البته خود مشکالت نیا

انجمن  یاخالق قانوندر  راهنما نی، است. اشود می دهینام "قانون گلدواتر"به آنچه 

در ) ینظر روانشناس کیارائه "، آمده است. در آن آمده است ۷.۳خش ب کایروانپزشکان آمر

 یانجام داده و مجوز مناسبای  نهیمعا یو نکهیاست مگر ا یراخالقیغ (یعموممورد شخص 

 اروانشناسان اجباراز روانپزشکان و  یاریحال بس نیبا ا "ود.شداده  یبه و یسخن چنین یبرا

جمهور  سیخود را درباره رئهای  ی، نگرانیاخالق یرهنمودها رغمی، علاحساس کرده اند

 .کنند ابراز یترامپ به طور علن

را  واالتیترامپ س یعموم یاز رفتارها ی، اما برخمیده صیرا تشخ یزیچ میخواه نمی ما

، از خود به عنوان کند. او بارها و بارها بدون شرم می جادیکار ا یبرا یو سالمت جسمیدرباره 

از  ،خود انو علناً به بدخواه "واقعاً ثروتمند است"، مباهات کرده است که کرده است ادی نابغه

رایز  . ترامپه استکرد نی، توهکرد می شیجمله دوستان و متحدان سابق خود که قبالً آنها را ستا

2 را خود دی، مشاور سابق کاخ سفیدامن "خوک چاق کیمعروف را  1او دانل
و  "انیو گر وانهید "

در  آمیزتوهین واالت سبا  کرد و روزنامه نگار زن را سخرهرا م یمعلول ان، خبرنگارخواند "سگ"

 یمقصر دانست. هنگام یاستفاده کالم ءاز جمله سو گریاو، همراه با موارد د یمورد چرخه قاعدگ

 نیا"، متهم شد، ترامپ افتخار کرد یاتیبه اتهام فرار مال 2016در سپتامبر  یبحث شخص کیکه در 

انجام  گرانیبا د یدهد که انتظار دارد برخورد خاص می نشان و ،"شود من باهوش باشم می باعث

به  نهیترامپ گهگاه از جلسات کاب رئیس جمهور، دولت رمعمولیغهای  رخداداز  یکینشود. در 

 کند.  می استفاده یخبرهای  رتبه در حضور رسانه یمقامات عال شیستا افتیدر یبرا یعنوان فرصت

                                                           
1
. Rosie O’Donnell 

2
. Omarosa Manigault Newman 
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که  یزی، چکند می خود اغراق یو دستاوردهاها  ییبه طور مداوم در مورد توانا ترامپ

که در آن  یشناخت یریسوگ کی، کنند می ادی 1کروگر-نگیروانشناسان از آن به عنوان اثر دون

خود  رشیپذ یدارند. ترامپ در سخنران گرانینسبت به د یواه یبرتر ،ت کمنظریه مهارافراد 

 نیدر طول ا "کنم! درستتوانم آن را  می فقط من"خواهان اعالم کرد  یجمهور ینامزد یبرا

 به یطوالن اریبس شیگرا نیداند. ا می درباره داعشها  از ژنرال شتریگفت که ب ی، وکارزار

، کند وارد استیداشت خود را به س یکه سع ی، در زمان1984گردد. در سال یترامپ برم خیتار

 استیبر سر س یشورو ریعنوان راه حل مذاکرات با اتحاد جماه هخود را ب یتجار غاتیتبل

 کیموشک باره در زیهمه چ یریادگی"، کرد. ترامپ اصرار داشتمی غیتبلای  و هسته یموشک

ادعا نادرست  نیا "دانم. می آن را به هر حال شتریکنم ب می فکر ،کشد می طول میساعت و ن

 عنصرسه  "یمعنا یفاش شد و 2016سال  یدر مبارزات انتخابات نکهیبه ا ه، اما با توجاست

 داند. نمی را"ای  هسته

 یاقتصاد مدیریتدهد و به دروغ  می خود بر اقتصاد را بزرگ جلوه میمستق ریمرتباً تأثاو 

کرد که نرخ  تیی، او تو2018کند. به عنوان مثال، در سپتامبر  می فیتوص یخود را رکوردشکن

است. در  یکاریسال گذشته باالتر از نرخ ب 100بار در  نیاول یبرا یناخالص داخل دیرشد تول

بار اتفاق افتاده است. به  185تاکنون  1948، که از سال اتفاق نسبتاً معمول است کی نی، اواقع

 کیدر  یدارد. و گرانید یالف زدن خود براو  ،از پوچ بودن یکم یرسد او آگاه می نظر

از  شیب باًیدولت من تقر"، کرد ، ادعا2018سازمان ملل در سپتامبر  یدر مجمع عموم یسخنران

 بلندیهای  خندهها  پلماتیو دها  فرستاده ،مخاطبان "کشور موفق بوده است. خیدر تار یدولتهر 

 یتوطئه وحشهای  یجمهور به تئور سیرئ شیگرا گریدی  نگران کننده شی. گرابه پا کردند

، ستیمتحده ن االتیکه باراک اوباما شهروند ا دهیا نی، ا"مانیزا"او از توطئه  تبلیغاست. 

و به ها  ینیتوسط چ یجهان شیمفهوم گرما"، ادعا کرد چنینهم یموارد است. و نیاز اای  نمونه

نامزد  کیبه عنوان  یو "شده است. جادیمتحده ا االتیا داتیبودن تول یرقابت ریغ جادیمنظور ا

بوده  کیشر یجان اف کند جمهور سیسناتور تگزاس در ترور رئ 2ادعا کرد که پدر سن کروز

توطئه را با  .برج ترامپ را شنود کرده است ،باماکه او ادعا کرد که دولت او ی. هنگاماست
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. Doning Crouger 

2
. Person Cruz 
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در  هینفوذ روس اتیعمل یرا برا ژهیومشاوره  قیکرد. او بارها اعتبار تحق بیخود ترک یایپارانو

  .رد کرد 2016انتخابات 

، ترامپ بود بیخواهان رق یجمهور یکه در انتخابات مقدمات ی، در حال 1کروزتد  سناتور

 که فکر یدر سطح فتهیخودش"و  "یراخالقیکامالً غ"، "پذیر بیدروغگو آس کی"ترامپ را به 

 ،تدرباره ترامپ گف 2گراهام یندزیسناتور ل"متهم کرد. "باشد دهیکشور هرگز ند نیکنم ا نمی

 فکر ،است وانهیکنم او د می است. من فکر مانند شماطه ساعت در نوسانکنم او  می من فکر

 یفرد یاز خلق و خو هشدار داد که ترامپ ۳یرامن تیم .ستیکار مناسب ن این یکنم او برا می

 یعاد یلفاظ نیا .ستین برخوردار میدار ازیرهبر به آن ن کیباثبات و متفکر که ما به عنوان 

، به ترامپدر دولت  دیکاخ سف کارکنان سیرئ نیاول ، 4رینس پریبوس. ندستین یاسیمخالف س

 ای یهمدل صیدر تشخ یصوت یروان ییجمهور توانا سیرئروزنامه نگار گفت که  5باب وودوارد

، "بدون مانع"جمهور  سیرا رئترامپ  ،بوسیپر نیجانش 6یجان کل صفر دارد. در حدترحم را 

جمهور  سیرئ ی، مشاور حقوقدو. جان داوخواند خارج شده است لیاز ر"که  "یاحمق"و 

کرده است.  فیتوص ، ناخواسته ترامپ را به وضوح معلول2018تا مارس  201۷ترامپ از ژوئن 

رسد ترامپ  می ، به نظرطیشرا نی، در انباشد ایباشد  صیقابل تشخ کینیکل کیهر آنچه در 

درباره آن  شهیهم یجمهور استیمدافعان قدرت محدود ر کهدهد  می را ارائه ییویفقط سنار

 شهیهم یجمهور استیکه قدرت ر یی، جایخارج استیمهمتر از همه در س ،هشدار داده اند

 و کنترل نشده بوده است. ینسبتاً قو

متمم قانون  نیو پنجم ستیبه ب دیبا نهیکاب ایمسئله را مطرح کردند که آ نیکنگره ا یاعضا

قادر به انجام  یجسم ای یرا که از نظر ذهن یجمهور سیرئ ی، که برکنارمتوسل شود یاساس

شده توسط  دیی، تأر شدهمنتشهای  گزارش کند. می برکنار ستیخود ن دولت فیو وظا اراتیاخت

، در در واقعاند.  بحث کرده نهیگز نیواقعاً در مورد ا نهیکاب یعال ی، اعضاارشد دولت اممق کی

بزرگساالن در  شد: اصطالح یاسیوارد گفتمان س دیعبارت جد کی، دولت نیآغاز یروزها
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. Ted Cruz 
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 جمهور بود که سیرئ یبه مقامات مسئول در محافل داخل مراجعهکه بمعنای  ی، اصطالحاتاق

با ترامپ در  یجنجال عموم کیکردند. در  می یاو را خنث زیغرا نیرا متعادل و بدتر او یثبات بی

و از طرفداران  یروابط خارج تهیکم سی، که در آن زمان رئ 1، سناتور باب کورکر201۷اکتبر 

روز  راست که ه نیا تیواقع من یبراترامپ بود، به خبرنگاران گفت  یمبارزات انتخابات هیاول

مرکز  کیبه  دیکاخ سف هستند. وی گفت: یو نظریه مهار یتالش برا تیوضعدر ، دیدر کاخ سف

ملت را ، با وسایلش تنها بماند جمهور ترامپ سیرئ شده بود، لیمراقبت روزانه بزرگساالن تبد

 . دهد می سوم قرار یجنگ جهان ریدر مس

 یخارج استیس لگرانیتحل یپرونده سخت برا کیترامپ  رئیس جمهور، طور خالصه به

از مواضع  یاریند و بسنک می یچیسرپ مرتب یاو اغلب از طبقه بند استیسهای  اولویتاست. 

. دنابی می رییتغ یاسیس یبا وزش بادهاواحد  یچرخه خبر کیاوقات در  یگاه یاو، حت

 فیجمهور بر چالش تعر سیرئ یروانشناخت بیو ترک تیصترامپ در شخ دکترین یجستجو

تر  دهیچیآشفته او کار را پ یثابت و خلق و خو یدئولوژی. فقدان ادیافزا می یوبینی  جهان قیدق

 یکلبینی  سازگار جهان یهایژگیاز و یتوان برخ می ،موانع نیبا وجود او ، هرحالکند. ب می

، است یخارج استیبه س یو کردیرا که باعث رو یو کیدئولوژیا بیترکهای  لفهوم -ترامپ

 کرد. یبررس

 ترامپ یجهان دگاهید یبرا چوبیچهار

، دارند ترامپ یخارج استیسهای  شیاز گرا یکل دید میدر ترس یسع رکیز لگریتحل نیچند

به زحمت انداختن همه  یبراها  از تالش ی. برخبوده استاوقات به طور مثمر ثمر  یگاهکه 

از حد  شیب ی، هرچند که با ساده انگاررا به همراه داشته است یارزشمندهای  نشی، بزیچ

  کرده است که: از دانشگاه هاروارد استدالل 2آلن لیخطرناک است. به عنوان مثال دان موضوعاتی

نام  میتوان می منسجم است که یدر واقع به قدر ترامپ کامالً منسجم است یخارج استیس

 نکهیا لیبه دل .یمیبرهم زدن نظم قد یکمتر از تالش برا نابگرایی  : دوجانبهمیآن را بگذار

است که  ینظم جهان کی، ظاهراً ترامپ به دنبال باره دارد نیدر ا ینظر قابل توجه یو

                                                           
1
. Bob Corker 

2
. Danial Alen 
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معامالت با دونالد ترامپ  یسر کیبه عنوان  یجهان استیکه س یی، جاکند ایجاد  اوشخصاً 

 شود.  می انجام

های  یژگیاما و دهد، می ترامپ ارائه یخارج استیس یبرا یچارچوب ادراک کی شاید آلن

 کند. می خود را فراموش دیمهم سخنان و عقا

جمهور ترامپ  سیرئبینی  توان جهان می آنها قیکه از طر میکرده ا ییرا شناسا چوبیما چهار 

شعارها و براساس ، دیجمهور تاکنون در کاخ سف سیبر سوابق رئ هیکرد. با تک ریو تفس دییرا تأ

از گفتگوها و اظهارات ای  گسترده یو بررس یدر طول مبارزات انتخابات یوهای  یسخنران

، ترامپ، مانند آنچه در آن وجود دارد دکترینکه  میکن می ، ما استدالل1980تا سال  یو یعموم

، مقام و ؛ عزتانیجکسون یگر یو نظامگرایی  یاست: مل روح بخش یژگیاز چهار و یبیترک

 .یاحترام و ذهن استبداد

 با مجموع صفرگرایی  تراکنش

 ورکیویدر ن یبود که وای  تمام صفحه غاتیترامپ تبل هیاظهارات اولترین  از برجسته یکی

در پنج  یو یاصلهای  زهیانجام داد. انگ 198۷، واشنگتن پست و بوستون گلوب در سال مزیتا

ژاپن و  ژهی، به ومتحدانش حمله کرد هیعلبر. ترامپ بخشد می کاو را تا امروز تحر استی، سبند

 کایکه آمر یمتحده در حال االتیا یتیامنهای  از ضمانت یبهره مند لیرا به دل یعربستان سعود

 جان یما برابه ها  ملت نیچرا ا"گفت:  ی، جدا کرد. وکند نمی افتیدر یزیآن چ یدر ازا

 پرداختهزینه یی  میده می محافظت از منافع آنها از دست یدالر که برا اردهایلیو مها  انسان

 لیبه دل ژهیرا به و یعربستان سعود یاقتصاد پررونق ژاپن و ثروت گسترده نفت یو "کنند؟ نمی

 نده دانست.، نگران کنندیب می ما یاقتصاد یبه عنوان رقبا یکه و ییطنز تلخ کمک به کشورها

 دیمتحده ترد االتیاتحاد پس از جنگ ا ستمیوجود دارد که ممکن است به س یادیز لیدال

 ارانهیاز کشورها در خارج از کشور  یادیبه دفاع از تعداد ز کای، که در آن آمرداشته باشد

متحده را ملزم به جنگ از طرف متحدان خود  االتیکه ا یاغلب در معاهدات رسم و ،دهد می

 گریدهای  یاست. نگران بزرگ ینگران کیمطمئناً هایی  استیس چنین نهیهز ،در صورت جنگ

 یابیارز مثالً یرضروریغهای  گرفتار شدن در جنگ ایشدن  ریدرگ یراهبردشامل خطرات 

در طول جنگ سرد با آن روبرو هستند. تمرکز  یکنوناست که متحدان  ییدهایمتفاوت تهد
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 استیموضوع ثابت در تفکر س کیاتحادها  نیا یمالتمعا تیمنحصر به فرد ترامپ بر ماه

توسعه دهنده امالک  کیتجارت به عنوان  یایتجربه اش در دن لیبه دل دیاست. شا یو یخارج

هم سودمند باشند. از نظر طرز  یبراتوانند  می یتوافقات چنین، ترامپ اعتقاد ندارد که و مستغالت

توانند مثبت  نمی -یو چه اقتصاد یتیدر حوزه امن هچ -، روابط دوجانبه و چندجانبهیتفکر و

 یاستدالل که وابستگ نیرو ترامپ با ا نیبازنده دارد. از ا کیبرنده و  کیای  باشند. هر معامله

محصور  یاقتصاد مل دارای استقالل مستیس کیدر  یرشد اقتصاد فراتر از آنچه یمتقابل اقتصاد

 نیمنافع ب ییتواند به همگرا می متقابل ی، وابستگقتیشود. در حق نمی ، قانعشود می شده حاصل

 یریپذ بیآس کیبه عنوان  باًیرا تقر ییهمگرا نی، اما ترامپ اچند کشور کمک کند ایدو 

 داند. می یمل تیو امن یاقتصاد

از دشمنان  شیرسد ترامپ ب می دهد که چرا به نظر می حیتوض یادیاعتقاد تا حد ز نیا

 یمتحده اختصاص داده است. به استثنا االتیا نهیریرا به انتقاد از متحدان د یشتریوقت ب

است. از  ختهیما با دوستان ما در هم آم یاز رقبا شتریمتحده به مراتب ب االتی، اقتصاد انیچ

، داند می یو بازنده رقابت روزیبا رقم صفر پای  جهان را به عنوان صحنه امپآنجا که تر

به عنوان  ،متحده ندارند االتیبا ا یادیهستند و تجارت ز یاقتصاد منزو یکه دارا یدشمنان

ارتباطات  .میبا آنها دار یهستند که تجارت قابل توجه یکمتر از متحدان یدیتهد ،هیمثال روس

 کی یبه جا یترامپ به فکر داشتن ثروت جهان شیاز گرا دگاهید نیا حاتیاز توض یبخش

شما ، ترامپ گفت، 201۳در سال  CNNبا ای  شود. در مصاحبه می ی، ناشکره در حال گسترش

 ، آنها مشاغل ما رادیریکشورها بگ نیهمه ا و ،، هندنی، چگرید یمشاغل را از کشورها دیبا

را  یاو عدم تعادل تجار. دیکن یاقتصاد را قو دی، شما بابگیریدرا  اغلمش دیشما با ،رندیگ می

کرد  تیتجارت با کانادا و اروپا شکا یاز کسر G7، و پس از جلسه داند می یذاتاً بهره بردار

محصوالت  یشود. آنها به سخت می کشورها استفاده نیاز ا کیاز هر  یبه طور واقع که

را ها  BMWفرستند. آنها  می ما رایحال مرسدس را ب نیو با ا رندیگ می ما را یکشاورز

 توسط اقتصاددانان کامالً ردها  دگاهید نیاه است. ناعادالن اریفرستند. بس می ما رایب یونیلیم

 یمطابقت ندارد. وقت یاقتصادو رشد  یمربوط به روابط تجارهای  با داده یشود و به سادگ می

ترامپ پاسخ  ؟یرا دار دیعقا نیچرا ا ،دیسابق ترامپ از او پرس ی، مشاور اقتصادکوهن یگر

 را دارم. ها  دگاهید نیسال است که ا ۳0من فقط  دانم نمی منداد، 
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واردات  یرا براهایی  و تعرفه دهیکش شیرا پگرایانه  تیحما زیغرا نی، ادر مقام خود ترامپ

کشورها وضع کرده  ریو سا نیو چ هی، روساروپا هی، اتحادکی، مکزدالر از کانادا اردیلیصدها م

ترامپ است.  یخارج استیس یژگیوترین  برجسته ی، جنگ اقتصادیاست. تا حد قابل توجه

حفاظت از  یرا در صورت لزوم براها  تعرفه نیا یبه طور مشکوک دی، کاخ سفموارد یدر برخ

و اند  قرار دادهمورد هدف هدف جبران خسارت خود را  یکرد. کشورها می هیتوج یمل تیامن

کند.  می ایجادضد تعرفه های  دالر تعرفه اردیلیم 100از  شیمتحده ب االتیا یکاالها یبرا نیچ

متقابل های  ، تعرفهبه عنوان مثالرسانده است.  بیمتحده آس االتیبه اقتصاد ا یجنگ تجار نیا

 یدر پمتحده  االتیا ییایو در ییصادرات محصوالت غذا ی بردالر اردیلیمها  ده انهیجو یتالف

 یبه صنعت کشاورز ارانهیدالر  میلیارد 20مجوز پرداخت حدود  دی، و باعث شد کاخ سفداشت

ترامپ در وهله اول بود. بر  یانتخاب یاز جنگ تجار یرا بدهد. کمک به منظور کاهش درد ناش

درصد ارزش  10ترامپ ممکن استای  تعرفههای  استی، س1سیمورگان چ یپ یاساس برآورد ج

ترامپ های  تعرفه نهینشان داد که هز 2داشته باشد. مطالعه گلدمن ساکس نهیهز 2018آن در سال 

ها  تعرفه نیا .دده می کاهشرا  ییکایآمر یمشاغل و خانوارها درامدکامالً  نیواردات چ هیعل

خانواده  کی یدالر برا 8۳1 ایدالر در سال  اردیلیم 106حدود  ییکایآمر یخانوارها یبرا

 دارد.  نهیمتحده هز االتای درمتوسط 

های  تعرفه بودن ناموفقرغم  یو عل یاقتصادگرایی  تیحما یخودآزار تیرغم ماه یعل

جمهور  سیرسد رئ می ، به نظریبه خواست و کایآمر یتجار یشرکا شکست برایترامپ 

 تیتوئ در 2018در مارس  یدهد. و می حیترج زیصلح آم یرا به روابط تجار یجنگ اقتصاد

کرده  یبار سع نیاو چند آن آسان است. در یروزیخوب است و پ یتجارهای  جنگ خود گفت:

از جمله توافق نامه تجارت آزاد  ،خارج شود نهیرید یتجارهای  از توافقنامه یاست به طور رسم

 و تنها 4یسازمان تجارت جهان ی، و حتمتحده و کره االتی، تجارت آزاد ا۳یشمال یکایآمر

بینی  تجارت آزاد از جهان یبرا یو راهکارشود.  می سرعتش کند ای منعتوسط مشاوران خود 

سودمند  ستمیس کی دهیرسد ترامپ نسبت به ا می شود. به نظر می یمعامالت او با مبلغ صفر ناش

                                                           
1
. J P Morgan Chis 

2
. Goldman Sukes 

3
. NAFTA 

4
. WTO 
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زند.  نمی راجع به آن حرفو او  دهد می نشان تیحساس "شوند می بلندها  قیهمه قا"و متقابل 

را با  یادداشتی، بود دیکارکنان کاخ سف ری، دب1رپورت نابا ر یکه مشغول سخنران یترامپ در حال

  ."تجارت بد است"حروف بزرگ نوشت: 

های  از تالش دیشود. ناام می ریسراز یتیبه حوزه امن یترامپ از حوزه اقتصادگرایی  معامالت

خواهند معامله  می ، ترامپ آنها را متهم کرد کهکایاز برجام پس از خروج آمر تیحما یاروپا برا

هستند و "در حال کسب درآمد ها  همه آن "یاقتصادهای  میپس از لغو تحر" رایرا برقرار کنند ز

ی مستقر سرباز آمریکای 28500 حضور کنند. مشاوران او موافقت کردند که می تجارت رانیدر ا

نه  را در آنجا لغو کنند ییاستقرار یک سیستم دفاع موشکی گران قیمت آمریکاو  در کره جنوبی

خسارت  یجنوب، بلکه این تعهدات گرانی بودند که کره ل مسائل امنیتی استراتژیک یا ملیبه دلی

خود در  یکه با مشاوران نظام یمتحده را جبران نکرد. ترامپ در حال االتیدهندگان ا اتیمال

 کنم ما می من فکر"، گفت: کرد می بحث یدر کره جنوب ییکایآمر یروهایمورد حضور ن

 ناتی، ترامپ تمر2018. در ژوئن میاحمق نبود یلی، اگر ما خمیثروتمند باش یلیخ میتوانست می

را به عنوان  می، او تصمدرآورد. باز هم قیرا به حالت تعل یمتحده و کره جنوب االتیا یامنظ

به  ناتیتمر نی. در عوض، او از ادر نظر گرفت یدر مذاکرات با کره شمال جیهو ای یتیمسئله امن

، یجنگهای  مانورما با انجام ندادن "، انتقاد کرد و افزود "العاده گرانفوق " موضوعی عنوان

. ستین نیرو به لهستان، ترامپ مخالف اعزام قابل توجه ".میکن می را پس انداز خودثروت 

. به عنوان مثال، در ندیکشور بب نیرا از ا یمحسوس یاقتصاد یدستاوردها دیفقط با کایآمر

 گاهیکامل پاهزینه و پرداخت  جادیا یلهستان برا شنهادیاز پ یشی، او به طور آزما2018سپتامبر 

 متحده در آنجا استقبال کرد.  االتیا یدائم ینظام

 یبررس انیظهور کرد. در م 2018نمونه برجسته از اقدامات ترامپ در اکتبر  کی ژهیو به

در  یجنگ اتیکشور مرتکب جنا نیکه ا یدر حال یروابط واشنگتن با عربستان سعود دیشد

را رد کرد.  اضیاز ر کایآمر ینظام تیتوقف حما شنهادی، ترامپ پشد می و قتل مخالفان منی

 یدر فروش عمده سالح به پادشاه یدیو مشاغل تول یدفاعهای  به سود شرکت شارهبا ا وی

متحده  االتیوجود مشاغل مرتبط با فروش سالح در ا نی. با ارا رد کرد ، این پیشنهادسعودی

 دهد.  می متحده را نشان االتیکار ا یرویدرصد ن کیکمتر از دو دهم 

                                                           
1
. Ron Porter 
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آن به  یبه جاها  یشود سعود می باعث ییکایآمر حاتیتسل فروشترامپ بیان کرد لغو 

محاسبه  نی. با ارساند می یروزیپ کیما  کیتیژئوپل یبه رقبا نی، بنابرانگاه کنند نیچ ای هیروس

 یاخالقهای  نهیهز رب یرا به طور عاد یخصوصهای  از شرکتای  عده سود خونسردانه، ترامپ

 .کرد یبند اولویت اضیاز ر یبانیپشت در متحده االتیا یراهبرد و

را با هایی  استیس ایکند  انیخود را ب اتیتواند شکا می جمهور ترامپ سی، رئبارهاو  بارها

دهد که  می تاکنون به شدت نشان یکند. سوابق و هیبا مبلغ صفر توج یاصطالحات معامالت

تر از آن است که طرف ما بتواند کم یو یریگ میدر روند تصم یراهبردو  یاخالقهای  ضرورت

فرا  یاسیو س یشخصهای  او را در حوزه شهی، اندتیذهن نیبه دست آورد. ا گرانید نهیهز اب

امر  نیدهد. ا می حیرفتار او با متحدان را توض چنیناو در مورد اقتصاد و همهای  دگاهیگرفته و د

، یکاهش انتشار کربن جهان نهیدر زم سی، توافقنامه پاررانیاای  او نسبت به توافق هسته ینیبه بدب

و  NAFTAمانند  یو خصومت او با معامالت تجار یگذاشتن سخنان طرفدار دموکراس کنار

 ( کمک کرده است.TPPآرام ) انوسیاق دوطرفمشارکت 

 گری و نظامی یجکسونگرایی  یمل

استدالل کرد که تعامل  2001در کتاب خود در سال  یاسی، دانشمند علوم س1دیراسل م والتر

 15 باًیشکل داده است. تقر خیمتحده را در طول تار االتیا یخارج استی، سیچهار مکتب فکر

 نییخود پا استیر یبرا یاعالم نامزد یدر برج ترامپ برا یسال قبل از آنکه ترامپ از پله برق

 یترامپ مناسب دانست: سنت جکسون ندهیجمهور آ سیرئ یبرا یخارج استیس کی دیم د،یایب

متمرکز بر ارتقا  یقو یمل ینهادها تیدارند که بر اهم لی، تمادیم ی، در الگو۳ها یلتونی. هم2ها

گرایی  پشت مداخله یبیصل هیبه روحها  4یلسونیو کنند. دیتأک یاقتصاد یپلماسیتجارت و د

منافع  کی چنینو هم یتعهد اخالق کی یدارا کایکه آمر دهیا نی، ادارند اعتقادمتحده  االتیا

را  یصلح جهان جهی، در نتخارج از کشور استدر  کیدموکراتهای  مهم در گسترش ارزش یمل

دهند به عنوان  می حی، ترجدارند دیترد یدموکراس دوردر مورد صها  5یونکند. جفرس می تیتقو
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 کیکه خطر انحراف  ییاتحادها شدن در ریدرگ در، و آنها دنبال شوند گرانیاز دای  نمونه

های  بر ارزشها  ی، جکسونسرانجام ، محتاط هستند.را دارند یاز منافع مل حیبرداشت صح

 .کنند می دیتأک یو قدرت نظام یاقتصادگرایی  ی، ملیستیپوپول

جمهور اندرو  سیبا رئ سهیتوجه خواهند کرد که ترامپ آگاهانه از مقا کینزد ناظران

کار خود در دفتر  زیپرتره از جکسون در پشت م کی یاستقبال کرده است. او حت 1جکسون

 ریمدبا ، اما ندارد ییآشنا دیبا کتاب م میکرد. ترامپ احتماالً به طور مستق زانیشکل آو یضیب

 دیم در همان ابتدا ارتباط برقرار کرد. ،2بنن ویاست ،دیکاخ سف سیرئ پس از آن و یتستاد انتخابا

 یبا او تماس گرفت تا در مورد طبقه بند 201۷فاش کرد که بنون در تابستان ای  در مصاحبه

خاص( و  ی)از نوعگرایی  ی، ملیخارج استی. در حوزه سبحث کند انیترامپ به عنوان جکسون

 ترامپ است. ایده جکسونیان ی  شهیر یگر ینظام

مورد  شتریکند و ب می دایپ یکم اریبس یاسیاحترام س "انیمکتب جکسون"، دیبه گفته م 

 "ها یجکسون . ردیگ می قرار یخارج استیروشنفکران و محققان س قیو تشوتحسین 

در مورد چشم انداز "ها  یجکسون .دارند"نسبت به تفکر توطئه خاصی  یفرهنگ التیتما

 به، اما فدرال هستندهای  اتیمخالف مال"و  "دارند دیترد یخارج استیو س یداخل استیس

 .ند هستندکنند عالقه م می کمکفدرال که به طور عمده به طبقه متوسط های  برنامه

در  تیحسن ن متیبه ق یحت "،مبارزه با جرم ایتجارت  میتنظ لیبه دل یتبه راحها  یجکسون

به عنوان به خطر انداختن " را مهاجرتآنها کردند.  می جادیرا ا یاستثنائات یقانون اساس

 ریسا .بینند می لمشاغ یبا دستمزد کم برا دیرقابت جد جادیو ا یانسجام جامعه مردم

الف زدن در مورد ": چنینهم هستندمناسب  و کند می صمشخ دیمکه  انیجکسونهای  یژگیو

اصرار  کشنده، و یرویاحترام با ن بدونبه انتقام  لی، تماشخص یو جنس یجسمهای  ییتوانا

  "خوب است. گرانیکه فرد به اندازه د نیبر ا یادز

ای  مجموعه .یدئولوژیاست تا ا زهیاغلب غر یجکسون یاسیفلسفه س"دهد:  می حیتوض دیم

د دار وجوداحتمال  نیکمتر طرفداراندر میان ها.  دهیاز اای  مجموعه یاز باورها و عواطف به جا

های  درک دعوت ییتوانا نی، کمترکنند تیبهتر حما یجهان یبرا لسونیکه از ابتکارات و

                                                           
1
. Andro Jakson 

2
. Estive Banon 



 

 

 

 

 

 ۱۱۱    ترامپ "اول امريکا"بینی  : تعريف جهان۳فصل 

 

 

 یتجارهای  راهبردبه  لیتما نیکمتر دشوار، و طیدر شرا انهصبور یپلماسید یبرا نایجفرسون

 :معتقدند کهها  یجکسون. ندریرا بپذ لتونیهم

به  و اریهوش دیمتحده با االتی. اکیاست و هم آنارش زیهم خشونت آمالمللی  نیب یزندگ 

باشد. تر  از هر کشور باهوش شیو ب رومندی، نگر لهیح دیما با یپلماسیشدت مسلح باشد. د

 .میداشته باش رانهیشگیپهای  جنگ دیمواقع با یدر بعض

ها  بد آن تیکه ن یترور رهبران خارج ای یخارجهای  دولت یبرانداز ها یجکسوناز نظر 

از رهبران  بیشتری دارد تا احتمالها  ی، جکسونقعوا ندارد. در ی، کامالً مشکلروشن است

های  هنجاردر مورد  یتا نگران رندیگب اتیمال یدر صورت عدم استفاده از اقدامات جد یاسیس

 الملل.  نیحقوق ب

 باشند، حمایت الملل می بارها از رویکردهایی که برای تضعیف حقوق بینترامپ ، قتیحق در

بازداشت شده  یستی، ترامپ به نفع شکنجه مظنونان تروریکرده است. در طول مبارزات انتخابات

حقوق االت متحده و ینقض قانون ا ؛کردمیاستدالل  اینگونه راها  ستیترورهای  و قتل خانواده

ترامپ  رویکردها در حقوق بین الملل نیست. نیاز ا کی چیه میدان می الملل. تا آنجا که ما نیب

، استفاده از زور در عراق یبه ارتش براتری  عیوسی  صهتعامل و دادن عر نیبا سست کردن قوان

شواهد  چی. ه، و فراتر از آن مبارزه با داعش را گسترش دادی، افغانستان، سومالمنی، هیسور

ترامپ در مورد  باشد تامتعاقب آن باعث شده  انیرنظامیتلفات غ شیافزا نکهیبر ا یمبن یعموم

  داشته باشد. یدوم شهی، انددشمنان هیرحمانه عل بی ابزارهای یریبکارگ

 یرقبا هیترامپ عل یحمالت لفظ نهیدر زم ژهی، به و2016که در سال ای  گستردههای  گزارش

که ترامپ  نیبر ا ی، مبنکنند، ذکر شده است می رقابت ینامزد یکه براخود خواه  جمهوری

نامتناسب  یروی، او با نردی، اما اگر هدف قرار بگطرف را تنها بگذارد بی ممکن است احزاب

او را تر  ، پانزده بار سختدهد می چیشما را پ یشخص یوقت"بار گفت:  کیداد. او  اهدپاسخ خو

 حیتوض دیم داند. می انیاحساسات را کامالً مطابق سنت جکسون نیا دیم ".دیدهعقب ب پیچ به

. دیرا ضربه بزن( دشمنان)تر  عیهرچه سر دیتوان می تا آنجا که دی، شما باانیاز نظر جکسون دهد می

 .ستین یمنطق یگرید زیچ چیه
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خود  زیبا همه چ دیصورت شما با نی، در امهم هستند یبه اندازه کاف دنیجنگ یبرااگر 

به  دیصورت با نی، در ادیآن بجنگ یبرا دیکه بتوان ستندیمهم ن یآنها به اندازه کافاگر  ای، دیبجنگ

 . دیو در خانه بمان دیده تیکار خود اهم

ترامپ  یخارج استیسهای  شیاز گرا یاریبه بس یبه خوبجکسونیان از نظر مید  جهان بینی

تجارت آزاد کامالً  وسساتو مالمللی  نیبهای  ترامپ نسبت به سازمان تیخورد. ضد می وندیپ

 قواعد. ترامپ می باشد نلتویو هم لسونیوگرایانه  یجهانهای  با طرح انیتقابل جکسون مشابه

متحده را  االتیاگرایی  جانبه کیداند که ناعادالنه  می یمل تیبه حاکمای  را خدشهالمللی  نیب

طاقت  یرویبه استفاده از ن لیبه نظر برسد و ما یاو مهم است که تهاجم یکند. برا می محدود

که فاقد دشمن مشخص  یرامونیپهای  دارد که به سرعت از جنگ لیتما چنین، اما همفرسا باشد

، گرید یدر کشورها کیدموکرات آزادانههای  ارزش جیبه ترو یو یعالقگ بی است خارج شود.

است. عدم  انیجکسونهای  شیخود و مطابق با گرا پیشینیان، گسست از یاز لحاظ لفظ یحت

، و است یموارد همپوشان گریاز د یستیو پوپول یاقتصاد نهیممهاجرت به هر دو ز دیشد دییتأ

در مورد مهاجرت به طور  یوهای  دگاهیدهد. د می شائبه ترامپ نشان بی یهراس گانهیامر را ب نیا

دولت های  استیس یاز عناصر اصل یکینشان داده شد و  یدر طول مبارزات انتخاباتای  برجسته

و  انیخانواده و بازداشت پناهجو یاجبار یی، جدا"مسلمانان تیممنوع"به اصطالح  ژهی، به ویو

 انیسنت جکسون ییاز عناصر نها یکی. حق تولد بود یشهروند 14لغو متمم بند یفشار برا

از آن دفاع  دیو با "شود دییتوسط جهان خارج تأ دیبا"است که  "یعزت مل قیاحساس عم"

بر افتخار مربوط به  دیتأک نی. ا"بزرگ و کوچک یزهایچ"، از جمله با رفتن به جنگ شود

چنان محرک برجسته  نی، اعتبار و احترام است. ای، شخصیمل تیدر مورد وضع ینگران

 .باشد می ترامپ است که سزاوار چارچوب خاص خود یخارج استیسهای  زهیانگ

 ، احترامعزت، مقام

در اواسط  یو سینامه نو یمصاحبه ضبط شده با ترامپ که توسط زندگ هپنج ساعت ینیدر بازب

 یاز شرمسار قیترس عم" مزیتا ورکیویباربارو از ن کلی، ماانجام شده است 2000سال 

را  یمرد ،ها ضبط نیا"کند.  می یمعرف ترامپمحرکه  یروینترین  یرا به عنوان قو "یعموم

در  "خود مضطرب است. تیاز دست دادن وضع"از و  "خودش است ورهقدهد که م می نشان
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 شنهادیپ کیبه عنوان  یشخص تا وادار کردخود را  یشخص داللو  لی، ترامپ وک201۳سال 

دالر  60،000. ترامپ از کند اجیر پرتره از خودش کیفروش  یدر حراج هنر یدهنده جعل

 القاکند که  جادیرا ا یکار بی، استفاده کرد تا فرترامپ ادی، بنخود هیریبودجه از سازمان خ

 مورد تقاضا است.  اریبس اش یبا شکل ظاهرترامپ  یکرد نقاش می

 ی، اعتقاد وسال 40ترامپ در طول  یموضوعات در تمام اظهارات عمومترین  از ثابت یکی

از او  گرانی، و دخندند می ، به اواستاحترام  بی در سراسر جهان کایبوده است که آمر نیبه ا

در  یاز نگران یناش اش یخارج استیکند که نگرش س می شنهادیبه شدت پ او، برند می دسو

 استیدر چشم انداز س تاز تناقضا یاری، بساست. در واقع آمریکا و اعتبار تیمورد وضع

، و هم در رسند می شود سازگار به نظر می چارچوب مشاهده نیا قیاز طر یترامپ وقت یخارج

 االتیا یخارج استیس یبرا پیشنهادیاصل  کیبه عنوان  یو هم در سطح مل یسطح شخص

 د.نکن می متحده عمل

های  چالش شتری، ترامپ اظهار داشت که بNBCاز  Rona Barrettبا  1980مصاحبه اکتبر  در

 متحده احترام االتیبه ا رانیعدم احترام است. به عنوان مثال اگر ا لیدر جهان به دل کایآمر

گرفتند.  نمی را به گروگانها  ییکایآمر 19۷9، هرگز به دنبال انقالب دیترس می گذاشت و از ما می

 ازداشت که  تیکشورها شکا ری، از ساذکر شد 198۷امه ترامپ که در سال روزن یغاتیتبل یآگه

در  "خندد. می کایآمر استمدارانیجهان به س"او نگران بود:  "کنند. می استفاده متحده االتیا سود

، یگریدی  برنامه، در ماه بعد. "خندند می به ما"ناتو  یگفت که کشورها CNN همان سال، او به 

بزرگ  یکشور چنیناز " گرانیو د ی، عربستان سعوداستفاده ژاپن یچگونگبه باره وترامپ د

 یکه از و ی، هنگام1988سال ای  در مصاحبهکرد.  برند حمله میاز آن  ی کهسود)آمریکا( و 

کلمه  کی، ترامپ آن را به دارد یاسیس رویکردشود چه  یاسیس یدایکاند رکه اگ دندیپرس

، و ما را مانند زنند می ما را یاز نظر روانشناختافزود که دشمنان ما  ی. و"احترام  "خالصه کرد:

 آنها تصور" گفت 1989در سال ای  ، در مصاحبهگریبار د دهند. می دسته احمق جلوه کی

، واضح تر یحت"خندند.  می ساخته شده است. آنها به ما ها متحده از احمق االتیکنند که ا می

از دست دادن احترام  "از کایداد که آمر حی، ترامپ توض1990در سال ای  با مجلهای  در مصاحبه

 ازین غروربه ها  ملت همه "،دارند اجیاحت نفسعزت و  احتراممردم به "گفت:  یبرد. و می رنج"

 دارد.  اجیاحت یشتریب غرورکشور ما به  مکن می دارند. من فکر
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موضوع ثابت بوده  نیا بارهدر یزیانگ رتیگذشته به طرز حهای  دهه یط ترامپموضع 

در  تروریسمعلیه  که جنگ دولت بوش ی، در حال2004در سال  CNNبا  است. در مصاحبه

احترام و  یرا که برا یتی، ترامپ دوباره اهمنقاط جهان بود ریمتحده از سا االتیا جدا کردن حال

در حال حاضر کشور چندان "تاسف کرد که ما  ابراز، نشان داد. او قائل استالمللی  نیشهرت ب

را از  یمحدود فی، ترامپ تعرCNN با ، در بحث و گفتگو2009 لیدر آور ".میستین یمحبوب

ترامپ در سال  یارائه داد. سخنران "بازگرداندن اعتبار ما یتالش برا" در جهتباراک اوباما 

 االتیا"کرد: می تولیدرا باز نیمضام نیاکار  فظهمحا یاسیاقدام س تهیکنفرانس کمدر  2011

 بدون احترام با ما رفتار، که شده است لیجهان تبد هیبق یبراه محل ضربه خوردن متحده ب

، . بعداً در همان سال"خنده جهان است محل شدن به لیمتحده در حال تبد االتید. انکن می

. میستین یکشور قابل احترام گریما د اصرار کرد، CNNاز  1کندی کراولیبا ای  ترامپ در مصاحبه

 کرد، می ترامپ بود که ادعااین سخنان شامل  201۳در سال  دیگرمصاحبه خندد.  می به ما ایدن

او در کنفرانس کنند.  می استفاده ءواقعاً از کشور و مردم ما سو گرید یاز کشورها یاریو بس نیچ

CPAC 2014 ،کشور بزرگ ما  یبرا یاحترام چیرهبر ما و ه یبرا یاحترام چیجهان هدر  گفت

 وجود ندارد. 

خود  یاحتمال یخارج استیکه در مورد س یبا واشنگتن پست، هنگام 2016در مصاحبه 

 قیاز طرکرد که قصد داشت  تیشکا کشور یکمبود احترام فوق العاده براشد، ترامپ از وال س

در  انخواه یجمهور یمل ونیکنوانسخود در  یآن را برطرف کند. در سخنران تیشخصی  هاله

را  کایکه آمر میشو تیهدا یاستمدارانیکه ما توسط س یتا زمان"، ترامپ هشدار داد 2016سال 

رفتار  کایکشورها با احترام با آمر ریداشت که سا نانیتوان اطم می ، پسقرار ندهند برتریدر 

( عیسر ی)و آزادساز یریدستگ نظیرالمللی  نیب یرهایبا تحقها  ییکای، آمرهشدار داد یو د.نننک

اوباما در  ی، بحث و جدال درباره خط قرمزهارانیفارس توسط ا جیدر خل ییکایملوانان آمر

 . خود ادامه خواهند داد یبه زندگی بیلبنغازی متحده در  االتیا یو حمله به کنسولگر هیسور

به  اقیمعمول است. اشتالملل  نیدر روابط بالمللی  نیاحترام و شهرت ب تیتثب تالش برای

، از جنگ ها کشور یخارجهای  استیدر سای  عمده ری، احترام و شهرت تأثشرافت، مقام
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. Kendi Crawlly 
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در  کایو آمر نیظهور چهای  تا رقابت)جنگ های پلوپونزی( در دوران باستان  ونانی یشهرها

 شاندرباره  یبه اعتقادات جمع منزلت، یعلم اتی. در ادبثبت شده است خیدر طول تار 21قرن 

باال در  منزلتبا های  رسد که حالت می اشاره دارد. به نظرالمللی  نیب نظامدولت در  کی منزلت ای

، که به اعتبار لیتما .کنند می استفادهای  ژهیو ازاتیسلسله مراتب قرار دارند و از امت یباالرده 

شناخت  یبراای  ژهیو تی، رهبران را بر آن دارد تا اهمشود می نیگزیجا "افتخار"بعضاً با 

نظرات که ، یاسی، دانشمند علوم س1ولف نهاردیکشورشان قائل شوند. به گفته ر شانالمللی  نیب

به  وی دیتوجه شد نقطه کانونی ترامپ است، یخارج استیانداز س درک چشم دیکل یو

و احترام  تیثیبه ح حساسیتتوسط  یمادامورمربوط به  های دغدغهکه  یی، جااست یینمادگرا

 یبقا ای یکه از نظر ثروت ماد یلمنافع م شرفتیپ بارهچندان در "کایآمراول "، شود می کسر

متحده  االتیاست که ا نیاول از همه در مورد ا مورد نی. استی، نشود می یریاندازه گ فیزیکی

 برخورد شود.  با آن بالمنازع شود و با احترام الزم "کیشماره "دوباره 

ی را قانون، و آن بودخواستار یجمهور ترامپ مهم بوده است. و سیرئ یقطعاً برا یینمادگرا

 یتیملموس امن لیکمتر به دال .شد ینظامهای  نهیدر هز یادیز شیافزاباعث  که امضاء کرد

 شانگرن کسانی، به طور یس یدر واشنگتن د یرژه نظام یبرگزار یبرا یو زیادفشار  .پرداخت

. در داند می منداعتبار را به خاطر خودش ارزشبود که  یشخص یمهم برا یشیاستعداد و نما

قائل  یادیز اریارزش بس کایآمر یاحترام به مقام واال ی، ترامپ برایروابط خود با رهبران خارج

 .کند یچاپلوس یکه به راحت یدر حد ی، حتاست

ارسال شده های  از نامههایی  نسخه انعکاس یبرا یاز جلسات مطبوعات یدر موارد متعدد یو

 دی، استفاده کرده است که ترامپ را با احترام و تمججونگ اون می، کیتوسط رهبر کره شمال

کند. بر  می فیتوص "شگامانهیپ"و  "یخیتار"را  ینامه نگار نیجمهور ا سیکند. رئ می تشویق

 یشده است که به طور خصوص مقهور این اقدامترامپ چنان واشنگتن پست،  ارشاساس گز

به طور  کایسابق آمرهای  پلماتی. ددهد می نشان یضیرا به مهمانان در دفتر بها  ادداشتی

جمهور هشدار داده است تا  سیبه رئ یبا چاپلوسرهبر کره شمالی  "اظهار داشتند که  یخصوص

معروف  اکراهغلبه بر  یبرا ،در لهستان ینظام گاهیپادرباره  "کند.تر  نرم مذاکره زیرا در م یو
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. Rainhard Wolf 



 

 

 

 

 

 هیزم بر آتش: نقش ترامپ در افول سیاست خارجی آمريکا      ۱۱6 

 

 

را  «فورت ترامپ» با عنوان گاهیپااین  ینامگذار 1داآندره زیچ دو، اروپا تیامن نیترامپ از تأم

احتمال باز  کیدودا را به عنوان  شنهادی، پیجمهور ترامپ با ابراز خوشحال سیکرد. رئ شنهادیپ

 .گذاشت

، بود یبه عربستان سعود یکشور خارج کیجمهور به  سیسفر ترامپ به عنوان رئ نیاول

، حال نی. با انما کرده بود انگشت ،متحده االتیاستفاده از ا لیرا به دل آنکه قبال  یکشور

و  یسنت ری، رقص شمشینتیز یایبود که همراه با هدا یفرش قرمز مفصل یسلطنت سعود

، ترامپ ظاهراً عربستان بود. از آن زمان به بعدها  یمتعصبانه از افتخارات و قدردانهای  شینما

داده  بیترت یحاتیمعامالت عمده تسلآنها  ی، و براخارج کرده است طانیش ستیرا از ل یسعود

 یبود که برا یگریدهد. ژاپن کشور د می وام اضیرای  منطقه نظممتحده به  االتیو مشتاقانه ا

ذکر کرده  "برد می ما استفاده از "که  یبه عنوان متحد ی، ترامپ در کنار عربستان سعوددهه ها

جبران از دست دادن  یبرا ویتوک دیاظهار داشت که شا یدر طول مبارزات انتخابات ی، حتبود

ژاپن که احتماالً  رینخست وز 2آبه نزوی. شاشدبای  به سالح هسته یابیمتحده به فکر دست االتیا

 نی، اولمتحده از ژاپن را داشت االتیا ینظام یبانیاظهارات آگاه بوده و قصد حفظ پشت نیاز ا

 توپ کیآبه  .کرد داریجمهور منتخب د سیبود که به صورت چهره به چهره با رئ یرهبر خارج

 نکهیبر ا یقاطع خود را مبن دهیو عق داد هیدالر به ترامپ هد ۳،۷55گلف روکش طال با ارزش 

به طور  .را ابراز کرد داشته باشم یادیز نانیتوانم به او اطم می است که من یترامپ رهبر یآقا"

سخنان  انیهنوز در پا ،متحده االتیا گریاز متحدان برجسته د یاری، برخالف بس، ژاپنیتصادف

 .تیز و تند ترامپ قرار دارد

 استی، مشخصه سیملموس بر منافع مل ریتأث ایملموس اندک  ریبا تأث نیحرکات نماد

 یخوب ، مثالهیسور میرژ هیاست. حمالت دولت ترامپ عل منزلت و شانبر  یمبتن یخارج

اسد انجام نداد و  میدر برابر رژ هیمحافظت از مردم سور یبرا یکار چیحمالت ه نیاست. ا

، هدف دینداشت. به گفته کاخ سف یبر جنگ داخل یقابل توجه یراهبردو  یکیتتاک ریتأث چیه

قاعده  قیطر نیمنصرف کند و از ا ندهیدر آ ییایمیشهای  سالح بود که اسد را از استفاده  نیا

 یشورا ایتوسط کنگره  ارانرا اعمال کند. اما بمب ییایمیشهای  منع استفاده از سالحالمللی  نیب
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. Shinzu Abe 
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که  یاست. تنها هنجار یفاقد هرگونه مجازات قانون نیسازمان ملل مجاز نبوده و بنابرا تیامن

که به  یو ضوابط نیمتحده از قوان االتیا دیگو می است که یدولت واقعاً اجرا کرد هنجار

بود که  نیا دادانجام  حمالت نیکنند معاف است. آنچه که ا تیآن را رعا تا دهد می نظم گرانید

را به  کایآمر منزلت جهی، در نتاستفاده از زور نشان دهد یترامپ را برایی کایمردولت آتصمیم 

ان ان، بالفاصله پس از  یخبرنگار سکند.  می تیجهان تقو سیو پل یملت ضرور کیعنوان 

 تروال "متحده شد. االتیجمهور ا سیدونالد ترامپ رئ کنم می من فکر"داد:  حیتوضها  ارانبمب

 ."کرد می دییرا تأ ییکایاعتبار آمر حمالت نیا"در آن زمان نوشت:  دیراسل م

 زیمسالمت آمهای  تالش زهیتواند انگ می اوقات یگاه کسب شان و منزلتهای  زهیانگ

جونگ اون  میترامپ با ک یعموم اریسابقه و بس بی ، همانطور که در اجالسباشد کیپلماتید

صلح نوبل و پوشش  زهیشکوه و عظمت جاهای  ، زمزمهترامپ یاتفاق افتاده است. برا

، با کایآمر جمهور سیو رئ یرهبر کره شمال نیب یحضور دارید نیاول واریبه د وارید یونیزیتلو

 استی، سحال نیشد. با ا ی، بازخوانساز خیماهر و تار یمقامات کشوری  ستهیشا شیستا

ها  کند. در کتاب چرا ملت می جادیشاهانه به جهان را ا یکردی، اغلب روشانبر  یمبتن یخارج

و  1648های  سال نیب کشورها نیجنگ ب 94 تعدادکه از افتیدروی  1لبو چاردیر اثر ،جنگند می

خواهند  می که یخارجهای  استیساند.  دهیکسب مقام و منزلت جنگ یدرصد برا 58،  2008

های  استیس یطیتوانند رهبران را به خاطر منافع مح میکنند  دییرا دوباره تأ یشخص منزلت

 کنند. ترغیب  ینظام دامات، از جمله اقشتریب یتهاجم

بینی  جهان روح بخشهای  یژگیو نیاز مهمتر یکیو اعتبار  منزلتمربوط به های  ینگران

مخالفان خود  گاهیکه چرا او به جادهند  می حیتوضها  ، آنیدونالد ترامپ است. در سطح شخص

. آنها توضیح می باشد "سبک وزن ویمارکو روب" ای"ناکام مزیتا ورکیوین"، خواه کند می حمله

به سایر بازیگران بین المللی توهین می  سادگیو به  کند می تی حملهکه چرا وی به راح دهند

 شیافزا یو حت هیسور هیعل یاقدام نظام یبرا زهیانگ جادیدر ا ینقش مهمها  ینگران نیکند. ا
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معامالت "از  ینیعقب نش یتو ح دیرا در انتقاد شد یو کیدر افغانستان داشت. آنها تاکت روین

 .دادند حیتوض را خود انینیشیمورد مذاکره پ "بد

 ذهن اقتدارگرا

 یرا با وطن پرست یشخص یاو وفادار .دهد می از خود نشان یزیمتما یاستبداد التیترامپ تما

به  یرقانونیو غ یاسیسهای  زهیعنوان انگ تحتبارها  یداند. و می انتیرا خ ییوفا بی و برابر

 "یاخبار جعل" با عنوان را یخبرهای  رسانه وستهیپ ترامپ .فدرال حمله کرده استهای  دادگاه

دادستان کل خود،  ید. ونمای می ریتحق "دشمن مردم"کند و مطبوعات را به عنوان  می ریتحق

 مباحث ناشی از پرونده لیبه دل 2018نوامبر  رد آزار داد و سرانجام ه سختی، را ب1جف سشنز

، را اخراج کرد. ترامپ بارها ابراز FBI ریمد 2یکوم مزیج 2016در سال اش  یمبارزات انتخابات

 قاتیکردن تحق یخنث یبرا یدر وزارت دادگستر ودخ اختیاراتکرد که سشنز از  یسرخوردگ

، همانطور که بارها استفاده نکرده است. ترامپ ۳ت مولررابر یبه رهبرتحقیقات  ژهیو بازرس

 یکار معرف نیا یرا برا او، هرگز وفا است بی دانست سشنز می ، اگرکرد یاظهار نظر علن

در  یسازمان کامالً حزب کی دیبا یکه وزارت دادگستر کرد تاکیدبه صراحت  یکرد. و نمی

 خواند.  "خائن"، ترامپ سشنز را گزارش کیجمهور باشد. طبق  سیخدمت رئ

، نامه استعفا را ارائه داد، گزارش شد که ترامپ 4کوه ی، گراو یمشاور ارشد اقتصاد یوقت

 که اطالعات را به مطبوعات دیگفت مقامات کاخ سف یو "است. انتیخ نیا"، هپاسخ داد

از  مزیتا ورکیوین توسط ناشناس هیانیب کی پس از انتشار "و ترسو هستند. انتکاریخ" رسانند می

اهداف  ی، براروزنامه بیان کرد جمهور انتقاد داشت، سیئمقام ارشد دولت که به شدت از ر کی

 کی چنینترامپ هم باید مشخصات این افشاگر را در اختیار دولت قرار دهد.، یمل تیامن

خود را در اظهارنظرهای  این موضوع، یخارج یکتاتورهایعالقه به د ،دارد عروفم خصیصه

، محمد بن مصر یسی، از عبدالفتاح الساستبداد کیپلماتیو در آغوش گرفتن د وی ستایش گونه

  .شود می ، نشان دادههیروس نیپوت ریمیوالد ،یکره شمال جونگ اون میک، یسلمان عربستان سعود

                                                           
1
. Jeff Sessions 

2
. James Comey 

3
. Robert Muller 

4
. Garry kuhe 



 

 

 

 

 

 ۱۱9    ترامپ "اول امريکا"بینی  : تعريف جهان۳فصل 

 

 

به سواالت کنگره  2019، ترامپ در ماه مه خود یاستبداد التیاز تما ریچشمگ یشیدر نما

ای  کنگره در مورد هر مسئله یقانونهای  هیداد که از احضار دستور هیپاسخ داد و به قوه مجر

، بلکه ترامپ به مشاوران شود می گرفته دهیناد مستندکند. نه تنها هرگونه درخواست  یچیسرپ

 یهاپیگیری و  هیاحضار ی، حتکار نیدهند تا از انجام ا تضمینخود گفت که  رانو همکا

 نی، امجلس ییقضا تهیکم سی، رئ1نادلر ی. به گفته جرکنند مقابله نظر کنگرهبا انجام شده 

قانون  انبحر" کیسابقه بود و کشور را در  بی کنگره قاتیاز هرگونه تحق یرویپ یبراامتناع 

 قرار داد. "یاساس

 20، بیش از در دانشگاه هاروارد ی، دانشمندان علوم سیاس۳زیبالت لیو دان 2یتسکیلو ونیاست

با را التین  یدموکراتیک در اروپا و آمریکا یکه کشورها پرداختند یسال به مطالعه موارد

ند. آنها چهار سوق داده ادموکراتیک به دیکتاتوری  ییا فرسایش هنجارها دیکتاتورانتخاب 

( فیتعهد ضع ای( رد )1کنند: ) می در رهبران منتخب را مشخص یداستبدا اررفت یدیشاخص کل

( 4) .خشونت قیتشو ای( تحمل ۳. )یاسیمخالفان س تی( انکار مشروع2. )کیدموکرات نیقوان

و  یتسکی، از جمله مطبوعات. طبق گفته لومخالفان یمدنهای  یمحدود کردن آزاد یبرا یآمادگ

 هیهک روس اتیترامپ از عمل یلفظ قی. تشوداردرا  ی، ترامپ هر چهار شاخص اصلزیبالت

از قول احترام به  یجمهور استیبحث ر نیدر آخر ی، امتناع ونتونیکل نیکمپ فیتضع یبرا

تقلب  ،اساس هم قبل و هم بعد از انتخابات بی ی، و ادعاهاانتخابات در صورت شکست جینتا

 سیبه عنوان رئ یسابقه و بی یدهای. تهدردیگ می یجا خصشا نیدهندگان در اول یگسترده را

در شمول  نتونیکل یالری، هخود یاسیس بیرق تخریب یبرا اش فعالهای  تالش و جمهور

معترضان ضد  هی، ترامپ مرتباً خشونت علیدوم است. در تجمعات مبارزات انتخابات شاخص

های  مکرر ترامپ از رسانه ری، تحقم، مطابق با شاخص سوم. و سرانجاکند می قیترامپ را تشو

 گردیپ یبرا "تهمت ما نیگشودن قوان" استناد به یبرا یو یدر پ یپ یدهایو تهد یانتقاد یخبر

 نیچهارم یرا برا ی، وکنند می ناروا درباره او منتشرهای  تیروزنامه نگاران که واقع یقانون

 کند. می طیشاخص واجد شرا
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 استیدر دستگاه س یترامپ و نحوه عملکرد وبینی  تواند جهان می یاستبداد التیتما نیا

سال است که به طور  ۷0از  شیب یاسیرا روشن کند. دانشمندان علوم س هیدر قوه مجر یخارج

کنند. آنها در  می قیتحق یاسیاقتدارگرا در رهبران س یتیشخصهای  یژگیدر مورد و یرسم

را مقصر مشکالت  فراری یبزها ادیز ، به احتمالدارند یشتریمشکل ب یقادمشارکت در تفکر انت

ارزش  یقدرت و سرسخت ی، براشوند می دادهسوق  شهی، به خرافات و کلدانند می یاجتماع

 میروند تصم نی، بنابراقاطع و مسلط هستند اریبس ردستانیز تیریقائل هستند و در مد یادیز

 "مینوع رژ"، که الملل نیروابط ب نهیکنند. در زم می سرکوب ی راباز و مشورت یداخل یریگ

، به چند جانبه است یپلماسی، از جنگ تا دمختلف تعامل دولتهای  در مقوله یمهم ریمتغ

 شود. می ای ژهیتوجه و زیاقتدارگرا نهای  تیشخص

 تیکه در آن فعالای  یاسیس ستمی، اما سداشته باشد یگرچه ممکن است ترامپ ذهن استبداد

است  کیدهندگان مشمول روند دموکرات یرأ قیاز طر ی. وستیوجه اقتدارگرا ن چیکند به ه می

تحت  یقدرت او گاه چنینمحدود به انجام دو دوره چهار ساله است. هم یو طبق قانون اساس

با  یو اراتیکند. اخت می خدمتای  حرفه یمدن یمرتبط با بوروکراسهای  هیهنجارها و رو ریتأث

 کایروبرو است. مطبوعات آزاد آمر قضائیه، قوه مقننه و دولت گریو توازن دو شاخه د یبررس

های  کنند و برنامه می را روشن دیکاخ سفهای  استی، سکنند می را افشادولت  یداخلهای  بحث

 دهند. می تحت فشار مداوم قرار راجمهور  سیرئ

متحده متمرکز است تا در  االتیجمهور ا سیدر دفتر رئ یشتری، مسلماً قدرت بشود می گفته

فراتر از آنچه در قانون  اریبس ییجهان. قدرت اجرا یکتاتورهاید نیبدترهای  تخت سلطنت

جمهور وسای است. امروز، ر افتهیگسترش  نهیرید یاعطا شده و با نقض هنجارها یاساس

 یجنگها، کنگره تیبرخوردارند که به طور خودکار و بدون رضا قدرت نیمتحده از ا االتیا

 ایرا آغاز کنند  یتوانند اقدامات پنهان می جانبه آغاز کنند. آنها کیبزرگ و کوچک را به صورت 

را انجام  ییحمالت هوا ،مسلح کنترل از راه دور نیبدون سرنش یماهایتوسط هواپ یبه سادگ

وسای دارند. ر ارینظارت در جهان را در اخت ستمیسترین  دهیچیو پترین  گسترده هادهند. آن

. با ببرند نیاز بای  جنگ هسته از طریقرا،  یبشرهای  از تمدن یاریتوانند بس می یجمهور حت

 نییمهم است و به تع ژهیبه و مپترا یاستبداد التیتمادرک ، گسترده  قدرت نیتوجه به ا

 یو چگونگ یخارج یدهایدرک تهد یچگونگ ،ویدولت  یخارج استیس تیریمد یچگونگ

 کند. می کمک یواقع استیبه س ترامپهای  زهیانگ لیتبد
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 جهینت

، حال نیاست. با ا یو پیشینیاناز تر  شفاف اریجمهور ترامپ بس سیرئ یخارج استیس دکترین

 استیسهای  دکترین یجمهور به طور معمول در طرح بند یاست که اگرچه روسا نیا قتیحق

را  رفتارهااز  یمقدارها  دولت ، همهترند حیصر یراهبردهای  دگاهید یخود در برخ یخارج

ترامپ از بینی  نه. جهان ایگفته شده آنها متفاوت باشد  نیدهند که ممکن است از دکتر می انجام

قرار دارد  یروانهای  برداشت ءو سوها  یری، تحت همان سوگانینیشی، برخالف پجهات یاریبس

 قرار ریتحت تأثالملل  نیب استیس پیچیده تیجمهور را هنگام برخورد با ماه سیکه هر رئ

 است. ریکشورها اغلب قابل تفس ریکه اقدامات و اهداف سا یی، جادهد می

 نیا دیکند. تورم تهد می اقدام مغرضانه عمل از انفعال شی، ترامپ بیقبلهای  دولت مانند

 ،است جیرا زیانواع مداخالت ن یاز حد در اثربخش شیکند. اعتماد به نفس ب می دیرا تشد نهیزم

در مورد  یران. نگردیگ می دهیرا ناد ینظاماحتمالی اقدامات  یمنف یاحتمال یامدهایهمانطور که پ

خود از  یرامونیمنافع پ یبرا یجمهور گذشته را وادار به اقدام نظام یاز روسا یاری، بساعتبار

کرده است.  گرید یبر عدم اقدام به جسارت دشمنان در جاها ینادرست مبن قاًیترس عم

 شیگرا ای، نامند می اسناد یاصل یآنچه روانشناسان خطا ریتحت تأث زین یخارجهای  ستایس

 تیکه دولت در آن فعال یطیشرا یبه جا میرژ تیکشورها به شخص رینسبت دادن رفتار سا

 یو خصمانه برا یتهاجم اقدامات را به عنوان یاقدامات دفاع ریتعصب تفس نی، هستند. اکند می

 دشمن ریتصاوتا  ونددیپ می اسالف خود ه، ترامپ ببه طور مشابه .کند می آسان رندگانیگ میتصم

منفی در خصوص آن سوگیری ، را که رانیا ژهی، به وخاص یاز کشورهاای  شده نییتع شیاز پ

 ریجمهور تأث سینوع تعصبات بر هر رئ نیکند. امیبسیار بیشتر از واقعیت های عینی است، القا 

بر  رگذاریمهم تأث یرهایعنوان متغ به میکرد انیکه ب یبه همراه چهار چارچوب دیگذارد و با می

 ترامپ لحاظ شوند.  یخارج استیس

 موجودهای  برچسب ایها  در الگو قیترامپ به طور دق یخارج استیس حاتیترج

خالصه  "نیدکتر" کیتا بتوانند در  ستندیسازگار و ملموس ن یگنجد. آنها به اندازه کاف نمی

. ستین آزاد ستیونالیانترناس کی ای ستیرئال کیبوش. او  نیدکتر ایترومن  دکترین، مانند شوند

 بزرگ برتری راهبرد رامونیاز مفسران که در مورد اجماع دو جانبه پ یاریبس یابیبرخالف ارز
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گرایی  ، معامالت. در عوضستین نظریه مهارمدافع  ایانزواطلب  کی، ترامپ کنند می اظهار نظر

اقتدارگرا  شاتیو احترام و گرا منزلت، یجکسون یگر یو نظام سمیونالی، ناسبا مبلغ صفر

و  شکل می دهنداو را بینی  است که جهان یاسیسهای  زهیو انگ یشخص اتیخصوص انگرینما

 کند. می جادیکند ا می را که در دفتر خود دنبالهایی  استیس

 .میپرداز ها می استیس نیبه ا یدر فصل بعد ما

  



 

 

 4 فصل

 ترامپ یخارج استیدر س رییتداوم و تغ حیتوض
 

از  ریچشمگ تغییر انگری، نماشرح داده شده است ۳که در فصل  یترامپبینی  ، جهاندیبدون ترد

دوم  یاز هر دو حزب از زمان جنگ جهان یاسیبه اتفاق رهبران س بیقر تیهر آنچه توسط اکثر

 ی، و علوضع موجود هیعل دایکاندترامپ  نیمذاکرات آتش رغمی، است. اما علشود می تیحما

اول  دگاهی، دکار آمدن یاز زمان رو یخارج استیدر س یو نامنظم و رمعمولیغ کردیرورغم 

داشته است. به  ریکشور تأث راهبرد ری، در مسشد می کمتر از آنچه تصور اریبسآمریکای ترامپ 

آن جدا شود  زاز آنکه ا شیدر دوران ترامپ ب کایآمر یخارج استی، سمهماستثناء چند  غیر از

خود را در جهت  یخارج استیکه ترامپ س یی، جات به تجارت معمول دارد. متأسفانهشباه

 ، بوده است.بدتر از آنچه در گذشته بود جهی، نتقرار داده است "کایاول آمر"

 یخارج استیچرا س نکهیا یابیاست؟ ارز کینزد برتری طلبی ریبه مس نقدریترامپ ا چرا

کامل از اقدامات  یحسابدار کی ی، نه تنها برارسد می در عمل به نظرآنگونه که دولت ترامپ 

مهم  زین ندهیآ یدر سالها کایآمر یخارج استیما در درک و بهبود س ییتوانا یدولت بلکه برا

 یرا برا یباشد که و یافراد ایخودش بینی  از جهان یناش امپاست. تا آنجا که اقدامات تر

جمهور و  سیبا رئ یو ینیگزی، راه حل آشکار جاانتخاب کرده است یخارج استیس تیهدا

های  تیکه اقدامات ترامپ منعکس کننده محدود یبهتر است. اما تا حد یخارج استیس میت

ای  حرفه یخارج استیجامعه س یگر یالبهای  الشو تها  دگاهی، دیداخل استی، سکیبوروکرات

 یعملکرد بهتر ندهیجمهور آ سیکه رئ میکن می ، احمقانه فکرباشدالملل  نیعرصه ب یفشارها ای

 خواهد داشت.
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 اریبد است بس )اول امریکای ترامپ( برترینسخه  نکهیبا توجه به ا یحت برتریتداوم  درک

 ، ممکن است اوضاع بدتر شود.شود تثبیتو اگر با گذشت زمان کامالً  -است یفور

 ترامپ یخارج استیس یابیارز

چارچوب  4مقاومت کرده است. ، رامپ بدون انکار در برابر مطابقت، تیاسیمهم س نهیچند زم در

و گرایی  ی، ملبا جمع صفرگرایی  معامالت ،شرح داده شده است ۳مپ که در فصل ترابینی  جهان

کند که  می کمک یموارد حیبه توض ،یی، و اقتدارگراو احترام ییجو منزلت، یجکسون سمیتاریلیم

 دور شده است. اولویت بازیبه طور آشکار از کتاب  یو

 قاب از سه یکیدئولوژیو ا یرفتارهای  شی، ترامپ گراعنوان مثال، در مورد مهاجرت به

 ی، محدود کردن مهاجرت را براصفر یبا جمع بند یو دگاهیدهد. د می چهار قاب را نشان

و مسلمانان از  نیالت یکاینسبت به آمر یهراس گانهیداند. ب می مهم ییکایمحافظت از مشاغل آمر

 استیبه س نییاو از پا ریسازش ناپذ کردیشود. و رو می یناش یو یجکسون سمیونالیناس

 یبه مرزها کای، اعزام ارتش آمر"مسلمانان تیممنوع" ییالعمل اجرادستور از جمله  -مهاجرت 

را  وارید یبودجه الزم براها  که دموکرات یدولت تا زمان یلیتعط یبرا یو میو تصم یجنوب

 .او است یاستبداد زینشان دهنده غرا -کنند نیتأم

کامالً در الملل  نیترامپ در مورد تجارت ب یستیلیتمرکان دگاهی، اساساً دمورد تجارت در

تجارت آزاد با  یمتحده به طور کل االتیصفر قرار دارد. اگرچه ا جمعچارچوب معامالت با 

هاست که به  ، مدتیهمانند کشاورز یتیحما یاستهایاز س ی، برخکند می را حفظ نییتعرفه پا

، به ل شده است. اما ترامپیتحم کایجمهور آمر یروسا شتریدر ب یاسیس تیک واقعیعنوان 

گفته است.  زی، متماو اروپا نیدر تجارت با چ ژهی، به ویاقتصادگرایی  یوقفه مل بی جیترو لیدل

 NAFTA ینیگزیجا یترامپ برا دولت، توسط 1و کانادا کی، مکزمتحده االتی، توافق نامه اشد

 راتیی، اما در واقع فقط تغاستگرایانه  تیحما یکه تا حد ی، در حالمورد مذاکره قرار گرفت

معامله  کی، ردیگ می بکاررا  TPPاز مفاد  یبرخ یشود و حت می را شامل NAFTAدر  ییبایز

به صراحت مورد تمسخر قرار گرفت. افتخار آشکار ترامپ در  است آن ترامپمبتکر که  یتجار

USMCA به  یبندیرغم عدم پا ی، علیو یجمهور استیبه عنوان دستاورد قابل توجه ر

                                                           
1
. USMCA 
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در  یناگهان یاساس راتییتغ جادیا یاز دشوار یاست به سادگ، ممکن یو یتیحما یدئولوژیا

ممکن است  چنین، اما همباشد اتیمستند به جزئ یتوجه بی ایمتحده  االتیا یتجار استیس

 باشد. ییجو منزلتدهنده رفتار  ننشا

از  یچند جانبه و خروج ناگهانهای  ترامپ در فرار از توافق لیتما ،گریواضح د زیتما

 کند مانع از می دارد که احساسای  یمتحده سابقه طوالن االتیاست. االمللی  نیبهای  سازمان

بوش از  وی، دولت جورج دبل2001شود. در سال  میالمللی  نیبهای  و انجمنها  مانیپ تشکیل

اساسنامه رم  گری، خارج شد. نمونه دیطیمح ستیزالمللی  نیتوافق نامه ب کی، وتویپروتکل ک

 ای یجنگ اتیکه مرتکب جنا یمقامات یقانون گردیپ یرا برا یفریکالمللی  نیاست که دادگاه ب

توافق نامه را امضا کرده  نیا گریکشور د 122کرد. اگرچه  سیتأساند  شده یشرکت در نسل کش

 ونیکرده است که کنوانس قیمتحده تصد االتیا .دیکار امتناع ورز نیمتحده از ا االتی، اما ااند

 کی، کند می فیرا تعر ییایدرهای  تی، که حقوق و مسئولسازمان ملل متحد ییایحقوق در

 .ه استسرباز زد بی، اما از تصومرسوم استالمللی  نیب قاعده

، که ترامپ انصراف داده استهایی  و سازمانها  از توافق یادی، تعداد زکه گفته شد همانطور

. ترامپ از توافق رادهد نه در نوع  می ، تفاوت در درجه را نشانکار نیسرعت انجام ا همچنین

؛ (INF مانیبرد )پ انیمای  هسته یروهاین مانی؛ پدر برجام رانیابا ای  ؛ توافق هستهسینامه پار

خارج  حقوق بشر سازمان ملل متحد یسازمان ملل و شورا یو فرهنگ ی، علمیسازمان آموزش

، صندوق NAFTA، نسبت به ناتو یانتقادات تند چنینهم یو یمل تیترامپ و مقامات امن شد.

 یداشتند برا یگذشته سعهای  دولتاند.  را ارائه داده یو بانک جهان WTO، پولالمللی  نیب

، اما آنها به طور بدست آورنددر عرصه بین المللی را عمل، امتیازاتی  یحداکثر آزاد از نانیاطم

کردند.  می تالشالمللی  نیبهای  نامهاز نهادها و توافق ای  از مجموعه گسترده تیحما یبرا یکل

نشان  نی، و انداردالمللی  نیب باتینسبت به ترتا تمایلی رسد ترامپ ذات می ، به نظرگرید یاز سو

روابط دو جانبه  حیو ترج یجهانهای  ، رد طرحیمل تیبر حاکم انیجکسون داتیدهنده تأک

 کنند. می استفاده کایصفر آمرجمع قدرت  لیفرانسیاست که از د یمعامالت

در  آزادانههای  و ارزش یدموکراس جیترو تیسخنان برجسته ترامپ در مورد اهم فقدان

روسای ، مورد است. در گذشته نیدر ا یگرینکته د انگریمتحده نما االتیا یخارج استیس

واقعاً اعتقاد داشتند که  یکردند. برخ می استفادههایی  یسخنران چنیناز   یاریبس لیدال اجمهور ب
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دور بر اساس  یکشورها استیشکل س ریی، به دنبال تغاستیس کیبه عنوان  دیمتحده با االتیا

 ی، برابه عنوان پوشش شتریسخنان ب نیاز ا گرید یباشد. برخ آزادکامالً  کیخطوط دموکرات

ولت ترامپ هنوز هم ، دکردند. انصافاً می کم استفاده اریبسهای  زهیمشروع با انگهای  استیس

که ما با  ی، در حالکند می برجستهبا هدف حمله به دشمنان خود را ها  یلفاظ نیاز ا یبرخ

، استیس کیاما به عنوان  .میکن می تیحما یبدتر مانند عربستان سعود هایاز استبداد یاکاریر

 یو یاستبداد التیتواند با تما می ، کهعقب ترامپ قرار گرفته است یلدر صند یارتقا دموکراس

 داده شود. حیدر خارج توض یاز ملت ساز انیجکسون یزاریو ب

های  استی، تداوم سجمهور ترامپ سیرئ یخارج استیبه س کلی دیدگاه، حال نیا با

 دربا آنچه  برتری یاسیسهای  ، نسخهموارد یدهد. در بعض می نشان رییاز تغ شیرا ب یو انینیشیپ

)غرب آسیا(  انهیمدر خاور یگر یبه عنوان مثال نظام ،دارد یهمپوشان ،است ترامپبینی  جهان

 نی. ارندیگ می را در نظر تداوم استیس نیگزیجا حاتی، توضگریدادامه دارد. در موارد 

 کرد. میخواه یفصل بررس نیرا بعداً در ا نیگزیجا حاتیتوض

رفتار نکرده خوب  ایدن در یشود که و می ترامپ مشخص یخارج استیدر س واکاوی با

بزرگ های  ملت"جمهور اظهار داشت که  سی، رئ2019خود در سال  یاست. در سخنران

 ینیزم یروهایجمهور فقط در مورد خروج ن سی، رئاما، تا به امروز کنند. نمی انیپا بی یجنگها

آن است. در  ریدرگ کایفعال صحبت کرده است که در حال حاضر آمرهای  یریدرگ یاز برخ

علیرغم ، اقعداد. در و می ادامه غیررزمیهای  کیتاکت ریو سا ییهوا یرویکه جنگ را با ن یحال

است که در هایی  جنگاین دو، ، و افغانستان هیسورترامپ در مورد خروج از  حیصر تاکید

. ترامپ تمام تعهدات نده اافتی یگسترش قابل توجه ترامپ استیطول دو سال نخست ر

 تیخارج از کشور خارج نشده است. وضع ی دریگاهپا چیرا حفظ کرده و از ه کایآمر یتیامن

)غرب  انهی، خاورمای، آسبلکه اروپا یغرب مکرهیمتحده هنوز به دنبال تسلط بر ن االتیا ینظام

، با تمام ستا کایبزرگ آمر راهبردهمچنان )هژمونی(  برتریاست.  قایآفر یو حتآسیا( 

 .یبا طعم ترامپالبته ، همراه آنهای  نقص
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 نیالت یکایآمر

و  جادیبر ا یاست. دولت و یو پیشینیان هیشب شتریترامپ ب یخارج استی، سنیالت یکایآمر در

، آموزش و ده ساله کمک استی، ادامه سارتش با متحدان خود در منطقه یحفظ روابط نظام

 دیمتحده تأک االتیا ینظام یروهایو نها  گاهیبه پا یاز دسترس نانیضمن اطم یمل یروهاین زیتجه

، از مبارزه با قاچاق روش متنوع است نیا برای هی، توجبوده همانطور که در گذشتهاست.  ردهک

و  نی، چهیتوسط روسای  نفوذ منطقه مقابله باو  یمحل انیمواد مخدر گرفته تا سرکوب شورش

دولت در دسامبر  باشد. می یانزوا طلب ی. در تضاد کامل با ادعاهایالملل نیب یستیترورهای  گروه

 یکایو آمر کیمکز یبرا یو توسعه اقتصاد یتیدالر کمک امن اردیلیم 10.6متعهد شد که  2018

 کند.  نیتأم یمرکز

 تیوضع یبه سادگ میتصم نی، اما الت اوباما را در منطقه معکوس کردابتکار عمل دو ترامپ

در  یاساس رییخود تغ یجمهور استیدوره ر یجمهور اوباما در انتها سیکرد. رئ دییموجود را تأ

 هکوبا را محاصر ،متحده االتی، ا1962ال داد. در س بیمتحده در قبال کوبا را ترت االتیا استیس

توافقنامه  نی، احال نیشده بود. با اانجام  یبه سخت یگذار استیکرد و از آن زمان س یاقتصاد

ها  کاسترو نه تنها از دهه می. رژاوردیبه دست نها  ییکردن کوبا ریاز کمک به فق شیب یدستاورد

جان سالم به در برد و تحت  زیخود ن انگذاریمرگ بنتبعات ، بلکه از جان سالم به در برد میتحر

 دییرا تأ استیدر س تیعدم موفق نیجمهور اوباما ا سیقدرت قرار گرفت. رئ منظمانتقال  کی

خود را با هاوانا  کیپلماتیروابط د ی، وبود میلغو تحر یبرا یقانون تیاگرچه فاقد صالحکرد 

را  یاسیس راتییسفر و تجارت را کاهش داد. ترامپ عموماً آن تغهای  تیبرقرار کرد و محدود

 یبازگشت که از زمان جان اف کند یموجود منسوخ تیاز حد عوض کرد و به وضع شیب

 شده بود. رفتهیپذ هاجمهور سیتوسط همه رئ باًیتقر

نشان داد که  کینسبت به مکز تهاجمیخود، موضع  یمبارزات انتخابات انیدر جر ترامپ

خود در زمان آغاز انتخابات  یدر سخنران یاو باشد. و استیکار س نظم یعالمت تجار دیشا

ارائه داد و متعهد شد که  یکیراجع به مهاجران مکزای  گسترده یهراس گانهی، بیجمهور استیر

را مجبور به  کیدولت مکز ی، وعده داد که به نوعبسازد یرا در امتداد مرز جنوب یوارید

ما  یکنترل بر مرزها تیتقو"، دولت 201۷ یمل تیامن راهبردآن خواهد کرد. در  نهیپرداخت هز
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 دیهدمتحده را ت االتیا تیامن که ،کرد فیتوص "یمل تیامن یبرا یاصل"را  "مهاجرت ستمیو س

 کند. می

 یجزئاحتمال  ،یستیترور یکل دیکنند. تهد می میکامالً متفاوت را ترس یریتصوها  تیواقع

کمتر از  ،ساالنه کایبه خاک آمر یستیدر حمله ترور ییکایآمر کیاست. احتمال کشته شدن 

. احتمال کشته شدن توسط نفر است ونیلیم 29.6در  1حدود  ،احتمال برخورد صاعقه

ست در واقع صفر است. از سال عبور کرده ا کیمرز مکز زا یرقانونیکه به طور غ یستیترور

 یستیمرتکب حمله ترورکه اند  متحده شده االتیوارد ا یرقانونینفر که به طور غ 9، فقط 19۷5

 اند.  وارد شده کیمرز مکز قیو فقط سه نفر از آنها از طراند  وسوسه شده ایشده 

 قیمتحده از طر االتیمواد مخدر به اقاچاق به اتفاق  بی، اکثر قرمورد قاچاق مواد مخدر در

 یرقانونیجرم مهاجران غ زانیدر مورد م چنینشوند. ترامپ هم می وارد یقانون یورود مبادی

های  ییکایاز آمر یمین در حدود باًی، تقرشناسایی نشده ای ی، اعم از قانونکند: مهاجران می اغراق

  هستند.لک هم ایارتکاب جرم خشن متهم به  هستند که یبوم

جمهور ترامپ به طور مداوم ترس در مورد مهاجرت از جنوب را  سی، رئوجود نیبا ا

پر  یرا بر سر کاروان "بحران کی"اساساً  ی، و2018. در آستانه انتخابات کنگره است ختهیبرانگ

در حال  کیمتحده و مکز االتیا یکه به سمت مرزها نیالت یکایآمر انیاز مهاجران و پناهجو

کرد،  می جادیکه ا یدیخود را به تهد یکه توجه عموم یکرد. ترامپ در حال جادی، ادبودن حرکت

بود. خواه  جمهوری به نفع حزبای  دوره انیانتخابات م رییتغ ی، ظاهراً در تالش براتمرکز کرد

از  یریجلوگ یرا برا ییکایداد تا هزاران سرباز آمر دستور سیامور خارجه مات ریبه وز یحت یو

 تیامنهای  نهیدر زم ینادر و خارق العاده که به طور مشکوک ی، اقدامبه مرز بفرستد روند نیا

 شد.  هیتوج یمل

و  یاسیس یناامن شیافزا انیداده است. در م شیرا با ونزوئال افزاها  تنش چنینهم ترامپ

المللی  نیمادورو در آن چه ناظران ب کوالسیجمهور ن سیانتخاب مجدد رئ چنین، و همیاقتصاد

و  دهایبا تهد را کاراکاس میرژ دی، کاخ سفقلمداد کردند یانتخابات ساختگ کیآن را 

 نهیگز"استفاده از  دهیا ی، ترامپ به طور علن201۷. در سال مداوم هدف قرار دادهای  تخصوم

 چی، اما هنبود هیاعالم نیهمراه با ا یاهداف گونهچی، اگرچه هدر ونزوئال را مطرح کرد "ینظام

 احتمال  به اتحاجمهور صر سی، رئسال بعد کینداشت.  یمل تیامن یمنطق لیبه دالی رتباطا
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ونزوئال  یبا افسران شورش، نفر از مقامات دولت 11شاره کرد، ا یداخل ینظام یکودتا کی

 .مادورو بحث و گفتگو کنند میرژ یسرنگون یخود براهای  مالقات کردند تا در مورد برنامه

 افزودن یرا برا نهیداد و زم افزایشکشور را  نیا یاقتصادهای  مجازات دی، کاخ سفضمندر

 در مورد کشورهای تروریستی، علیرغم اینکهوزارت امور خارجه،  یرسم ستیلبر  ونزوئال

  فراهم کرد. ،کنند می ادعا را رد نیا یکارشناسان به طور کل

 ی، اما کامالً معمولجنگ طلبانه به نظر برسند ی ورمعمولیممکن است غها  حرکت نیا

 یاوباما در شورا دولت یکره غرب نیمارشد امور  ری، مد1نیرشتایهستند. همانطور که مارک فا

 من فکر"افزود: وی ، "درست است ریدر مس"ترامپ در ونزوئال  استی، سگفت یمل تیامن

، دولت 2002و در ادامه، در سال ".میدر دولت اوباما عمل کرد مااز موارد  یاریکنم در بس می

 یانگار برا تا در ونزوئال نقش داشت.کود قیو تشو یبوش در کمک به سازمانده ویجورج دبل

، عبارت یمل تی، مشاور امن2ترامپ، جان بولتون کردیاساساً متعارف رو تیبر ماه دیتأک

"Troika of Tyranny" به عنوان دولت بوش "ارتمحور شر"از  یحیتلو هی، کناردرا ابداع ک ،

 .و ونزوئال کاراگوئهی، نکوباهای  میمقابله با رژ یبرا یفراخوان

 سی، خود را به عنوان رئونزوئال یمل یمجلس شورا سی، رئ۳دویئا، خوان گو2019 هیژانو در

ونزوئال انجام داد که به  یکار را مطابق مقررات قانون اساس نیا یکرد. و یجمهور موقت معرف

کند و در صورت نامشروع بودن  یدهد قدرت را تصد می اجازه یمل یمجلس شورا سیرئ

 یهیو بد رمنتظرهیتحول غ نی، اناظران شتریشود. از نظر ب دیانتخابات جد ارخواست یفعل یرهبر

در  میرژ رییرسد که به منظور تغ می داشت و به نظر یقبل ی، اما دولت ترامپ از آن آگاهبود

 4ویداشته است. گزارش شده است که سناتور مارکو روب یآن دست می، در تنظکاراکاس

در  دیبا کاخ سف ریاست جمهوری ترامپ ییاابتد یاز همان روزها )جمهوریخواه از فلوریدا(

 ورکیوینگزارش ، طبق 201۷ هیداشته است. در فور کینزد یونزوئال همکار استیس نهیزم

، رهبر 6، همسر لئوپولدو لوپز5ینتوریت انیلیبا ل دیمالقات کاخ سف بیترت ویروب یآقا"، مزیتا
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، قرار است 1دویگوئ یآقا ار شورشو معم است یمخالف را که هم اکنون در حصر خانگ

تماس گرفت و او را  یپنس با و کیجمهور ما سی، معاون رئدویگوا هیروز قبل از اعالم".داد

 از طرف شناختن تیو به رسم یبانی، و متعهد به پشتمادورو دنیبه چالش کش برای قیتشو

به اعتراض  قیرا خطاب به مردم ونزوئال و تشو ییویدیو امیپ کیمتحده شد. سپس پنس  االتیا

متحده  االتیکند که ا یزیبا ترامپ و پنس مالقات کرد تا برنامه ر ویضبط کرد. روب نیرضمعت

امور خارجه  ریکه وز ی، در حالاسدبشن تیونزوئال به رسم دیرا به عنوان رهبر جد دویفوراً گوئ

 کرد. بیکار ترغ نیو شرکا را به انجام همای  پمپئو متحدان منطقه

ونزوئال با او همراه شد. در ، مادورو عقب ننشست و ارتش بودبینی  شیقابل پ طور کامل به

 یاسیسهای  نقشه هیشروع به ته دی. کاخ سفباال کشیدخود را های  ، دولت ترامپ پاشنهپاسخ

به مخالفان کرد. مشاور نظامی مادورو و احتماالً ارسال کمک  میرژ علیهها  میتحر شیافزا یبرا

مادورو و ارتش  در صورتی کههشدار داد  یکنفرانس مطبوعات کی دربولتون جان  یمل تیامن

قاطعانه انجام دهد.  یمتحده ممکن است اقدام االتی، ادهند لیتحو دویونزوئال قدرت را به گوا

، بولتون اعالم کرد انجام شود یتا مشخص کند چه اقدام خواست یاز و یکه خبرنگار یهنگام

 .یاقدام نظام یمعروف برا ریتعب کی، "هستند زیم یروها  نهیهمه گز"که 

 ی، برانیالت یکای، با سالها تجربه در آمرCIAسابق  لگری، تحل2آرمسترانگ یفولتون ت

کنند ارتش  می . آنها تالشستیجنگ ن جادیا یدر تالش برا"اعالم کرد که ترامپ  مزیروزنامه تا

با  دنو وارد کر دهایتهد نیاما با صدور ا  "کنند. کیمادورو تحر یو سرنگون امیونزوئال را به ق

 متحده را بر سر خط قرار االتی، دولت ترامپ اعتبار اونزوئال یخود در امور داخل جسارت

و ها  نهیکند. بعداً بدون توجه به اهداف در ابتدا هز جادیاقدام را ا یتواند فشار برا می ، کهدهد می

 هدر جلس صین: طبق شهادت متخصستین تیاهم بی ای ناخواسته دیتشد چنینخطرات مرتبط با 

خواهد شد، تر  یطوالن"، حمله 2019در مارس نمایندگان مجلس  یامور خارج تهیکم یدادرس

، دو برابر عراق ی کهکشور اشغال یبرا "خواهد داشت. یادی، و تلفات ززشت خواهد بود

سرباز در ارتش  ۳50،000از  شیاست و ب ازیمورد ن ییکایسرباز آمر 150،000، حدود است

مداخله از ای  متحده سابقه گسترده االتیاز ملت خود خواهند بود. ا اعدف یونزوئال آماده برا
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 انیاز شبه نظام تی، حماسرزمین هافتح  ی، از جمله تالش برانیالت یکایاحمقانه در آمر

 که مرتکب نقض حقوق بشر آزادانه ریغهای  می، آموزش و مسلح کردن رژخشن یشورش

 ی ازدر طرفدار کیمنتخب دموکراتهای  دولت انهیمخف یو سرنگون روهای، استقرار نشوند می

از مداخله و نفوذ توسط  یریجلوگ یبرا -یراهبرد لیدلترین  یمی. قددارد ها یکتاتورید

و  یخارجهای  سهیتا امروز ادامه دارد. اما ترس از دس -یغرب مکرهیاز ن جخار یکشورها

قابل  اریبس کایبه جنوب آمر ریو فق فیمختلف ضع یکشورها یفرض شده از سو یدهایتهد

مسلح  یروهاین یو گروه شورش ایدولت کلمب انیم 2016توجه است. با توافقنامه صلح سال 

. دیرس انیبه پا یغرب مکرهیدر ن یاسیس فعال مسلحانه یریگدر نی، آخر(FARC) ایکلمب یانقالب

دالر  اردیلیم 406از  شیب 201۷در سال  نیالت یکای، آمرسالم بوده یبه طور کل یروابط اقتصاد

 متحده صادر کرده است.  االتیکاال به ا

امور مداخله در "کند.  می منطقه نفوذاین به شمال به  قیظن عمءکه سو ستیتعجب ن یجا

 چیه مواد مخدر هایخشونت باند یناگهان یبانیفاسد و پشت یتیامن یروهایاز ن تی، حمایداخل

با منافع و  ریمغا ریغ جیآن نتا شتریو ب، ستین یمتحده ضرور االتیا یدفاع مل یبراها  نیاز ا کی

 کند. می جادیرا ا متحده االتیاهای  ارزش

  ایآسجنوب و )غرب آسیا(  انهیخاورم

گذشته بوده است. های  هیکامالً مطابق با رو زیترامپ نهای  استی، س)غرب آسیا( انهیخاورم در

در اند  مستقر شدهاز قبل متحده را که  االتیا ینظامهای  ییاز داراای  گستردههای  رساختیز یو

تعداد از درصد  ۳0از  شی، بیجمهور استیسال ر نیدر اول یسراسر منطقه حفظ کرده است. و

در آنجا مستقر  2018نفر از دسامبر  60،000 باًیداد. تقر شیافزا منطقهرا در  ییکایآمر یروهاین

، کشور نیدر چند حمالت نظامی دیتعامل و تشد نیدن قوانش، با سست یبه طور کلاند.  شده

ائتالف  یی، تعداد حمالت هوا201۷در سال . افتی شیاستفاده از زور در منطقه به شدت افزا

 شیدرصد افزا 50 باًیبا سال قبل تقر سهیدر مقا)داعش(  هیدر عراق و سور یدولت اسالم هیعل

استفاده از  چنینهم. زده شده است نیدرصد تخم 215 انیرنظامیکه مرگ غ ی، در حالافتی

 .است افتهی شیافزا یریبه طرز چشمگ زین نیبدون سرنش یماهایحمالت هواپ
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را )غرب آسیا(  انهیدر خاورم کایآمر ی، دولت او اتحاد سنتکار آمد یکه ترامپ رو یهنگام

. قرار داد دیتأکمورد را  نهیریمتحده با دشمنان د االتیکه خصومت ا ی، در حالدو چندان کرد

، عربستان لیبا اسرائ یکار کیروابط نزد جادیا یرا برا یادیتالش ز دیکاخ سفدولت جدید 

 انجام داد. یعربستان سعود اطراففارس در  جیعرب خلتر  کوچک یو کشورها یسعود

 رتریانعطاف پذ انینیزند و خصومت با فلسط می موج لیو شرط از اسرائ دیق بی تیحما

 یبرا یاقدامات چنین جلوگیری ازکه هدف آن  کیپلماتیپروتکل دها  شود. با شکستن ده می

اعالم کرد  201۷، ترامپ در دسامبر بود نیو فلسط لیاسرائ ییگنجاندن در توافق صلح نها

 نیشود. در ا می المقدس منتقل تیبه ب ویاز تل آو لیدر اسرائ تحدهم االتیکه سفارت ا

قدس  چه، اگرشناخته شده است لیاسرائ تختیبه عنوان پابیت المقدس  احتاصر میتصم

کشور  کی تختیبه عنوان پاها  ، مدتاشغال شده است لی، که توسط ارتش اسرائیشرق

است که ترامپ از  یطرح صلح شتنپا گذا ریاقدام ز نیشناخته شده است. ا نیفلسط ندهیآ

 .کند نیخواست تا تدو 1داماد خود جرد کوشنر

را در  لیاسرائ تیمتحده حاکم االتیاعالم کرد که ا، ترامپ 2019، در مارس سپس

، به تصرف کرده هیاز سور 196۷در جنگ شش روزه  لیکه اسرائ ینی، سرزمجوالنهای  یبلند

 یتلق یرقانونیغالمللی  نیب عدطبق قوا لیتوسط اسرائ نیشناسد. تصرف سرزم می تیرسم

آنجا اعتراف کرده  بر لیاسرائ تیبه حاکم یاکثر موارد به طور ضمن رشود و گرچه واشنگتن د می

را به توافق صلح  یینها میبوده است که تصم نیا شهیمتحده هم االتیا یرسم استی، اما ساست

 ریرا ز یارض تیتمام یبراالمللی  نیجانبه ترامپ هنجار مهم ب کی هیبا مذاکره واگذار کند. اعالم

در  2اهوینتان نیامیبن لیاسرائ رینخست وز هیدولت انتقاد از اعالم یتوق این موضوع، سوال برد

اشغال  یدر کرانه باختر لیاسرائ یرقانونیغهای  الحاق شهرک یبر آغاز برا یمبن 2019 لیآور

 برد. می نیرا از ب طرف، بدتر شد. به طور موثر چشم انداز راه حل دو کرده نیشده فلسط

بوده  زیاحترام آم یزیبطور اسرارآم باًیتقر یعربستان سعوددر قبال ترامپ دولت  کردیرو

بر بن سعود  زیروزولت با پادشاه عبدالعز نیجمهور فرانکل سیرئ داریاست. واشنگتن از زمان د

 منابعهمسو بوده است.  سعودی یپادشاه با کی، از نزد1945مصر، در سال  در ی کشت روی

                                                           
1
. Jared Kushner 

2
. Benjamin Netanyahu 
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. در طول دیبخش اضیرا به رژئوپلیتیکی  – یاسیو س ی، که نفوذ گسترده اقتصادینفت عظیم

واشنگتن تالش کرد از  رایشد زتر  قیعم سعودی متحده و عربستان االتی، روابط اجنگ سرد

و  یسعود یارکند. همک یریجلوگ یراهبرد یاتیمنطقه ح نیدر ا یشورو رینفوذ اتحاد جماه

متحده  االتیاز ا اضی، ردیسپر صحرا و طوفان صحرا به اوج خود رس اتیعمل یط ییکایآمر

 تیاخراج عراق از کو جنگبزرگ در ظهران دعوت کرد تا از  ینظام گاهیپا کی جادیا یبرا

 کند. یبانیپشت

 یمطلوب در بازارها راتییجنگ سرد و تغ انی، پاطوفان صحرا زیآم تیموفق یریگ جهینت

 نیداد. با ا می متحده کاهش االتیمنافع ا یرا برا یارزش عربستان سعود دینفت باالمللی  نیب

مراه ه ، بهدر ظهران ییهوا گاهی، پاد. در عوضدنعربستان را ترک نکر ییکایآمر انی، نظامحال

 یو دائم افتهیگسترش  ینظام یردپا یبراای  هی، پانیو بحر تیمستقر در کو یها گاهیپا ریسا

 شد.)غرب آسیا(  انهیدر خاورم کایآمر

زود  یلیخ یدر عربستان سعود ییکایآمر انی، حضور نظامیهمکار یرغم سابقه طوالن یعل

 یبرا یو میتصمو  یدر عربستان سعود کایمشکل ساز شد. خشم اسامه بن الدن از حضور آمر

 و ایدر کن کایآمرهای  ، منجر به حمالت به سفارتخانهمتحده االتیا برالقاعده  راهبردتمرکز 

با  اضی. تنش در روابط رشد منیسواحل در  ییکایآمر، حمله به ناو 1998در سال  ایتانزان

 آمده یاز عربستان سعود انیماربای. نه تنها اکثر هواپافتی شیسپتامبر افزا 11واشنگتن پس از 

 نیاز گسترش دکترها  دهه یبرا سعودی یشاهاز کارشناسان معتقدند که پاد یاری، بلکه بساند

در زمان  نتونیکل یالریاستفاده کرده است. همانطور که ه ییکایمبارز ضد آمرهای  گروه جهادی

در عربستان  خیرین"،شده لو داد یطبقه بند کیپلماتیدبسته آن را در  کایخارجه آمر تراوز

 ".هستند در سراسر جهان یسن یستیترورهای  گروه یرامنبع بودجه ب نیمهمتر یسعود

متحده و  االتیبه مشارکت ا یجدلطمه ها  تیواقع نیممکن است ا گرید طیشرابراساس 

در  رانی، نفوذ ابه عراق کایآمر 200۳، به لطف حمله سال حال نیوارد کند. با اسعودی عربستان 

 یدیجدهای  یاست و نگران افتهی شیافزا وستهیدهه گذشته به طور پ یط)غرب آسیا(  انهیخاورم

و سعودی منافع عربستان  یبرا رانیا یدهایدر مورد ثبات منطقه و تهد اضیرا در واشنگتن و ر

 شده است. کترینزدها  یمتحده به کاخ سعود االتی، اجهیدامن زده است. در نت کایآمر
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، ینظام یبانیپشت نهیدولت اوباما را در زم استیجمهور ترامپ س سی، رئعنوان مثال به

، به خود در جنوب ریفق هی، همسامنی هیعل یاز جنگ عربستان سعود کیپلماتیو د یاطالعات

 سیرئ یو سرنگون یبه دنبال اختالفات داخل یعربستان سعود یارث برد. ائتالف تحت رهبر

، بمباران و اضی، با کمک واشنگتن و ریعبد ربه منصور هاد 2015در سال  منیجمهور مستبد 

 دلیلبه  یعربستان سعود یائتالف تحت رهبرطولی نکشید که را آغاز کرد.  منی محاصره

 نیبه چند انیرنظامیتلفات غ شیو افزا یو مناطق مسکونها  ی، عروسها مارستانیب ارانببم

 متهم شد. یجنگ تیجنا

 ییکردند که باعث کمبود گسترده مواد غذا جادیرا ا یرانگریمحاصره و چنینهمها  یسعود

، 2018بود. تا سال  ندیناخوشا اریبس یجنگ ،به عنوان سالح یاستفاده از گرسنگ نیشد. ادر یمن 

 8.4و حدود  یرنظامیهزار کشته غها  ، با دهدر جهان بود یبحران انسان نیمحل حادتر منی

 یاساس تیکه با حما یفاجعه کامالً دست ساز انسان کی -ینفر در آستانه گرسنگ ونیلیم

 شده است.  ریپذ امکاناز ائتالف سعودی واشنگتن 

، منطق دولت اوباما برای پشتیبانی از جنگ در یمن این بود که عربستان در بخشی حداقل

 شیبود و از احتمال گرا رانیاای  مخالف توافق هسته اضیدهد. رنآزار بیشتر سعودی را 

عهد  یمبارزات انتخابات انیترامپ در جراما ه سمت تهران نگران بود. متحده ب االتیا یراهبرد

، او به وعده مبارزات جمهور سیخارج شود. به عنوان رئ رانیاای  کرد که از توافق هسته

 .عمل کرد یو جامعه اطالعات ینظام ی، رهبرنهیکاب دیرغم مقاومت شد یعل ،خود یانتخابات

های  منع گسترش سالح یمهایرژترین  یاز قو یکی، برجام که قبالً اشاره شد همانطور

نهاد  کی، یاتم یانرژالمللی  نیاست و آژانس ب است که تاکنون مورد مذاکره قرار گرفتهای  هسته

قرارداد را تایید  طیبا شرا رانیمطابقت کامل ا گریبار د 2019، از تابستان مستقل سازمان ملل

 نی، ارزش ا، آلمان، فرانسه و انگلستاننی، چهی، از جمله روستوافق نامه نیاهای  طرف ری. ساکرد

 و از واشنگتن خواستند که آن را حفظ کند. دییتوافق را تأ

 تی، مشاور امن1سیمات مزیدفاع ج ری، وزلرسونیامور خارجه رکس ت ریوز، ترامپ مشاوران

دن  یاطالعات مل ری، و مدد مشترک ارتش ژنرال جوزف دانفوردستا سی، رئرمک مست یمل

                                                           
1
. Jemes Mattis 
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 خروج از توافق یبا عزم ترامپ برا همه علناً اظهار نظر کردند مخالف ،گرانید انی، در م1کاتس

، دهد رییخود را تغ نهی، مجبور شد کاببتواند از برجام خارج شود نکهیاز ا بلق ی. وهستندبرجام 

 ری، سفور خارجه ارتقا دهد و جان بولتونام ریبه وز CIA سیرا از رئ جنگ طلبپمپئو  کیما

در دولت  رانیاز مد یبرخ تیحداقل حماتا کند. مک مستر  نیگزیسابق سازمان ملل را جا

 .را جلب کند خودش

های  میتحر قیدق لیهمراه با وعده تحم 2018را در ماه مه  از برجام خروج خود ترامپ

جدا کرد. المللی  نیمتحده را از جامعه ب االتیحرکت ا نیاعالم کرد. ا رانیا هیعل یاقتصاد دیشد

 یی، از متحدان اروپایجهانهای  قدرتشدن روابط با تر  می، وخجامعهای  میبازگشت به تحر

را اجرا ها  کرد که مجازات دیکه دولت تهد لیدل نیبه ا ژهی، به وکرد نیرا تضم نیتا چ کایآمر

در  یقانون فعالیتانجام  یبرا یخارجهای  مجازات شرکت یبه معنا نیاگر ا یخواهد کرد حت

و  هیثانوهای  میتحر چنیندر دور زدن  یاروپا به طور فعال سعهای  تختیباشد. پا رانیا

 متحده داشتند. االتیاهای  در برابر مجازات ییاروپاهای  محافظت از شرکت

از  یکی یمال ریرا مجبور کرد که مد یی، دولت ترامپ مقامات کاناداشدید اقدام کیدر 

 نیکه طبق قوان رانیبا ا یروابط اقتصاد یبرقرار لیرا به دل نیچ یفناور یشرکتها نیبزرگتر

مقابله به مثل  ،ییدو کانادا یریبا دستگ نیکنند. سپس چ ری، دستگاست یقانونالمللی  نیو ب نیچ

پروا و  بی استیس به دلیلکشورها در جهان  نیاز مهمتر یمتحده با برخ االتیا روابطکرد. 

 رو به وخامت گذاشت. یریبه طرز چشمگ رانیا واشنگتن در قبال دهینسنج

 در، عمدتاً از بولتون و پمپئو، رانینسبت به ا دشمنیاز  وستهیپ انیجر کی، حال نیهم در

. بود، 200۳دوران حمله به عراق در سال  دولت بوش در یغاتیتبل رویکرد ادآوریدولت ترامپ، 

موضع  یبه عنوان مبنا ینظام داماتاق احتمالو  میرژ رییتغت ترامپ بارها و بارها سخن از مقاما

 دشوار است. یاز برجام امر رانیا یرویآن با توجه به پ هیاستناد کردند که توج رانیضد ا

متحده را  االتینه تنها ا نینگران کننده است. ا قایبرجام عم فیو خطرات تضعها  نهیهز

، بلکه قرار داده است ییایو آس ییبزرگ اروپاهای  را در برابر قدرت کایکرده و آمر یمنزو

خود ای  توافق در برنامه هسته دیشدهای  تیدهد تا خود را از محدود می رانیابه  زهیانگ چنینهم

                                                           
1
. Dan Coats 
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 فیاز تخف یناش یمنافع اقتصاد یکرد که در ازا موافقت رانی، اتوافق نیاساس ا رجدا کند. ب

و  قیو آن را تحت نظارت دق کاهش دهد یخود را به طور قابل توجهای  ، برنامه هستهها میتحر

 نی، اانطباق با مفاد توافق رغمیداد عل حینگه دارد. ترامپ ترجبینی  شیقابل پ ندهیآ ینظارت برا

از  شیاگر شما ب"، داد حیتوض ییاروپا پلماتید کی، همانطور که کند. اما غیدر رانیاز ا را ایمزا

. ردیگ می خود را از سرای  برنامه هسته ، ایراناز مراحل آن ی، در برخدیاوریفشار ب رانیحد به ا

تهران  ،2019 هی، در ژوئدهد. و در واقع می شینادرست آنها را افزا یخطر ابتال به رفتارها نیا

خود را پشت سر  ومیاوران یتموجودهای  تیمحدود را نقض کرد و قراردادبار  نیاول یبرا

 . "گذاشت

بهانه الزم  قاًی، دقشده توسط دولت ترامپ لیتحم یانحرافهای  زهیبا تن دادن به انگ رانیا اما

در  میرژ ریینامشروع که تغ رانهیشگیجنگ پهای  دکترینتحت همان  این کشورحمله به  یبرا

، منسجم و بزرگتر اریبس یکشور رانیواشنگتن فراهم آورد. اما ا براید، رک می هیعراق را توج

 هزارانجان ، هزینه دالرها  ونیلیتربا  200۳است. جنگ  200۳توانمندتر از عراق در سال 

، به ثبات کرد بی را)غرب آسیا(  انهیخاورم را گرفت و یرنظامیغ یو صدها هزار زندگ ییکایآمر

صورت  یکرد. برآوردها دیتشد یبزرگ نظمرا با  یستیترور داتیو تهد دیقدرت بخش رانیا

 .برابر بدتر خواهد بود 15تا  10 رانیدهد که جنگ با ا می نگرفته نشا

صرف است. در  یحالت لفاظ کیدولت ترامپ فراتر از تر  زیطعنه آم ی، رفتارهامتأسفانه 

، ژورنال تیوال استرگزارش دهد. طبق  می شیبه طور ملموس خطر جنگ را افزا نی، اواقع

 یبرا ینظامهای  نهیگز"، از پنتاگون خواست جان بولتون ی، به رهبرترامپ یمل تیامن یشورا

 جنجالبه  را  "رت امور خارجه و دفاعوزا"که مقامات  یدرخواست، را ارائه دهد "رانیحمله به ا

در مورد ها  کننده بود که چقدر آن جینکته گ نیمردم شوکه شدند. امقام،  کیکرد. به گفته  وادار

 یبرا باًیرا تقر ینظامهای  نهیکه پنتاگون گز یدر حالبودند.  احتیاط و نادان بی رانیضربه زدن به ا

های  غالباً نشان دهنده قصد دستگاه یرسمهای  درخواست چنین، آماده کرده است یهر کشور

 نیاست. در ا یاقدامات نظام یبررس یجمهور برا سیرئ کیاست و نشان دهنده عالقه  ییاجرا

 سی، اما رئریخ ایدرخواست اطالع داشته است  نیترامپ از ا ای، مشخص نبود که آمورد خاص

در عراق  ینظامهای  گاهیمتحده حضور خود را در پا االتیگفت که ا 2019 هیجمهور در فور

شده  انیمجاز توسط کنگره ب ای حیکه بطور صر یتی، مأمور"را تماشا کند رانیا"کند تا  می حفظ
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و اگر  دید میداد و خواه میخود ادامه خواه یما به تماشا گفت:ای  است. ترامپ در مصاحبه

 اینکه ، ما قبل ازاست گرید یکارها ایای  هستههای  به دنبال سالح یکس، اگر آمد شیپ یمشکل

 ."دانست میخواهانجام دهند  موضوع را نیآنها ا

مقامات  نیب گریدای  گزارش مبادله کیبا  کیبوروکرات یو مانورهاها  یسخنران چنین خطر

 االتیا ییایدر یروینهای  یبحث در مورد کشت نشان داده شده است. 2018سال  در یمل تیامن

به آزاد  یایدردر می تواند کرد که می جمهور ترامپ استدالل  سی، رئفارس جیمتحده در خل

 یپیامدهاچه  نیا نکهیبا دانستن ا یمقامات دولت د.ساز و آنها را غرق حمله یرانیاهای  کشتی

 .، با او صحبت کردنددارد یخطرناک

 میما شک دار"که ادعا کرد ی، هنگامبرداشت گرید افراطیگام  کی 2019 هیدر ژانو بولتون

 ."استای  هستههای  به سالح یابیدستعدم متعهد به  یراهبردهنوز از نظر  رانیا یکه رهبر

جامعه های  یابیبا ارز میو به طور مستق ستیدر دسترس نبرای اثبات آن  یمدرک چیکه ه ییادعا

. طبق شدمشهور  ییشگوینوع پ نیا لیدارد. بولتون به دل رتیمتحده مغا االتیا یاطالعات

کند  می وارونه، بولتون به طور روزمره اطالعات را یانجام شده با همکاران سابق وهای  مصاحبه

در  یبر اساس گزارش کند. می مقاومت ،ستیکه متناسب با تعصبات او نی اطالعاتدر برابر و 

 یریتواند درگ می بولتوندارند که  نیاز ا  قیمقامات ارشد پنتاگون ابراز ترس عم، مزیتا ورکیوین

 کند.  عیرا تسر رانیبا ا

را به  رانیا یاعالم کرد سپاه پاسداران انقالب اسالم 2019 لیدر آورترامپ دولت  یوقت

متحده  االتیکه دولت ا بود یبار نیاول ،شناسد می یخارج یستیسازمان ترور کیعنوان 

گام کوچک ن ایبنابر. کرد نییتع یستیگروه ترور کیرا به عنوان  یدولت خارج کیاز ای  شاخه

، از رشد پنتاگون، مقامات اژورنال تی. بنا به گزارش وال استرشتبردا یریبه سمت درگ یگرید

 میتصم نی، با اایمقامات س چنینستاد مشترک ارتشبد ژنرال جوزف دانفورد و هم سیجمله رئ

و صدمه به در منطقه  ییکایآمر یروهاین هیتواند منجر به واکنش عل می نیامخالفت کردند که 

 . شود رانیوارد کردن خسارت مورد نظر به اقتصاد ا ونبد کایروابط با متحدان آمر
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خارجه پمپئو  ریاز وز جلسه استماعدر هنگام  1، سناتور رند پلخبر نیروز پس از ا چند

، که اجازه  2001در سال  2ینظام یرویکند مجوز استفاده از ن می دولت احساس ایکه آ دیپرس

تواند به عنوان مجوز  می سپتامبر را داد، 11دخیل در  یستیترورهای  گروه هیعل یاقدام نظام

، دیامتناع ورز یحقوقوال ساین پمپئو از پاسخ دادن به  ،نماید قلمداد رانیحمله به ا یبرا ینونقا

پمپئو  موضع دارد.وجود  یو القاعده ارتباط رانیا یاسالم یجمهور نیبدون شک ب"اما گفت که 

آغاز  یترامپ از اقتدار خود برا ریحد و اندازه وز بی ریکننده از تفس نگرانای  به عنوان نشانه

 از کنگره بود. حیبدون مجوز صر رانیا هیجنگ عل

اتخاذ  رانیا استیدر مورد س تهاجمی ماتیتصم یسر کی، بولتون 2019ماه مه سال  در

، تناقض قرار گرفتمقامات مورد  ریبعداً توسط ساکه اطالعات خام  تمسک به، از جمله کرد

قدرت  شیفارس به عنوان نما جیمدت در خل یطوالن یزیبا برنامه ر مابریناو هواپ کی اعزام

مشخصات  به عنوان عراقمتحده در  االتیاز سفارت ا یضرور ریپرسنل غ هی، و تخلرانیا مقابل

ترامپ آنها را در دولت  انهمداکامالً ع رانیا جنگ ساالران علیه الوقوع، که بیقر یاقدام نظام

جمهور ترامپ را بر آن داشت تا علناً مخالفت خود را  سیسرانجام رئ انجام دادند. این اقدامات

به )ادعایی( حمالت  یسر کیپس از  رانی، ا2019کند. در ژوئن  الماع رانیبه ا یبا حمله نظام

را سرنگون کرد. ترامپ  ییکایآمر نیبدون سرنش تجسسی یمایهواپ کی، در تنگه هرمزها  کشتی

 حیرا ترج یاضافهای  میآن تحر یبه جا تی، اما در نهارا در نظر گرفتای  انهیجو یتالف حمالت

متحده وجود داشت. و دولت از  االتیا یبریاز حمالت ساهایی  گزارش ،داد. به طور جداگانه

 منطقه خبر داد.  نیبه ا یسرباز اضاف 1000اعزام 

دو  را یتهاجم ییدولت اوباما در حمالت هوا استی، ترامپ سهی، در سورحال نیهم در

جهادگران نبرد )باصطالح( کرد کمک کرد تا با  انیمانند شبه نظام یمحل یروهای، و به نبرابر کرد

ترامپ با اوباما  کردیجمهور از قدرت شد. اما رو سیبشار اسد رئ یبرکنارکنند و خواستار 

را ای  کجانبهی ی، ترامپ اقدام نظامسال کیبوده است. دو بار در  رتریسختگ ،نبوده است کسانی

های  استفاده از سالح یبرا ی، ظاهرا به عنوان مجازاتانجام داد هیارتش سور مواضع ارانبمب یبرا

است. از  هیسور یاز کل جنگ داخل یحمالت بخش کوچک نیاز ا یتلفات ناش ، اگرچهییایمیش

                                                           
1
. Rand Paul 

2
. AUMF 
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 هیعل میمستق یدی، و از آنجا که تهدنداد یرأ یحمالت نظام نیکنگره هرگز به مجوز ا هآنجا ک

 دییفاقد تأ چنینهم این حمالتبودند.  یرقانونیغ حاًی، صرکردند نمیبینی  شیمتحده را پ االتیا

ذکر شده المللی  نیب یمجموعه هنجارها رو نیسازمان ملل متحد بودند و از ا تیامن یشورا

 آنها را نقض کردند. هیتوج یبرا

متوقف کرد  یسور انیکمک به شورش یدر دوران اوباما را برا ایبرنامه کمک به س دیسف کاخ

رسد خود ترامپ  می . اگرچه به نظرکند می برابررا در آنجا چهار ییکایاما بعداً تعداد سربازان آمر

اساساً  2019 هیتا فور ینیعقب نش یبرا ی، اما تالش ومتنفر است نیزم یروپیاده کردن نیرو از 

 کیکند تا  بی، که موفق شد ترامپ را ترغمورد بحث قرار گرفت یمل تیامن یتوسط بوروکراس

تعهد  یبه معنا نی. ابگذارد یباق هیرا در سور ییکایسرباز آمر 1000 حدود تا ماندهیباق یروین

مشکوک  یقانون لیبه دال)غرب آسیا(  انهیدر خاورم گریکشور د کیدر  روهاین گرینامشخص د

 ی، اضافتحقق رقابلی، احتماالً غبه اهداف مبهم یابیدست یبرا یراهبرد یمبناتر  فیضع یو حت

   .است متحده االتیا تیامن یمنافع اصل یبرا

، ترامپ سیوقت مات ریوز ژهی، به وخود یمل تیامن می، تحت فشار ت201۷آگوست  در

 انتخاباتی میمستقهای  بر خالف وعده ییکایآمر یروهایاز ن گرینفر د 4000داد تا حدود  دستور

، یسال اشغال نظام 18کنند. پس از  اعزامافغانستان  به، خروج از بن بست جنگ یخود برا

 فیدر کابل ضع کایآمر تیمورد حما میدر افغانستان، رژ یضد شورش و ملت ساز اتیعمل

مربوط به فساد و نقض  رکوردهای و بدترین، ستین ینیکنترل سرزم برقراری است و قادر به

از هر زمان  شیب 2001. طالبان از سال کند ثبتجهان را  یاز کشورها یکی در حقوق بشر

متحده در  االتیتعهد اد. ترامپ آشکارا در مورد دار اریرا در اخت افغانستان نیسرزم یگرید

 دادن به آن نشده است. انی، اما تاکنون موفق به پاافغانستان دوپهلو است

دنبال کرده است.  زیسر و صدا مذاکرات صلح با طالبان را ن بی ، دولت ترامپبه اعتبار خود

متحده را  االتیا ینیاست که اجازه عقب نش یاسیتوافق س کیبه  یابیدست یبرا دیاحتماالً ام

هستند.  کننده ترک یروین کیبه دنبال  ییدر هر توافق صلح نها ییکای، هرچند مقامات آمربدهد

 یرقانونیدر کابل که طالبان آن را غ میرژ یمتحده بر بقا االتیکه ا یتا زمان ایکه آ ستیروشن ن

 سی، رئدر همان زمان ؟ریخ ایموفق خواهد شد  کیپلماتید جهی، نتکند می ی، پافشارداند می

 انیدالر پول مود اردیلیم 14 قبل از آن ، کهرا دالر کمک به پاکستان ونیلیم ۳00جمهور ترامپ
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ها  کمک نی. اکرد قیتعل ،بودکرده  افتیدررا  2018تا  2002های  متحده در سال االتیا مالیاتی

که در  یانیاز شورشای  گسترده تیحما اگر دولت پاکستان ی، حتبود دهیبه اسالم آباد رس

متحده  االتی. قطعاً اداشت، دندیجنگ می ییکایآمر یروهایبوش و اوباما با نهای  سرتاسر دولت

 بعید، کمک کند. کند می تیحما یستیترورهای  که از گروه یفاسد میدالر به رژ اردهایلیم دینبا

 .واکنش نشان دهد ها  کمک قیبه تعل انیاز شبه نظام تیاست پاکستان با قطع حما

 اروپا

، موفق شده متحده به اروپا االتیا یتیو گسترش تعهدات امن تیدر صورت تقو یحت ترامپ

 ویکند.  فیآزار دهنده تضعهای  اطلس را از راه انوسیاق نیاست که به طور همزمان روابط ب

 .خطاب کرد ستی، ناشایدفاع مل نهیخود در زم سهمتحمل نکردن  لیرا به دل ییاروپا دانمتح

را  با اروپا یاعتماد بی رابطه پرتنش و ، علتجمهور در تجارت سیرئگرایانه  تیحماهای  زهیانگ

 همانطور، بلکه وضع کرداروپا را  ومینی. ترامپ نه تنها تعرفه واردات فوالد و آلومدهد می نشان

 هیرا عل یاقتصادهای  میتالش کرده است تا تحر چنینهم ی، دولت وکه قبالً اشاره شد

کار  نیاگر آنها مجاز به انجام ا ی، حتکنند اعمال کند می تجارت رانیکه در ا ییاروپاهای  شرکت

در اروپا  کایمتحدان آمر نیکتریاز نزد یبدتر با برخ کیپلماتیخودشان باشند. روابط د نام تحت

از تعهد ای  ، و نشانهشناخته شود یخارج استیدستاورد در س کیتواند به عنوان  می یبه سخت

 ست.نیمحدود کردن  یمفروض ترامپ برا

 برتریبه اروپا با  کایآمر یتیمجدد دولت در مورد تعهد امن دیی، تأاستیس کیعنوان  به

 ناتیتمر چنیندر اروپا و هم ییکایآمر یروهای، استقرار نیسازگار است. به طور کل)هژمونی( 

به  چنین، پنتاگون هم2018در دسامبر است.  افتهی شیافزا اهیس یایو در کیدر شرق بالت ینظام

متحده در لهستان بود.  االتیا ینظام دیجد گاهیپا جادیا جهت ندهیآ یحال بررس درطور فعال 

جنگ سرد  انیاز پا ینظام ناتیتمر نیناتو را در انجام بزرگتر ،متحده االتی، ا2018در سال 

از منتقدان او را متهم  یاریهمانطور که بس، ناتو دنیبرچ یکرد. ترامپ دور از تالش برا تیهدا

تمرکز شده است. م نیچ دنیدر مورد به چالش کشناتو  فهی، خواستار گسترش وظدکرده ان

و  ستیمونته نگرو به عنوان بعضویت از  یحت ،تاکید کرد بر گسترش ناتو 201۷ترامپ در سال 

. رود می انتظار ام ۳0 بعنوان عضو هیمقدوناقدامات با  شتریگسترش ب استقبال کرد.عضو  نینهم
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 رئیس جمهور مایک معاون جمهوری پیشین سوسیالیستی گرجستان عضویتش زیاد بعید نیست.

ما به "گرجستان اظهار داشت:  ری، در حضور نخست وزسیخود به تفل 201۷پنس در سفر سال 

، پس از 2019 یدر جوال ".میکن می تیدر ناتو حما تیعضو یگرجستان برا یشدت از آرزو

 ریغ زرگمتحد ب کیرا به عنوان  لی، ترامپ رسماً برزبه اتحاد ناتو لیاحتمال دعوت برز طرح

 کرد.  قلمداد، ناتو

، اما ستین یدیجد زیمنسوخ دوران جنگ سرد چ یبه اتحاد نظام دیجد یآوردن اعضا

در مناطق دور  ژهی، به وگسترده ی. با توجه به مشکالت موجود در بازدارندگستیعاقالنه هم ن

و  داتیتعهدات اعتبار تهد نی، امتحده دارند االتیا یبرا یکم یذات یراهبردافتاده که ارزش 

هستند و  دنمشتاق جنگ و مرها  ییکایاز آمر یکند. تعداد کم می فیرا تضع اشنگتنوهای  وعده

 یتوانند از رو نمی یآشنا که حت نا ای، دوردست کوچک یکشورها یپسران و دخترانشان برا ای

پول  بی دهندگان یرا یبرا چنینتعهدات هم نیاعتبار ا نیکنند. تأم یکار چنین، کنند داینقشه پ

 است. نیدولت فدرال سنگ یدالر بده ونیلیتر 22و  یداخلهای  اولویتمتمرکز بر 

 ی، و نه گسترش تعهدات نظامکاهش برلزوم گاهیگاه و ب تاکید رغمیجمهور ترامپ عل سیرئ

فراتر از اوباما  ی، او حتعمل را انجام داده است. در واقع نی، عکس اکایدر خارج از کشور آمر

 تیطلبان مورد حما ییدر مبارزه با جدا نیبه اوکراکشنده  تسلیحات لیرفت و اجازه تحو

کند  یو طوالن قیرا تعم هیو روس نیتعارض اوکرابیشتر که احتمال دارد  یاستی، سرا داد هیوسر

 ی. وزارت دفاع ترامپ حتتلقی شود ندهیاز آن در آ یریجلوگ ایو  هیدر حمله به روس یتیتا موفق

رویارویی  دیفقط خطر تشد استیس نیاست. ا نیاوکرا ینظام یروهایدر حال آموزش ن

، ستیبا آن متحد ن یمتحده به طور رسم االتیکه ا یررا به خاطر کشو هیخطرناک با روس

 ،ترامپ از عمو سام است. دولتتر  مهم اریمنافع مسکو بس یکه برا ی، کشوردهد می شیافزا

با آن مقابله  دیبا کایکرده است که آمر یمعرف کیتیدشمن بزرگ ژئوپل کیرا به عنوان روسیه 

 هیکه روس یدر شرق اروپا در حال کایآمر ینظامهای  تیفعال شی، افزامیاست که بگو یکند. کاف

متحده و  االتیبه روابط ا شتریصدمه ب ی، براکند می یمعرف یرا به عنوان دشمن در اسناد رسم

به اقدامات  هیروس کیو تحر هیروس یاحساس ناامن قیتعم یبرا عامل کی نیا می باشد. هیروس

 االتیاعالم کرد که ا 2019 هی، دولت رسماً در فوراست. همانطور که قبال ذکر شد متقابل بیشتر

 ندخارج خواهد شد. ظرف چ هیبا روس حاتی، معاهده مهم کنترل تسلINF 1987 مانیمتحده از پ
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 قاًیدق نیمستقر در زم یموشکهای  ستمیس هیته یرا برا یدیجدهای  برنامه ی، مقامات روسروز

 کی جادیکه خطر ااعالم کردند  ویانهتالفی ج به عنوان اقدام، INFاز نوع ممنوع شده توسط 

، خصومت با هر دو گسترده تر یراهبرد نهیدر زم را ایجاد می کند. دیجد یحاتیمسابقه تسل

به ضرر منافع که  -کند می بیشتردو قدرت را به هم  نیا ائتالفخطر  نیو چ هیروسکشور 

و  ی، کره شمالهی، سورحاتیکنترل تسل نهیارزشمند دوجانبه در زم یهمکار یو به ازا کایآمر

 است.  نیظهور چ

، از جمله رندیبگ یمتحده را جد االتیا هیمسکو عل یبریسا اتیعمل دیباها  ییکایهمه آمر

مورد نظر است.  یجمهور استیر یمبارزات انتخابات انیاختالف در م جادیا یکه برا یموارد

محافظت کنند و همه  یموظفند از روند انتخابات در برابر دستکار یو محل یالتیاهای  دولت

که ترامپ  یمشکل .کنند اطیاحت نیآشکارا دروغ ایگمراه کننده های  داستان در برابر دیشهروندان با

در  هیروس دی، تهدصورت نیدر ا ی، حتاند. اما و اغلب آن را بدتر کردهافراد در دولت ا گریو د

 .اغراق شده است یحوزه جنگ اطالعات

ناخالص  دیاست. تول یتیامن میمستق دیتهد کی یبه سخت هیروس، رحوزه قدرت متعارف ت در

متحده است  االتیدهم ا کیشود که کمتر از  می یابیدالر ارز ونیلیتر 1.6آن در حدود  یداخل

در ناتو  ییاروپا یکشورها یجمع یناخالص داخل دیو پرتغال است. تول ایمعادل اسپان باًیو تقر

در دفاع  یرا برا یاریبسخرج  زیاست. اروپا ن هیبرابر روس 12 بایدالر است که تقر ونیلیتر 19

با  سهیدالر در مقا اردیلیم 229 باًیاروپا تقر -ساالنه ناتو یدفاعهای  نهیکند. هز می هیروسبرابر 

از  یتعداد یی، با توانادارد اریدر اخت هیکه روس ی. قدرت نظاماست هیدالر روس اردیلیم 66.۳

و روند در روسیه  ی، فساد بومها تیمحدود نیاست. به اآمریکا قابل مهار یراهبردمتحدان 

 کشور را کاهشاین توان  شتریبدر درازمدت افزوده شده است که  مردم شناختینامطلوب 

متحده  االتیو ا دیآ یمنطقه برم یبرا هیروس یدهایاست که اروپا از عهده تهد یهیدهد. بد می

  مسکو اتخاذ کند. نسبت بهتری  موضع خصمانه دیبا

 یشرق یایآس

نکرده است.  یاساس رییجمهور ترامپ تغ سیدر دوران رئ ایمتحده در آس االتیا یتیامن استیس

 نیپیلیو ف ی، کره جنوبمانند ژاپن یشرق یایآس یاز متحدان اصل تیمتحده هنوز به حما االتیا
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 شرویدهد. حضور پ می ادامه وانیمتعهد است و به نقش خود به عنوان ضامن وضع موجود در تا

در سراسر منطقه و  ینظام گاهیپا یادیفعال در تعداد ز یپرسنل نظام 150،000از  شیبا ب کایآمر

 انوسیاقی  صحنه یبه طور منظم در حال تماشا کایآمر ییایدر یرویاز قدرت کل ن یمیاز ن شیب

 آرام است.

 یو کره شمال نی، چدو موضوع مهم ایدولت ترامپ در شرق آسهای  استیتمرکز س شتریب

متحده  االتیداند که ا می یبزرگ دیرا تهد نی، ظهور چتیامن یمل استیس یاست. اسناد رسم

 ی، برترپکن یو نظام ی، قدرت رو به رشد اقتصاددگاهید نیبا آن مقابله کند. بر اساس ا دیبا

قاطعانه  یخارج استیو س کند می دیرا تهد آزادانهبه اصطالح  یدر نظم جهان همتحد االتیا

. گزارش شده است که نماید می قیتشو متحده االتیو منافع ا یجهان تی، به ضرر امنرا نیچ

، کتاب یعنی کتابترین  پرفروش چهیرا از در نیچ دی، تهدجمهور سی، از جمله رئمقامات دولت

به عنوان ابرقدرت  کایآمر ینیگزیجا یراب نیچ یمخف راهبرد: گوید می که ماراتن صد ساله

 نیکه ا کند می بنون ادعا ویکنند. است می موسسه هادسون مشاهده 1یلزبریپ کلی، توسط مایجهان

ترامپ با پکن عمل کرده است. متخصصان  ییارویرو کردیرو "یفکر یمعمار"کتاب به عنوان 

، آالستر گفته دانشمند دانشگاه هاروارد بهاند.  کتاب ارائه داده نینسبت به ا یانتقادات تند نیچ

 کی نیچ نکهیبر ا یرا مبن تیروا نیا "،کند می ارائه یلزبریکه پ یشواهد"، 2جانستون نییآ

 استیکتاب س نیکه ا ی. و تا حددهد نمی ، نشاندارد کایآمر ینیگزیجا یبرا یبرنامه مخف

 االتیاتر  کینزد یتواند هماهنگ می نیاقرار داده است،  ریگذاران دولت ترامپ را تحت تأث

 دهیچیپهای  زهیاز انگ فیبه درک نادرست و کامالً ظرجلوه دهد و  یرقانونیرا غ نیمتحده و چ

 .کند می کمک نیچ یخارج استیس

در  نیچ ینیو سرزم ییایدر یهاوکس به ادعاهااند.  شده گفته شیاز پ شیب نیچ یدهایتهد

، برنامه بلند پروازانه پکن (BRIجاده )یک کمربند و یک  ابتکاری و طرح یجنوب نیچ یایدر

در سراسر تر  قیعم یاشاره دارد تا روابط تجارای  قاره یرساختیزهای  از پروژهای  مجموعه یبرا

حکم  کیبا  ریواقعاً گسترده و مغا یجنوب نیچ یایدر در نیچ یدعاها. انماید لیجهان را تسه

 متحده محسوب االتیا یمل تیامن یبرا یدیتهد یسخت، اما آنها به استالمللی  نیب یداور
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 ییایدر یروینهای  ناومقابله با  یبرا یناوبر یآزاد حمایت از اتیمداوم عملبطور . شوند می

ت اوباما و ترامپ انجام داده ، همانطور که دولایدر در نیچ یاهاادع دنیو به چالش کش نیچ

  .کند می ینظام شتری، فقط اختالفات را باند

کند که به  می فیتوص ییکایاقدام ضد آمر کیرا به عنوان  BRI بیترت نیبه هم هاکس

 تهیکم کیکشاند.  می نیچ کیتیرا به مدار ژئوپلتر  فیضع یاز کشورها یاریشوم بس یطرز

کمک "متحده با ارائه  االتیکرد که ا هیتوص 2018شده توسط کنگره در سال  ایجاد یدو حزب

در معرض  ایهستند  نیچ کیپلماتید ای یکه هدف فشار اقتصاد ییبه کشورها یضافدو جانبه ا

 یاستیس چنینرا به چالش بکشد.  نیچ BRI جادهیک کمربند و یک طرح  "هستند بیآس

در آن  یانیپا چیکه ه نیو چ یخطرناک و با رقم صفر با رقم کره شمال یرا در رقابت کایآمر

از  1گامیدبورا بوتی  گفته ، طبقاست. در واقع یرضروریغ کامالً نی. و اکند می ، حبسستین

 دیبا" نیچ BRIاز عناصر  ی، برخ2نزیدانشگاه جان هاپک شرفتهیپالمللی  نیدانشکده مطالعات ب

را به "مختلف ارزشمندهای  یگذار هیسرما "از خطرات شتریب"آنها  رای، ز"شوند قیتشو

تله  یپلماسید"یکند که ترس از ادعا می اشاره گامیکنند. براوت می منتقل "ینیگذاران چ هیسرما

از  شیساله ب 99اجاره  ینیچهای  مورد استوار است که در آن شرکت کیتنها در  نیچ "یبده

و ها  که بانک دهیا نیا": سدینو می یواند.  کرده نیرا تأم النکایبندر حمل و نقل در سر کی

کنند تا  می سودآور جلب ریغهای  پروژه یگرفتن وام برا یکشورها را برا ینیچهای  شرکت

 BRI، در بحث برنامه خارج از کشور استفاده کند ازاتیامت یبراها  یبده نیبتواند از ا نیچ

طرح جامع  کیاز  یپروژه که بخش نیاما شواهد مربوط به ا" شده است. یجاساز قاًیعم نیچ

 است، نادرست است. ینیچ

از افراد در  یاری. بساستراتژیکژئو ای ینه نظام، است یدر درجه اول تجار BRIمنطق 

آن در پکن مطابقت  سندگانیبزرگ نو یطرح با جاه طلب نیا تیکنند که واقع می واشنگتن تصور

شده خود عقب است و بینی  شیپ یارهایاز مع BRI، یدارد. فقط پنج سال پس از راه انداز

را به  نیچ هیاز سرما یادیمبالغ ز چنینهم ، اماثمر خواهد بودز آن مطمئناً مثمرا یاریاگرچه بس

نظر از  یرسد بازده خوب می به نظر دیکرده است که بع تیساخت و ساز هدا دهیفا های بی پروژه
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جاه  اسی، مقالگارد نیستیپول کرالمللی  نیعامل صندوق ب ریمد گفته . مطابقدنداشته باش هیسرما

کند.  می محتمل شتریرا ب "از بودجه استفادهءناموفق و سوهای  پروژه"خود BRI یطلبانه جهان

اغلب با توجه ها  که آن لیدل نیبه ا ی، تا حدو فساد ی، جنجال زنادیزهای  نهیبا هز BRIپروژه 

 اتشوند نه محاسب می تیریو مد شروع نیچ ستیحزب کمون زانیبرنامه ر یاسیسهای  زهیبه انگ

در  یخصوص یگذار هیسرما قیتشو یبرا. تالش پکن یی، تقاضا و کاراعرضه یصرفاً اقتصاد

و ممکن است گاف  ستین یابتکار عمل اقتصاد نیا رای، زاست دهینرس جهیبه نت BRIهای  پروژه

 نیچ BRIنسبت به ای  ندهیبه طور فزا ییایآس یاز کشورها یاریباشد. بس نیچ یبرا یراهبرد

 یاحساسات چنین .باشند می پکن مشکوک ریدرک تأث یهستند و نسبت به تالش برا بدبین

 اریبس BRI استراتژیکژئوشود که چالش  می ، و باعثشوند می دیاحتماالً با گذشت زمان تشد

 باشد. شدید

مخالف  کیرا به عنوان  نیچ 2018خود در اکتبر  یجمهور پنس در سخنران سیرئ معاون

که  دیکش ریبه تصو یشورو ریاتحاد جماه نی، جانشیوجود باًیبا ابعاد تقر کمیو  ستیقرن ب

 ییبا ابراز تاسف از اقتدارگرا ی. واست ازینتمام حکومتی  یجهان راهبرد کیمقابله با آن  یبرا

را محکوم  کشور نیا خارجی استیو س یداخل استیدخالت در س یبرا نیچهای  ، تالشنیچ

هرگونه اهداف با  نیچ یخارج استیکه به اشتباه اظهار داشت که س نقل کرد یلزبریکرد و از پ

 . دارد رتیمغا زیصلح آم

، اما ترامپ حفظ شده است 1نگیپ نیج یجمهور ش سیبا رئای  مانهیرابطه ظاهراً صم اگرچه

عمل کرده است. پنس از  رانهی، سختگیتجارهای  استیدر مورد س ژهی، به ونیچ تیدر محکوم

، انتقال ارز ی، دستکارها هی، سهمکرد و تعرفه ها تیشکا نیمتحده با چ االتیا یتجار یکسر

کرد که در پاسخ به  دیرا تهد نیچ یصنعتهای  ارانهیو  یمعنو تی، سرقت مالکیفناور یاجبار

را هایی  تعرفه 2019د. دولت از ماه مه ندار ازیدولت بزرگ خودمان ن یاقتصادگرایی  تیحما

از دو برابر  شیبه ب دیتهد و ،دالر وضع کرده است اردیلیم 250به ارزش  ینیچ یکاالها یبرا

 کند.  اعالمرا  یعمده تجار ازاتیپکن امت نکهیا گر، متعداد نیا

محدود  داتی، تأککند می رشواناعادالنه را دهای  از تجارت یمطمئناً برخ نیکه چ یحال در

 یکند و ارزش فوق العاده روابط اقتصاد می مسئله همزمان مسئله را آراسته نیدولت ترامپ بر ا
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هر دو طرف سودمند است. ارزش کل تجارت  ی، که براکند می را پنهان نیمتحده و چ االتیا

هر دو  یبرا یادی، که سود زالر فراتر رفتد اردیلیم 6۳5از  201۷در سال  نیمتحده با چ االتیا

، 2016فقط در سال دو جانبه در جهان است.  یروابط تجار نیاز مهمتر یکیو  داشت کشور

، یبخش خصوص ،کرده اند یگذار هیسرما کایدالر در آمر اردیلیم 50از  شیب ینیچهای  شرکت

که  یدر حال یروابط اقتصاد نیا قیکند. تعم می کمک ییکایشغل آمر 200000از  شیب جادیبه ا

( AIIB) ایآسهای  رساختیز یگذار هیبانک سرما ای BRIمانند  نیچهای  م با تالشیکن می تالش

 چینرفتار  بهبود یبرا یشتری، شانس بمخالف مخرب کینه  میکن یزندگ کیشر کیبه عنوان 

 دارد.

هر دو کشور به همراه داشته  یدالر ضرر برا اردهایلیم نیترامپ با چ یانتخاب یجنگ تجار

 ی، حتاز قضا .ستوارد کرده ا یو کشاورز ی، فناورضربه را به صنعت خودرو نیشتریاست که ب

ها  استیکند س یاقتصادسیاست  رییرا مجبور به تغ نیچو موفق شود  یهیتنب کردیرو نیاگر ا

 نیچ دی، کاخ سفی، در مذاکرات تجار. به عنوان مثالستی، نمتحده االتیاهای  تهمطابق با خواس

کاالها و  بیش از شیب دیخربه موافقت  تیگفته وال استربه  را تحت فشار قرار داده است تا

در  دیتول یباالهای  نهی، اما با توجه به هزنمایددالر  ونیلیتر 1متحده به ارزش  االتیخدمات ا

باز کنند و  نیرا در چ یدیجدهای  کارخانهشوند  می مجبورها  از شرکت یاری، بسمتحده االتیا

های  ، شرکتبه طور خاص .ندده یشتریب ریتأث ییکایآمرهای  پکن بر شرکت یساالر وانیبه د

محصول و سرقت  تیدر مورد امنهایی  ی، نگرانکنند می دیتول یهاد مهینهای  که تراشه ییکایآمر

و  نیتام رهیزنجهای  یریپذ بیدولت در مورد آس ی، نگرانگری. به عبارت ددارند یمعنو تیمالک

 شود. شتریب خودمذاکره  تیتواند با موقع می یعدم تعادل تجار

کند. در  می استفاده رمنصفانهیکه از تجارت غ ستین کشوریتنها  نی، چنیبر ا عالوه

نسبت به  یتجارهای  استیرا نسبت به نقض س WTO یرسم اتیکه شکا ی، تنها کشورقتیحق

 االتینسبت به ا یعملکرد بهتر نی، چیخیاز نظر تار .متحده است االتی، اکند می افتیدر نیچ

 ریدهد که درگ می به شدت نشان نیمطابقت دهد. ا تیرا پس از شکا نیمتحده دارد که قوان

 یتجار استیتوافق در مورد س کیمذاکره در مورد  یبرا نیماهرانه با چ یپلماسید کیشدن در 

و  نیچ ییجو یکه موجب تالف یجنگ تجار جادیاز ا یتالش چنینثمر خواهد بود. مطمئناً مثمر

، کرده دیتشد زیرا ن نیمتحده و چ االتیا یکلهای  تنشو ، متقابل شده است یاقتصاد مشکالت
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 نیچ یایگسترده در در یپکن و ادعاها ییایدر یرویخواهد داشت. درک توسعه ن یکمترضرر 

از حد در  شیبه کاهش اضطراب غالباً ب یو اقتصاد ینظام یاحساس ناامن لیبه دل یجنوب

از  جیبه تدر یاقتصادروابط کند. مطمئناً توسعه  می کمک نیچ شیفزاواشنگتن در مورد ا

با گذشت زمان کمتر  نیتوان انتظار داشت که چ می نیبنابراکاهد و  می رویکردهای نظامی چین

 شود.ها این حوزه  ریدرگ

باعث  ،ها یارزش جلوه دادن لفاظ بی متضاد و کردیرو نی، ایتیامن استیس کیعنوان  به

آن را هزینه پرداخت  ییتواند برنده شود و نه توانا می نه کایشود که آمر می رقابت تلخ کی جادیا

در حال  بیرقکشور  کیکشور مسلط به  کیقدرت از  عی، که در آن توزکیدارد. انتقال هژمون

است ای  هیحاش اختالفاتاز  یبرخ جهی، که اغلب در نتاست یری، مستعد درگندک می رییتغ رشد

توان با  می ،حال نی. با ادشو روزیپ ینظام میمستق ییارویانتظار دارد بدون رو طرفکه هر 

خطرات  نی، بر اخاص ازاتیبه امت لیتما چنین، و همدولت یریو انعطاف پذ ریتدب، اطیاحت

متقابل و  یاعتماد بی دی، تشدکایو آمر نی، با توجه به بدتر شدن روابط چه کرد. متأسفانهغلب یذات

محقق  ییشگویتواند به پ می دولت ترامپ یتقابل کردی، رودو ملت نیتعداد نقاط قوت ب شیافزا

 یبرا یدیتهد وددر صورت نب گریکشور د کیمانند  نیچبا  نکهیشود. او قبل از ا لیتبد شده

 سازد.میخود را  ی برای، دشمنعمل کند متحده االتیا یمل تیامن

به  یدولت و یاحترام بی به طور مداوم در مورد یخارج استیمنتقدان ترامپ در نهاد س

 یشرق یایباره در آس نیدر ا یاما شواهد اندک کنند. می متحده اظهار نظر االتیا نهیریدهای  اتحاد

آرام را دو برابر کرده است.  انوسیدر اق کای، دولت ترامپ اتحاد آمروجود دارد. کامالً برعکس

پمپئو امورخارجه  ری، وزیجنوب نیچ یایدر در نیچ یادعاها دنیبه چالش کش یتالش برا در

 نیچ یای، در درنیپیلیف یروهایمسلحانه به نهرگونه حمله اعالم کرد که  نیپیلیهنگام سفر به ف

 . را فعال خواهد کرددفاع متقابل  مانیاز پ IVتعهدات دفاع متقابل را تحت ماده  ،یجنوب

مبهم  یجنوب نیچ یایدر در نیپیلیف یدفاع از ادعاها یمتحده برا االتی، تعهد انیاز ا شیپ

کشور  نیکند در صورت حمله به قلمرو ا می متحده را موظف االتی، ابود. معاهده دفاع متقابل

المللی  نیبهای  در سواحل و آب نیپیلیفهای  ی، اما تعهد به دفاع از کشتدفاع کند نیپیلیاز ف

، دولت ترامپ نه تنها مطابق با اجماع دهایتعهد است. با حذف همه ترد نیا توسعه صریح

اختالف  کیبه  زیرا ن کای، بلکه آمرعمل کرد یخارج استیس یاستگذاریدر س یعموم
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که  نیبدتر ا .داد سوقه متحد االتیا یکم برا یمل تیبا ارزش امن ارهیدر آن طرف س یموضع

 ،نیپیلیمتحده و ف االتیدفاع متقابل ا مانیگسترده پ ریتفس نیا ییعااد یراهبردمنطق 

با که صرفاً  ی، هدفاستها  عقب گرداندن آن یمنطقه و حت نیدر ا نیچ یاز ادعاها یریجلوگ

 دی، خطر به دام افتادن و تشدحال نیمتحده با ا االتیا تیرسد. حما می به نظر دیآن بع انیب

 .دهد می شیرا افزاجنگ  یسهو

سازگار بود. دولت با  پیشینیانشهای  استیبا س یترامپ در قبال کره شمال هیاولهای  استیس

 انگی ونگیپ هیعل یفشار اقتصاد دیتشد یبراای  منطقههای  سازمان ملل و قدرت تیامن یشورا

جانبه را  کی رانهیشگیپ یبه اقدام نظام دیجمهور بارها تهد سیکه رئ ی، در حالکرد یهمکار

 .کاهش دهدخود را ای  هسته ییجونگ اون توانا میک نکهیمگر ا دصادر کر

 شنهادیپ یجنوب کره قیاز طر میادامه داشت که ک یتا زمان "یحداکثرفشار  " استیس نیا

رئیس ، برخالف سه رفتیرا پذ شنهادیپ نیبا ترامپ را داد. ترامپ بالفاصله ا یمالقات حضور

مذاکرات موضع  نیکردند. در ا خودداری یبا رهبر کره شمال میمستق داریکه از د نیشیپجمهور

او از خصومت  یکرد. اظهارات علن رییتغ یریبه طرز چشمگ انگی ونگیقبال پ رتند ترامپ د

 عقب نشینی، منتقدان به عنوان دیجونگ اون رس میاز ک نکردنیباور شیبه ستا ،از حد باال شیب

جمهور پس از بازگشت از اجالس سنگاپور  سی. رئدادندمورد تمسخر قرار  او را ،ساده لوحانه

 ونگیپای  محدود کردن برنامه هسته نهیدر زم یاساس شرفتیکه پ قبل از آن و، 2018در ژوئن 

وجود  یکره شمال طرف ازای  هسته دیتهد گرید"اعالم کرد:  تریی، در توحاصل شود انگی

 میکه او توانسته بود با ک یروابط لیبه دل شتری، بداد که مذاکرات می ، او گزارشبعدها  ماه "ندارد.

 .میشد گریکدیما عاشق داد:  حیتوض ی. واست فتشریدر حال پ برقرار کند

 کره را احتماالً کمتر رهیجنگ فاجعه بار در شبه جز ینوع انگی ونگیترامپ با پ تنش زدایی

دشوارتر  ،رود می شیپ یادعا که مذاکرات به خوب نی. اما حفظ اهیخوب دستاوردن یکرده است. ا

قابل قبول هر طرف ی  معامله فیدر نحوه تعر یادیرسد فاصله ز می ، به نظرانیمبتد یاست. برا

 ریو برگشت ناپذ دیی، قابل تأکاملای  خلع سالح هستهترامپ بر ضرورت  دولتوجود دارد. 

، می، کگریکرده است. از طرف د دیتأک یاقتصادهای  میاز تحر ییاز رها نانیاطم یبرا یکره شمال

پس از های  کند. در ماه می ، مرحله به مرحله عملازاتیو امتها  سازش با و مطابق گام به گام
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، از جمله اعتماد به نفس را دنبال کرد جادیاقدامات متقابل ا یشمال ، کرهاپوراجالس سنگ

 شیو آزماای  هستههای  شیآزما قیاز جنگ کره و تعل ییکایسربازان آمر یایبازگرداندن بقا

ای  هیانیب می، ک2018متحده برسند. در سپتامبر  االتیا یمادر نیتوانند به سرزم می کههایی  موشک

متحده  االتیکند اگر ا می شنهادی، امضا کرد که پ1نیا ا، مون جیجمهور کره جنوب سیبا رئ

 است. زیم یرو حاتیتسل درخصوص یشتری، اقدامات بام دهدرا انج اقدامات مشابه

که در اجالس سنگاپور امضا شد با زبان مبهم درباره خلع  یمشترک هیانیدر ب میاگرچه ک

دولت ترامپ تعریف با ای  او از خلع سالح هسته فیتعر، ه بودموافقت کردای  سالح هسته

 یدر ازا یبارها و بارها اعالم کرده است که آنها انتظار دارند کره شمال دیمطابقت ندارد. کاخ سف

روشن کرده  انگی ونگی، پگریکند. از طرف د یخود را خنثای  هسته سیستم کامالًها  میرفع تحر

از کره  ییکایآمرنظامی  و تجهیزات روهاین خروجشامل ای  خلع سالح هستهآنها  یاست که برا

، و کند جادیرا ا یخطرناک نانیتواند عدم اطم می ط مذاکرهیشکاف در درک شرا نیا .است یجنوب

  .شود گریاعتماد به طرف د بی ،باعث شود هر طرف

را به  ینظام ناتیهنوز برقرار است. دولت ترامپ تمر یجامع کره شمال یاقتصادهای  میتحر

 یتینظر در تعهدات امن دیکه امکان تجداند  از مقامات گزارش کرده یدرآورد. برخ قیحالت تعل

 یمعامله بزرگ احتمال یدر نوع کرهجنگ در  یو خاتمه رسم یمتحده در قبال کره جنوب االتیا

، اگرچه گذشته استهای  استیدر س یشکست جدای  موضع مذاکره چنین. را دارند شمالبا 

 اند.  مپ در برابر آن مقاومت کردهخود ترا یمل تیمقامات امن

 قایآفر

است که فراتر از محدود کردن  یمتحده چنان قو االتیا یجهان یحفظ هژمون یترامپ برا تعهد

 قرن و اهانت آمیزنسخه  کیشامل  چنیننسخه هم نیخود است. اهای  در حوزه نیو چ هیروس

قاره  نیاروپا در ا می باشد که شبیه استعمار، "قایآفر یبرا حملهفرمان "  بیست و یکم از راهبرد

را  یدیجد راهبردجمهور  سی، رئ2018دسامبر  در. می باشد 20قرن  لیو اوا 19در اواخر قرن 

این راهبرد  .شد فیتوص یمل تی، مشاور امنکرد که توسط جان بولتون بیتصو قایآفر یبرا

مطابق با  کند. می جمهور ترامپ را منعکس سیرئ یخارج استیس نیدکتر یاصول اصل جدید
                                                           
1
. Moon Jae In 



 

 

 

 

 

 هیزم بر آتش: نقش ترامپ در افول سیاست خارجی آمريکا      ۱5۰ 

 

 

 یبرترحفظ  یبراتر  از تالش گسترده یبخش دیجد راهبرد نی، ارنالژووال استریت گزارش 

 . می باشد نیو چ هیروس در مقابل یجهان

 یخواستار همکارراهبرد  نی، اشده است. اول لیتشک استیاز سه مجموعه س راهبرد نیا

قاره است.  نیمتحده در ا االتیا یتو تجار یروابط تجار شبردیپ یبرا ییقایآفر یکشورها

 االتیا یگذار هیسرماهای  از فرصت تیحما یتالش برا نی، اداد حیهمانطور که بولتون توض

 نیدر آنجا است. ا نیو چ هینفوذ روس شیو رقابت با افزا قاآفری ط، گسترش طبقه متوسمتحده

رسد که  می ، به نظرحال نیاست. با ا ییقایآفرهای  ملت از استقالل نانیخواستار اطم راهبرد

 است.  نیو چ هیروس یمتحده به جا االتیبه ا ییقایآفر یکشورها یاز وابستگ نانیهدف آن اطم

 االتی، بولتون تالش مداوم ادولت دیظاهرا جد کردیاز رو ی، به عنوان بخشعنوان مثال به

 یاز کشورها یتعداد نامشخص یداخل یو اقتصاد یحقوقهای  ساختاراصالح  یمتحده برا

، همه کند. اول از لیرا تسه متحده االتیا یاقتصاد شتریب یکرد تا دسترس فیرا توص ییقایآفر

اروپا  یاز زمان بازساز کایاست که آمر یساز پروژه ملتترین  طلبانه بدون شک جاه موضوع نیا

 یکشورها "اصالح"است که  نیا تیدوم دنبال کرده است. واقع یپس از جنگ جهان ایو آس

به هایی  شتال چنین تیدشوار و مستعد شکست است. در نها اریبس قیطر نیاز ا ییقایآفر

 شتریکشورها را گرفته و ب نیاز ا یاریبس بانیاست که گر فسادیو  لیبرالیسم ریغ تیتقو یسادگ

 دوم. یباز قرن نوزدهم است تا برنامه مارشال در اروپا پس از جنگ جهان یدرها استیس هیشب

دهد.  می گسترش قایرا در آفر کایآمر ینظام فیوظاای  به طور گسترده راهبرد نی، ادوم

های  یریو درگ افراط گرایی ،سمیتروراز  یناش یجد دیآن مقابله با تهد)ادعایی( هدف 

های  احتماالً فرصت قایبا تمرکز دوباره در آفر سمیترور هیجنگ عل یایاست. اح زیخشونت آم

 یتالش براو هدف  کیکند که فراتر از  می جادیمتحده ا االتیا یمداخله نظام یبرا انیپا بی

ارتش  یریقرارگ تی. وضعاست متحده االتیا هیفعال عل سمیترورهای  توطئه یساز یخنث

 نیدهد که ا می را نشان یادیسپتامبر شواهد ز 11از )غرب آسیا(  انهیمتحده در خاورم االتیا

و اعتماد به نفس قابل توجه در المللی  نیب سمیترور دیتهد درحال رشدبر احساس  یمبتن راهبرد

شکست  یالعمل برادستور کی نی، اه است. به طور خالصهمتحد االتیا ینظام یروین ییکارا

 54در هر نقطه از قاره  زیخشونت آم یریدرگ دیمقابله با تهد ی، تعهد برانیاست. عالوه بر ا

 متحده است.  االتیابین المللی  یتیامن تعهداتاز ای  کننده رهی، گسترش خکشور
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، دارد. به عنوان مثال قایمتحده به آفر االتیاهای  به اصالح مجدد کمک ازین راهبرد نی، اسوم

بشردوستانه در  یازهایحفظ صلح سازمان ملل و نهای  از برنامه تیحما یدولت ترامپ به جا

شده  اکادر یتیبا منافع امن شتریمتحده به اهداف ب االتیاهای  کند که کمک می شنهادی، پقاره نیا

به توسعه که در  یمنتههای  یگذار هیبهتر از سرما یشود. قانون بهره بردار تیمتحده هدا االتیا

در حال توسعه  یدر کشورها نیمقابله با نفوذ چ یبرا ابزاری، به عنوان شد بیتصو 2018اکتبر 

خواه  -گتنواشن حاتیمطابق با ترج ی. حداقل به صورت سطحشد دادهجمهور ترامپ  سیبه رئ

 االتیاجازه دادن به ا ای، های آفریقاییکشوردر داخل  کایمستلزم اجازه حضور ارتش آمر نیا

 دیبا تهدها  میرژ نیاست که اهایی  سرکوب گروه ای یمحل یتیامن یروهایآموزش ن یمتحده برا

 دارند. قایدر آفر یستیترور

. ما در حال قاستیدر آفر کایموجود آمر تی، گسترش وضعکند می فیآنچه بولتون توص

 یتیامن یروهاین یبرا یبرنامه آموزش یادی. تعداد زمیدر آنجا دار ینظام مرکزحاضر صدها 

بدون  یماهایکارزار بمباران هواپ کیو  ؛و کامرون یمال، جریمانند ن ییدر کشورها یمحل

 یزیچراهبرد جدید  نی. او فراتر از آن ی، سومالیبیدر ل نظارت کنگره ایبا مجوز  نیرنشس

مورد به آفریقا متعارف  یکرددهد که رو نمی نشانترامپ در دولت  یمنطق چیه .ستینجدیدی 

 .باشد رادیا

 ترامپقبول اولویت  تشریح

 یکه و یاست. در معدود مناطق بندیپا یبند اولویت نقشه راه به کتاب شتری، ترامپ بیطور کل به

که  یدر موارد یاوضاع بدتر بوده است. حت شتری، بکرده است جادیابینی  شیپ رقابلیغ راتییتغ

، ی، همانند کره شمالکند می نیرا تضم شرفتیبه پ دیاعمال شده و ام استیدر س یاساس راتییتغ

 استیکه ترامپ در پست ر یتفاوت نیکند. بارزتر می جادیرا ا یمیناقص خطرات عظ تیریمد

رسد ترامپ  می سبک است. به نظر کیبلکه  ستیخاص ن استیس ریی، تغکند می جادیا یجمهور

، فقط کرده است جادیمتحده ا االتیا یخارج استیرا در س یراتییاز آنچه در واقع داشته تغ شیب

 یرا که روسا ییو قراردادهاها  ، پروتکلاست که آداب نیخشمگ یتیکه او شخص لیدل نیبه ا

 .ردیگ می دهی، نادکرده اند تیرعا یقبل هورجم
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که ترامپ در زمان مبارزات  کایآمر یسنت یخارج استیکننده سنظریه مهارتوجه به چالش  با

به  هیشب اریامروز او بس یخارجهای  استیاز س یاری، چرا بسکرد میخود ترس یانتخابات

خود را در چند مورد  مریکاآاول چند دهه گذشته است؟ چرا او چشم انداز  برتریهای  استیس

 نه؟ گریدر موارد د اکرده است ام یعمل

 کیترامپ به عنوان  تی، موقعموضوع نی، در مورد چنداست که نیا یجزئ حیتوض کی

که  یدر موارد معدود یحت .است برتریرویکرد گسترده  اولویتنامزد در واقع منعکس کننده 

خروج از  یبرا می، تصمبه عنوان مثال -جهت داده است رییترامپ از موضع دولت اوباما تغ

 چنینخواهان و هم یاستاندارد جمهورهای  کار کامال با استدالل نیانجام ا -رانیاای  هسته فقتوا

، چشم خالصه. به طوراست یمنظا ییارویرو قیاز طر منزلتکسب مقام و  یخود برابینی  شیپ

 جهیداشته و نت یهمپوشان برتریسیاست از مواقع با کتاب  یدر بعضمریکای ترامپ آز اول اندا

 کالن بوده است. یراهبردسطح  رآن تداوم د

 یخارج استیچرا ترامپ نتوانسته است س میده حیاست که توض نیا ی، چالش واقعنیبنابرا

مورد انتقاد قرار  دایکاند کیکه به عنوان  یدر مورد موضوعات کایآمر استیس هیرا در جهت اول

های  توان به وضوح در جبهه می را کاینخست ترامپ در آمرهای  زهی. اگرچه انگداد، قرار دهد

از آنچه ترامپ بارها  ییکایآمر یروهاین برگرداندن، اما در مورد و مهاجرت مشاهده کرد تتجار

انجام شده است.  ی، کار کمخوانده استساز  ملتی  نهیپرهزهدف و  های بی جنگبارها  و

 .نکرده است جادیا ایآس ایدر اروپا  وددر اتحاد خ یاساس رییتغ چیمتحده ه االتیا همچنین

، حداقل کند جادیا کایآمر یخارج استیدر س یاساس راتییتواند تغ می ترامپ ینکها انتظار 

را دارد.  یراتییتغ چنین جادیا ییجمهور توانا سیفرض استوار است که رئ نی، بر ایبه طور ضمن

در کتاب معروف خود در سال  1وریجون نگریفرض قابل درک است. مورخ آرتور شلز نیا

که  یآن قدرت قیکه از طر یرا ابداع کرد تا روش "یشاهنشاه یجمهور استیر"، عبارت 19۷۳

، اشاره کرد که با شده است، ثابت بماند می اعطاها  و جنگها  جمهور در طول بحران سیبه رئ

به طور گسترده موافقند علوم سیاسی شود. دانشمندان  می تیدر طول زمان تقو هیرشد قوه مجر

گسترده است و با گذشت زمان به طور  اریجمهور در امور خارجه بس سیعمل رئ یکه آزاد

 .مداوم رشد کرده است

                                                           
1
. Artor Shelzinger Jounior 
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در  یقابل توجه یایاز مزا دی، کاخ سفدیجد یقانون اراتیاخت یکنواخت انباشتبدون  یحت

کنترل  لیجمهور به دل سیرئ دیبرخوردار است. اساساً شا یخارج استیو س یمل تیحوزه امن

خود را در  اراتی، اختمسلح یروهایخود به عنوان فرمانده کل ن یو نقش اساس هیخود بر قوه مجر

است.  استمدارانیقاعده از س بی گروه بزرگ و کی، کنگره کند. در مقابل می عمالا یخارج استیس

 یشانه خال یخارج استیس میمستق تیو از مسئول ستندیبرخوردار ن یت کافمهارآنها که معموالً از 

 موارد هستند. نیدر ا دیکاخ سف دنیبه چالش کش یبرا یاسی، معموالً فاقد اراده سکنند می

، از جمله هیقوه مجر یو اطالعات یلیتحلهای  ییتوانا، به موجب جمهور سی، رئنیبر ا عالوه

، که کنگره یبا اعضا یخارج استیسهای  ، در بحثیاطالعاتهای  سیو سرو یمل تیامن یشورا

جمهور  سی، رئسرانجامبرخوردار است.  تیمز کی، به طور حتم از ستندیاکثر آنها متخصص ن

، خود اجرایی جایگاهبرخوردار است. به لطف  ابتکارمصمم در بازار  تیمز کیاز  چنینهم

 استیمهم س یکند و گفتگوها جهت دهیرا  یخبرهای  العملدستور تواند می جمهور سیرئ

 کند.  میخود تنظهای  برنامه یبرا یمطلوبهای  روشرا از  یخارج

و  یوحدت فرمانده کی یجمهور استیدارند. ر یمشکل کم ایمزا نی، ایعاد طیشرا در

آل با نظارت فعال بر  دهی، که در صورت اکند می را فراهم یخارج استیس یچشم انداز الزم برا

که کنگره  دیآ می بوجود یمشکل زمان نیشود. ا می لیتوسط کنگره تکم یخارج استیس یاجرا

 سیرا به رئ دیجد اراتیشده رها کرده و اخت نییتع یخود را که طبق قانون اساسهای  نقش

کنگره در طول  تیو نگران کننده از سلب مسئول یطوالن یستین لمحققاکند.  می جمهور واگذار

 به، کنگره و فروش اسلحهالملل  نی، در مورد تجارت ببه عنوان مثالاند.  ه ثبت رساندهزمان را ب

را در عمل واگذار  یکل اراتیو اخت را روی کاغذ اراتیاختاز ای  طیف گسترده جمهور سیرئ

 اساساً نقش خود را در اعالم جنگ کنار گذاشته است. زیکرده است. کنگره ن

 نظریه مهار یمتقابل براهای  تیفعال گاهیگاه و بهای  ، اسپاسمروند نینشانه ا نیبارزتر دیشا

و  19۷6 یمل ی، قانون اضطرار19۷۳ یجنگهای  جمهور باشد. به عنوان مثال قانون قدرت سیرئ

و  یجمهور استیمحدود کردن قدرت ر یبراهایی  تالش ،19۷6قانون کنترل صادرات اسلحه 

از آنها به  کی چی، هحال نیبود. با ا یخارج استیدر س ژهیبه و یباز طیشراتوازن در  یبرقرار

 .موثر نبوده است ییاز رشد قدرت اجرا یریدر جلوگ ژهیو
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 سلطنتی یجمهور استیر تیتقوشرایط را برای  نیسپتامبر آخر ازدهی یستیحمالت ترور

 هی، به قوه مجرشد بیتصو 2001، که در اکتبر متحده االتیا PATRIOTفراهم آورد. قانون 

نبود. معاون  یکافها  یبعض یبرا نیا یحت، و بازداشت را داد قی، تحقنظارت اراتیاخت گسترش

به ها  ستیترور یابینظارت و رد یجمهور برا سیکه رئ کرداستدالل  ینچدیک جمهور  سیرئ

 یوزارت دادگستر لیشده توسط وک هیتههای  ادداشتیدارد. بر اساس  ازین یگرید اراتیاخت

 اجازه اینامحدود ارائه داد که گو باًیتقر ییاجرا اراتیاز اخت یدیجد ریتفس نیچ دیک ،1ویجان 

با  نیچ، زمان کیکند. در  طلبنظارت از کنگره  ونرا بدای  سابقه بی جمهور مجوز سیداد رئ می

، از بوده است یرقانونیغ "جمهور سیرئ تینقض صالح"جنگ های  قانون قدرت نکهیاستدالل ا

 سپتامبر دفاع کرد.  11پس از  ییگسترش قدرت اجرا

 یجمهور استیر اراتیمحدود کردن اخت دهیاز ا باًی، کنگره تقرترور هیزمان جنگ عل شتریب در

 ی، که مختصر2001در سال  ینظام یرویبود. مجوز استفاده از ن دهیاستفاده از زور دست کش یبرا

 بودهسپتامبر  11حمالت  نیجمهور در شکست دادن القاعده و مسئول سیاجازه دادن به رئ یبرا

و  قای، آفر)غرب آسیا( انهیخاورمنقاط  شتریدر ب کایآمر یمداخله نظام یقانون هی، تنها توجاست

کنگره  یاز اعضا ی. تعداد کمبوده است یبدون در نظر گرفتن دشمنان و اهداف فعل ایآس جنوب

سال  18اما با گذشت اند.  مطرح کرده یو زمان بندها  تیرا با محدود دیبحث در مورد مجوز جد

ترامپ و کنگره بر  2018 نمایش سالرخ داده است.  یبحث چنین ی، به سختسمیاز جنگ با ترور

کند. پس از دو تالش ناموفق در سنا  می قانون را اثبات نیاست که ا یاستثنائ یسر عربستان سعود

 جمال خاشقچی، قتل منیدر  یعربستان سعودنظامی از مداخله  کایآمر تیدادن به حما انیپا یبرا

 نیگرفت که ا جهینت CIAرا مطرح کرد. اگرچه  یدیجدهای  اسیمق منقد سعودیروزنامه نگار 

مداوم خود را از  تی، اما ترامپ حماانجام شده است یسعود عهدی، ولقتل توسط محمد بن سلمان

جمع مبادالت  به صراحت هداشت. همانطور که ذکر شد، ترامپ بابراز  عهدیو ول یعربستان سعود

 االتیحاصل از فروش اسلحه ا به دلیل منافع -مشارکت نیاستدالل کرد که اای  صفر و معامله

 منی حمالت عربستان سعودی علیهاز  یبانیپشت سودمند است و توقف یمتحده به عربستان سعود

 خطرناک است. اریبس

                                                           
1
. John Yu 
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از عربستان  کایآمر تیدادن به حما انیبه پا یرا 41به  56با ، سنا سرانجام 2018دسامبر  در

آن به قانون  بیبود که سنا از زمان تصو یبار نیاول یریگ یداد. را منیجنگ در  یبرا یسعود

سعودی ترامپ در قبال عربستان  حمایتیمواضع  احتاصر نی، و اکرد می استناد یجنگهای  قدرت

 .داد مورد انتقاد قرار میرا 

 یجمهور استیر»دوران های  تیبه محدود یآرا نگاه اجمال نیکه ا یاما در حال 

 موثر چقدر دشوار است.های  تینشان داد که اعمال محدود چنین، اما همداشت «یشاهنشاه

در سعودی جنگ عربستان های  یرانیفهم واما ، وحشتناک بود یقتل جمال خاشقج هرچقدر

در  یانسان فاجعه نیعنوان بدتر 2015از زمان آغاز جنگ در سال  باًیتقر منینبود.  دشوار منی

و  ینفر با گرسنگها  ونیلیجهان را به خود اختصاص داده است. هزاران نفر کشته شده و م

که  تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیانبدون  ییهوا حمالت لیبه دل شتری، بدان روبرو شده یماریب

 شود. به عنوان مثال، در ماه اوت سالمی منجر  یجنگ اتی، به جنابه گفته محققان سازمان ملل

 .کودک را کشت 40کرد و  ارانرا بمب منیدر اتوبوس مدرسه  کی یسعود نگندهج کی، 2018

 یسنا برا عزم ، کرد می واشنگتن پست کار ی، که اتفاقاً برایقچقتل خاشبا سرانجام   اما

بود. سپس  نیسنا به طور عمده نماد یرا نی، اولدر آن زمان یبود. حت جدیقاطع  یریگ میتصم

حاصل کند که  نانیکرد تا اطم تالش( نماینده جمهوریخواه از وایومینگ) انیسخنران پل را

نخواهد  یرأ ،شود یجنگهای  قانون قدرت جادیکه ممکن است باعث اای  حهیال چیبه ه جلسم

یمن متحده در جنگ  االتیا مشارکتدادند تا  یکنگره را مجمع، هر دو 2019 لیتا آور .داد

 . قطعنامه را وتو کرد امپ بالفاصلهتر .ابدی انیپا

 مزینشده است. ج فیتضع یجمهور استیر مکتب، کار آمدن ترامپ ی، از زمان رودر واقع

 نوشتند: 2018در اواخر سال  2اندرزس زابتیو ال 1ریگلدج

، متحدان و یبوروکراس یکنگره بلکه از سو ینه فقط از سو -جمهور سیرئهای  تیمحدود

ند عضالت مانها  تیبوده است. محدود شیدر حال فرساها  دهه یبرا -یالملل نیب ینهادها

 تقویتبه  ازی، نبرگردد یبتواند به باز بیرق نکهی، قبل از اعیف شدنضتحلیل و تهستند: پس از 

                                                           
1
. Jamse Goldjier 

2
. Elizabeth Sanders 
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صرفاً  ینکرد. و جادی، ادهد می عمل را که اکنون به طور معمول نشان یشدن دارند. ترامپ آزاد

 .از آن دشوار است یریشگینشان داده است که پ

 یاستبدادهای  شیاز گرا یبیاز آن است که ترک یحاک سلطنتی یجمهور استیر استدالل

منجر به  دیمدرن با یجمهور استیگسترده ر اریبس و قدرت یو یسنت ری، نظرات غترامپ

که ترامپ  یرا در موضوعات رییتغ نیشتریب یتئور نی، اترقیشود. به طور دق یادیز راتییتغ

 .یخارج استیکند: س میبینی  شی، پدارداختیارات 

 استیعمده س رییتغ نیچند یبرا یبخش تیرضا یمنطق حیاستدالل توض نی، اواقع در

است. الملل  نیمثال تجارت ب نیدهد. بهتر می کار ارائه نیشده توسط ترامپ در ح جادیا

های  ، و تالش دولتکرده است جادیعمده ا رییتغ نی، ترامپ چندهمانطور که قبالً اشاره شد

، شود می انجام یکه با مذاکره طوالن TPP یخروج از توافق تجار ،کرده است وسرا معک یقبل

 زیرا ن ییکایکه متحدان آمر یدر حال نیبا چ ی، و شروع جنگ تجارNAFTA طیشرا یبازساز

 را در تجارت توانمند دیکنگره که کاخ سف یقبل ماتیزند. به لطف تصم می ضربهها  با تعرفه

 کی، مشتاقانه اقدامات خود راهبردگسترده در مورد های  ینگران جود، ترامپ با وسازد می

، که اکنون با نام NAFTA دیموارد انجام داد. اگرچه نسخه جد نیاز ا کیجانبه را در هر 

USMCA اقدامات عملیسنا بتواند  نکهی، اما احتمال ادارد بیبه تصو ازی، نشود می شناخته 

 .داردکند وجود ن یترامپ را خنث

در  شتریب رییتغ یچرا ترامپ برا نکهیا حیتوض یبرا «سلطنتی یجمهور استیر» بحث

، است. به عنوان مثال دی، کمتر مفبرخوردار است قابل توجهبتاً نس اختیاراتکه از  گریمناطق د

، اقدام به گسترش آن یخارج مداخله نظامیدر مورد  یعموم یدهایترد رغمیچرا ترامپ عل

 .کرده است

به طور گسترده تر؟ و )غرب آسیا(  انهیو خاورم هی، سورمتحده در افغانستان االتیا حضور

 استیس ای، آییاز متحدان اروپا یاریترامپ در برابر بس ی، با توجه به خصومت شخصچرا

ها  هینکرده است؟ ناظران انواع نظر رییتغمریکا آاول  شتریمتحده در قبال اروپا در جهت ب االتیا

 یریادگی بررسی می کنیم.را ها  بحثترین  کننده ما چهار مورد از قانع نجایدر ااند.  هکردمطرح را 

و  یراهبردو اجماع  یاسی، محاسبات سدیو هرج و مرج در کاخ سف یتفاوت بی ،کارحین در 

 .یساختار ینرسیا
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 کار حیندر  یریادگی

در  یو هیاز آن است که مواضع اول یتداوم در دوران ترامپ حاک نییتب یتالش مشهور برا کی

که با  یبوده است. ترامپ هنگام یانتخاباتهای  یاز موضوعات صرفاً لفاظ یعیوس فیمورد ط

 می، تصمروبرو شد یخارج استیبزرگ در س راتییتغ جادیا یدگیچیو پ تیخشن واقع طیف

مک  چی. همانطور که مستیکه قبالً معتقد بود کامالً احمقانه ن آنگونهگرفت که وضع موجود 

ترامپ در حال  رئیس جمهورکنم  می من فکر"، گفت 201۷سنا در سال  تیکانل رهبر اکثر

کنم که  می من فکر را گفته شده یدر طول مبارزات انتخاباتاز موارد  یکار است و برخ یریادگی

 ."ستیباشد ن دیفقط آنچه که با نیداند که ا می او اکنون

 یادیز یزهایجمهور در مورد کار چ یاست. همه روسا یبحث قطعاً منطق نیدر ظاهر ا

کمتر از اکثر نامزدها و  یخارج استی، با دانش سمی، همانطور که اشاره کردآموزند و ترامپ می

ممکن است مواضع  ی، وارد کارزار شد. ویالملل نیب تیمهم در امنهای  درک اندک از بحث

 لیدر انتخابات و نه به دل یروزیبه پ لیتما یبه جا یخارج استیدر مورد ستری  کالیراد

، ترامپ مجبور شد به . پس از انتخاباتخاذ کرده باشد قیتوجه دق ای قیعم یانعکاس باورها

روابط  یدگیچی، پیمنافع مل داریپا تیاز ماه ستایشو با شروع  ردیبگ ادیسرعت در مورد کار 

کرد. خود ترامپ پس از  رییاو تغهای  دگاهی، دموجود یخارجهای  استیو خرد سالملل  نیب

لحظه به  کی، در رئیس جمهور چین نگیپ نیج یبا ش یکره شمالای  درباره برنامه هسته گفتگو

 میکنمراحت احساس  یلیکه خ دمی، فهمگوش دادن قهیدق 10بعد از اعتراف کرد.  موضوعهمان 

 که شما فکر ستین یزیچ نیاما ادارند.  ینسبت به کره شمالای  قدرت فوق العادهها  که آن

 .دیکن می

هر  ییایپو نیا نکهی، تصور اددارن یخارج استیکه به اندازه ترامپ سابقه س یشخص یبرا

ترامپ و  نیب یبه بحث و گفتگوها یاست. بدون دسترس زی، وسوسه انگرا گرفته است یمیتصم

امور های  یدگیچیو پ دیکه شناختن اطالعات جد مییبه طور قطع بگو میتوان نمی ،مشیت

بر  یترامپ مبن میاز ناظران به تصم یترامپ تا چه اندازه مهم بوده است. برخ راز نظالملل  نیب

، در محل کار یریادگی یبرا گرید هایانصراف از آن( از ناتو و اتحاد ایعمده ) یعدم تقاضا

رغم  ی، افغانستان است. علدر کار ییایپو نیبالقوه اهای  از نمونه گرید یکی. کنند می اعتراف
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 دییدر آنجا تأ ییکایآمر یروهاینگه داشتن ن در یخود را درباره خردمند هیشک اول پترام نکهیا

ها  که دارم و با آن یهر متخصص باًیتقر رایز میما آنجا هست"، به واشنگتن پست گفت ی، وکرد

و  .میبجنگباید  نجایا هند بیایند واخو ها می ، آنمیاگر ما به آنجا نرو (دیگو یم)کنم  می صحبت

 . "ام دهیشنرا بارها و بارها  اینمن 

 یداتوریشود که ترامپ از کاند می یصحبت از مواضع یوقت حاتیتوض نی، اگرید یسو از

مسائل  ریاز سا شیکند. ترامپ ب می ردرا  رویکرد نی، به وضوح احفظ کرده است دیدر کاخ سف

حال مواضع  نیرا نداشت. با اای  هستههای  گسترش سالح ای، یداخل تی، امنتجربه مهاجرت

کار  یپس از رو رانیاای  سفر و خروج از توافق هسته تی، ممنوعبا مکزیک یمرز واریدر د یو

 یخارج استیسهای  یدگیچیبه پهایی  ، گرچه ترامپ به مناسبتنینکرد. فراتر از ا رییآمدن تغ

از  شیکند. ب می اشاره یو دانش و یهوشمند زانیبه متر  معمول یلی، اما خاعتراف کرده است

. براساس داند می)داعش(  یدرباره دولت اسالمها  از ژنرال شتریبار او ادعا کرده است که ب کی

 ، که دریمل تیپس از مالقات با مقامات امن دیکاخ سف کنونی مقام ارشد کیهای  ادداشتی

 درک نیو به کل گروه توه کرد یسخنراننامه نگار باب وودوارد قرار گرفت، ترامپ روز اریاخت

او در  ییبه طور خالصه اعتماد به تواناند. دان نمی یزیچ یمل تیا امنیدفاع  دربارهکه چگونه آنها 

خالف خرد  ،ترامپ یبرا اگر یحت رسد. نمی به نظر ی، مشکلراه درست به جلو صیتشخ

کامال راحت ها  استیس نیرسد ترامپ با فشار دادن به جلو با ا می ، به نظرمتعارف باشد. در واقع

 یخارجهای  استیدر مورد شکل س یکل نظر کیبه عنوان  میخواه نمی ما که یمعن نی، به ااست

 .میداشته باش یادیم زسه "در محل کار یریادگی یتئور"چارچوب ، در ترامپ

 دیو هرج و مرج در کاخ سف یتفاوت یب

 کردی، رویخارج استیخود ترامپ نسبت به س یتفاوت بی از آن است که یحاک گرید دگاهید

 استیتا روند ساند  شده بیبا هم ترک دیناکارآمد کاخ سف تیو ماه یاستگذاریدر س یآشفته و

شود که خود  می فرض آغاز نیبحث با ا نیا .کنندبینی  شیو کمتر قابل پتر  را آشفته یخارج

موضوع سیاست مولر  قاتیندارد. تحق یخارج استیمسائل س شتریبه ب یترامپ عالقه خاص

را محدود  یخارج استیدر مورد سترامپ و مدت زمان تفکر  قرار داد خارجی را تحت الشعاع

مداوم های  است که ترامپ تالش یتنها مناطق یمرز تی، مهاجرت و امنجارت، تجهی. در نتکرد
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 به صورت کایآمر یخارج استیس شتریب نیانجام داده است. بنابرا کایاول آمر نظم ایجاد یبرا

و  یساز ادهیآنها به پ شیگرا است که گرا منزلتهای  مشاوران و بوروکرات اری، در اختخودکار

 شکل. رییو تغ ی، نه نوآورباشد می سیاست ها ظحف

 استیاداره ر یترامپ برا کردی، رومی، به عبارت مالاست که نیاستدالل ا نیدوم ا ستون

های  تالش قیکنند تا از طر می تالشها  است. اکثر دولت کیستماتیرسیخود غ یجمهور

را  یخارج استیسهای  ، برنامهو ارتباطات کی، بوروکراتیقانونگذارهای  هماهنگ در جبهه

، و گاه زهیرا بدون انگ یخارج استیس ماتیرسد ترامپ تصم می ، به نظربلکنند. در مقا میترس

 کند. می اتخاذشخصی  زهیخود بر اساس انگ یمل تیامن میبا ت یگونه ارتباط چیبدون ه

 یمنسجم برا کردیرو یریگی، پکار نیدر ح استیس یادگیریو  تییترامپ به تو لیتما

از  مزیتا ورکیوین فیتوص ،متن ذیلدشوارتر کرده است.  یدولت و یاز مسائل را برا یاریبس

 ترامپ است: کردیاز رو یعال مصداق کیبه عنوان  2018دوره در مارس  کی

، تجارت و یمل تیدر مورد امن ماتیتصم یسر کیجمهور ترامپ روز جمعه پس از  سیرئ

روی خواهد  ندهیاز آنچه در آ یشد و مشاوران و تختیکه باعث متزلزل شدن پاای  بودجه

 نیآخر ای کاخ سفید آدابترامپ نسبت به کارمندان خود، نسبت به  ی. آقاشدند ی، عصبداد

 داشت. به نظر نانیخود اطم تصمیماتو از  دیرس می اعتنا به نظر بی در بورس سهام آمار

به هم  باعث نظماگر آن  ی، حتکند میکار را خودش تنظ نظمرسد او مصمم است که  می

 .باشد دیکاخ سف نختیر

، گرید موضوعبه  یاز موضوع دیشد گزاگیز کیترامپ  یخارج یاستگذاریسبک س جهینت

 نیا تی. با تقوراهبرداستدالل مشخص در  چگونهی، بدون هاست گریبه موضع د یاز موضع

رسد  می ، به نظرتفاوت است بی یخارجهای  استیاز س یاریتصور که ترامپ نسبت به اصل بس

خود مواضع  یمنافع شخص تیتقو ای یاسیس ازاتی، کسب امتوجهجلب ت یکه او اغلب برا

را در  یاظهارات ایکرده  تییکه ترامپ تو یموارد ندهی، تعداد فزاکند. در واقع می را اتخاذ یعموم

حمله موشکی به کند.  می تیرا تقو دهیا نیا ،ندیب می وزیبه آنچه در شبکه فاکس ن میپاسخ مستق

از  یکی. همانطور که دید ونیزیدر تلو را انیقربانبشار اسد زمانی صورت گرفت که ترامپ 

به  نیباشد. اگر ا قیتشو نیبلندترجایگاه رود که  می ییترامپ به جا"، ناظران اظهار داشت

در مورد  کیستریه کیتحر یبه معنا نی، خوب! اگر ااست یک مادر کامل مانیزا یمعنا



 

 

 

 

 

 هیزم بر آتش: نقش ترامپ در افول سیاست خارجی آمريکا      ۱6۰ 

 

 

به  نلبخند زد ایناتو  دنیدر آغوش کش یبه معنا نی! اگر ادیرا ادامه ده ی، بازاستها  یکیمکز

 ."ت. ترامپ شخص مورد نظر شماستبزرگ اسهای  شرکت

 میدر ت تغییرات متعدد چنینهمرا کاخ سفید هرج و مرج  و بحث یتفاوت بی ،سرانجام

 مزیدفاع ج ری، وز2018کند. در دسامبر  می ترامپ برجستهو سیاست خارجی  یمل تیامن

 استیمشاوران س گرید ای سیترامپ )بدون مشورت با مات رانهیپس از اعالم خبر غافلگ سیمات

اعتراض  به عنوان، هیمتحده از سور االتیا ینظام یروهاین ینیبر عقب نش ی( مبنیو یخارج

 نیخارجه و سوم ریوز یندوم، موقتدفاع  ری، ترامپ با وزسیمات ترکاستعفا داد. پس از 

 جادیدر روند ا یافراد و روابط شخص تیکرد. با توجه به اهم می خود کار یمل تیمشاور امن

 ی، فقط به دشواربوده است مراهه یبانیپشت یروهاین رییگردش که با تغ نی، ایخارج استیس

 .افزوده است یخارج استیس یو اجرا نیتدو

مطابقت دارد.  کایناهموار اول آمر شرفتیمسلماً با پ "در هرج و مرج دیکاخ سف" دیدگاه

 نیمناطق کمتر نیخود قرار داده و اهای  اولویتترامپ مدت هاست که مهاجرت و تجارت را 

که  ی، موضوعاتحال نیدارند. در هم دیکاخ سف یاستگذاریرا از هرج و مرج در روند س ریتأث

در آن  کایآمر شرفتی، پدارد یاز و یبه جلب توجه کمتر لی، تماتوجه دارد هاترامپ کمتر به آن

، کند می لیتبدچرخ و فلک سواری  کیترامپ را به  یخارج استیو س -کند می را کندها  جبهه

 .رود می گریبه موضوع دای  از مسئلهای  لحظه عالیق ایبسته به چرخه اخبار  او رایز

 یاسیس محاسبات

 استیاست که اقدامات س نی، اترامپ ارائه شده است انی، که توسط حامتر لیاص حیتوض کی

در مورد آنچه ممکن است و  یراهبرد یاسیمنعکس کننده محاسبات س یبه سادگ یو یخارج

از  کایآمر یخارج استیدر س یاساس راتییتغ جادی، اگذشته نی. از اباشد می چقدر خطر دارد

و هم  یکیتیژئوپل یاسیس سکیهم شامل ر ندیفرآ نیاست و ا رو اجرا دشوا استیمنظر س

 .است یداخل

اقدام کرده  یدهد که چرا ترامپ جسورانه در مورد موضوعات حیتواند توض می منطق نیا

 ینزولهای  نهیداند و هز می مکان مستحکم کیدر  یاسیخود را از نظر س یکه و یی، جااست

، ترامپ بارها و بارها در تجارت و مهاجرت ، در موردآن نسبتاً کم است. به عنوان مثالبالقوه 



 

 

 

 

 

 ۱6۱توضیح تداوم و تغییر در سیاست خارجی ترامپ    : ۴فصل 

 

 

است. در  یعال یو یبرا یاسیت که معتقد است هر دو موضوع از نظر سمال عام گفته اس

خود( بدست آورد  یمرز وارید یخواهد )مثالً بودجه برا می ، او نتواند آنچه را کهحالت نیبدتر

 کند. می مخالفانش استفاده هیعل یاز آن به عنوان سالح

 االتیمانند روابط ا، گریدهد که چرا ترامپ در مسائل د حیمنطق ممکن است توض نیهم

 یروهاین ینیعقب نش ای، گرید هایاتحاد ایعمده در ناتو  راتییتغ جادی، اهیمتحده با روس

، ترامپ هینشان داده است. در مورد روس یشتریب اطی، احتهی، عراق و سوراز افغانستان ییکایآمر

را  دیتهد نیکند و ااتخاذ تری  سخت اریخواهد موضع بس می است کهای  با کنگره بارزهدر حال م

 ، کنگرهفشار آورد نیبا پوت کتریاز حد به روابط نزد شیآورد که اگر ترامپ ب می به وجود

 یحت ینی، اگر عقب نشو عراق هی، سورافغانستان موردا به هم بزند. در ر گریتواند ابتکارات د می

کند.  یریلوگج ی، ممکن است ترامپ از خطر اعتراض عمومکند جادیکوتاه مدت ا یباتث بی

 چنینهم ی، اما واوردیرا به خانه ب روهایدهد ن می حیگفته است که ترج یاگرچه ترامپ به روشن

 نی، ایاسیاست. از نظر س شتریب یستیمعتقدند خطر حمالت ترور یاظهار داشت که مشاوران و

به خانه را بدهد و  روهاین بازگشت دستوردهد. اگر او  می قرار یدشوار تیموقعترامپ را در 

 شود. می متحمل یاسیس ی، صدمات جدمتحده رخ دهد االتیدر خاک ا یگریحمله بزرگ د

 یساختار سکونو  یراهبرد اجماع

روبرو شده  یو ساختار یراهبردهای  تی، ترامپ با همان محدودمهمتر از همه دیو شا سرانجام

 برتری هدفشده با بوده است. هفت دهه صرف  کایآمر یخارج استیس درها  است که مدت

 کی یبرا یحت رییتغایجاد  ،آغشته کرده است یمیعظ سکون، وضع موجود را با )هژمونی(

 رمنگامیدانشگاه بالملل  نی، استاد روابط بپورتر کیمصمم دشوار است. پاتر هورجم سیرئ

، راهبردتغییر بزرگ واالت . اما در مورد سستین یجمهور معمول سیرئ کیترامپ "، سدینو می

 کند.  می لرا تحم به ارث رسیده های تیمحدود

 یخارج استیمورد استقبال دستگاه س یراهبرد، اجماع ها تیمحدود نیمورد از ا نیاول

دو جانبه را در  یخارج استیاجماع س یاسی، دانشمندان و رهبران ساست. در طول جنگ سرد

و  جادیا ی، برایشورو ریاتحاد جماه نظریه مهار یبلند پروازانه برا راهبرد کیبه  ازیمورد ن

که  یراهبرد -کردند می شیارتش جهان ستاترین  الملل، و حفظ توانا نید بینظم جد کیحفظ 
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 نیکه اجماع در مورد ااند  اکثر مورخان توافق کرده .مینام می برتری ،کتاب نیدر اما آن را 

کرده و متحدان خود را  تیدهد نقاط قوت خود را تقو می متحده اجازه االتیابه  یدیاهداف کل

 کند. جیر بسوثدوم به طور م یپس از جنگ جهان

در مورد  ی، هفت دهه توافق کلبوده است زیآم تیموفق کایجنگ سرد آمر راهبردکه  همانطور

 ساختارشده است.  یاز تفکر گروه یمورد جد کی جادیباعث ا زین یخارج استیمسائل س

و  ی، رهبران نظامدولت نیشیو پ یاز جمله مقامات فعل -یس یواشنگتن د یخارج استیس

با  ،داشته اند ینقش اساس کایآمر یخارج استیکه در کمک به نظارت بر س یساالران وانید

را چنان  یخارج استی، باراک اوباما استقرار سکند. در واقع می تیحما برتریاز  تیقاطع

، بن یراهبرداو در ارتباطات  یمل تیو معاون مشاور امن یدانست که و ریناپذ میو تسل انهمتفکر

در مورد  یجد اریبسهای  بحثو نقطه نظرات مخالف،  افتنی. ندداد "لکه" بلق را رودز،

 اغلب دشوار است.  ،دیکاخ سف ای کنگرهدر  کایآمر یخارج استیس

 حوزهکند و حداقل در سه  می تیرا تقو یبرترتز ، یراهبردسطح قابل توجه از اجماع  نیا

اتاق  قیاز طر ،ها دهی، با تسلط بر بازار ا. نخستاقدام می کنندترامپ  کایاول آمر دهیعق هیعل

 یدفاع فکر کینه تنها  اجماع راهبردی نیا ،ها رسانه ریو سا یاسیس یگفتگوهای  ، برنامهفکر

 یریجلوگ زین گریدهای  و استداللها  دهیاست بلکه از قرار گرفتن در معرض ا برتری یبرا

، خسته شده اند یباز نیعموم مردم از ا ایجمهورها  سیرسد رئ می هر زمان که به نظر کند.  می

عالقه اوباما  دیرس می کنند. از آنجا که به نظر می نوشتن به نفع تز برتریروزنامه نگاران شروع به 

ها  رسانهاز ای  ، مجموعهرو به زوال است اش یجمهور استیدر اواخر دوره دوم ر برتریبه 

 ینیهشدار در مورد خطرات عقب نش جادیشروع به انتشار مطالب در مورد انکار مجدد اوباما و ا

 کردند. یجهان یاز رهبر کایآمر

به  یجمهور استیهر نامزد ر باًی، تقر2016است که، در سال  نیا ییایپو نیا جیاز نتا یکی

 برتری یکامل با ارکان اصل ییرا در همسو یخارج استیس دگاهید کی، از دونالد ترامپ ریغ

ولی ، است یاصل انیدونالد ترامپ خارج از جر یخارج استیسهای  دگاهیکرد. گرچه د انیب

، حمله به یدفاعهای  نهیهز شیافزا یبرا یتالش و این دیدگاه در بسیاری از موارد از جمله

های  اهرم شیافزا ی، فروش اسلحه به خارج از کشور برادر خارج از کشور یستیترورهای  گروه
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، کامالً در یهسته اهای  سالحاو در گسترش  یتهاجم کردینسبت به متحدان و رو کایآمر

 قرار دارد. برتری چارچوب تز

 یاصلهای  نقش هیاشغال کل دومین تاثیر وجود اجماع راهبردی در سیاست خارجی، در

 تی، که اکثرمتخصصان نی، ااست. به طور حتمتوسط طرفداران این تز در دولت  یاستگذاریس

متحده،  االتی، ارتش اکارمندان پنتاگون، وزارت امور خارجهبه عنوان  شتریبه اتفاق آنها ب بیقر

 اتیتوانند تجرب می دارند و یقابل توجههای  ، رزومهکار کرده انداتاق فکرهای واشنگتن و 

. دارند یراهبرداجماع  آنها در خصوص تز برتریکسب کنند.  یخارج استیانجام س در یادیز

 یداتوریمخالف کاندهای  هیانیب یبا امضاخواه  جمهوری یخارج استیاز متخصصان س یاریبس

 یارشد نظام رهبراناز  یاری، بسحال نیخارج کردند. در هم دولتیخود را از مشاغل  ،ترامپ

 اتیکه کامالً با فرض یاتی، شغل خود را بر اساس عملکردند می سابق که در دولت ترامپ خدمت

 شتری، بسیو مات ی، کلک مسترم ها ، ژنرال، بنا کردند. به عنوان مثالدشو می هیتوج برتری یاصل

و با مبارزه با  ندندگذرا یشورو ریاتحاد جماه نظریه مهارخود را با تمرکز بر  یزندگ لیاوا

 .دندیصعود رساز ای  به درجه گرید یدر افغانستان و جاها سمیترور

 سیاست خارجی کار کند که "بزرگساالن در اتاق" ترامپ مجبور شده است باصطالح با

 نیزتری. شگفت انگمنبعث از تز برتری هستند نه تز مهار سیاست خارجیهای  دگاهید یدارا

در  شسخنان ناشناسبطور ، که ضو ارشد دولت ترامپ استع کیاستدالل از  نیا یشواهد برا

 یبا سخت کوش (ترامپ)از مقامات ارشد دولت خود  یاریبس"ذکر شده اعتراف کرد که  ۳فصل 

 ."ترامپ را ناکام بگذارندکار  نظماز هایی  بخشتا کنند  می از داخل کار

ترامپ بوده است.  یخارجهای  استیبا س یداخل یمخالفت درون کی جادی، اامر نیا جهینت

 راتییتغ یطوالن ستیل مانع تحققاند  ، مشاوران ترامپ موفق شدهیخبرهای  براساس گزارش

، از ناتو ینیترامپ به عقب نش لیتما مخالفت با. عالوه بر شوندترامپ  ت خارجی توسطاسیس

از  ییکایآمر یروهاین دنیکش رونیب یبرا یوهای  ترامپ بارها مانع تالش یمل تیامن میت

)ادعای( ترامپ در پاسخ به  یشود حمالت موشک می شده است. گفته هیافغانستان و سور

 سیتنها پس از صحبت مات ییایمیشهای  در استفاده از سالح هیاستفاده بشار اسد از رهبران سور

 صورت گرفت.
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 یموارد افراد یدر برخ ، وخود را کنار زده است می، ترامپ به وضوح تگریموارد د یبرخ در

 تیو مشاور امن لرسونیت ریکرد. وز نیگزی، جاشده بود دیاز حد شد شیرا که اختالفات با آنها ب

. ، جایگزین شدندرندیه با ترامپ قرار بگحنص کینتوانستند در  اینکه مک مستر پس از یمل

با ، از تجارت آزاد بود تیاو حما ی، که گناه اصلترامپ یاقتصاد یصلمشاور ا نی، اولکوه یگر

: لیدل نی، اما به همخودش ترک کرد طیظاهراً با شرا سیمات مزی. جهمین سرنوشت مواجه شد

 ایتداوم  زانیکننده م نییرسد عوامل تع می گذاشت. به نظر نمی ترامپ را به اشتراکبینی  او جهان

رغم فشار  ی، علکه واقعاً بخواهد یترامپ باشد. ترامپ هنگامبینی  جهانو   برتریتز  رییتغ

همانطور که بارها و بارها در تجارت انجام داده است. اما  -شود می ، به وضوح برندهمشاورانش

تر  یو مناطق سنت یسمدر مورد جنگ با ترور ژهیبه و ،طرفداران تز برتریرسد فشار  می به نظر

تواند انجام  می را که ترامپ اقداماتیتعداد  -هیبا روس قابتر ای، مانند اتحاد ناتو یخارج استیس

 "یراهبرداجماع "بحث  قیکند. با تلف می ، محدودشود روزیمشخص پ یبازه زمان کیدهد و در 

، با ترامپ"پورتر استدالل کرده است،  کی، پاتر"دیکاخ سفدر  هرج و مرج "و استدالل 

عبور ، شده لیتحمنع موا نیمصمم نبود که بتواند از ا دنظرطلبیتجد کی، منفور خودبینی  جهان

 ، به سرعت در خط قرار گرفت.ها ، اگر نه در تعرفهیتی، در مورد مسائل امنکند، و در عوض

 بطورای  است. لحظه یساختار و سکون ینرسیا ،تاثیر اجماع راهبردیوم سشکل 

، یدفاعهای  : سازماندیمتحده توجه کن االتیا یخارجهای  استیمجموعه سبه  یباورنکردن

. رندیگ می دالر در سال به کار ونیلیتر 1از  شیب نهینفر را با هزها  ونیلیم کیپلماتیو د یاطالعات

متعهد  اریبسالملل  نیکه واشنگتن تا چه اندازه به کار حفظ نظم ب دیرینظر بگ در زینکته را ن نیا

 نیتأم نیبه بزرگتر بلکهسازمان ملل است  تیامن یشورا یمتحده نه تنها عضو دائم االتیاست: ا

معاهده و ها  ده کننده امضا چنینکشور هم نی. اشده است تبدیل سازمان ملل یکننده مال

کند.  نیکشور را تأم 60از  شیب تیکند تا امن می دمتحده را متعه االتیمشارکت است که ا

کند و در هر زمان صدها  می در خارج از کشور را حفظ ینظام گاهیپا 800از  شیمتحده ب االتیا

جنگ  ری، فعاالنه درگ، البتهها نیهزار سرباز مستقر در خارج از کشور دارد. هزاران نفر از ا

 هستند.  گرید یو جاها قای، آفرانهیم یای، آس)غرب آسیا( انهیدر خاورم سمیترور هیعل یجهان

 استی، و نهاد سگسترده است اریمتحده بس االتیا یخارج استی، مجموعه سبه طور خالصه

به دلیل این سکون ساختاری متعهد است که  یبه روند فعل قاًیمتحده چنان عم االتیا یخارج



 

 

 

 

 

 ۱65توضیح تداوم و تغییر در سیاست خارجی ترامپ    : ۴فصل 

 

 

نظر در  دیتجد یو مستمر برا می. در صورت عدم فشار مستقدشوار استها  جهت تالش رییتغ

از  کایکالن آمر راهبرد لی، تبدمنظر نی. از اهدد می به روند خود ادامه ی، بوروکراسها استیس

و  عظیم کار کی انگرینما ،مریکای ترامپآاول کامالً متفاوت با چشم انداز  یزیبه چ برتری

 است. دشوار

ترامپ در حال های  سیاست و  کایآمر اولهای  استیبد به بدتر؟ س از

 است جلوه حرکت ب

بر اساس تز  کایمداخله آمر رویکردترامپ تاکنون تمام نقاط ضعف  یخارج استیس یابیارز

منحصر به فرد  بیاز ترک یاز مشکالت ناش دیجدای  ، به عالوه مجموعهدهد می را نشانبرتری 

که  ییاست. در جا یاستبداد یو فشارها ییجو منزلت، یجکسون یگر ی، نظامالملل نیبنظام 

، چه ستمیس ینرسی، انکرده است یخارج استیدر س یرگذاریتأث یبرا یترامپ تالش جد

، خود برتریمسیر در  کایآمر یخارج استی، کمک کرده است که سکیو چه بوروکرات یفکر

مانند دفتر  ماًیکه ترامپ مستق ییزمینه ها، ثابت بماند. در آشکار بودن اشتباهدر صورت حتی 

 راتییموفق شده و تغ طیشرا رییتغ در ی، وقدرت خود را اعمال کرده استتجارت و مهاجرت 

 کند. می آغاز خارجی استیرا در سای  عمده

و با  ممکن است با شدت گرفتن فشارها ترامپهای  زهیوضع موجود و انگ نیبها  تنش نیهم

، نقش 2020مهور و همکارانش و انتخابات ج سیمختلف درباره رئ قاتیتحق جیشدن نتا یعلن

چشم  دینو هوج چیامر به ه نیاما ا ترامپ داشته باشد. یخارج استیس یرگذاریدر تأث یپرقدرت

 یراهبردچارچوب  کیدهد که در  نمی را ی، منسجم و عملمسئوالنههای  استیس رییانداز تغ

های  و تالش دولتاست که پس از ترامپ  نیبزرگتر ا یال حتوس کیبنا شده است.  دهیچیپ

 دیجد یاستقبال از راه یواشنگتن برا یاستگذاریس یدهندگان و نهادها یرا بیترغ یبرا دیجد

مدت  انیمدت و مدراز در روهاین نی، ااست ینظام ازاتیمداخالت و امت نظریه مهاربه جلو که 

 .خواهند کرد یچگونه بازو تجارت  یپلماسی، از جمله دیاشکال تعامل جهان ریسادر 

است. ما آن را در  توسعهوجود دارد و در حال  یدیجد کردیرو چنین برای یقانون شکل

 .میکن می یبررس یفصل بعد
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 "ینسل خویشتنداری"و ظهور  کایآمرالمللی  بین تکامل
 

 

از  یعموم تیاز قبل نگران نرم کردن حما یخارج استی، نهاد سقبل از انتخاب دونالد ترامپ

در "، نوشت 2012برمر در سال  انیبود. همانطور که ا "آزادانهالمللی  نینظم ب"از  کایآمر یرهبر

 انهیدر خاورم یآشفتگ تیریکمک به مد در یعالقه کمترها  ییکای، آمریاقتصاد اضتیعصر ر

، 201۳در سال  دارند. قایآفر بشردوستانه در مداخالت ای ایدر شرق آس قابت، ر)غرب آسیا(

سوال در ابتدا توسط گالوپ  نیکه ا یبار از زمان نیاول یگزارش داد که برا ویپ قاتیتحق موسسه

موافقت سپتامبر  11حوادث  یدرصد، در پ 52 -مردم تی، اکثرشد دهیپرس 1964در سال 

در سال  چنین. همباشدالمللی  نیخود در سطح ب جارتمراقب ت دیمتحده با االتیکه ااند  هکرد

 استیدر س ی، متشکل از متخصصان اصلیروابط خارج یشورا یاز اعضا ینظرسنج کی، 201۳

نقش فعال کمتر از  کایمردم آمر ریاخهای  در سالدرصد معتقدند که  92نشان داد که ، یخارج

 زین کاگویش یامور جهان یشورا، 2014. در سال کنند می تیمتحده حما االتیادر امور جهان 

در امور جهان  دیمتحده با االتیدرصد گفتند که ا 58، فقط را ثبت کرد یخیحد تار نیکمتر

 در موسسه پیو مطالعه کی. تنامیپس از جنگ و دوران  از مشابه کمتر ی، رقمفعاالنه شرکت کند

به امور  شتریب یجمهور بعد سیخواهند رئ می درصد از مردم ۷0نشان داد که  2016سال  در

توجه کند.  یبه امور خارج شتریجمهور ب سیدارند که رئ لیدرصد تما 1۷بپردازد و فقط  یداخل

 .(5.1به شکل  دی)نگاه کن
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 بین المللی حمایت از مداخله 1-5شکل 

 : شورای شیکاگو درباره امور جهانی Aپانل 

است اگر ما در امور جهانی نقشی داشته باشیم کنید که آینده بهتری برای کشور  می آیا شما فکر
 یا اگر ما بیرون از دخالت در امور جهانی باشیم؟

 

 : تحقیقات مرکز پیو  Bپانل

کند و اجازه دهد دیگر کشورها بهترین المللی  ایاالت متحده بایستی تفکر تجارتش را بین

 کارشان را انجام دهند
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 .هر دو حزب را به وحشت انداخت یخارج استیترامپ س ، انتخابطیشرا نیوجود ا با

تلنگر بوده  کیتنها  ریاخهای  یبودند که نظرسنج دهیعق نیگذاران همچنان بر ا استیاز س یبرخ

که به ترامپ  یهمچنان ثابت نبوده است. اما تعداد افرادالمللی  نیمردم به تعامل ب یاساس باورو 

در حال کار  یاساس یروهایداد که ن شنهادیپ گرانی، به ددادند یرأ یو آمریکای اول دگاهیو د

از محققان  یاری، همانطور که بسکنند. بعالوه می فیرا تضع ییکایآمر سمیونالیهستند و انترناس

متحده پس از جنگ  االتیکه اای  خارق العاده طیشرااز  کایآمر سمیونالی، انترناسمتذکر شده اند

کمرنگ شده و  خیدر تار طیشرا نیآمد. همانطور که ا رونی، بدوم در آن قرار داشت یجهان

 یجهان یرهبر -یمنافع اقتصاد ژهیبه و -ینسبت به رهبران خود و منافع داخلها  ییکایآمر

در  متنیبرود.  نیاز بالمللی  نیبهای  هی، ممکن است پااند کرده دایپ یاعتماد به نفس کمتر

کرد:  انیب حیرا صرها  ینگران نی، ازنگیبروکی  موسسه، محقق رابرت کاگاناز ، مزیتا ورکیوین

 یخوب لی، اما دلبرخوردار نباشد تیاکثر تیروزها از حما نیجمهور ترامپ ممکن است ا سیرئ

 کایدرباره نقش آمر یمیبه جهان است. اجماع قد "کایاول آمر" کردیرو ندوجود دارد که باور ک

 است.  ختهیدر هر دو طرف فرو ر یجهان تیبه عنوان حافظ امن

، اما نه به نگران کننده است یخارج استیس برقراریکه  میکن می فصل استدالل نیدر ا ما

 نی. استیتلنگر ن کیفقط المللی  نیاز تعامل ب تیشود. کاهش حما می که معموالً ارائه یلیدال

متحده با جهان است.  االتیتعامل ا یچگونگ یبرا اولویت ها یدائم رییاز تغ گنالیس کی

 ژهی، به ویحوادث فعل ریتأثتحت  شتریبها  یدر نظرسنج ریکوتاه مدت اخ نات، نوسامطمئناً

 استی، سبتازگیو )غرب آسیا(  انهیدر خاورم رمولدیو غ انیپا های بی یریمردم از درگ یتینارضا

در ای  لرزه راتییتغ لیبه دلها  ، نگرشکند. در دراز مدت می خود ترامپ را منعکس یخارج

 کایآمر یجهان یقدرت اقتصاد ینسب افول، جنگ سرد انیاست: پا هکرد رییملت و جهان ما تغ

روزافزون  شیو افزامتحده  االتیبه ا ی، کاهش اعتماد عمومکشورها ریساقدرت  شیبا افزا

 یادیز ینرسی، اما استین ریبرگشت پذ ییایپو نی. اکایآمر یخارج استیمحور س ینظام تیماه

، آنها جهیاست. در نت رییدر تغ استمدارانیگذاران و س استیس ییتوانا ازآنها فراتر  شتریدارد و ب

 کمک خواهند کرد. ندهیدر آ یعمومهای  نگرش یریهمچنان به شکل گ

نشانگر ها  . آنستین ییکایآمر سمیونالیروندها نشان دهنده مرگ انترناس نی، احال نیع در

 یپس از نظرسنج یاست. نظرسنج کایآمراول  شعار و نه از یگسترده نه از انزوا طلب تیحما
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عناصر  نیهمچنان مواضع ترامپ در مورد مهمترها  ییکایدهد که اکثر آمر می نشان )اگزیت پل(

او در برخورد با متحدان و دشمنان  کردیو روالمللی  نی، تجارت بت، از جمله مهاجریو نیدکتر

 استیس یانتقاد از عناصر سنت یبرا یموجود فرصت تیاز وضع یتیکنند. اگرچه نارضا می را رد

 یواقعهای  استیدهد که س می نشانها  ی، اما نظرسنجترامپ فراهم کرده است یبرا یخارج

نتوانسته است در  یهراس گانهیاز آن و ب تی، حمایگر ی، نظامییگرا یشده توسط مل دیتول

 .شود انداز نیطنها  ییکایآمر تیاکثر

روند  کیشود:  می گرفته دهی، نادبوده است انیگذشته در جرهای  آنچه در واقع در طول دهه

نظر ها  ییکایهمه آمر رایکند ز نمی رییتغ سمیونالیاز انترناس تی. حمااست ینسل نینگرش ب رییتغ

های  نسل، دوم یاز اواخر جنگ جهان رایدر حال تکامل است ز نیدهند. ا می رییخود را تغ

کمتر بتوانند اهداف ها  شود آن می که باعثاند  دهیبه سن بلوغ رس یطیدر شرا ییکایآمر یمتوال

 یترها، جوانجهی. در نترندیرا بپذ ینظام یرویگسترده و استفاده مکرر از ن یخارج استیس

، زمانبرند. در همان  می سوال ریرا ز یخارج استیس یسنت کردیرو ادیبه احتمال ز ییکایآمر

ها  ، و آنکنند می را ردترامپ  مریکایآاول های  استیس ادیبه احتمال ز ییکایآمر یترهاجوان

 کنند. می تیحماالمللی  نیب زیاز انواع تعامالت صلح آم یاریهمچنان از بس

خواهد  کایآمرهای  استیس بتثاابزار و ادوات ها  نگرش رییتغ نی، ادونالد ترامپ برخالف

و جنگ  یاز رهبران جهان شتریخود ب یدر طول زندگ ییکایآمر کهنساالنبود. همانطور که 

خود را در  اولویت هایاحتماالً  زینتر  جوانهای  ییکای، آمرکرده تیحما کایآمر ساالران

 رییتغ نی، اداد مینشان خواه ری، همانطور که در زحفظ خواهند کرد. خوشبختانه ندهیآهای  دهه

محتاطانه است. با وجود  سمیونالیانترناس کی، بلکه ستین یانزوا طلب یمناد ینگرش نسل

را  محاسبات نی، ارانگریوالمللی  نیبهای  بحران ایو  یداخل یو اقتصاد یاسیتحوالت عمده س

متمرکز و محدودتر  یخارج استیس رشیآماده پذای  ندهیبه طور فزامردم آورد که  می به وجود

 .هستندالمللی  نیمشترک ب یتجارت آزاد و رهبر، بر صلح
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 سمیونالیانترناس یالگوها رییتغ

 خیدر طول تارالمللی  نیاز تعامالت ب یعموم حمایت، دهد می نشان 5.1که نمودار  همانطور

 و قابل فهم یموقتهای  از واکنش یفقط تابع نوساناترسد و  می به نظر داریپا ی،نوسانات علیرغم

تعامل  یمردم برا تمایل، تنامی، پس از جنگ واست. به عنوان مثالروز  عینسبت به وقا یعموم

، بیترت نی. به همافتی شیدوباره افزا اثرات جنگ انی، اما پس از پاکمرنگ شدالمللی  نیب

القاعده  یدهایسپتامبر در واکنش به تهد 11پس از المللی  نیاز تعامالت ب یعموم تیحما

 برگشت. یخیتار نیانگیاما سرانجام به م، افتی شیافزا

در طول از تعامالت بین المللی  نییپا حمایت عمومی یساده برا دلیل کی، منظر نیا از

امور  یشورا 2012گزارش  بر اساساز جنگ است.  یناش یخستگ 2014و  201۳های  سال

از ها  دگاهیبه د ینقش فعال تا حد کی یرو به کاهش برا اقیرسد اشت می به نظر کاگویش یجهان

آغاز شد، اما تا  تیاکثر تیگرچه هر دو جنگ با حما مربوط باشد.و افغانستان  راقجنگ در ع

کنند  می که فکر یاشتباه است. درصد کیمعتقد بودند که جنگ در عراق  تی، اکثر2005سال 

و در سال  افتهی شیبه طور مرتب افزا 200۳جنگ در افغانستان اشتباه بوده است پس از سال 

دهد، از سال  می نشان چنینمختلف همهای  یاست. نظرسنج دهیدرصد رس 48به حداکثر  2014

نفر از پرسنل  ۷000 بای، با کشته شدن تقرنیبنابرااند.  با ادامه جنگ مخالفت کرده تی، اکثر2010

ها  ستیترورصرف کشتن هزینه دالر ها  ونیلی، و تریزخم ونیلیم 1 باًیمتحده و تقر االتیارتش ا

ها  ییکایکنند که آمر می ناظران اذعان شتری، بگرید یو جاها انهیدر خاورم و اعمال نفوذ

مردم از عدم  نکهیکنند. اما ا یداخل مشکالترا صرف تمرکز بر  یشتریخواهند زمان ب می

 یمعن نی، به اخسته شده اند)غرب آسیا(  انهیدر خاورم همداخل نهیو هز ینظم بی و شرفتیپ

، هر دو به عنوان مثالاند.  پشت کرده کایآمر یخارج استیبه ارکان مهم سها  ییکایکه آمر ستین

 دیتهد کیبه عنوان ( داعش) یپس از ظهور دولت اسالم کاگویش یو شورا ویپنظر سنجی 

 را ثبت کردند. یالملل نیاز تعامالت ب یعموم تیاز حما ی، سطح باالتر2014بزرگ در اواخر 

، و بدون دهد می حیرا توض سنجیافکار ریاخ یاز روندها یاری، بساز جنگ یناش یخستگ

از ثبات را نشان داده است.  یگذشته سطح قابل توجههای  دهه یدر ط یعمومهای  نگرش دیترد

المللی  نیکه نگرش نسبت به تعامل ب ی، هنگامنشان داده شده است 5.2که در شکل همانطور 
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 متفاوت به نظر اریبسالمللی  نیاز مشارکت ب یعموم تیحما، دشو می متوقفها  توسط نسل

 رسد. می

 5.2شکل 

 ها توسط نسلالمللی  نیاز تعامل ب ییکایآمر تیحما
، میدور بمان یاگر از امور جهان ای میمشارکت فعال داشته باش یاگر در امور جهان دیکن می فکر
 (فعال ٪کشور بهتر خواهد بود؟ ) ندهیآ یبرا

 رفته  از بیننسل و نسل  نی، بزرگترخاموش یروندها: A پانل

 
 هزارهو  X نسل ،پرزایی ی: روندهاB صفحه

 
–189۳ ین)متولد "هاز بین رفتنسل "از المللی  نیاز تعامل ب یشتریب تیحماها  ییکایآمر

–1929 ینمتولد) "خاموش نسل" تا( 1928–1909 ین)متولد "نسل نیبزرگتر" قی( از طر1908
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 ین)متولد "پرزایینسل " قیاز طرالمللی  نیاز مشارکت ب تحمای زمان، آن از. کردند( 1945

از  تیحما نیاست. کمتر افتهی کاهش( 1980 –1965 ین)متولد" X نسل" و( 1964–1946

سال از متولد بعد جوانان یعنی  "نسل هزاره" انیکه امروز ثبت شده در مالمللی  نیمشارکت ب

کامالً مشخص  5.2از شکل  عیوقا موقتی اثرات اگرچه. است( 1996–1981 ین)متولد2000

د توجه ی، آنچه باشدن است نییهر نسل با گذشت زمان در حال باال و پاهای  ، اما نگرشاست

کامالً  یاز مبان ینرفته است. هر نسل نینسل از بهای  که شکافاینست مهم است  اریبسو کرد 

بدون توجه به فراز و  هیخط پا نیشروع کرده و االمللی  نیاز مشارکت ب یبانیپشت یبرا یمتفاوت

 است. ساکن شده ی، به نوعکند می را منعکس یکنون عیکه وقاهایی  بینش

 یاز زمان جنگ جهان ی، اما اثر تجمعمتفاوت است گریبه نسل د یاز نسلها  شکاف اندازه

درصد از نسل  ۷8، 201۷ کاگویش یشورا یدوم قابل توجه است. به عنوان مثال، در نظرسنج

 دیبا)نسل هزاره( پاسخ دادند که آمریکا  2000سال از جوانان متولد بعد درصد از  51وخاموش 

 نسل"عضو متوسط  کیشود که  می امر باعث نیداشته باشد. ا النقش فع یدر امور جهان

 نیکند. با از ب تیحما یاز مشارکت جهان "هزارهنسل "از  شتریدرصد ب 50از  شبی "خاموش

)اکنون  ییکای، جوانان آمرنفر در سال( ونیلیم 2 باًی)با تقرها  پرزایینسل خاموش و  یرفتن اعضا

 رییاما با ثبات تغ ی، به آراممتفاوتهای  دگاهیبه بعد( با د 199۷سال  نی، متولدZشامل نسل 

 .شوند می نیگزیجا دهندگان یشکل را

 سمیونالیکند که انترناس می یبانیپشت یتئور نیروند از ا نیا رسد می نگاه اول به نظر در

شود که  می ، هر چند مشخصاز داده ها قیدق یبررس کیاست. با  رفتندر حال از دست  کایآمر

بوده است. تفاوت در شکل  زیاغراق آم اریبس انترناسیونالیسم آمریکامربوط به مرگ های  گزارش

وال س نی. استیچندان روشن ن یپاسخ افراد به سوال نظرسنج یعنا، اما ماست ریچشمگ 5.2

واقعاً به چه معناست؟ پاسخ  ماندن در خانه ای کامالً مبهم است. شرکت فعاالنه در امور جهان

 که همه پاسخ دهندگان فکر میدان می کنند؟ از کجا می ریعبارات را تفس نیدهندگان چگونه ا

سال  کیچه در ، دهند می پاسخ یبه همان حوادث فعل ایاست  زیچ کیها  کنند منظور آن می

  و چه به مرور زمان؟ ینظرسنجمشخص 

 کی 2014در سال  کاگویش یامور جهان ی، شوراموضوع نیدر مورد هم ینگران لیبه دل

تعجب  دی. شادهندنیز  حیخود اضافه کرد و از مردم خواست تا توض یال آزاد را به نظرسنجوس
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بخواهند  نکهیا یاز منطق را هم برا یعیوس فیداد که مردم ط می نشانها  پاسخ نیآور نباشد که ا

دهند  می که پاسخ ی، دارند. کساندور بمانند یخواهند از امور جهان می شوند و هم ریدرگ ایبا دن

 انجام کایآمر یخارج استیسنحوه از  یناراحت به دلیلکار را  نیمعموالً ا "بمانند رونیب"

بر  شتریبه تمرکز ب لیمربوط به تما لیدال نیهورتر. مشیواقع یبه انزوا طلب لیتمادهند تا  می

کشور  متحده در تعامالت خود در خارج از االتیا شتریبه انتخاب ب لی، تمایمسائل داخل یرو

به  کاگویش یشورا نیبوده است. بنابرا جهینت بی ینظام مداخالتاز  یمفهوم بود که برخ نیا

 . ستین ییانزواگرا حیترج یبه معنا "ندنما رونیب"گرفت که ارائه پاسخ  جهینت یدرست

در بخش  نسلیهای  دهد که شکاف می نشان کاگویش یشورا لیو تحل هی، تجزنوبه خود به

 یجدا شدن واقع یعنیبه انزوا ) لیاست تا تماخاص ای  نهیزم لیبه دال شتریب زین نظرسنجی ،فعال

، در حال رشد کیآکادم قاتیاز تحقای  ، مجموعه. در واقعییکایجوانان آمر انیدر م از امور جهان(

، یدر مورد مشارکت جهان یسوال کلطرح که  میکند که گمان کن می جادیما ا یبرا یخوب لیدل

، اکثر تکوفیو نیوجی یاسیاز کار دانشمند س ژهیاست. با تشکر وتری  خاصهای  زهیاز انگ یناش

 گریبا د یکارو هم یپلماسید یعنیالمللی  مشارکت بینمردم از  تیمحققان موافقند که حما

گرایی  یمل"نظام بین المللی در قالبنه حمایت از مداخالت  یالملل نیب ینهادها قیکشورها از طر

 ه. بلکستندیچندان انزواطلب ن ستیونالیبا انترناس سهی، مردم در مقاگریبه عبارت د "جو زهیست

با توجه به مشاهدات  حضور بین المللی متکی بر مداخله نظامی نباشد.نوع تا دارند  لیتما

 لیو تحل هیتجز قیرا از طر ینگرش عموم رییدر مورد تغ تبیین صریح کی میتوان می ، ما1تکاپفیو

 نیب ی( همکار2، )ینظام یروی( استفاده از ن1: )میکن انیب کایآمر یخارج استیس یسه جنبه اصل

 آزاد.( تجارت ۳، و یالملل

 ییکایآمر سمیونالیواضح است: تکامل انترناس جی، نتامیکن می استفاده نگاهکه ما از آن  یهنگام

 .ستین یطلبانزوا یبه سو یحرکت کل کی

، اما به طور قابل کنند می تیو تجارت آزاد حماالمللی  نیبهای  یاز همکار جوانهای  نسل

 کنند. نمی یبانیپشت ینظام یرویمتحده و استفاده از ن االتیا یاز قدرت نظام یتوجه

 

                                                           
1
. vitkapov 
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 ینظام یرویاستفاده از ن یبرا یبانیپشت کاهش

را از  تیحما نیهزاره کمترنسل  ژهی، به وجوانهای  ییکایدهد که آمر می نشان 5.1 نمودار

، موارد ی، در بعضارند. البتهد یفرض یوهایاز سنارای  گسترده فیدر ط ینظام مداخلهاستفاده از 

در  ایمتحده باشد  االتیمتوجه ا ماًیمستق دیتهد یبه طور معمول وقت - ییکایجوانان آمر تیاکثر

  .کنند می تیحمانیز از استفاده از زور  ،که شامل مداخله بشردوستانه باشدهایی  تیموقع

به  زینتر  شود که افراد جوان می نیا جهی، نتبه استفاده از زور ینسب اقیتوجه به عدم اشت با

 "نسل خاموش"درصد از  62که  یندارند. در حال نانیاطم یقدرت نظام کارآییاز  یطور کل

درصد از  ۳5، فقط است یخارج استیدر سوثر م یمتحده ابزار االتیا ینظام یمعتقدند برتر

متحده در  االتی. حفظ قدرت برتر ارتش ادیدگاه را دارند نیا 2000جوانان متولد بعد سال 

دیدگاه کامالً در تضاد با  چنین، همیخارج استیس مهم اریبسهدف  کیسراسر جهان به عنوان 

 .است)نسل های از بین رفته و خاموش( تر  یمیقدهای  ییکایآمر

 نی، کمتردارند ینظام حمایت را از مداخله نیکه کمتر یاست که کسان ی، منطقسرانجام

 نشان 5.4در واقع، همانطور که نمودار  خواهند داشت. یدفاعباالتر های  نهیرا از هز تیحما

، گرید بار کیبودجه پنتاگون دارند.  شیرا از افزا تیحما نیجوان کمترهای  ییکای، آمردهد می

 یشورا یبارزتر است. در نظرسنج)نسل هزاره(  2000جوانان متولد بعد سال  انیروند در م نیا

های  نهیگسترش هز ازپاسخ دهندگان  شتریبود که در آن ب یهزاره تنها نسلنسل ، 201۷ کاگویش

و  ی نظامیها نهیدرصد طرفدار گسترش هز 48، نسل خاموش انیدر م کردند. تیحما یدفاع

 بودند.ها  نهیهزاین درصد طرفدار کاهش  14فقط 
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 1 .5دول ج

 در میان نسل های مختلف آمریکا ینظام یرویاز استفاده از ن حمایت

 (یبانی)پشت

 ینظرسنج سوال
نسل 

 خاموش

نسل 

 پرزایی
 Xنسل

نسل 

 هزاره

 ۳5 48 49 59 هیجمهور سور سی، رئبشار اسد میرژ هیعل ییحمالت هوا انجام

به کره  یدر صورت حمله کره شمال کایآمر مداخله نظامی
 یجنوب

۷2 68 60 54 

 62 65 ۷4 ۷9 یافراط یاسالم یگروهها هیعل ییحمالت هوا انجام

 ینظام یریدر صورت آغاز درگ ییکایآمر یروهایاز ن استفاده
 مورد مناقشه ریبا ژاپن بر سر جزا نیچ

48 44 ۳9 ۳۳ 

 کیبه  هیدر صورت حمله روس ییکایاز سربازان آمر استفاده
 یاستون ای یتوانی، لیمتحد ناتو مانند لتون

56 5۳ 52 49 

انسانی و  های مقابله با بحران یبرا ییکایآمر یروهایاز ن استفاده
 بشردوستانه مداخله

۷0 68 68 65 

تندرو های  مبارزه با گروه یبرا ییکایآمر یروهایاز ن استفاده
 هیدر عراق و سور یاسالم

65 64 64 60 

 ۳6 44 42 41 یکره شمالای  هسته ساتیتأس هیعل ییحمالت هوا انجام

سایر به  هیدر صورت حمله روس ییکایآمر یروهایاز ن استفاده
 نیاوکرا هایبخش 

41 ۳9 ۳5 ۳8 

از استفاده دولت از  یریجلوگ یبرا ییکایآمر یروهایاز ن استفاده
 مردم خود هیعل یکیولوژیب ای ییایمیشهای  سالح

۷4 ۷6 ۷۳ ۷۳ 

تندرو  یمبارزه با گروهها یبرا هیبه سور نظامی یروهاین اعزام
  یاسالم

۳9 ۳6 48 41 

بشار اسد  یاجبار یبرکنار یبرا هیبه سور نظامی یروهاین اعزام
 از قدرت هیجمهور سور سیرئ

24 ۳2 2۳ ۳0 

ای  هسته ساتیبردن تأس نیاز ب یبرا ییکایآمر یروهاین اعزام
 یکره شمال

19 2۷ ۳1 28 
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 3.5شکل 

 در سراسر جهان یاز حفظ قدرت برتر نظام حمایت

، لطفاً کیهر  یمتحده آورده شده است. برا االتیا یخارج استیاز اهداف س یستیل ریز در

، متحده باشد االتیا یخارج استیهدف مهم س کی دیبا نیا دیکن می فکر ایکه آ دیانتخاب کن
: حفظ قدرت ستیهدف مهم ن کیاصالً  ای، مهم است یخارج استیهدف س کی اتا حدود

 مهم( یلخی ٪در سراسر جهان. ) یبرتر نظام

 

 و تجارت آزادالمللی  نیب یهمکار یبراها  نسل نیمداوم در ب حمایت

 اری، ما شاهد داستان بسالملل نیو تجارت ب یاز همکار تیحمانگرش ها درباره مراجعه به  با

به  یشتریاعتماد ب 2000جوانان متولد بعد سال ، ییکایآمر یرمردهای. نسبت به پمیهست یمتفاوت

 Pew 2015 ینظرسنج کیمثال  یدهند. برا می نشان یو همکار ی، قدرت اقتصادیپلماسید

 نیبهتر ،خوب یپلماسیساله معتقدند که د 29تا  18های  ییکایدرصد آمر ۷5نشان داد که  )پیو(

. در انتخاب کردندرا  یدرصد قدرت نظام 19که  ی، در حالاز صلح است نانیاطم یراه برا

 ی، در حالنددرصد بود 4۷خوب  یپلماسید موافق سال و باالتر 65های  ییکایآمر انی، در ممقابل



 

 

 

 

 

 هیزم بر آتش: نقش ترامپ در افول سیاست خارجی آمريکا      ۱78 

 

 

 نیشتریب چنینهم 2000جوانان متولد بعد سال . نددرصد جواب داد ۳9 حدود یکه قدرت نظام

 .استتر  کشور مهمقدرت  نییکشور در تع کی یکه قدرت اقتصاد ندددا راپاسخ 

 4 .5 شکل

  یدفاعهای  نهیهزافزایش از  حمایت

، لطفاً انتخاب هر کدام یدولت فدرال آورده شده است. برا یفعلهای  از برنامه یستیل ریز در

به همان اندازه حفظ شود:  باًیتقر ای ابدی، کاهش ابدیگسترش  دیبا دیکن می فکر ایکه آ دیکن
 (دادن بسط ٪دفاع. )های  نهیهز

 

جوانان متولد بعد نشان داده است که  قاتی، تحقرسد میالمللی  نیب ینوبت به همکار یوقت

گرفته تا شرکت در  ی، از معاهدات رسمیاز همه انواع همکار شتریب یحداقل تا حد2000سال 

 5.2. همانطور که در جدول کنند می تی، حماسازمان ملل تیتا تقو یفریکالمللی  نیدادگاه ب

گونه  چی، ه201۷در سال  کاگویش یشورا ی، در نظرسنجشان داده شده است. به عنوان مثالن
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 سیپار یآب و هوا رییاز مشارکت در توافق نامه تغ تیدر حما ییکایجوانان آمر نیدر ب کاهشی

های  از اتحاد تیمربوط به حما یهمان الگو 5.5مشاهده نشد. شکل  رانیاای  توافق هسته ای

ها  در طول نسل زیاز تجارت آزاد ن تی. حمادهد می متحده مانند ناتو را نشان االتیموجود ا

 ثابت مانده است.

و تجارت آزاد را  یساز یاز جهان تی، همان سطح حماشتری، اگر نه بجوان ترهای  ییکایآمر

، نشان داده شده است 5.۷و  5.6شکل دهند. همانطور که از  می نشان ریپهای  ییکاینسبت به آمر

شغل  جادیا یبراالمللی  نیکنند که تجارت ب می احتماالً فکر 2000جوانان متولد بعد سال اگرچه 

 ایمورد وجود ندارد که آ نیدر ا ی، اما تفاوت قابل توجهمتحده خوب بوده است االتیدر ا

قاطع  تیمصرف کنندگان. اکثر یبرا ایمتحده خوب بوده است  االتیاقتصاد ا یتجارت برا

جوانان ، یاست. به طور کل دیمتحده مف االتیا یبراالمللی  نیمعتقدند تجارت ب ییکایجوانان آمر

بوده  "عمدتا خوب" کایاقتصاد آمر یبرا یساز یکه جهان اغلب معتقدند 2000متولد بعد سال 

مانند  یتجار اتحادهایرا از  تیحما نیشتریبها  ، آندهد می نشان 5.8است و همانطور که شکل 

NAFTA  وTPP .دارند 

 2 .5جدول 

 یالملل نیب معاهداتمشارکت در حمایت از 

 (دیکن یبانیمتحده پشت االتی)از مشارکت ا

 ینظرسنج سوال
نسل 

 خاموش

نسل 

 پرزایی
 Xنسل

نسل 

 هزاره

 یخواهد انتشار گازها می که از کشورها سینامه پار توافق

 کاهش دهند یخود را به طور کلای  گلخانه
۷6 69 69 ۷4 

 هیعلالمللی  نیب یاقتصادهای  میتحر یکه برخای  نامه توافق

ای  در برنامه هسته رانهیسختگهای  تیمحدود یرا در ازا رانیا

 کند می لغو ندهیدهه آ یحداقل برا ،آن

6۳ 56 62 62 
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 5.5 شکل

 نسبت به تعهد ناتو نگرش

تعهد خود را نسبت به آنچه  ؟میده شیتعهد خود را نسبت به ناتو افزا دیبا دیکن می احساس ایآ

به طور کامل از ناتو خارج  ای میتعهد خود را نسبت به ناتو کاهش ده ؟میاکنون است حفظ کن
 + حفظ( شافزای ٪) م؟یشو

 
 

 6 .5 شکل

 الملل نینسبت به تجارت ب نگرش

 ٪بد؟ ) ایمتحده خوب است  االتیا یبراالمللی  نیتجارت ب دیکن می فکر ای، آیطور کل به
 (خوب
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 7.5 کلش

 شدن یدر مورد جهانها  دگاهید

اقتصاد  ندهیارتباطات فزا ژهی، به وشدن یجهان دیشما اعتقاد دار ای، آمیبپرداز یگرید موضوعبه  اگر
 خوب( شتربی ٪بد؟ ) شتریب ایمتحده عمدتا خوب است  االتیا ی، برادر سراسر جهان گرانیما با د
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 5 .8 شکل

 تجارت آزاد یاز قراردادها حمایت

 زین NAFTAکه به آن  یشمال یکایتجارت آزاد آمر نامه توافق دیکن می فکر ای، آیطور کل به

 (خوب ٪بد؟ ) ایمتحده خوب است  االتیاقتصاد ا ی، براندیگو می
 12متحده در حال مذاکره در مورد توافق تجارت آزاد با  االتی، اکنون ادیدان می که همانطور

 ای، آدیدان می ( است. بر اساس آنچهTPP ای) Trans-Pacificآرام به نام مشارکت  انوسیکشور اق

 ی، تا حدوددیکن می تیحما ی، تا حدتیتوافق نامه تجارت آزاد حما نیشما به شدت از ا

 (مطلق یبانپشتی ٪) د؟یبه شدت مخالف آن هست ای دیهست الفمخ

 

 "نسل نظریه مهار"ظهور  حیتوض

 ،ی، گام مهم بعدیخارج استیسهای  در نگرش ینسلهای  وجود شکاف اتثبت مستند با

های  کیبه اهداف گسترده و تاکتها  ییکایآمراگر ، شنهادیپ تعدادیهاست. به عنوان  آن حیتوض

 یریپ ریتأث یبه سادگها  ینظرسنج دی، پس شابمانند بندیمتحده پا االتیا یخارج استیس یسنت

به بلوغ و ، Zهزاره و نسل  نسل دنی، پس از رسباشد چنیندهند. اگر  شانرا ن یو حوادث فعل

 یخارج استیاز س تیحما یکنند و همان سطح و الگوها می دایپالمللی  نیب یچرخشآنها پیری 

وجود  یلیدل چینکرده است و ه رییتغ یزیچ چی، همنظر نیدهند. از ا می بزرگان خود را نشان

 یخارج استیمورد نظر نهاد س ریاز مس ندهیدهندگان آ یانگرش ر میندارد که انتظار داشته باش

 نیاتر  قابل قبول دلیل کیاست.  اشتباهنظر  نیدهد که ا می متفاوت شود. شواهد موجود نشان
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 یاقدامات نظامها  ، دههکایآمر یقدرت جهان افولاز جمله  یخیتار طیشرا رییاست که تغ

 اریبسبینی  تا جهاناند  شده بیبا هم ترک -جنگ سرد انیدر خارج از کشور و پا یرمردمیغ

 ،ریی، در برابر تغرشی، پس از پذباورها نیا منتقل کنند. تر  جوانهای  ییکایرا به آمر یمتفاوت

 مقاوم هستند. اریبس

، از خواهد کرد رییسن تغ شیبا افزا یخارج استیاستدالل که نظرات مردم در مورد س نیا

و ها  از نگرشای  گسترده فیط ،یقابل قبول است. محققان افکار عموم( شکلی) ینظر ظاهر

کنند. افراد  می رییتغبینی  شینسبتاً قابل پ یسن افراد به روش شیکه با افزااند  رفتارها را ثبت کرده

دادن  یشوند و احتمال رأ می برخوردار یامور عموم در یشتری، از توجه بشوند می رتریهرچه پ

سن به امور  شیدارند با افزا لیاست که افراد تما نیا نجاینکته در ا نیشود. مهمتر می شتریب زین

شکاف  حیبه تشر ریمنطق ز قیتواند از طر می شیگرا نینشان دهند. ا یشتریتوجه ب یعموم

جوانان متولد ، نسل نیبپردازد: به عنوان جوانتر ریجوان و پهای  ییکایآمر نیبگرایی  الملل نیب

عالقه  بی یخارج استیدارند و به س یاطالعات کمتر ینسبت به امور جهان 2000بعد سال 

شوند. با  می مطلعها  و از آن شده مندعالقه  یبه امور خارج شتری، آنها بسن شیهستند. اما با افزا

 در جامعه را به عهده یرهبرهای  تیشوند و موقع می پدر و مادر چنینهمها  ، آنسن شیافزا

، با نیباشند. بنابرانسبت به ملت داشته تری  قیعم تیو ممکن است احساس مسئول رندیگ می

 خواهند برد. یدر خارج از کشور پ کایآمر ی، افراد احتماالً به ارزش رهبرسن شیافزا

همانطور اند.  نبودهالمللی  نیب ،کمتر از بزرگان خود شهیاست که افراد جوان هم نیا تیواقع

 از بین رفتهنسل "از المللی  نیاز تعامل ب یعموم تی، حمادهد می نشان 5.2از شکل  Aکه پانل 

نسل  ه( رشد کرده و ب192۷و  1909 نیب نینسل )متولد نی( به بزرگتر1908و  189۳ نی)متولد

کمتر از تعامل  ،جوانهای  نسل ،بعد از نسل خاموشو ( 1945و  1928 نیب نیدخاموش )متول

 اند.  هکرد تیحماالمللی  نیب

، میکرد انیب یکه به تازگهایی  نگرش رییاز تغ یخاص یالگو یشدن برا ریپ فاکتور، بعالوه

کمتر از  دیجوان باهای  ییکای، آمریریاثرات پ هیندارد. طبق منطق فرض یتناسب خوب

کمتر  چنینکنند و هم تیحما ینظام یروی، تجارت و استفاده از نیالملل نیبهای  یهمکار

، میداشته باشند. اما همانطور که نشان داد ینقش فعالدر امور جهان  یبه طور کل تا بخواهند

المللی  نیدر حال حاضر به همان اندازه بزرگان خود از اکثر انواع تعامالت ب ییکایجوانان آمر
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فقط در  یبه نوع یریکه پ میاستدالل کن دی، بایریاثرات پ تبیین دقیق یکنند. برا می تیحما

در نگرش  یریتاث چیه نکهی، بدون اگذارد می ریتأث ینظام یرویاستفاده از ن بهنگرش مردم نسبت 

جوان تا های  نسل نکهیداشته باشد. با توجه به االمللی  نیو تجارت ب یمردم نسبت به همکار

عدم  نی، اکردند می تیحماالمللی  نیاز تعامل بتر  مسنهای  از نسل شتریدوم ب یجنگ جهان

 .میزندشدن  ریبحث پتاثیر به  یضربه بزرگ ،ها داده حیدر توض ییتوانا

است. با توجه به  یو اجتماع یتیجمع راتیی، تغنگرش رییتغ یبالقوه بهتر برا حیتوض کی

و  یمیقدهای  ، نسلدوم یاز زمان جنگ جهان کایآمرهای  استیس بیگسترده در ترک راتییتغ

دارند. به  یمتفاوتهای  دگاهیچنان متفاوت باشند که د یجوان ممکن است به سادگهای  نسل

امروز  کایآمر تی، جمعیاسیس اناتیجر رییو تغ التیتحص میزان شی، افزاجرتمها شیافزا دلیل

 یبا نگرش در امور خارج راتییتغ نیرسد. تا آنجا که ا می به نظر 1940متفاوت از دهه  اریبس

 کمک کند. مینیب می که ییروندها حیبه توض دی، بامرتبط هستند

المللی  نیاز تعامالت ب تیصحبت از حما یاست که وقت نیکند ا می دهیچیرا پ موضوع آنچه

به طور معمول با  بودن پوست دی، سفطرف کی. از ستندیجهت ن کیدر  راتیی، همه تغشود می

 اریکشور با گذشت زمان بس نیا رای، زارتباط دارد شتریب یتا حدودالمللی  نیاز تعامل ب تیحما

 یشتریارتباط بالمللی  نیاز مشارکت ب تیآموزش با حماسطح ، گریشده است. از طرف د دتریسف

 ادیبه احتمال ز ییکایآمر یدهد. جوان ترها می نشان را گریبه سمت د کانیپ نجایدارد و در ا

را در  یدانشگاههای  از کالج یو حداقل برخاند  رسانده انیبه پا اخود ر رستانیدب التیتحص

جوانان  به این دلیلدهد که  می گذشته نشان قاتیتحقاند.  داده انیبا نسل خاموش پا سهیمقا

نوعی ، با نیموارد برابر است. بنابرا ریسا، دنکنمی  تیحمابیشتر المللی  نیاز تعامل ب ییکایآمر

المللی  نیاز مشارکت ب ییکایباعث شده جوانان آمر یتیجمع راتییرسد تغ می ، به نظرتعادل

 کنند. یشتریب تیحما

 ی، مربوط به چگونگجوانان دارد اولویت هایبر  یتیجمع راتییکه تغ یریتأث نیمهمتر

 ،کامالً واضح است یظم عادن یبرا یاز آنچه حت قاتیاز تحق یاریاست. بس یجهان تعامل

در مورد  ینیمبارز و بدب سمیونالیاز انترناس تیمحافظه کارانه با حما یدئولوژیکند: ا می یبانیپشت

 یاز همکار تیآزادانه با حما یدئولوژیکه ا ی، در حالارتباط نزدیک داردالمللی  نیب یهمکار

 یشورا ی. در نظرسنجددار کیارتباط نزد ینظام یرویو مخالفت با استفاده از نالمللی  نیب
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هستند  یاز کسان شیب ندمی دانمحافظه کار را  ودخدر نسل خاموش که  ی، افراد201۷ کاگویش

ی ، آزاد)نسل هزاره(2000سال از متولدین بعد  انی. در مدانندکه خود را آزادی خواه می 

در مورد  یبهتر حیبه وضوح توض وندر نی. امی باشداز محافظه کاران  شتریدرصد ب 5 خواهان

دهد.  می نشانرا  یریاثرات پ با کایآمر یخارج استیدر س ینظام یروین ارتباط تمایل به مداخله

با  لیدل نی، به همهستندتر  زادی خواهآ از بزرگترها شتریب ییکایآمر یکه جوان ترها ییجا از آن

 کنند. می استقبالالمللی  نیبهای  یهمکار ز، ایتعامل جهان انهیجو زهیرد اشکال ست

 یحت ینسلهای  . شکافستیدر مورد روند کار ن دلیلتنها  کیدئولوژیا ریی، تغوجود نیا با

 5.12تا  5.9ل ، ادامه دارد. همانطور که از شکمیرا در دست داشته باش یاسیکنترل حزب س یوقت

در قدرت بودند  2000بعد از سال  ی کههای دموکرات خواهان و ی، جمهورنشان داده شده است

که  یهستند، در حال یکمتر از بزرگان احزاب خود عالقه مند به شرکت فعال در امور جهان

همچنان  ،و دموکرات به عنوان طرفداران حزب خودخواه  جمهوری 2000متولدین بعد از سال 

 کنند. می تیو تجارت آزاد حماالمللی  نیبهای  یاز همکار

 9.5 شکل

 ، براساس نسل و حزبیمتحده در امور جهان االتینقش ا یبراها  اولویت

 یبرا میدور بمان یاز امور جهان ای میمشارکت فعال داشته باش یاگر ما در امور جهان دیکن می فکر

 (فعال ٪کار خواهد بود؟ ) نیکشور بهتر ندهیآ
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 10 .5شکل 

 ، براساس نسل و حزبمتحده االتیارتش ا یاز حفظ برتر حمایت

 االتیا یخارج استیبه اهداف س یابیچقدر در دست ریز یکردهایاز رو کینظر شما هر  به

 موثر( اربسی ٪متحده موثر است؟ )

 
 5.11 شکل

 ، براساس نسل و حزبموجودهای  از حفظ اتحاد حمایت

 االتیا یخارج استیبه اهداف س یابیچقدر در دست ریز یکردهایاز رو کینظر شما هر  به
 موثر( اربسی ٪متحده موثر است؟ )
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 12 .5 شکل

 ، براساس نسل و حزبشدن یاز جهان تیحما

اقتصاد  ندهیارتباطات فزا ژهی، به وشدن یجهان دیشما اعتقاد دار ای، آمیبپرداز یگرید موضوعبه  اگر

 خوب( شتربی ٪بد؟ ) شتریب ایمتحده عمدتا خوب است  االتیا ی، برادر سراسر جهان گرانیما با د

 

همه آنچه که با توجه به  حیتوض یبرا ییبه تنها کیدئولوژیا رییکند که تغ می روشن جینتا نیا

است  یزیچ حیتوض نی. بهترستین یکاف میهستگذشته شاهد های  دهه یط ییکایآمر اولویت های

که در  یحوادث داریپا ریتأث یعنی ،کنند می ادی یاسیس یریاز آن به عنوان جامعه پذ انیکه دانشگاه

دوره " حاتیتوض نیا کانونتجربه شده است. در  ،شخصافکار  یریشکل گهای  سال طول

به  کینزد 1میکارل مانها رگذاریبار توسط جامعه شناس تأث نیکه اول ی، مفهوموجود دارد "حساس

 ینیجهان و حوادث تحول آفر تیاز آن است که وضع یحاک هیفرض نیارائه شد. ا شیسال پ ۷0

 . نماید می جادیبر نگرش افراد ا یبزرگ و دائم اریبس راتی، تأثهدد می رخ یکه در جوان

، ها، جنگ ها بحران چنینو هم یو اجتماع یاسی، سیکیتکنولوژ راتییبه لطف تغ

که به  گذاشتهسن  به رو یدر جهان ییکایآمر دی، هر نسل جدجنگ سرد انیو پا یساز یجهان

                                                           
1
. Carl Manhaim 
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ز آنجا که ا. می باشدش و پدربزرگ و مادربزرگ پدر و مادردوران متفاوت از  اریرسد بس می نظر

 لیو اوا جوانیدر اواخر ها  آن اتی، تجربرا دارد ریتأث نیشتریب یبزرگسالدوره  رب یجواندوره 

و  ی، اجتماعیمسائل فرهنگ یکسریدر مورد ها  آن هیدر نگرش اول رییتغ جادیباعث ا یبزرگسال

شود.  می زیخود متما یدرباره جهان از سبک قبل یتفکر هر نسل بیترت نیشود. به ا می یاسیس

اول و رکود  یجنگ جهان ی، که در ط"از بین رفتهنسل "دهد که چرا  می حیاستدالل توض نیا

قاطع  یروزیپ ریتحت تأثها  ، که دوره حساس آن"نسل خاموش" یبا اعضا سهی، در مقابزرگ

، بود دهیبه مرحله ظهور رس کایآمر یاسیو س یاقتصاد یدوم و دوران هژمون یجنگ جهان

جوانان متولد چرا  نکهیا ددر مور ینشیب چنین. چارچوب دوره حساس همنگرش متفاوتی دارند

، بزرگ شده اند سمیترور هی، که در دوران رکود بزرگ و جنگ ناموفق عل2000سال از بعد 

 کند. می ، فراهمکنند می انیرا ب "از بین رفتهنسل "به  هیشب یاریبس حاتیترج

خود را با مشاهده  یو بزرگسال یریشکل گهای  امروز سال ییکایآمر یترها جوان

اند.  گذرانده گرید ی، افغانستان و جاهادر عراق یو ناموفق و مداخله نظام یطوالنهای  جنگ

 یاسیو س یمتحده از تسلط اقتصاد االتی، که ادوم یپس از جنگ جهاندوره ها  آن

که  یاز نقش 2000سال از جوانان متولد بعد ، تجربه نکردند. برخوردار بود یباورنکردن

گاه نبودند. ، آکردند می یجنگ سرد باز زیآم تیموفق نظریه مهار راهبرددر  ینظامهای  روین

 یرویبندرت از ن تنامیمتحده پس از شکست و االتیشدند که ا می ، متوجهآگاه بودندها  اگر آن

 ی، براساده انیشود. به ب می روزیدر جنگ سرد پ زین 1991کند و در سال  می ستفادها ینظام

اعتماد بزرگان ها  ، آنجهی. در نتدیرس می به نظر فیضع کردیرو کی، جنگ ییکایجوانان آمر

 را ندارند. یموثر منافع مل یریگیپ یبرا ینظام یرویدر استفاده از ن کایآمر ییخود به توانا

کمتر  یمسن مکانهای  ییکایجهان را نسبت به آمر زیجوانتر نهای  ییکایروزها آمر نیا

کمتر  2000سال از جوانان متولد بعد ، دهد می نشان 5.۳دانند. همانطور که جدول  می خطرناک

های  ، خواه موضوع سالحهستند شتریب یاحتمال داتینگران تهد ،از نسل خاموش یا نسل پرزایی

نگرش  نی. ایبریساهای  یریدرگ ایالمللی  نیب سمی، تروررانیا ایباشد  یکره شمالای  هسته

 .شود یناش ینظام یرویممکن است از عدم اعتماد آنها به کاربرد ن
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 3 .5 جدول

 اتدیاز تهد برداشت

آورده شده  ندهیسال آ 10متحده در  االتیا یاتیمنافع ح یاحتمال داتیاز تهد یستیل ریز در

نه مهم اما  دیتهد کی، حیاتی دیتهد کیرا  نیشما ا ایکه آ دی، لطفا انتخاب کنکیهر  یاست. برا
 مهم( دتهدی ٪) دیدان نمی مهم دیتهدوجه  یچه به ای حیاتی

 

 
نسل 

 خاموش

نسل 

 پرزایی
 Xنسل

)نسل هزاره( 

متولدین بعد از 

2000 

 66 ۷۳ 80 81 تروریسم بین الملل

 66 ۷4 81 80 ای رایانههای  حمالت سایبری به شبکه

 64 ۷5 82 84 کره شمالیای  برنامه هسته

د دوست یا غیر احتمال دستیابی هر کشور جدی

 ای دوست به سالح هسته
65 66 60 54 

 52 4۳ 41 41 ییآب و هوا اتتغییر

 4۳ 41 42 44 تاثیر روسیه بر انتخابات آمریکا

 ۳8 ۳۷ 40 40 قدرت نظامی روسیه

 ۳4 41 5۳ 55 )غرب آسیا(عدم ثبات سیاسی در خاورمیانه

 ۳0 ۳6 40 ۳9 گسترش چین بعنوان قدرت جهانی

تعداد زیاد مهاجرین و پناهجویانی که وارد ایاالت 

 شوند می متحده
41 41 40 29 

کمتر شده  زین ییکایآمرگرایی  یینسبت به استثنا دهی، احتمال ابراز عقتر یادیسطح بن در 

و نسل ها  پرزایینسل با سه چهارم  سهی، در مقا2000جوانان متولد بعد سال از  یمیاست. فقط ن

، مطالعه شیچهار سال پ. است "کشور جهان نیبزرگتر"متحده  االتیپاسخ دادند که اخاموش 

 تی، هودرصد از نسل خاموش ۷9د که اگرچه نشان دا بیترت نیبه هم کایآمر یمل اتانتخاب
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 نیا 2000جوانان متولد بعد سال درصد از  45اما تنها  ،دانند می مهم اریخود را بس ییکایآمر

  .دارند را اعتقاد

 ترامپ دکتریننسبت به ها  ییکای. نگرش آمرم؟ نه ممنونکایآمراول 

از حد قابل  ،یبه انزوا طلب یمل ینیعقب نش ،یویسنار نیتاکنون روشن کرده است که بدتر بحث

 مردم عموم نگرش در یاصل رییدهد که تغ می نشان ینظرسنجهای  دهه داده نیتوجه است. چند

 ه، حمله ترامپ بوجود نیبا ا .جهان استدر دن ش ریدرگ یچگونگ نه یعمومهای  برتریدر 

 نهیامان خود به مهاجران و سخنان معموالً ک بی ، حمالتتجارت آزاد، رفتار ناسازگار با متحدان

ترامپ هر  اینگران کننده است. آ یخارج استیس یسنتهای  وهیاز ش یاریتوزانه او نسبت به بس

 کرده است؟ تشدید، وجود دارد کایآمر یسنت یخارج استیاز س تیرا که در حما یشکاف

برطرف نشده است. در ها  بدبینی، ترس از و شجاعت ترامپ هیاهورغم  یعل ،واقع در

 شعار او در مورد دگاهینسبت به ترامپ و دای  ، شاهد واکنش فوق العادهت ترامپدوران دول

 یکمتر تیمحبوب یوهای  استینه تنها س یکار آمدن و ی. از زمان رومیاول بوده ا کایآمر

هر  باًیاز تقر ،حداقل به طور موقت ،شتریب تیترامپ باعث حما، بلکه سخنان کرده است دایپ

در خارج از  ییکایآمر یروهای، از تجارت آزاد تا استفاده از نیالملل نیاز تعامل بای  جنبه

 کشور شده است.

بر متحدانش مانند کانادا و انتقاد از ها  ، وضع تعرفهنیترامپ با چ یتجارهای  جنگ

NAFTA  یو گاهیممکن است به پا "که تاکنون انجام شده استای  معامله نیبدتر"به عنوان 

محبوب نبوده است.  یبه طور کلآزاد بین المللی تجارت  از منظر، اما دوره ترامپ بخشد روین

 82با مردم ، از تجارت آزاد را نشان داد ییباال یخیتار حمایت 2018شیکاگو  یراشو ینظرسنج

 ، که نشان دهنده جهشاست دیمف کایاقتصاد آمر یآزاد برادرصد موافقت کردند که تجارت 

 2016در سال  یجمهور استیترامپ در انتخابات ر یروزیاز زمان پ یدرصد 15سابقه  بی

 کی، دادهمجدد درباره آن سالها مورد انتقاد قرار  رهقبل از مذاکرا  NAFTAاست. اگرچه ترامپ 

با و  201۷درصد باالتر از  10، ها ییکایاز آمردرصد  6۳نشان داد که  2018در ژوئن  ینظرسنج

متحده خوب  االتیاقتصاد ا یتوافق برا نیمعتقدند که ا NAFTA یبانیپشت یبرا ییرکورد باال
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از ها  ییکایاکنون اکثر آمر ،از آن خارج شد کار آمدن یترامپ پس از روکه ، TPP یحت .است

 در آن شرکت کند.  دیمتحده با االتیدهند که ا می درصد پاسخ 61 ،کنند می یبانیپشتآن 

 دگاهید یاصلهای  از ستون گرید یکی، شود می صحبت از مهاجرت یوقت چنینهم ترامپ

خود را در  یجمهور استیاست. ترامپ کارزار رها  تی، به وضوح در اردوگاه اقلکایاول آمر

اند.  آورند. آنها جرم آورده می مواد مخدرها  آنآغاز کرد:  یکیاز مهاجران مکز انتقادبا  2015سال 

 ی، ترامپ کاهش و کنترل مهاجرت را به عنوان بخشکار آمدن یاز زمان روهستند.  جاوزآنها مت

 دیتأک یرقانونیو غ یمهاجران قانون دی، و بارها بر تهدخود قرار داده است یاسیس یاز برنامه اصل

 را دولت ،یمرز واریبودجه د نیکنگره در تأم موافقتعدم  لیدلب 2018در دسامبر  یکرده و حت

جمهور در مورد مهاجران را  سیرئ رهیت دگاهید یسادگ مینبهها  ییکایاما اکثر آمر .کرد لیتعط

ها  ییکایدرصد آمر ۳9، فقط 2018در ژوئن  کاگویش یامور جهان یشورا یندارند. طبق نظرسنج

، گرید ی. از سودانند می متحده االتیا یاتیمنافع ح یبرا یجد یدیمهاجران و پناهندگان را تهد

. کشور است یخوب برا زیچ کیمهاجرت امروز  ندیگو می درصد ۷1که  افتیگالوپ در

 یکنند حت می فکرها  ییکاینشان داد که اکثر آمر)اگزیت پل(  یپس از نظرسنج ینظرسنج

 ینیکو یدرصد در نظرسنج 68 .متحده اقامت داشته باشند االتیدر ا دیبا یرقانونیمهاجران غ

 رامونی، ترامپ در بحث پبیترت نی. به همبگیرند تیتابع دبتوانن دیکه آنها بااند  گفته اکیپ

 روبرو یاسیسهای  ه، با همان عقب)کودکان مهاجران غیرقانونی("پردازانایرو"اداره  یچگونگ

 بایاز آنها تقر یاری، بسمتحده آورده اند االتیبه ا شناسنامهکه مهاجران فاقد  ی، کودکانشود می

کنند که  می فکرها  ییکایدرصد از آمر ۷9اند.  زندگی کرده نجایخود را در ا یتمام زندگ

ستون  نیاها  ییکای، اکثر آمربه طور خالصهاقامت داشته و شهروند شوند.  دیبا اپردازانیرو

اقدامات مهاجرت ترامپ از نوامبر  آنها درصد از 40فقط اند.  را رد کرده کایاول آمری  برنامه

 .کردند دییرا تأ 2018

مورد  دیوار مرزیبه پروژه  یادیهرگز عالقه زها  ییکایکه اکثر آمر ستیتعجب ن یجا نیبنابرا

جنوب به  یمرز وارید یزیطرح ر یبرا یوقفه و های بی با وجود تالشاند.  عالقه ترامپ نداشته

کار آمدن ترامپ به ندرت  یاز ساخت آن از ماه پس از رو تی، حمایتیمسئله مهم امن کیعنوان 

 وارید جادیبا اها  ییکاینشان داد که آمر 2019 هیدر ژانوکه  یدرصد بوده است. نظرسنج 40از  شیب

 تیاز حما یکه ترامپ تا حدود حوزه هاییدرصد مخالف هستند. تنها  41-55 کیدر مرز مکز
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 اب کایبار در آمر نیاول یاو براهای  تیکه حساس هستند ی، موضوعاتاست بودهبرخوردار  یشتریب

در  یکه از جنگ داخل یترامپ استدالل کرد که به پناهندگان .همسو است یعمومهای  برداشت

در ها  ستیممکن است ترور رایشود ز نمی متحده داده االتی، اجازه ورود به افرار کرده اند هیسور

در ها  ییکایقرار گرفت. دو سوم آمر تیثراک تیآنها پنهان شوند. موضع ترامپ مورد حما انیم

 کردند. تیمتحده حما االتیبه ا یاز آمدن پناهندگان سور یریاز جلوگ 201۷ژوئن  ینظرسنج

ایجاد  سفر تیممنوعها  ییکایرسد اکثر آمر می ، به نظرمتفاوت است اریبس ینظرسنج جیاگرچه نتا

. از کنند می دیی، تأکند می مسلمان محدود کشور را از شش روادید انیترامپ را که موقتاً متقاضشده 

 60سوال نشان داد که  نیدر مورد ا 201۷ هیدر ژوئ ینظرسنج نی، آخرمقاله نیزمان نگارش ا

 اند.  کرده دییسفر را تأ تیممنوعاین درصد 

 گیری جهینت

است. مدافعان  تکاملو به سمت  ریی، اما در حال تغنمرده است ییکایآمر سمیونالیانترناس

از نوسانات در نگرش  یاریبس یکه حوادث فعل گویند می درست یخارج استیس ینهادها

 رییتغ یاساس زیچ چیکنند که ه می ، اما تصوردهد می حیرا توض یخارج سیاستبه  یعموم

 ، اشتباه است. کند نمی

 کیبه سمت  شرفتیروند در حال پ نیرود. ا نمی نیاز بالمللی  نیاز تعامل ب کایآمر تیحما

دهد  می ما نشان لیو تحل هیاست. تجز زیمسالمت آمالمللی  نیب یهمکار یبراتر  یحیترج میتصم

با  تقابل رقاب جاه طلب و ،ریپهای  ییکایو تحول است. آمر رییمتحده در حال تغ االتیکه ا

دهند که نسبت به  می ییکایآمر یخود را به جوان ترها یجا ،یخارج استیاهداف گسترده س

 یاستفاده از قدرت نظام یخود برا کردیندارند و در رو یچندان نانیاطم کایآمر برتریتز  یدرست

 دارند.و کنترل  نظریه مهاراعتقاد بیشتری به ، کشور یملمنافع  پیگیریدر  کایآمر

، مردم بودند یخارج استیسهای  نگرش یانتخاب ترامپ برا یکه نگران معنا یکسان یبرا

که دفتر  ییایرغم تمام مزا ید. دونالد ترامپ علنکن می آرامش را فراهم یتا حدودها  ینظرسنج

 کایاز چشم انداز اول آمر یبانیپشت شی، در افزابه او اعطا کرده است شحاکمیتی ا جایگاهو  یو

کار آمد از  یکه ترامپ رو یاز زمان شتریبها  ییکایاکنون آمر ،قتیحقدر موفق نشده است.

 شتریکنند. اگرچه ب می تیبا جهان حما ی، تجارت آزاد و تعامل عمومیالملل نیبهای  یهمکار
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دهد که  می نشانها  ی، اما حداقل نظرسنجاحتماالً اثر کوتاه مدت ترامپ است کنونیجنبش  نیا

 نکرده است. جادیا را اول یکایطرفداران آمر از یدیترامپ موج جد

 لیتبد ندهیآ دکترینترامپ به  یو انزوا طلب یاز ساده لوح یبیترک نکهیاز ا نانیاطم یبرا

 .کنند انیرا ب یخارج استیس دیجد دگاهیدارد تا د ازین گریمتحده به رهبران د االتی، اشود نمی

 یقدرتمندهای  شیگرا ریو ساگرایی  ، مردمونی، اتوماسیساز یکار آسان نخواهد بود. جهان نیا

 یخنثها  یزود نی، به ادهند می شکل رییتغ یداخل استیو هم در سالمللی  نیب استیکه هم در س

، ما کمک کنند یعمومهای  ترامپ و نگرش تیموفق حیبه توض روهاین نیکه ا ییشوند. تا جا نمی

. میرا داشته باش کایآمر یخارج استیس ندهیانتظار ادامه بحث و اختالف در مورد آ دیبا

های  ، مهاجرت و نفوذ فرهنگسمینگران ترور ایملل  ریسا یکه نگران رقابت اقتصادها  ییکایآمر

مانند ترامپ  ی، ممکن است همچنان به دنبال پاسخ رهبرانخود هستند یزندگ سبکدر  گرید

 نید به اتوانن می مسئول استمدارانیدهد که چگونه س می حیتوض ییو انتها ی. فصل بعداشندب

 مسائل بپردازند.

  



 

 



 

 

 جهینت

 کایآمر بزرگ راهبرد شتریب ریتدب کی یسو به
 

 

مان کند. از ه تیفعال "ابر سو ظن" ریترامپ قرار بود ز یجمهور استید دوره ریرس می نظر به

 ژهیو بازرس قاتیاو را احاطه کرده بود. تحق یدونالد ترامپ و کارزار انتخاباتها  ، جنجالابتدا

نه  هیروسهای  ییآن با دارا یترامپ و ارتباطات احتمال یرابرت مولر در مورد مبارزات انتخابات

 فرخواستیکها  منجر به ده ، بلکهترامپ یرقانونیغ اقداماتمعتبر در مورد  یمنجر به ادعاهاتنها 

پاول  یسابق مبارزات انتخابات ریمدعلیه ، از جمله از طرف ترامپ تیمحکوم ای ییجنا

. شده است کوهن کلیما یخصش لی، و وک2نیفل کلیسابق ما یمل تیمشاور امن ،1مانافورت

در مورد ترامپ و  قاتی، اما تحقمتهم نکرد یترامپ را به قانون شکن شخصاگرچه گزارش مولر 

 استیدوره ر نیبه اندازه ا یجمهور استیدوره ر کیهمچنان ادامه دارد. به ندرت  یخانواده و

 یمزاج یمد ، سبک دمترامپ یروبرو شده است. کم تجربگ ضاحیبا احتمال است یجمهور

که ، فقط بر طوفان هرج و مرج نهادی نیمنظم ب یندهاینسبت به فرا ییاعتنا بی و یو تیریمد

 ، افزوده است.دولت اوست ویژگی

 سیرئ یبوده است. وقت کفایت و درنوسان بی موقت و یخارجهای  استیدولت ترامپ در س

از  یبیامر ترک نیا جهی، نتچرخش بدهد خودبینی  جمهور توانسته است بحث را نسبت به جهان

 بزرگ منسوخ راهبرد، مواقع ریاحمقانه بوده است. در ساهای  استیو س ، شروع نادرستها واکنش

 اریبس یراهبردبا انسجام این راهبرد ، اگرچه خود را ادامه داده استمسیر  سرعتپر «برتری» شده

 االتیا اعتبار. همراه بوده است هم از جانب متحدان و هم از جانب دشمنان شتریکمتر و مقاومت ب

                                                           
1
. Paul Manafourt 

2
. Maikel Flien 
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متحده را  االتیمنافع ا زیآم تیموفق یریگی، و پاست افولان انتخاب ترامپ در حال متحده از زم

 االتیدر برابر قدرت و نفوذ اها ، مقاومت متنوعو  ایپوالمللی  نیصحنه ب نیکند. در ا می دشوارتر

 است. افولمقاومت در حال  نیغلبه بر ا یبرا کایآمر تیاست و ظرف شیمتحده در حال افزا

را با زور و اجبار  ینظم جهان تیریمد استیکه س ،بزرگ راهبرد کی پیشنهاد،، ما با نجایا در

و تمرکز بر  کایآمر یجهان ی، و خواستار کنار گذاشتن تعهدات نظاممیریگ می جهی، نتکند می انکار

 .میهست یپلماسیو د ی، همکارتجارت قیمتحده از طر االتیو رفاه ا تیارتقا امن

 متفاوت یکارها یانجام برخ برایای  پرونده

را ها  را شوکه کرد و غرور آنها  آن ،یخارج استیدونالد ترامپ به جامعه س یمقدمات حمله

 شتری، بخواند بارمتحده را فاجعه  االتیا یخارج استیس یکه و ید. در حالنمو جریحه دار

ها  خوب کار کرده است. آن اریبس استیس نیکشور معتقدند که ا نیا ت خارجیطراحان سیاس

به  نی، ثروتمندتر و آزادتر شده است و اامن ؛کایآمر برتریخاطرنشان کردند که جهان تحت 

 -یفعل ستمیحفظ سهای  نهیهز مدعی اند برتری خواهان، حال نیمتحده است. در هم االتینفع ا

 شتریآن ب یایمزا، به وضوح ها و از نظر آن ستین ادیز -کایآمر ینظم آزادانه تحت رهبر

های  درخواست دیعاقالنه است. ما نبا ریغ گرید راهکارامتحان کردن  ندیگو ها می شود. آن می

از  ،اولویتبهتر کار کردن  یو در عوض رو میریبگ دهیجهت را ناد رییتغ یمتحده برا االتیا

 .میتمرکز کن کایمردم آمر یآن برا دیفوا شتریب حیجمله با توض

 11پس از  سمیترورعلیه  یجوان که در جنگ جهانهای  ییکایآمر ژهیبه و، ها ییکایآمر

را به همراه  ایمنیو  تیامن کایرارتش آم برتری، شک دارند که اند دهیرس یسپتامبر به بزرگسال

دارند  دیجهان هستند، اما ترد هیبا بق کایگسترش تعامل آمر یداشته باشد. آنها مشتاق ادامه و حت

 داشته باشد. ینظام تیتعامل در درجه اول ماه نیکه ا

 ی. مردم در سراسر جهان زندگاست شدنبه سمت بهتر  شتریو ب رییتغ درحال در واقع جهان

 یکه در اقتصادها یفقط به کسان ایدارند. مزا یشتریب یبخش تیو رضاتر  ، سالمتر یطوالن

افراد جهان  نیرتریفق یبرا یحت یزندگ یشود. استانداردها نمی کنند محدود می یزندگ شرفتهیپ

 نیاز ب باًیتقر ها با یکدیگرکشور افتهیسازمان های  یری، درگحال نیاست. در هم افتهیبهبود  زین

 تیو آزار و اذ یو خشونت ادامه دارد. جنگ داخلها  آشوب اشته باشید کهد نانیرفته است. اطم
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، رخ داده است، از روانداها  در همه قاره باًیدر ربع قرن گذشته تقر یو قوم یمذهبهای  تیقلا

، عیفجا نیا رغمی. علمنیو  هی، سوری، تا سومال1990و کوزوو در دهه  نیهرزگو یبوسن

که رهبران  احتمال کیاست.  افتهیبهبود  کایآمر ینظام برتریبشر در دوره  یعموم تیوضع

بدان معنا  نینداده است. ا، رخ است کهسوم  ی، جنگ جهانبودند دهیترس شتریجهان از آن ب

های  قدرت نیب ی. صلح نسباست شرفتیهمه پ نیمسئول ا کایآمر یکه قدرت نظام ستین

 اننسل کامل از محقق کیاست. ای  هستههای  همزمان با ظهور سالح زین 1945بزرگ از سال 

و استفاده از زور در جهان با  دیاست. تهد چنینآماده دارند که چرا  یحیتوضالملل  نیروابط ب

 ی، بازکرده است فایاالملل  نیب استیرا که قبالً در س یتواند نقش نمی یبه سادگای  سالح هسته

والت از  نفاطبق گفته است ،قابل اعتماد هستندای  زرادخانه هسته کی یکه دارا ییکند. کشورها

تعداد انگشت . هستند ،رکنندهیحمله غافلگ کینفوذ در برابر  رقابلیکشور غ کی دانشگاه هاروارد

به شما  ماًیمستق یگریند که کشور دکن می را بعیداحتمال باقی مانده این های  از سالح یشمار

جنگ  یاصل روزیکه پ ستیتعجب ن یجا ر حمله به کشور شما داشته باشد.د یسع ایحمله کند 

در چند  یهمگ -نی، فرانسه و چسی، انگلیشورو ری، اتحاد جماهمتحده االتیا -دوم یجهان

ها  به کنار گذاشتن آن یبه دست آوردند و عالقه چندانای  سالح هسته ،جنگ انیدهه پس از پا

 ندارند.

سازمان یعنی ، عالی یچند جانبه دوران پس از جنگ همچنین مکانبزرگ های  قدرت نیا

کرد و به  دییرا تأها  تیحاکم یبرابر تینهاد اهم نیکردند. ا سیسخود تأ یبرارا ، ملل متحد

که جنگ  ستیبدان معنا ن نیاز خود منع کرد. امشروع صراحت استفاده از زور را جز در دفاع 

به  یشورو ریاز حمله اتحاد جماه -اما تخلفات گاه به گاه ،است افتهی انیپا کشورها نیب

 جادیرا االمللی  نیانتقاد جامعه ب -صدام حسین عراق یسرنگونحمله آمریکا در افغانستان تا 

 کرده است.

است  افتهی، رونق دوم ظهور کرد یکه پس از جنگ جهانالملل  نیب ستمیدر س یتجارت جهان

در  امایفوکو سیگرفت. فرانس یشتریسرعت ب یساز ی، جهاننیبرل وارید یو پس از فروپاش

الملل  نیاقتصاد بکرد که بینی  شیپ یرفت. اما او به درست شیاز حد پ شیب "خیتار انیپا" کتاب

ه که مشخص رفتخواهد  ،بسته یتجارهای  از بلوک یو دور شتریب یو وابستگ توسعهسمت  به

( در یدار هسرمایو  سمیکمون یعنیشرق و غرب ) نیرقابت ب ای 19و  18دوران استعمار قرن 
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را  یحفظ و گسترش تجارت جهان ی، مقامات دولتاوقات شتری، ب. امروزهاست طول جنگ سرد

سودمند است و  یتجارت از نظر اقتصاد نیکه ا لیدل نی، هم به ادنبال می کنندهدف به عنوان 

متحده  االتیارتش ا برتریبه  یباور که تجارت جهان نیاست. ا دیصلح مف یبرا یهم به طور کل

 . است مبالغه آمیز ،دارد یبستگ

 االتیقدرت ا ،کایآمر یخارجهای  استیو در کل س یس یگذاران در واشنگتن د استیس

 نیا قتیدانند. حق می «یضرور یملت»متحده را  االتیو خود ا ینظم جهان یمتحده را عامل اصل

رو  نیشوند و از ا می حاکم امروز بهره مند یاز کشورها از صلح و رفاه نسب یاریاست که بس

رصت منحصر به فرد فاین از  دیمتحده با االتیحفظ آن دارند. رهبران ا یبرا یندقدرتم زهیانگ

در آن که ای  هی، نظراستفاده کنند ،شتریت بقدربا  ینظم جهان جادیدستاوردها و ا نیا تثبیت یبرا

 وابسته نباشد. ،کشور قدرتمند کیحد به  سیستم جهانی بیش از

، متحده قدرتمند است االتیکه ا یاست: در حال نیا یانتقال چنینانجام  یبرا گرید لیدل کی

از  یاری. بسستیمتحده قدرتمند است اما همه کاره ن االتیندارد. ارتش ا را قدرتی  اما همه

 یروزیو پ دنیجنگ یی. حفظ تواناستندین ینظامهای  در معرض راه حل یمشکالت مهم به سادگ

بر و دشوارتر  نهیبا گذشت زمان فقط هز ،در برابر دشمنان مصمم ییبه تنهاآن هم، ها  گدر جن

 خواهد شد.

زنند و  می ادیرا فر کایآمر یقدرت نظام افولبحران تبعات به طور منظم  برتریتز  مدافعان

که  شتریب اتیو تحمل مال یداخلهای  نهیاز کاهش هز تیخود را به حما ییکایهموطنان آمر

کنند. شواهد قابل  می هی، توصدالر الزم است ونیلیتر 1به  کینزد یپرداخت بودجه نظام یبرا

وجود  یبه سادگ یگسترده نظام استعداد چنینحفظ  یبرا یدهد که اراده عموم می قبول نشان

 یقبالً برا یدانند که چه مبلغ ها نمی ییکایکرد. اکثر آمر جیرا بس مردم یتوان به راحت نمی ندارد و

 هیو روس نیبزرگ مانند چ یرقبا ریمتحده، چه به صورت مطلق و چه به نسبت سا االتیارتش ا

 . میکن نهیهز شتریب دیکند که با می نفر فکر کیاز هر چهار نفر فقط  اما، کرده اند پرداخت

 ایاالت متحده یخارج استیستصویرسازی مجدد 

زمان داشته  چه از آننسبت به آن یبهتر اریدر طول جنگ سرد سابقه بس کایآمر یخارج استیس

بود.  یشورو ریروشن کننده رقابت ابرقدرت با اتحاد جماه ریتأث ،لیدل نی. مهمتردارد ،است
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از سطح  نانیکند و به اطم می عمل کایاقدامات آمر چارچوبو  زهیبه عنوان انگ نظریه مهاراصل 

در طول جنگ  کایآمر یخارج استیکند. گرچه س می کمک یخارج استیدر س تانسجام و ثبا

موثر در های  تیمشخص و عدم وجود محدود راهبرد کیفقدان  ،، اما از آن زمانسرد کامل نبود

پس از  کایآمر یخارج استیکرده است. س جادیا ندیناخوشاای  سابقه ،واشنگتن ییماجراجو

 .است شدهاندک انجام  اریبس یبازده ا، بادیز اریبس نهی، با هزاز حد شیجنگ سرد ب

را پس از ترک ترامپ از  کایآمر یخارج استیس دیکه با یدر مورد اصول سازمانده بحث

، محافظه کاران مستقر مانند جان کند، در حال انجام است. در سمت راست تیسمت خود هدا

ترامپ را به  یخارج استی، سدانشگاه محافظه کار نیو چند وی، فرماندار سابق اوها1چیکاس

 کی کردیرو تا ازاند  شدهای  متحده االتیآنها خواستار ااند.  داده رارشدت مورد انتقاد ق

فعال  یرا به رهبر کایکند و تعهد آمر یچشم پوش یخارج استیترامپ در سگرایانه  جانبه

 دییتأ زین آزادهای  ارزشبلکه در مورد حقوق بشر و ارتقا  یتیمسائل امن نهی، نه تنها در زمیجهان

اغلب همراه با درخواست  ترامپ یکایآمراول  دستورکار در مورد در سمت چپ، مقاومتکند. 

حقوق بشر و  آزادانهبرنامه  جیترو یمتحده برا االتیاستفاده از قدرت ا یتعهد مجدد برا یبرا

، پیشروها انیفاسد در سراسر جهان است. اما در م یاستبداد یدار هیسرما دنیبه چالش کش

 یرویاز حد به ن شیبها  دولت ،چند دهه گذشته یوجود دارد که ط زینای  ندهیاحساسات فزا

 ی، سناتور برن201۷در سال  2نستریدر کالج وست م یسخنران کیدر اند.  اعتماد کرده ینظام

و استفاده از  کایمداخله آمر"مقابله کنند که  تیواقع نیخواست که با اها  ییکایاز آمر ۳سندرز

 فراهمای  محاسبه رقابلیغهای  بیکه آس نموده جادیاای  ناخواسته یامدهایپ کایآمر یقدرت نظام

و  یسمترور هیدادن به جنگ عل انیپا یرا برا یقو لیدل کی، 4نارتیب تری، پسندهینو "کرده است.

 مطرح کرده است.را در خارج از کشور  کایآمر یحضور نظام ریکاهش چشمگ

 استیدر س دیاصل جد کی دلیلترین  محبوب دیشا ؛چپ و راستبین بیشتر افراد زدن  پل

 استدالل یاسیسهای  فی. ناظران در طباشد نیچ ظهور قدرتترس از  ،متحده االتیا یخارج

                                                           
1
. John Kasich 

2
. Westminster College 

3
. Snt Branie Sandres 

4
. Peter Binart 
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بار  نیبه عنوان الگو استفاده کند و ا نظریه مهاراز  گریبار د کی دیمتحده با االتیکنند که ا می

 کند.  یرا به عنوان نقش ابرقدرت معرف نیچ

 یبرا فیضع یراهنما کی، جنگ سرد ستیقابل قبول ن کایآمربازی مجدد وسوسه  گرچه

المللی  نیب ستمیس طی، و شراستین یشورو ریاتحاد جماه ،نیاست. چ 21کالن در قرن  راهبرد

 نی، چیشورو ری. برخالف اتحاد جماهرا ندارددوم  یدوران پس از جنگ جهان طیامروز شرا

در  کیدموکراتهای  دولت یسرنگون ای یدار هیسرما ایمتحده  االتیا ینابود یبرا اقصد خود ر

، اما همچنان پابرجا خواهد بود نیچ قیسراسر جهان اعالم نکرده است. بحث درباره اهداف دق

است  یجهان ستمیادامه کار در همان س نیچ راهبرد نیوجود دارد که معتقدند بهتر یخوب لیدال

 نیکمک کرده است. هرگونه تالش چ نیچ ییگذشته به ثروتمند شدن و شکوفاهای  دهه یکه ط

 جنگ را متحمل میمستقهای  نهینه تنها هز گانشیفتح همسا قیافزودن به خاک خود از طر یبرا

 چنین، بعالوه. در بردارد زیرا ن گرانیمتحده و د االتیبا ا ییارویبه رو دید بلکه تهدکن می

 ثبات کردن تجارت بی با یبه سادگرا ها  میاز تحر یناش یمنف یاقتصاد عواقبتواند  می یحرکت

 .ندازدایآرام به خطر ب انوسیدر اق

 یدیتهد نی، چریهمچنان در حال رشد و چشمگ یو نظام ی، با وجود قدرت اقتصادبعالوه

نسبت به رشد آن محتاط باشند.  دیبا نیچ گانی. همساستیمتحده ن االتیا یبرا میمستق یتیامن

 شتریب ،نیاگر اهداف چ یخواهد بود حت زیناچ اریمتحده بس االتیو ا نیچ نیاما خطر جنگ ب

که  دیبع اریبد و بس اریبس طی. در شرابلند پروازانه باشدای  هستههای  و سالح ییایجغراف لیبه دل

متحده رخ نخواهد داد.  االتیا یبرا یچندان ریی، تغکرد الحاقرا مجدداً  وانیبه اجبار تا نیچ

در  نیبا چ یهمکار ،خود یگیدر همسا نیانکار نفوذ چ یبرا یتهاجمهای  ، تالشنیعالوه بر ا

 .کند می را دشوارتر ،از جمله تجارت ،ر موارد مهمیسا

فاقد المللی  نیب ستمیورشکسته شدند و س کای، متحدان آمردوم یجنگ جهان پایان در

ثروتمند  کای، امروز متحدان آمربود. در مقابل یاز تجارت و همکار تیحما یبرا یقو ینهادها

از سازمان ملل و ای  مجموعه چنین، و همتجارت آزادالمللی  نیب ستمیو قدرتمند هستند. س

. هستندبوده و از استقبال گسترده مردم برخوردار  ی، کامالً قومرتبطالمللی  نیبهای  سازمان

و ژاپن در برابر  ی، کره جنوبوانیخود مانند تا ییایاز متحدان آس هاست که متحده مدت االتیا

 هستند که ییاقتصادها یاست. اما همه آنها اکنون دارا حمایت کرده نیبالقوه چ داتیتهد
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 نیچ یبرا یمهم اریبس یتجار یشرکا چنینکنند و هم تیصالح حما یذ ارتشتوانند از  می

و اتحاد  کایبلوک آمر یکشورها نیب یکه تجارت اندک ی، زمانخالف جنگ سردهستند. بر

متحده و پس از آن  االتیا ،نیچ یتجار کیشر نی، بزرگترگرفت می صورت یشورو ریجماه

 یدر سطح جنگ سرد برا جیبس ی، تالش براجهیتقرار دارند. در ن ییایمختلف آس گانیهمسا

 یبرا ،نیچ دیدر برابر تهد "جهان آزاد"محافظت از  چنینو همالملل  نیب آزادانهدفاع از نظم 

 .ستین یمتحده ضرور االتیا

به  نظریه مهارکجا باشد؟  دیمتحده با االتیا یخارج استیدر مورد ساصلی ، بحث نیبنابرا

دو  باًیاز تقر یناش ی، خستگراًیمورد توجه قرار گرفته است. و اخ یدر جامعه دانشگاه جیتدر

کمتر مداخله  یخارج استیاز س یعموم تیسپتامبر باعث حما ازدهیپس از  نهیدهه جنگ پرهز

در  ترامپ را به چالش بکشد. رویکرددر این زمان ترامپ ظهور کرد تا این  .تشده اس انهیجو

از جمله  ،آورد می شوقرا به  یو گاهیرا اتخاذ کرد که پا یخود مواضع یطول مبارزات انتخابات

های  اتحاد به شتریارزش بدادن و  یملت سازی مدعی ها دادن به جنگ انیپا یبراهایی  وعده

که او در نوامبر  تیواقع نیمحبوب نبود. ا اریبس یخارج استیاستقرار س دراما  ،متحده االتیا

 دارد. نیاز  یدائم رییتغ کیاحتماالً  یخارج استیداد که س می ، نشانشد روزیپ 2016

اما در جهت اشتباه.  ،شود یگرید رییبه ترامپ باعث تغها  است که واکنش نیا خطره امروز

در  زین یاری، بسخواهان با ترامپ مخالف باشند یو جمهورها  که دموکرات یحدهمان به 

 رغمیعلاند.  شده جسور اریبس ی( ویالیادراک شده )اما عمدتاً خ ینیمخالفت با عقب نش

و  یرا به اشتباه با انزوا طلب اواحتماالً  ی، بدخواهان ومیکتاب ارائه کرده ا نیکه ما در ا یشواهد

متحده به  االتیا یخارج استیدر س را یقابل قبول راتییتغ رای، زدانند می مرتبط ینیعقب نش

 :دهد می حیتوض رمنگامیدانشگاه باستاد پورتر  کیکنند. پاتر می ناخواسته مشاهدهای  ندهیطور فزا

درون  یطرف و انزوا کیاز  یجهان یرهبر ایبرتری  نیبکاذب را  یدوگانگ کی انیسنت گرا

های  ستیرئال، برتریتز مدافعان شود،  می ادآوریپورتر  کنند. می جادیا گرید ینگرانه از سو

با پیوند که  دیام نی، به اکنند یمعرف تیستند، ترامپهس رویکرد لیرا که خواهان تعد یامروز

 ،شهیهم ی، براوی یتیشخص ندیترامپ و صفات ناخوشا ناخوشایند یاسیمواضع س دادن آنها با

غلط را  دوگانه نهیگز اینکتاب  نیاکنند.  اعتبار بی جهان را بهها  آن کردیاز رو ریغهر ایده ای 

 .نظریه مهارکند:  می سوم رد نهیبه نفع گز
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 مورد قبول مهار

استفاده  اساسیشده در سه اصل  رفتهیپذ یخارج نظریه مهار استیس کیاز  دیمتحده با االتیا

های  اسطوره دیمتحده با االتیاست. ا کایآمرهای  یجاه طلبی  اصل مربوط به دامنه نیکند. اول

کشور »متحده  االتی، رد کند. اکرده است غیرا که تبل تهاجمی یخارج استیو س برتری

در امور جهان از وثر کارآمد و م تیریمد ییتوانا چنین. همستین هم. ناامن ستین «یضرور

را  یخارج استیس نیمعتبرتر اریمع دیمتحده با االتی، ارا ندارد. در عوض یس یواشنگتن د

، متمرکز است هنیم یکیزیف تیامن یرو شتریکند و ب می لیرا تسه یدنبال کند که تجارت جهان

 کنترل جهان دارد. یبرا یکمتر دغدغهکه  یدر حال

 نیتأم یبرخوردار است که برا یو نظام ی، اقتصادییایجغراف یایمتحده از چنان مزا االتیا

در ها  یو ناآرام یداخلهای  ندارد. به عنوان مثال جنگ یادیز یبه انجام کارها یازیخود ن تیامن

نفت  متیمانند ثبات ق کایمنافع آمر یبرا یحت ایممکن است دردسرساز )غرب آسیا(  انهیخاورم

 یروهاید. ننکن نمی دیرا تهد کایآمر یمل تیوجه امن چی، اما به همضر باشد یوکراسگسترش دم ای

اعزام شوند  ، به آنجایداخل جنگ های نیانتخاب برندگان در ا یتالش برا یبرا دینبا ییکایآمر

ملت سازی بمانند تا ها  در آن مکانها  دهه ایسالها  یبرا نظامیانانتظار داشت که  دینبا چنینو هم

 االتیدوست با ا یندارد. کشورها یمتحده به اتحاد بستگ االتیا تی، امنبیترت نیبه هم کنند.

کنند. مهم است که  می احساس خطر ،به طور بالقوه خصمانه گانیهمسا یمتحده همچنان از سو

از  یناش ینظام دیتهد مقابله بااتحاد  جادیا یجنگ سرد برادر  هیاول زهی، انگمیداشته باش ادیبه 

تسلط بر ای نظیر اهداف بلند پروازانه  ، دنبالها بود که به اعتقاد اکثر آن یشورو ریاتحاد جماه

متحده از اتحاد  االتی، ایهیتوج چنینمتحده بود. امروز بدون  االتیا تیموجود دیاروپا و تهد

از طرف  نگو جها  کند و در عوض خود را در معرض خطر مقابله با بحران می کسب یسود کم

 دهد. می قرار گریدهای  کشور

برخوردار  یاساس تیجهت از اهم نیمتحده از ا االتیا «اتحاد ستمیس»و اصالح  یبازنگر

محافظت از متحدان در برابر  یمتحده برا االتیارتش اهای  نهیاز هز یاست. سهم قابل توجه

، 196۳کند. در سال  می دیینکته را تأ نیکه ا ستین یکس نیدونالد ترامپ اولاست.  ها بیآس

های  نهیپرداخت هز تواند به نمی متحده االتیاصرار داشت که ا یکند افجمهور جان  سیرئ
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 ناتو سهم عادالنه خود را پرداخت یکه کشورها یدر حال ،اروپا ادامه دهد یحفاظت نظام

است که ما از خود  دهیو اکنون زمان آن رس میسخاوتمند بوده ا اریکنند. ما نسبت به اروپا بس نمی

 ایبار متحدان را در اروپا و آس میمشکل تقسها  همه دولت باًیاز آن زمان تقر. میمراقبت کن

 اند.  کرده قیتصد

ع از خود در دفا ی، متحدان برامتحده االتیا یتیترسند بدون تعهدات امن می انیگرا سنت

ای  منطقه یشدن در برابر رقبا میتسل ،را انجام ندهند و در عوض ی، اقدامات کافبرابر صدمات

دوران جنگ سرد های  ، اتحادلغو ی، و حتیرا انتخاب کنند. اما بازساز هیروس ای نیمانند چ

را  هیهمساهای  سلطه آن متحدان توسط قدرت ری، ناگزمدرنهای  تیانعکاس واقع یبرا کایآمر

 ییتوانستند به شرکا می و شکننده ما قبالً فی، متحدان ضعمناسب قینشان نخواهد داد. با تشو

به  یناامنهای  چیو مارپ یحاتیبه مسابقات تسلای  منطقه حرکتشوند.  لیتبد قدرتمندتوانمند و 

 االتی، اشوند می ظاهر یتیمشترک امنهای  چالش ی. وقتستین ویسنارترین  وجه محتمل چیه

که دائماً در  ستین یازیکار ن نیا یکار کند. برا گرانیحل آنها با د یتواند برا می شهیمتحده هم

 .میاتحاد محصور شو

همچنان نگران کننده )داعش(  یمانند القاعده و دولت اسالم یستیترورهای  گروه اگرچه

 شهیباشد. ر یخارج استیس یاصل راهنما کیتواند به عنوان  نمی یستیترور دی، اما تهدهستند

 یدهایتهد ،زمان ، بلکه به مروراست رممکنیغ یعمل ینه تنها به معنا سمیکن کردن ترور

اثبات شد.  یازده سبتامبر بالفاصله پس از حمالت ،باور داشتند یاریبسکمتر از آنچه  یستیترور

 جواب یمداخله مداوم نظامصرفا نشان داده است که  یسمترور هی، جنگ علنیعالوه بر ا

در  یبرتر، حفظ خود یداخل یتیبا ادامه اقدامات امن دیمتحده با االتی، اعوضدهد. در  نمی

را هرجا که ممکن  تیسیترور داتیتهد ،ابزارها ریاو س یپلماسیاستفاده از د، و جبهه اطالعات

 برطرف سازد. ،باشد

 استیدر س عدم مداخله، کنند می استدالل نظریه مهاراز منتقدان  یآنچه برخ برخالف

 االتیمعناست که ا سادگی به اینب نی. استین یانزوا طلب ای ینیعقب نش یبه معنا یخارج

 مناقشات شتریبه جنگ در ب یازیاستفاده کند که ن تیواقع نیدهد و از ا صیتشخ دیمتحده با

مالک کدام  یکه چه کس نباشد نینگران ا ایکشورها ندارد و  ریسا یداخلدخالت در امور  ای

 است. یجنوب نیچ یایدر در رهیکدام جزمالک  ای)غرب آسیا(  انهیدر خاورم ینفتهای  دانیم
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افتد  می که در جهان یاتفاقات شترینکته است که ب نیدرک ا یبه معنا «پذیرفته شده مهار»نظریه 

به  نظریه مهارندارد.  ییکایرفاه حال شهروندان آمر ایمتحده  االتیا تیامن بر یمهم ریتأث

، کند می کشورها مداخله ریمتحده در امور سا االتیا ی، وقتاست که تاکید بر این نکته یمعنا

تلخ و معموالً  در موردشان اغلب بحث و، محدود است اریبس جینتا تیریما در مد ییتوانا

  هزینه بردار هستند.

 یبرا کایاست که آمر یهایمربوط به ابزار تیمحدودپذیرفته شده،  نظریه مهاراصل  نیدوم

 دیبا کایتعامل آمر یکند. ابزار اصل می خود استفاده یخارج استیبه اهداف س یابیدست

، جنگ و مداخله دوم ی. از زمان جنگ جهانینظام یروینه ن باشد ی، تجارت و همکاریپلماسید

 1کنت والتزمتحده داشته است.  االتیا یخارج استیدر س یادینقش ز یبه طور نامتناسب

متحده از  االتی، ا1946سال پس از  یدر حدود س ،به جنگ سرد یبا نگاهکند که  می خاطرنشان

 گرید یدر امور کشورها یشورو ریدو برابر اتحاد جماه باًیاستفاده کرد تا تقر ینظامهای  روش

شده است.  رتریمتحده همه گ االتیا ی، اقدامات نظامپس از جنگ سرددر دوران  مداخله کند.

متحده در خارج از  االتیمسلح ا یروهایمورد استفاده از ن 200از  شیب کنگره قاتیتحق سیسرو

 را نشان داده است.  1989سال کشور از 

 ازیارتش قدرتمند ن کیبه  شهیهم ،و دفاع از خود یبازدارندگ یمتحده برا االتیا اگرچه

نشان دهنده  ،یبه مداخله نظام کایآمر یکنون ادیباشد. اعت راه نیآخر دیاستفاده از زور بااما ، دارد

 نیا انجام یراه برا نیبهتر دیتهد ایجنگ  نکهیاعتقاد به ا چنینبه اداره امور جهان و هم لیتما

 یبرا نظامیصدا است. استفاده از زور  بی مشهور و ی، ارتش ابزار. در واقع، می باشدکار است

دشمنان  و کوچک را بزرگترهای  یریتواند درگ می سمیمبارزه با ترورو  یگسترش دموکراس

 بکشاند. یروزیپ رقابلیغهای  تیمتحده را به موقع االتیکند و ا جادیا یدیجد

ممکن است واشنگتن را  ،«استفاده از زور زهیانگ نظریه مهار» یعنی ،نظریه مهاراصل  اتخاذ

مورد نظر خود را بدست آورد.  جهیتواند نت نمی شهیمتحده هم االتیا ردیملزم کند که بپذ

کار  کی ،ها زمان نیدر بهتر یپلماسید. دآمنخواهد بدست  عیسر شهیهم حاصلسود  چنینهم

 تواند  نمی شهیهم یپلماسی، دمیمشاهده کرد هیسور مانند یکند است و همانطور که در موارد

                                                           
1
. Kent Walts 
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، مداخله دهد می نشان زین هی، همانطور که پرونده سورحل کند. اما ای یریجلوگرا ها  یریدرگ

 االتیا یبرا میمستق یدیتهد هیسور یمتحده نبود. جنگ داخل االتیا یبرا یمعقول نهیگز ینظام

در  ینبوده و مشکالت اساسها  ییکایبه خطر انداختن جان آمر یبرا یدیمطمئناً تهد ومتحده 

متحده نبوده است. در  االتیا یاقدامات نظام قیقابل حل و فصل از طر یبه راحت هیسور

 یو طوالن دیجنگ را تشد هیسورهای  از طرف همه طرف یندگی، مداخله محدود به نماقتیحق

 است. داریصلح پا دیتول دیمختلف به امهای  حجنا انیمذاکرات م قیتشو ،کرد. تنها پاسخ مسئول

آنچه  شتریبه ب یابیدست یراه براترین  میمستق ی، تجارت و همکاریپلماسی، داز همه مهمتر

 شی، افزادوستهای  : روابط خوب با ملت، استخواهند می یخارج استیاز سها  ییکایآمر

. یجهان یاستانداردها نییتع یکار چند جانبه برا ییسطح تجارت سودمند متقابل و توانا

محافظت از  یمتحده برا االتیا یجهان یکنند که حضور نظام می استدالل برتریطرفداران 

المللی  نیبهای  یمتحده و همکار االتیا یتجارهای  استیساما  است یضرور یجهان یبازارها

، بکشد رونیب یبمتحده ارتش خود را از کره جنو االتیمهمتر است. اگر ا اریبسها  ملت نیب

خارج  یمتحده از سازمان تجارت جهان االتی، اما اگر اجارت بدون وقفه ادامه خواهد داشتت

 .افتیکار ادامه نخواهد  نی، اتجارت آزاد خود را کنار بگذاردهای  شود و همه توافق نامه

است.  زیدر هنگام برخورد با موضوعات بحث برانگ راه نیبهتر چنینهم یپلماسید

های  میدولت اوباما تحر .بود یاوباما در مورد برجام مثال خوب رئیس جمهورمذاکرات 

کرد که برنامه  جادیرا اای  کرد و توافق نامه بیچندجانبه ترک یپلماسیرا با د یجهان یاقتصاد

دولت بوش  کردیو رو کردیرو نیعقب انداخت. تقابل ا هرا متوقف و دوباره ب رانیاای  هسته

و چه  ییکای، چه آمریانسان چیو آموزنده است: ه زیکامالً عبرت انگ 200۳در عراق در سال 

 نکرد.  نهیهز یکارزار نظام کی یدالر برا اردهایلیمتحده م االتینرفت. ا نی، از بیرانیا

به نسبت  یپلماسیبه د یشتریب اریتعهد بس، مبتنی بر مهار یخارج زیآم تیموفق استیس کی

 دارد. ازی، نآنچه در دوره ترامپ وجود داشت

بدان  نیخود را ارتقا دهد. ا کیپلماتیدهای  ییو تواناها  رساختیز دیمتحده با االتیا

را صرف آموزش و به ها  و آن ردیرا در نظر بگ یاز بودجه اضاف یاست که مقدار یمعن

 مور. وزارت ادهوشمند کن یسخت کشور یانجام کارها یباتجربه براهای  پلماتید یریکارگ

به دنبال  دیبا کایشود. آمر ایدوباره ساخته و اح "مجدد یسازمانده"پس از  دیخارجه با
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که شامل استفاده هایی  آن ژهیبه و ،باشدالمللی  نیتعهدات بزرگ ب شتریچند جانبه از ب تیحما

 است. ینظام یروین ای یاقتصادهای  میبالقوه از تحر

 یو هنجارهاها  را با ارزش نما یخارج استیاست که س نیا مهار پذیرفته شده سوم اصل

تز . می، هماهنگ کنشود می تیمتحده حما االتیا یاسیتوسط رهبران س یبه طور سنتکه  یآزاد

 قواعدبر  یو مبتن یهنجار تیکرده و شخص بیرا تخر کایآمر یاقتدار اخالق ،)اولویت(برتری

متحده از نظم  االتیا یاست که قدرت نظام نیا کلکرده است. مش فیرا تضعالمللی  نیب ستمیس

، شود می استفاده یکمک به عربستان سعود یبرا ارتش نیکه از ا یکند در حال می تیحما آزادانه

 منیدر  یجنگ اتیارتکاب جنا و عامل جهان یاستبداد میرژترین  افتاده توان گفت عقب می که

 یابتینگروه های از  تیحما )ادعای(با  یتا حد رانیدر برابر ا کایآمر رانهیسختگ استی. ساست

)مانند عربستان سعودی(  یمتعددهای  یکتاتوریاز د ردیگ می می، اما واشنگتن تصمشود می هیتوج

متحده بارها و  االتیکند. ا تی، حماکنند می تیکه به طور معمول از مبارزان خشن خود حما

را از کشتار مردم  شرورهای  میتا رژ استاز زور استفاده کرده  "مداخله بشردوستانه"بارها به نام 

به همان اندازه قابل  ی اقدام کرده است کههای از دولت تیحما اما همزمان به، خود متوقف کند

 .شده اند تیبشر علیه اتیمرتکب جنا هستند وسرزنش 

، آنها را ایجاد کرده اند یحقوقهای  میو رژالمللی  نیب یکه نهادها یآزاد یاصول اساس

 نی، مهمتریجهان سیپلنسبت به نظم  تعصببا  کایارزشمند است. اما آمر و یستودن

، عدم یارض تیکرده است: تمام فیدوم را تضع یپس از جنگ جهان ستمیس نیاهای  ونیکنوانس

المللی  نی، دادگاه ب1986توجه در سال  قابلحقوقی حکم  کی درمداخله و عدم تعرض. 

 ،کاراگوئهیدولت ن هیکنترا عل انیاز شورش تیمتحده با حما االتیاعالم کرد که ا یدادگستر

از  کرد و رددادگاه را  تیمتحده مشروع االتیرا نقض کرده است. االملل  نیاصول حقوق ب

 ،ییکه تحت منطق استثنا یدرست همان نوع پاسخ -دسرباز ز کاراگوئهیبه نپرداخت غرامت 

 و قواعد یآزاد است که توسط مدافعان یستیونالیمجاز است و کامالً در تضاد با سنت انترناس

بین  ستمیمتحده در داخل س االتیکه ا یدر موارد یحت. شود می اعالمالمللی  نیبر نظم ب یمبتن

، 2011گرفته است. در سال  دهیرا ناد ستمیسهای  تی، اغلب محدودکار کرده باشدالمللی 

منطقه  لیتحم یمتحده برا االتیا یناتو به رهبر ینظام اتیسازمان ملل متحد عمل تیامن یشورا

را  یقذاف میرژ طمسلح توس انیدر برابر سرکوب شورش یبیمحافظت از مردم ل یپرواز ممنوع برا
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 رییتغ ،آن یسازمان ملل فراتر رفت و به جا فهیبالفاصله از وظ باًیکرد. اما ائتالف تقر بیتصو

 کرد. پیگیریرا  میرژ

، نقض یآزاد ینظم جهان یو مجر یجهان سیرسد که به عهده گرفتن نقش پل می نظر به

 رئیس جمهورکه  یهنگام .میده  نظم گرانیبه دبا آنها می خواهیم که  است یو ضوابط قواعد

 یزهامر میترسالمللی  نیب عدمحکوم کرد که قوا لیدل نیرا به ا هیروسبه  مهیکراوباما الحاق 

 چراکه جهان مخالفت کردند هیاز بق یاری، بسرا ممنوع کرده است "اسلحه با زور" ینیسرزم

 هی، ترک19۷4. در سال ه بودکوزوو انجام داد 1999همان کار را در جنگ  قاًیمتحده دق االتیا

ساکنان  یقوم یو به پاکساز خود کرد مهیو ضمقرار داد از قبرس را مورد حمله  یادیقسمت ز

متعهد متحد ناتو  کی، اما واشنگتن هرگز خود را به محکوم کردن تخلفات داد مهمنطقه اداآن 

، متحده االتیقابل توجه از ا تیحماکسب ضمن الملل  نیب عدبر خالف قوا زین لی. اسرائنکرد

، ی، جان کرامور خارجه اوباما ریو اشغال کرده است. وز مهیخود ضمفلسطینیان را به قلمرو 

نیستید در  کمیو  ستیدر قرن ب شما"زد: بحران کریمه  نهیدر زم روسیهه انتقاد کردن از دست ب

 رفتار یکامالً جعلی  به بهانه لوب کردن آنغی و مگریبا حمله به کشور د قرن نوزدهم هستید که

به  یکر ی، ادعاانجام شد یجمع یآگاه که با به عراقآمریکا  یرقانونیحمله غ اما با ".دیکن می

 تیرا منحرف کرده و مشروع یآزاد، به اصطالح نظم یاکاریر چنینقانع کننده بود.  یسخت

 کند.  می فیمتحده را تضع االتیا تقدر

محدود شده و با اصول المللی  نیب یکه توسط قواعد و هنجارها یاز نظم جهان هدف

، در تضاد باشدها  ارزش نیکه به طور معمول با ا یخارج استی، با سآغشته شده است یآزاد

 تیاز اندازه بر شخص شی، بکشور جهان نیمتحده به عنوان قدرتمندتر االتیرود. ا نمی شیپ

اساس  ،کشورها ریاز اقدامات سا شیگذاشته است. اقدامات آن ب ریأثتالملل  نینظام ب

 یسازگار تیمز ،یدار شتنیبزرگ خو راهبرد کیکند.  می نییتع راالمللی  نیب یهنجارها

کمتر مداخله  یخارج استی. ساستمتحده و منشور سازمان ملل  االتیا یبا قانون اساس شتریب

 یکه در حال حاضر در آن زندگ میاساساً خوش خ یتیامن یفضا هنه تنها با توجه ب انهیجو

  .کند ایما را احالمللی  نیتواند وجهه ب می بلکه میکن می

 قابل واهداف متوسط  نییتع ،سه اصل نهفته است نیدر ا نظریه مهار یخارج استیس

بر  و غلبهتجارت  قیاز طر یهمکار ،یو مشارکت جهان یپلماسیدادن به د ازیامت ،یابدستی
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 نیچنداز . این رویکرد کنند یرویاز آن پ گرانید میکه انتظار دار یاز رفتار ییو الگو ؛دهایتهد

 نظریه مهارمبتنی بر  یخارج استی، سنیو واضح تر نیاولمتحده است.  االتیجهت به نفع ا

 استیدهد. نخبگان س می را کاهش کایآمر برتری طلبیاز  یناش یمنف ی، عوارض جانبشتریب

 یانسانهای  نهی، اما هززد، اعتراض کردند "فاجعه"برچسب  آنهاکار بر امپ تر یوقت یخارج

بوده  ادیز اریبس زین یدو دهه گذشته از همه طرف سرسام آور بوده است. بار مال یظاممداخله ن

افول آمریکا، دالر برسد.  ونیلیتر 6تواند به  می ییبه تنها سمیترور هیجنگ عل نهیاست: هز

در گرایی  ییکایمتحده در داخل و رشد ضد آمر االتیا یخارج استیبه س یکاهش اعتماد عموم

 است. کایآمر برتری طلبی های نهیهز گرید سراسر جهان از

 یری، انعطاف پذو مداخالت کمتر ینظام یرویجانبه از ن کی، کنار گذاشتن استفاده دوم

 شی، باعث افزادهد می شیرا افزا کایآمر یاخالق هیدهد و سرما می شیرا افزا کایآمر کیپلماتید

در  یو کانادا نقش مهم سیمانند سوئ ییشود. کشورها می رشد صلح یآن براهای  تالش ییکارآ

 یرویدانند که آنها قصد استفاده از ن می کشورها ریسا رایکنند ز می فایاالمللی  نیب یپلماسید

متحده اغلب با مقاومت روبرو شده  االتی، ارا ندارند. در مقابل گرانیبه د ییزورگو یبرا ینظام

 است.

با  ستییتواند و با می و نداردالملل  نیطرفانه در امور ب بی به اتخاذ موضع یازیمتحده ن االتیا

این منعکس کننده  دیآن با یپلماسیدمخالفت کند.  سمیو ترورها  ، جنگنقض حقوق بشر

های  می. تحرستین کاربرد زور غیرنظامیبه کنار گذاشتن انواع  یازین چنینباشد. هم موضوع

هستند. اما، با  یپلماسیدوثر م یاست که ابزارهااثبات شده  ،آنها دیتهد ای ،چند جانبه یاقتصاد

 ژهی، به وستین یسابقه خوبالملل  نیب استیدر س یو اقتصاد یاجبار نظامکاربرد ، سابقه تعادل

 چنینکشور هدف انجام شود. در  یمهم برا اریکه مذاکرات در مورد موضوعات بس یهنگام

، میبرسد که به دنبال آن هستای  جهیاز آنکه به نت شتریب ینظام قدرتاز  یشنا داتی، تهدیموارد

 خواهد شد. شتریو خشونت ب اختالفمنجر به 

مانع  "زیم یاز رو" ینظام یروین حذفرا دارند:  دهیعق نیاز ناظران عکس ا یاریبس البته

وجود  دیتهد ینوع ،خط انیمثال اگر در پا یخواهد شد. برا یپلماسید نهیهرگونه تالش در زم

 نی؟ ابود خودای  هستههای  متحده در مورد برنامه االتیبه مذاکره با ا لیما یکره شمالآیا ، نداشت

شود محدودتر از آن است که  می که اعمال ی، اما تعداد موارداست یمنطق یمنطق به طور انتزاع
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پاسخ از ای  ؟ بخش عمدهه استبودای  به دنبال سالح هسته یکنند. چرا کره شمال می ادعا یاریبس

داشته  یو همکار یپلماسیبه دتری  قیمتحده تعهد عم االتیمتحده بود. اگر ا االتیاز ا ترس آن

 خواهند داشت.ای  به بازدارنده هسته یکمتر ازی، دشمنان بالقوه نباشد

 االتیکمتر گسترده به ا یخارج استیبرنامه س کیاست که  نیا نظریه مهار تیمز نیسوم

 صرفه جویی نیکاهش دهد. ا یقابل توجه زانیرا به م ینظامهای  نهیهزدهد تا  می متحده اجازه

 یدفاع بودجهاز  یمیداد. بخش عظاختصاص متحده  االتیا یبازساز تیفور هتوان ب می را

مداوم از مبارزات در  تیحما ملهاز جمداخله به طور منظم در خارج از کشور  یبرا کایآمر

 شود. هزینه میدر سراسر جهان  ینظام گاهی؛ و صدها پاگرید ی، و جاها، افغانستان، عراقهیسور

 عقبو  سمیترور هیجنگ عل ینظام جایگاه، خاتمه دادن به های نظامیرویساختار ن یساز نهیبه

ساالنه  ،کایآمر تیدر امن یگونه کاهش چیبدون ه تواند می کایآمر غیرحیاتیی ها گاهیاز پا یننشی

 کند. ایجادصرفه جویی دالر  اردیلیصدها م

اصالحات  یکنگره و افکار عموم یبرا یخارج استیروند س یساز شفاف یبرا چنینهم

با قرار دادن ها  دهیمعتقد است که مطبوعات آزاد و بازار ا مردم ساالری یالزم است. تئور

و بحث و  یتحت بررس یدولتهای  استیو عملکرد نهادها و س یاسیرهبران سهای  استدالل

جمهور و  ی، روساگریداشته باشند. از طرف د یبهتر استیکنند تا س می کمکها  نظامگفتگو به 

 که انجام ییدهند تا مجبور نباشند در مورد کارها می حیرا ترج ی، اغلب پنهان کارپنتاگون

، پاسخگو باشند. رود می شیکه اشتباه پ ییدرمورد کارها ایدهند  حیتوض ،آن لیدل ای، دهند می

پنتاگون و کاخ  یباشد. وقتهمراه  یدموکراس مقاومتبا  دیبا یرجخا استیدر س کردیرو نیا

 ؟ستیآنها چ تیمأمور ای هستندتعداد سربازانشان در خارج از کشور چقدر  نکهیاز گفتن ا دیسف

 .میمشکل دار کیبه وضوح یعنی امتناع می ورزند، 

به حر. بودکشور همسو خواهد  یکلهای  محدودتر با ارزش یخارج استیس کی، سرانجام

 یاخالق یبه رهبر یدولت در داخل و بهبود اعتماد عموم به از حد شیب قدرت نظریه مهار

و سالمت  کایآمر یخارج استیس نیعاقالنه به ارتباط ببطور  انگذارانیکند. بن می کمک کایآمر

 یرویو استفاده از ن یدر نقش هژمون جهان یدر داخل اشاره کردند. باز ییکایآمر یدموکراس

را  یآزاد یاز هنجارها یرویپ رویکرد ،در خارج از کشور یمل "منافع" یریگیپ یبرا ینظام

 شی، به نوبه خود باعث افزایجمهور استی، رشد ناسالم قدرت رحال نیکند. در ع می فیتضع
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و تهدید آزادی های مدنی در  یخارجهای در کشور دخالتمداخله و  یبرا کایآمر التیتما

 .شده استداخل 

متحده در  االتیدر مفهوم نقش ا رییصرفاً به تغ یدار شتنیخومهار و به  برتریتز از  رییتغ

 اجرایبا  دیدارد. کنگره با ازین کایآمر یاصول قانون اساس یایاحبه ، بلکه محدود نیست جهان

 اراتی، اختیخارجهای  یریدر درگ رمشارکت کشو نییماده اول در تعخود مندرج در  تیصالح

 یجمهور بدون گرفتن مجوز واضح برا یکند. اغلب اوقات روسا مهاررا  هیجانبه قوه مجر کی

قوا در  کیتفک تضعیفنه تنها باعث  هیرو نیااند.  را انجام دادهآن  ینظام اتیو عملانجام جنگ 

کشور  یخارج استیحاصل کنند که س نانیاطم اینکها از ر  ندگانیشود بلکه نما می یقانون اساس

 .باز می دارد ،است یعموم ارادهمنعکس کننده 

فرمانده کل قوا  کی یاست که حت نیکند ا می ترامپ ثابت یجمهور استیآنچه ر ،وجود نیا با

 یاز آنها شانه خال تواند نمی یمنزجر است به راحت یسلطنت تعهدات باصطالح ریاست جمهوریکه از 

 یازهاین شیاز پ یهرگاه کشور"نوشت: ای  در مقاله، یاسی، دانشمند علوم س1سی. رابرت جروکند

 . داشتمشکل خواهد با نقش کوچکتر  در سازگاری، دوش رقدرت بزرگ برخوردا کی

 تصدی بهترین نمونه برای تبیین خطرات، مقام در کشور نیدونالد ترامپ به باالتر صعود

های  یاز نگران یاریبسبا . ما دارد ختهیقدرت لجام گساست که  یجمهور استیرمسند 

 یممکن است برا یجمهور ترامپ چه کار سیرئ نکهیراجع به ا یخارج پژوهشی اتموسس

المللی  نیب ستمیثبات س یتواند برا می امر نیا چقدرمتحده انجام دهد و  االتیا یخارج استیس

 است مدهآ کایآمر یلحظه تک قطب یترامپ در انتهارسد  می به نظرهم نظر هستیم. ، مضر باشد

 دیتجد یبرا مضاعفی لیمتحده دل االتیقدرت ا افول. (دوران پساآمریکا آمریکا آغاز شده است)

در حال  طیشرابا  یسازگارجهت  (مداخله نظامیبا  راهبرد برتری)بزرگ ما  راهبردنظر در 

 است. ،یچند قطب ندهیجهان به طور فزا کیدر  رییتغ

قهرمان آن خواهد شد؟ یاست. چه کس نظریه مهارحل  راه

                                                           
1
. Jervis Rabert 
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