راهبرد کالن آمریکا در دوره ترامپ:
درسهایی برای ایران
امین پرتو



مقدمه
روی کار آمدن دونالد ترامپ مباحث متعددی را در زمینه آینده «راهبرد کالن» ایاالت متحده و
تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور برانگیخته است .تشخیص ماهیت و کیفیت راهبرد کالن
آمریکا در دوره ترامپ و احتمال پایداری یا دگرگونی آن در آینده ،در فهم س یاس ت خارجی
ایاالت متحده و آمادگی در برابر روندها و رویدادهای متأثر از آن دارای اهمیت اس اسی است.
به خص وج جمهوری اس المی ایران در مواجهه با اقدامات ترامپ در زمینه خروج از برجام،
اعاده تحریم ها و فش ار همه جانبه ،به میزان بیش تری عالقه مند به درک راهبرد کالن ایاالت
متحده در حال و احتمال دگرگونی آن در آینده خواهد بود .یادداش ت راهبردی حاضر با مرور
برخی آثار منتش ر ش ده در حوزه دانش گاهی در آمریکا به بررسی راهبرد کالن آمریکا در دوره
ترامپ و تحوالت احتمالی آن در آینده به خصوج در رابطه با ایران پرداخته است.

الف .دونالد ترامپ و راهبرد کالن آمریکا
«هیچ دکترین ترامپی وجود ندارد»؛ «دکترین ترامپ این است که از دکترین پیروی نکنید»؛ «ترامپ
یک بازیگر عقالنی نیست»؛ «آبله آمریکایی ترامپ» (کنایه از یک دفعه بودن و ناگهان دچار شدن)
 همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  11پاییز 97

412

و «ترامپ آماده می ش ود تا از نداشتن یک راهبرد کالن افسوس بخورد» .اینها تیترهای فارین افرز،
فارین پالیسی ،نیویورک تایمز و دیگر نشریات تاثیرگذار سیاسی آمریکا است .دو پرسش کنونی و
بس یار مهمی که محافل فکری در آمریکا در مورد راهبرد کالن آمریکا مطرح می کنند این است که
اوال آیا ترامپ یا هر رئیس جمهوری دیگر آمریکا می تواند برای قرن  12یک راهبرد کالن طراحی
کند؟ و دوم اگر نتواند چنین کند پیامد آن چه خواهد بود؟ پیتر دومبرووس کی و سیمون رایش ،با
طرح این س اال که «آیا ترامپ ص اح

یک راهبرد کالن است؟» بر آنند که مباحث فعلی در این

باره که رهبری رئیس جمهوری در راهبرد کالن آمریکا تعیین کننده اس ت خطا اس ت .به باور این
دو ،هیچ رئیس جمهوری آمریک ا دیگر نمی توان د ی ک راهبرد کالن مد نظر خود را برگزیند .در
زمان جنگ س رد ،اندیشه «رئیس جمهور جدید ،دکترین جدید» صحت داشت اما در شرایط فعلی
چنین اندیش ه ای فاقد اعتبار اس ت .راهبرد کالن آمریکا دیگر به کیفیت رهبری ش خص رئیس
جمهور ارتباطی ندارد .تحوالت رخ داده در محیط بین المللی ،بی نظمی و نوس ان در این محیط،
بزرگ شدن و توسعه بوروکراسی امنیت ملی آمریکا و الزامات ایجادشده به وسیله نیازهای عملیاتی
متنوع به وض عیتی منتهی ش ده که دیگر رئیس جمهوری در تعیین این راهبرد کالن تعیین کننده
نباشد (.)Dombrowski and Reich, 2017: 1014
این نکت ه در ش ک ا

می ان آنچ ه رئیس جمهوری آمریکا می گوید و آنچه در عمل اجرا

میش ود ،به خوبی دیده میش ود .آمریکا دارای «تداوم راهبردی» اس ت که دوره ترامپ شکا
میان تداوم و کوش ش رئیس جمهوری برای تغییر آن را نش ان میدهد ( Dombrowski and

 .)Reich, 2017: 1015ترامپ همچون هر رئیس جمهور دیگر آمریکا ،در وض عیتی گرفتار
آم ده که در آن میزان آزادی عمل رئیس جمهور برای اعمال راهبرد کالن مد نظر خود بس یار
محدود اس ت .آمریکا ناگزیر از کاربرد راهبردهای چندتایی و به ص ورت همزمان گاه متناق
در موضوعات متفاوت اما شبیه به هم است .در این موارد هم دشواریهای عملیاتی که از سوی
بوروکراس ی تعیین تکلیف می ش ود ،بس یار بیش تر از خطابه ها یا اصول اعتقادی رئیس جمهور
موثر اس ت .برای ترامپ ،راهبرد ،از نوع کالن آن چندان معنایی ندارد بلکه بیشتر زمینه محور و
در نتیجه پیش امدمحور اس ت ( .)Dombrowski and Reich, 2017: 1016جنبه غیردولتی
یافتن تهدیدها ،چندالیه ش دن تهدیدها و نامتقارن ش دن آنها س ب

شده معمایی نظامی -امنیتی
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برای آمریکا شکل بگیرد که حاصل آن گونه گونی راهبردهای آمریکا در زمینه یک راهبرد کالن
«اول آمریکا» است)Dombrowski and Reich, 2017: 1018( .
هال براندز ،تحلیلگر دیگری که پیش تر در س الهای قبل تالش خود را بر تش ریح راهبرد
کالن آمریکا از جنگ دوم جهانی به این س و متمرکز کرده بود ،بر این باور اس ت که س یاس ت
خارجی مورد نظر ترامپ فاقد س اختار اس ت ( .)Brands, 2018: 143در حالی که س یاس ت
خارجی آمریکا در هفتاد س ال گذش ته س اختن جهان بود ،اکنون وضعیت بر عکس شده است.
روی کارآمدن ترامپ چیزی جز انقالب در راهبرد کالن آمریکا نیست .باور ترامپ آن است که
س یاس تهایش ،قدرت و ثروت و و استقالل عمل آمریکا را به حداکثر آن میرساند .براندز اما
بر این باور اس ت که این روش ،سب

میشود نظمی که مایه اصلی این قدرت بوده ،تضعیف و

ج ایگاه ابرقدرتی آمریکا نابود ش ود .نظام جهانی که آمریکا رهبری می کرد (البته در قیاس با
نظم های جهانی پیش از خود) ص لح گرا ،خالق ثروت و دموکراتیک بود .قدرت آمریکا چنین
امکانی را می داد که ایاالت متحده بتواند بدون چش م داش تی به جهان و بدون نگرانی از دیگر
بازیگران این اهدا

را تعقی

کند .این قدرت چنان عظیم بود که حتی به روزگار جنگ س رد

هم ،جه ان چندان دوقطبی نبود و در عمل تک قطبی بود .آمریکا همواره در آن دوران و پس از
خاتمه جنگ س رد به دنبال ایجاد جهان ش کوفایی بود که در آن آمریکا هم ش کوفا باش د.
اتح اده ای نظامی برای تامین امنیت در نقاط کلیدی جهان ،تکیه بر رفاه و ثروت جهانی مانند
رف اه و ثروت ملی و ت أمین ک االه ای امنیتی مثل آزادی دریاها و رهبری در مقابله چالش های
جهانی ،ابزارهای اعمال نظم آمریکایی را تشکیل میداد (.)Brands, 2018: 145-146
چنین بود که ش رکای آمریکا از عق کش یدن آمریکا از مقام رهبری هژمونی و س رکردگی
جهانی واهمه داش تند .این مس اله دالیل ایدئولوژیک را هم همراه خود کرده بود :تصادفی نبود
که پایدارترین دوس تی ها و اتحادهای آمریکا با دموکراس ی ها بود .آمریکا میان دموکراس ی و
امنیت پیوندی برقرار کرده بود و حمایت از دموکراسی بدل به قدرت نرم آمریکا شده بود .حاال
اما اگر دین آچسون (وزیر خارجه ترومن و از مبدعان ناتو) شروع کننده ایجاد سیستم آمریکایی
س یاس ت خارجی بود ،ترامپ می رود تا ویرانگر آن باش د .حمایت گرایی اقتص ادی و وض
تعرفه های س نگین ،چشم پوشی از حمایت از دموکراسی و ستایش از اقتدارگرایان ،ناسیونالیسم
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و بیگانههراس ی و بدبینی به جهان خارج ،آن اص ولی اس ت که راهنمای فکری ترامپ اس ت.
ترامپ باور دارد که سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد چیزی جز پولدار کردن جهان به
خرج آمریکا نبوده اس ت .این نگاهش آنجا مش خص می ش ود وقتی که می گوید که با پوتین
میتواند همکاری کند ،اس د ش ریک آمریکا در مبارزه با تروریسم است یا اینکه به پوتین بسیار
بیش تر اعتماد دارد تا به کس ی مانند مرکل که رهبر کشوری دموکراتیک است .البته ترامپ ثابت
کرده که اگر بیش تر بداند و مورد توجیه قرار گیرد ،تغییر موض می دهد .گرچه او تندرو و افراد
مورد اعتم ادش م انن د خودش بودن د ام ا انبوهی از میانه روها و عقال هم در جم اطرافیانش
حض ور دارند .برخی مواض

او به جریانهای اص لی راهبرد کالن آمریکا وفادار مانده اس ت:

تقوی ت ن اتو در اروپ ا (در مق ابل برخی تهدیدهایش مبنی بر خروج از ناتو!) و تداوم رویکرد
اوباما در مبارزه با تروریس م و تغییر موض در مورد اسد (از یک شریک در مبارزه با تروریسم
تا حیوان نامیدن او و دو بار حمله موش کی به سوریه در حالی که اوباما دست به چنین اقدامی
نزد) حکایت از این تعدیل مواض
احی ای روش ه ای کس

ترامپ دارد .اخراج افرادی همچون استیو بنن ،خودداری از

اطالع ات ب ا ش کنجه ،ناتوانی در لغو نفتا ،عدم موفقیت در لغو

تحریم های روسیه با مقاومت جدی کنگره و بدنه وزارت خارجه در کنار عدم خروج از سوریه
و تداوم حض ور نظامی در این کش ور ،نش ان می دهد که نه او می تواند چندان که می خواهد
تندروی کند و نه س یس تم در برابر او چندان دس ت و پا بسته است (Brands, 2018: 148-

.)149
تنش میان آنچه ترامپ آن را نمایندگی میکند (ناس یونالیس م و اوّل آمریکا) با آنچه بوروکراس ی
س یاسی -امنیتی حامی آن است (یعنی سنت بین الملل گرایی لیبرال) خود را در سند استراتژی امنیت
ملی  1122آمریکا جلوه گر س اخته؛ جایی که آغوش باز برای جهانی ش دن کلینتون ،تغییر شکل دادن
کش ورهای بوش و جهان گرایی اوباما به روش نی رد ش ده؛ اما دوش خصیتی بودن سند و تنش میان
ایدههای ترامپ با س نتگرایی تشکیالتی مشهود است .واق گرایی اصولگرا که در این سند به عنوان
اص ل هدایتگر س یاس ت خارجی آمریکا معرفی ش ده به عنوان «جهانبینی دولت محور مبتنی بر
نتیجه و نه مبتنی بر ایدئولوژی» توضیح داده شده است (.)Ettinger, 2018: 475-478
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ترامپ به بازی با حاص ل جم مثبت باوری ندارد .ایده «دنیا برنده ،آمریکا برنده» که خود
را در تجارت آزاد ،س ازمانهای بینالمللی و اتحادس ازی نش ان میداد با «بازی با حاصل جم
ص فر» که طی آن دنیا برنده و آمریکا بازنده است ،عوض شده است .ترامپ صراحتا به «صدای
ناهنجار جهانی ش دن» اش اره کرده؛ آنچه در مورد تجارت و آفرینش ثروت میگوید مش ابهت
عجیبی به رویکرد مرکانتلیس ت ها دارد یعنی کوش ش برای به حداکثر رس اندن ص ادرات و
کمکردن واردات و انباشت ثروت در داخل کشور .ترامپ و همراهانش و ای بسا برخی نخبگان
جدیدی که در قوه اجرایی جاگیر ش ده اند دیگر باوری به «جامعه جهانی» ندارند .آنان قائل به
«میدان جهانی» هس تند .در جامعه جهانی ،نف دوجانبه وجود داش ت اما در میدان جهانی ،تنها
برندگان و بازندگان وجود دارند .پس باید کوش ید از بازندگان نبود .ترامپ با خروج از توافق
مقابله با تغییرات اقلیمی پاریس ،پیمان همکاری ترانس-پاس فیک و برجام کوشیده تا آمریکا از
ب ازن دگ ان نب اش د .آمریک ا در مورد رابطه با متحدانش هم ،یعنی متحدان همیش گی که از
دموکراس ی ها بوده اند هم تجدید نظر کرده :ایمان مش ترک به ارزش های دموکراتیک و دیدگاه
مش ترک نس بت به نظم بین المللی با نظرگاه جدیدی رویارو ش ده که اتحادهای آمریکا را بد
می داند زیرا هزینه و ریسک تحمیل می کنند؛ آمریکا به جای اتحادهای دائمی با دموکراسی ها و
نزدیک ترین متحدانش ،به س یاست هایی موقت و نه دائمی در برابر آنها و همه کشورهای دیگر
نی از دارد .آمریک ای ترام پ ،به اطمینان دادن به متحدانش چندان میلی ندارد و بیش تر از این
می پرس د که اتحاد چگونه می توانند پول ها را به آمریکا بازگردانند؟ این پول پرستی ،خود را در
این س خنان ترامپ هم نش ان می دهد که «دخالت س یاسی ،آمریکا را از تجارت باز می دارد» یا
اینکه «آمریکا از دخالت در امور دیگران س ودی نمیبرد» .حمایت آمریکا در گذش ته از حقو
بش ر ،ص رفا ایدئولوژیک نبود .آمریکا با حمایت از دموکراسی و حقو بشر ،ابزاری دارد که نه
روس یه و نه چین و نه هیچ یک از رقبای آن (حتی کش ورهای اس تعمارگر سابق مثل بریتانیا و
فرانسه) هم ندارند .تحوالت سیاسی دموکراتیک ،جهان را بیشتر مطابق با مناف آمریکا میکند و
در حقیقت چنانکه در دوران جنگ سرد به وضوح مشهود بود ،دموکراسیخواهان کارکرد ستون
پنجم در قل

اتح اد ش وروی را (ب ه تعبیر براندز) داش تند .اما ترامپ که حاال به «برخورد

تمدنها» اشاره میکند به تبریک به پوتین به خاطر پیروزی در انتخابات ،اردوغان به سب

بردن

411

رفراندوم پر از حر
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و حدیث یا رودریگو دوترت (رئیس جمهوری فیلیپین) به سب

سیاست

کشتار قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر متمایل است.
آمریکا از زمان جنگ دوم جهانی به این سو (مقابله با آلمان نازی ،تهاجم کره شمالی به کره
جنوبی ،مقابله با اختالل در مس یرهای دریایی توس ط ایران و لیبی ،اش غال کویت توسط عرا ،
بازس ازی اقتص اد جهانی ،جنگ با تروریس م جهانی ،مقابله با تغییرات اقلیمی) نقش اول و
رهبری کننده را داش ته حاال اما ترامپ خواهان کنار کشیدن آمریکا است« .هر کسی که میتواند
خود را نجات دهد!» ( )sauve qui peutهر کش وری باید به فکر خودش باش د و خطرات و
بحران ه ای پیش رویش را ب ا هزینه خود رف و رجوع کند .به باور براندز ،آمریکا در حالی از
مش کالت جهانی کنار می کشد که هم کشورهای لیبرال-دموکراتیک مثل آلمان و ژاپن از ایفای
نقش رهبری ناتوان هس تند و هم کش ورهای غیرلیبرال مانند روس یه (در مبارزه با تررویسم) و
چین (در جهانی شدن و مقابله با تغییر اقلیمی) نقش رهبریکننده را ایفا میکنند.
ممکن اس ت رفتارها و تص میمات ترامپ اینگونه به ذهن متبادر کند که او مثل ریچارد
نیکس ون ،گونه ای از راهبرد «مرد دیوانه» ( )Madman Strategyرا برگزیده :اینکه به طرزی
غیرقابل پیش بینی ،دائما غافلگیرکننده و بر اس اس فری

عمل کند .براندز می پذیرد که ترامپ

نش ان داده که غیرقابل پیش بینی بودن ،احتماال به طرز مناس

تری می تواند مناف آمریکا را

تض مین کند .اما این روش ،چنانکه به خص وج در رابطه با ایران و کره ش مالی نشان داده هر
چه بیش تر می تواند اعتبار ایاالت متحده را مخدوش س ازد و موجبات بی ثباتی را فراهم آورد.
اینکه واش ینگتن اکنون محل ص دور بیثباتی به س راس ر جهان اس ت به همین س ب

است که

آمریکا بی اعتباری هر تعهد و قول خود را نش ان داده اس ت .وقتی چنین باش د چگونه ممکن
است که دیگر رهبری یا هژمونی آمریکا پذیرفته شود؟ موفقیتهای آمریکا پس از جنگ جهانی
دوم در اجرای طرح مارش ال ،تش کیل ناتو ،کاهش خش ونت و جنگ در اروپا ،ممانعت از
گس ترش سالح هسته ای ،اتحاد مجدد دو آلمان و در نهایت شکست کمونیسم ،با رهبری مورد
پ ذیرش متح دان ،مهارت تعیین کننده دیپلماتیک و کارآمدی نظامی به دس ت آمد؛ اما ترامپ
عمال در حال از میان بردن دو جزء اول است.
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ترامپ در اجرای طرح و برنامهای که برای س یاس ت خارجی آمریکا داش ت و اس تیو بنن،
مرشد او در این مسیر بود توفیقی نداشت .بنون امید داشت ترامپ بخش اداری دولت فدرال را
نابود کند .ترامپ هم از ابتدا از خرابکاری دولت عمیق ( )Deep Stateعلیه خود دم می زد؛ او
افراد س ی.آی.ای را با نازیها مقایس ه و بودجه وزارت خارجه را  01درص د کم کرد و فرآیند
سیاسی داخلی را دچار بن بست کرد .ترامپ ،به باور براندز ،از درک مزیت راهبرد کالن آمریکا
پس از جنگ س رد ناتوان اس ت .اتحادهای آمریکا با متحدانش به قدر کافی نهادینه ش ده اند و
س یس تم تجارت بین المللی به قدر کافی توس ط اس تحکام داخلی و حمایت از جان

دیگر

قدرت های اقتص ادی جهان دارد .خطر ترامپ در تغییر راهبرد کالن آمریکا نیس ت بلکه در
ص دمه و آس ی

زدن به آن اس ت .مثال خروج از برجام یا توافق پاریس نش ان می داد که این

اقدامات به ص ورت فزاینده هر تالش آمریکا برای س ازمان دادن توافقی در آینده در باب هر
موضوعی را بیهوده خواهد کرد.
اگر آمریکا به اعمال رهیافت هابزی در س یاس ت خارجی خود مبتنی بر نف یک جانبه
خویش ادامه دهد ،از خود تص ویر یک «هژمون خطرناک» را خواهد س اخت .این در حالی
است که حتی بلندپروازانهترین دیدگاهها مبتنی بر برتری آمریکا این نکته را پذیرفته بودند که
آمریکا باید از مناف جوام صنعتی دیگر حمایت و دفاع کند تا آنان با ایاالت متحده مخالفت
نکنند.
وض عیت کنونی نظام جهانی ،با دوران جنگ س رد و پس از آن ،تفاوت زیادی برای آمریکا
دارد .همین تف اوت هم ترام پ را قابل فهم می کند .به باور برخی ،ترامپ طراح یک راهبرد یا
راهبرد کالن نیس ت بلکه پاس

و واکنشی به یک وضعیت است .ترامپ در سال اول حکومت

خود هیچ اثری از وجود یک راهبرد کالن را نش ان نداده با این حال نش ان داده که آمریکا در
لحظه حس اس انجام محاسبات راهبردی است .تشکیک در مطلوبیت نظم لیبرال جهانی ،آزادی
تجارت ،من کاربرد زور ،مطلوب بودن دموکراسی ها به عنوان بازیگران دوست و کارکرد نهادها
و اص ل همکاری ،مورد بازاندیش ی جدی آمریکا واق ش ده اس ت .ترامپ نماینده جنبش
ش هروندان کم مهارت ناراض ی اس ت که از اثرات جهانی شدن و توسعه فن آوری که حاصلش
گزاره «تولید بیش تر ،کارگر کمتر» است صدمه دیده اند .مساله فقط اقتصاد نیست :با همین روند
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مه اجرت از خ ارج ،س ال  1122آمریک ا دارای یک نژاد-قومیت دارای اکثریت نخواهد بود.
هویت ایاالت متحده به عنوان کش ور واس پ ها (سفیدپوستان انگلوساکسون پروتستان انگلیسی
زبان) دچار تحولی اس اس ی خواهد ش د .ترکی

وض عیت اقتص ادی دش وار برای مردم عادی

آمریکا و تحقق هش دارهایی که هانتینگتون در «ما کی هس تیم؟» داده بود س رنوش ت س یاست
داخلی آمریکا را رقم می زند .آینده س یاس ت خارجی آمریکا و نهادهای تعیین کننده آن چیزی
جز آینده ثبات س یاسی داخلی آمریکا نخواهد بود (Lissner and Rapp-Hooper,2018: 7-

 .)16به باور برخی عدم توافق داخلی میان ش هروندان آمریکایی بر سر راهبرد کالن این کشور
و اینکه ش هروندان همیش ه «کَره را به توپ ترجیح می دهند» آینده س یاست خارجی آمریکا را
تعیین میکند (.)Lin, 2016:18

ترام پ اگر راهبرد کالنی داش ت ه ب اش د قطع ا انزواجویی نیس ت .او یکجانبه گرا،
ناس یونالیس ت و معتقد به عملی بودن زور اس ت و اعتقادی به چندجانبه گرایی و همکاری،
بین الملل گرایی و اثربخش ی مذاکره و گفتگو ندارد .او به دولت ها و حاکمیتش ان بیشتر باور
دارد ت ا مردم ،قدرت نرم و ارزش ها .راهبرد کالن «اول آمریکا» از این رو به واق گرایی ،آن
هم در خام ترین ش کل آن بس یار ش بیه اس ت .قدرت آمریکا تا دس ت کم چند دهه آتی،
جایگزینی نخواهد داش ت و تازه اگر هم داش ته باش د به س ب

فقدان عنص ر معنوی-

ایدئولوژیک ،با پذیرش و هماهنگی س اختاری مواجه نخواهد ش د .به همین س ب

پیشنهاد

برخی تحلیل گران ،لزوم پدید آمدن نس ل جدیدی از راهبرد کالن برای ایاالت متحده است.
لیس نر و راپ -هوپر ،از متفکران روابط بین المل ل دعوت می کنند تا بنیادهای فکری نظم
جدید را تدوین کنند .س ه چالش عمده نظم جدید جهانی و در نتیجه و مرتبط با آن راهبرد
کالن جدید برای ایاالت متحده این موارد خواهد بود :اول؛ آیا نظم لیبرال با وجود دولتهای
غیرلیبرال نیرومند که قدرت نمایی می کنند امکان پذیر اس ت؟ دوم؛ نهادهای امنیتی با تغییر
چهره منازعات خشونت بار و تهدیدات امنیتی باید چه تغییراتی کنند؟ سوم؛ فضای همکاری
میان دولت ها در ش کل جدید خود و با توجه به تراکم و تنوع تهدیدات امنیتی ،باید چگونه
شکل بگیرد که نه «سواری مجانی» رخ دهد و نه اینکه نظم جهانی فروبپاشد ( Lissner and

.)Rapp-Hooper, 2018: 15-21
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ب .درسهایی برای ایران
تردیدی نیس ت که برای آمریکا ،مساله ایران در قیاس با اهمیت مسائلی همچون قدرت گرفتن چین،
اقدامات روس یه ،اقتص اد جهانی ،تغییر اقلیمی و بازتعریف مناس بات با اروپا و یا حتی همس ایگانش
(مکزی ک و ک ان ادا) اهمی ت فرعی تری دارد .اهمی ت راهبردی خ اورمیانه برای آمریکا کاهش یافته
اس ت .اما آمریکا در خاورمیانه همچنان درگیر باقی خواهد ماند .بخش ی از مس اله به نفوذ عظیم
اس رائیل در سیاست داخلی آمریکا مربوط است .اسرائیل مخالف برجام بود و تا خروج آمریکا از آن
دمی از پای ننش س ت .به عالوه ترامپ و حلقه ای از افراد پیرامون او ،برجام را برای آمریکا توافقی
زیانبار می دانس تند .به باور آنان ،با برجام ،ایران از منگنه فش ار راهبردی خارج شده و به توسعه طلبی
در همه جای خاورمیانه دس ت زده؛ با خاتمه نس بی جنگ داخلی سوریه و تثبیت وضعیت آن (یعنی
ماندن اس د در قدرت) ایران از فش ار ناش ی از این بحران هم خالج ش ده؛ بنابراین آمریکا نیازمند
ترتی

دادن روندی برای تحت فش ار قرار دادن مجدد ایران اس ت .این خواس ته اس رائیل هم بود.

ترامپ با خروج از برجام ،هم با میراث اوباما تس ویه حس اب کرد و هم کوش ید ایران را به تنگنا
بیافکند .اگر اوباما با امید تحمیل برجام های دو و س ه ،تن به برجام هس ته ای با ایران داد ،ترامپ و
حلقه پیرامونش ،احیای مهار راهبردی ایران را دس تاورد خود میدانند .به باور آنان ،س ل

توان ایران

از تاثیرگذاری منطقه ای با فش ار اقتص ادی و تحریک داخلی حاص ل می شود .این حلقه پیرامونی که
عالقه فراوانی هم به مطالعه آثار مربوط به س یاس ت های رونالد ریگان و فروپاشی شوروی دارند ،از
ص بر بلندمدت در اثر گذاش تن فشار بر ایران سخن میگویند .آمریکا هیچ عجلهای در برخورد تندتر
با ایران ندارد ،مگر اینکه ایران با دس تیابی به سالح هستهای ،اخالل در مسیرهای دریایی بینالمللی یا
حمله مستقیم به نیروهای آمریکایی ،از خطوط قرمز آمریکا فراتر برود.
همه س عی حلقه ترامپ این اس ت که رویکرد خود در قبال ایران را پایدار و جایگیر کنند.
آن ان به دنبال دفن برجام به ص ورتی هس تند که هیچ کس نتواند آن را احیا کند .آنان به امید
تحوالت داخلی ایران هم هس تند اما چیزی که بیش از دیگر موارد به آن امید دارند وارد ش دن
تنش در رابطه ایران با جهان به س طحی اس ت که دیگر با روش های متعار

دیپلماتیک قابل

حل نباش د .آمریکا میکوش د دس ت خود را برای انتخابهای مختلف باز بگذارد .آمریکا قص د
دارد ایران را در ی ک تنگنای راهبردی که حاص لش محدودیت حرکت هاس ت ،قرار دهد؛ این
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خواهد شد ایران با دوگانه های تصمیم گیری مواجه شود که هر کدام

از آنها به نحوی مطلوب آمریکا خواهد بود .در میان نوش ته هایی که درباره راهبرد کالن آمریکا
در دوره ترامپ به آن اش اره ش د ،توجه بسیار اندکی به ایران شده و در مورد اسرائیل نیز هیچ
اش اره ای نشده است .این موضوع معانی مهمی دارد .آمریکای ترامپ و حتی پس از ترامپ ،در
هر موردی تص میمی بر اس اس منطق «اول آمریکا» بگیرد ،در مورد اس رائیل و ایران چنین
تصمیمی نخواهد گرفت .اسرائیل هیچ نف راهبردی برای ایاالت متحده ندارد و تنها هزینه های
مالی و حیثیتی و س یاس ی دربردارد .اما این به هیچ رو به آنجا نخواهد انجامید که آمریکا در
خاورمیانه به جای س یاس ت «اول اس رائیل» ،س یاست «اول آمریکا» را پیش بگیرد .به جز اینکه
آمریکا در مورد ایران همچنان از اس رائیل تاثیر خواهد پذیرفت ،آمریکا خود نیز به دنبال حل و
فص ل مس اله ایران است .حل و فصلی که در آن انبوهی از انتخابها میتوانند مد نظر باشند و
«مرد دیوانه» به اقتضای زمان یکی از آنها را برگزیند .آمریکا به هر حال ،در مورد ایران در حال
در پیش گرفتن یک «تداوم راهبردی» اس ت که جای فقدان راهبرد یا «درگیری واکنش ی» را
خواهد گرفت.
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