
 

 

 در دوره ترامپ: یکاراهبرد کالن آمر

 یرانا یبرا ییهادرس
 

 امین پرتو
 

 مقدمه
متحده و  یاالتا« راهبرد کالن» یندهآ ینهرا در زم یکار آمدن دونالد ترامپ مباحث متعدد یرو

اهبرد کالن ر یفیتو ک یتماه یصاست. تشخ یختهکشور برانگ ینا یخارج یاستآن بر س یرثأت

 یخارج یاس  تدر فهم س   ینده،آن در آ یدگرگون یا یداریدر دوره ترامپ و احتمال پا یکاآمر

است.  یاس  اس یتاهم یثر از آن داراأمت یدادهایدر برابر روندها و رو یو آمادگ حدهمت یاالتا

خروج از برجام،  ینهدر مواجهه با اقدامات ترامپ در زم یرانا یاس  الم یبه خص  وج جمهور

 یاالتمند به درک راهبرد کالن اعالقه یش   تریب یزانو فش   ار همه جانبه، به م هایماعاده تحر

حاضر با مرور  یراهبرد یادداش  تخواهد بود.  یندهآن در آ یدگرگون حتمالمتحده در حال و ا

ه در دور یکاراهبرد کالن آمر یبه بررس یکادر آمر یآثار منتش ر ش ده در حوزه دانش گاه    یبرخ

 پرداخته است. یرانبه خصوج در رابطه با ا یندهآن در آ یترامپ و تحوالت احتمال
 

 یکاالف. دونالد ترامپ و راهبرد کالن آمر

ترامپ » ؛«دینکن یرویپ یناست که از دکتر ینترامپ ا یندکتر»؛ «وجود ندارد یترامپ یندکتر هیچ»

ن( دفعه بودن و ناگهان دچار شد یکاز  یه)کنا« ترامپ یکاییآمر آبله» ؛«یستن یعقالن یگرباز یک

                                                                                                   
 همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی 
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افرز،  ارینف یترهایت ینهاا«. راهبرد کالن افسوس بخورد یکتا از نداشتن  ش ود یترامپ آماده م»و 

و  یسش کنوناست. دو پر یکاآمر یاسیس یرگذارتاث یاتنشر یگرو د یمزتا یویورکن یسی،پال ینفار

ه است ک ینا کنندیمطرح م یکادر مورد راهبرد کالن آمر یکادر آمر یکه محافل فکر یمهم یاربس  

 یکالن طراح ردراهب یک 12قرن  یبرا تواندیم یکاآمر یگرد یجمهور یسهر رئ یاترامپ  یااوال آ

با  یش،ار یمونو س یدومبرووس ک  یترآن چه خواهد بود؟ پ یامدکند پ ینکند؟ و دوم اگر نتواند چن

 نیدر ا یبر آنند که مباحث فعل« راهبرد کالن است؟ یکترامپ ص اح    یاآ»س اال که   ینطرح ا

 ینا باور بهکننده اس  ت خطا اس  ت.  یینتع یکادر راهبرد کالن آمر یجمهور یسرئ یباره که رهبر

 . دریندراهبرد کالن مد نظر خود را برگز ی ک  توان د ینم یگرد یک ا آمر یجمهور یسرئ یچدو، ه

 یفعل یطصحت داشت اما در شرا «یدجد یندکتر ید،جمهور جد یسرئ» یشهزمان جنگ س رد، اند 

 یسش   خص رئ یرهبر یفیتبه ک یگرد یکافاقد اعتبار اس  ت. راهبرد کالن آمر  اییش  ه اند ینچن

 ،یطمح ینو نوس   ان در ا نظمییب المللی،ینب یطندارد. تحوالت رخ داده در مح یارتباط هورجم

 یاتیملع یازهاین یلهوسشده بهیجادو الزامات ا یکاآمر یمل یتامن یتوسعه بوروکراسشدن و بزرگ

 کنندهینیراهبرد کالن تع ینا ییندر تع یجمهور یسرئ یگرش   ده که د یمنته یتیمتنوع به وض   ع

 (. Dombrowski and Reich, 2017: 1014) باشدن

و آنچه در عمل اجرا  گویدیم یکاآمر یجمهور یسآنچ ه رئ  ی ان نکت ه در ش   ک ا  م   این

اس ت که دوره ترامپ شکا    «یتداوم راهبرد» یدارا یکا. آمرش ود یم یدهد یبه خوب ،ش ود یم

 Dombrowski and ) دهدیآن را نش  ان م ییرتغ یبرا یجمهور یستداوم و کوش  ش رئ یانم

Reich, 2017: 1015). گرفتار  یتیدر وض   ع یکا،آمر یگرجمهور د یسهمچون هر رئ ترامپ

 یاراعمال راهبرد کالن مد نظر خود بس    یجمهور برا یسعمل رئ یآزاد یزانآم ده که در آن م 

و به ص  ورت همزمان گاه متناق   ییچندتا یاز کاربرد راهبردها یرناگز یکامحدود اس  ت. آمر

 یکه از سو یاتیعمل هاییموارد هم دشوار ینبه هم است. در ا یهدر موضوعات متفاوت اما شب

جمهور  سیرئ یاصول اعتقاد یاها از خطابه یش تر ب یاربس   ،ش ود یم یفتکل یینتع یبوروکراس  

و  محورینهزم یشترندارد بلکه ب ییترامپ، راهبرد، از نوع کالن آن چندان معنا یموثر اس ت. برا 

 یردولتیجنبه غ .(Dombrowski and Reich, 2017: 1016) اس  ت یش  امدمحورپ یجهدر نت

 تییامن -ینظام ییش دن آنها س ب  شده معما  و نامتقارن یدهاش دن تهد یهچندال ا،یدهتهد یافتن
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الن راهبرد ک یک ینهدر زم یکاآمر یراهبردها یگونکه حاصل آن گونه یردشکل بگ یکاآمر یبرا

 (Dombrowski and Reich, 2017: 1018) است. «یکااول آمر»

اهبرد ر یحخود را بر تش  رتالش قبل  یهادر س  ال یش  ترکه پ یگرید گریلبراندز، تحل هال

 تیاس  باور اس  ت که س   ینکرده بود، بر ا متمرکز س  و ینبه ا یاز جنگ دوم جهان یکاکالن آمر

 یاس  تکه س   یدر حال .(Brands, 2018: 143) مورد نظر ترامپ فاقد س  اختار اس  ت یخارج

بر عکس شده است.  یتس اختن جهان بود، اکنون وضع  گذش ته  لدر هفتاد س ا  یکاآمر یخارج

. باور ترامپ آن است که یستن یکاجز انقالب در راهبرد کالن آمر یزیکارآمدن ترامپ چ یرو

 براندز اما .رساندیرا به حداکثر آن م یکاقدرت و ثروت و و استقالل عمل آمر هایش،یاس ت س  

و  فیتضع ،قدرت بوده ینا یاصل یهکه ما ینظم شودیروش، سب  م ینباور اس ت که ا  ینبر ا

با  یاس)البته در ق کردیم یرهبر یکاکه آمر ینابود ش   ود. نظام جهان یکاآمر یابرقدرت یگاهج ا 

 ینچن یکابود. قدرت آمر یکگرا، خالق ثروت و دموکراتاز خود( ص   لح یشپ یجهان یهانظم

 رگیاز د یبه جهان و بدون نگران ش  تیدامتحده بتواند بدون چش  م یاالتکه ا دادیرا م یامکان

به روزگار جنگ س   رد  یبود که حت یمقدرت چنان عظ ینکند. ا ی اهدا  را تعق ینا یگرانباز

همواره در آن دوران و پس از  یکابود. آمر یقطبنبود و در عمل تک یهم، جه ان چندان دوقطب 

هم ش   کوفا باش   د.  یکابود که در آن آمر ییجهان ش   کوفا یجادخاتمه جنگ س   رد به دنبال ا

انند م یبر رفاه و ثروت جهان یهجهان، تک یدیدر نقاط کل یتامن ینتام یبرا ینظام یاتح اده ا  

 یهادر مقابله چالش یو رهبر یاهادر یمثل آزاد یتیامن یک االه ا   ینمأو ت   یرف اه و ثروت مل 

 .(Brands, 2018: 145-146) ددایم یلرا تشک یکاییاعمال نظم آمر یابزارها ی،جهان

 یو س  رکردگ یهژمون یاز مقام رهبر یکاآمر یدنکش  از عق  یکاآمر یبود که ش  رکا چنین

 نبود یرا هم همراه خود کرده بود: تصادف یدئولوژیکا یلمس اله دال  ینواهمه داش تند. ا  یجهان

 و یدموکراس   یانم یکابود. آمر هایبا دموکراس   یکاآمر یو اتحادها هایدوس  ت یدارترینکه پا

. حاال شده بود یکابدل به قدرت نرم آمر یاز دموکراس یتمابرقرار کرده بود و ح یوندیپ یتامن

 ایییکآمر یستمس ایجادکننده خارجه ترومن و از مبدعان ناتو( شروع یرآچسون )وز یناما اگر د

و وض     یاقتص  اد گرایییتآن باش  د. حما یرانگرتا و رودیبود، ترامپ م یخارج یاس  تس  

 ونالیسمیناس یان،از اقتدارگرا یشو ستا یاز دموکراس یتاز حما یپوش، چشمینس نگ  یهاتعرفه
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ترامپ اس  ت.  یفکر یاس  ت که راهنما یبه جهان خارج، آن اص  ول ینیو بدب یهراس  یگانهو ب

جز پولدار کردن جهان به  یزیپس از جنگ سرد چ یکاآمر یخارج یاستترامپ باور دارد که س

 نیکه با پوت گویدیکه م یوقت ش  ودیآنجا مش  خص م شنگاه یننبوده اس  ت. ا یکاخرج آمر

 یاربس نیبه پوت ینکها یااست  یسمدر مبارزه با ترور یکاآمر یککند، اس د ش ر   یهمکار تواندیم

پ ثابت است. البته ترام یکدموکرات یمانند مرکل که رهبر کشور یاعتماد دارد تا به کس   یش تر ب

فراد . گرچه او تندرو و ادهدیموض  م ییرتغ یرد،گ رارق یهبداند و مورد توج یش تر کرده که اگر ب

 یانشو عقال هم در جم  اطراف روهایانهاز م یمورد اعتم ادش م انن د خودش بودن د ام ا انبوه     

وفادار مانده اس  ت:  یکاراهبرد کالن آمر یاص  ل هاییانمواض    او به جر یحض  ور دارند. برخ

 ردیکاز ناتو!( و تداوم رو بر خروج یمبن یدهایشتهد ین اتو در اروپ ا )در مق ابل برخ    ی ت تقو

 سمیدر مبارزه با ترور یکشر یکموض  در مورد اسد )از  ییرو تغ یس م اوباما در مبارزه با ترور

 یماقدا ینکه اوباما دست به چن یدر حال یهبه سور یاو و دو بار حمله موش ک  یدننام یوانتا ح

از  یبنن، خوددار یون استهمچو یافراد راجمواض   ترامپ دارد. اخ  یلتعد یناز ا یتنزد( حکا

در لغو  یتدر لغو نفتا، عدم موفق یکس     اطالع ات ب ا ش   کنجه، ناتوان   یه ا روش ی ای اح

 یهکنگره و بدنه وزارت خارجه در کنار عدم خروج از سور یبا مقاومت جد یهروس هاییمتحر

 خواهدیچندان که م تواندیکه نه او م دهدیکش  ور، نش  ان م  یندر ا یو تداوم حض  ور نظام

-Brands, 2018: 148 ) در برابر او چندان دس ت و پا بسته است  یس تم کند و نه س   یتندرو

149). 

 ی( با آنچه بوروکراس  یکاو اوّل آمر یونالیس  م)ناس   کندیم یندگیآنچه ترامپ آن را نما یانم تنش

 یتامن یاتژاستر( خود را در سند یبرالل ییگرا المللینسنت ب یعنیآن است ) یحام یتیامن -یاسیس  

 دادنکلش ییرتغ ینتون،ش دن کل  یجهان یکه آغوش باز برا ییجا ؛گر س اخته جلوه یکاآمر 1122 یمل

 انیبودن سند و تنش م یتیرد ش ده؛ اما دوش خص   یاوباما به روش ن  ییبوش و جهان گرا یکش ورها 

د به عنوان سن ینگرا که در ااصول ییگرامشهود است. واق  یالتیتشک ییگراترامپ با س نت  هاییدها

 رب یدولت محور مبتن ینیبجهان»ش  ده به عنوان  یمعرف یکاآمر یخارج یاس  تس   گریتاص  ل هدا

   .(Ettinger, 2018: 475-478) داده شده است یحتوض «یدئولوژیبر ا یو نه مبتن یجهنت
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خود  که« برنده یکابرنده، آمر یادن» یدهندارد. ا یبا حاص  ل جم  مثبت باور یبه باز ترامپ

با حاصل جم   یباز»با  دادینش ان م  یو اتحادس از  المللیینب یهارا در تجارت آزاد، س ازمان 

 یداص»بازنده است، عوض شده است. ترامپ صراحتا به  یکابرنده و آمر یاآن دن یکه ط« ص فر 

مش  ابهت  گویدیوت مثر ینشاش  اره کرده؛ آنچه در مورد تجارت و آفر« ش  دن یناهنجار جهان

به حداکثر رس  اندن ص  ادرات و   یکوش  ش برا یعنیدارد  هایس  تمرکانتل یکردبه رو یبیعج

 نخبگان یبسا برخ یکردن واردات و انباشت ثروت در داخل کشور. ترامپ و همراهانش و اکم

ل به ندارند. آنان قائ «یجامعه جهان»به  یباور یگراند در ش   دهیجاگ ییکه در قوه اجرا یدیجد

تنها  ی،جهان یداننف  دوجانبه وجود داش  ت اما در م ی،هس  تند. در جامعه جهان «یجهان یدانم»

از بازندگان نبود. ترامپ با خروج از توافق  یدکوش    یدبرندگان و بازندگان وجود دارند. پس با

از  یکاتا آمر هیدکوش و برجام یکپاس ف -ترانس یهمکار یمانپ ریس،پا یمیاقل ییراتمقابله با تغ

که از  یش   گیمتحدان هم یعنیدر مورد رابطه با متحدانش هم،  یک ا ب ازن دگ ان نب اش   د. آمر    

 یدگاهو د یکدموکرات یهامش  ترک به ارزش یماننظر کرده: ا یداند هم تجدبوده هایدموکراس  

ا بد ر یکاآمر یش  ده که اتحادها یارورو یدیجد اهبا نظرگ المللیینمش  ترک نس  بت به نظم ب 

و  هایبا دموکراس یدائم یاتحادها یبه جا یکاآمر کنند؛یم یلتحم یسکو ر ینههز یراز داندیم

 گرید یدر برابر آنها و همه کشورها یموقت و نه دائم هایییاستمتحدانش، به س   ترینیکنزد

 نیاز ا یش   ترندارد و ب یلیدادن به متحدانش چندان م ینانترام پ، به اطم  یک ای دارد. آمر ی از ن

ود را در خ ی،پرستپول ینبازگردانند؟ ا یکاها را به آمرپول توانندیکه اتحاد چگونه م پرس د یم

 یا «داردیرا از تجارت باز م یکاآمر یاسی،دخالت س  »که  دهدیس خنان ترامپ هم نش ان م   ینا

در گذش  ته از حقو   یکاآمر یت. حما«بردینم ودیس   یگراناز دخالت در امور د یکاآمر» ینکها

که نه  دارد یو حقو  بشر، ابزار یاز دموکراس یتبا حما یکانبود. آمر یدئولوژیکفا ابش ر، ص ر  

و  انیایتاس تعمارگر سابق مثل بر  یکش ورها  یآن )حت یاز رقبا یک یچو نه ه ینو نه چ یهروس  

و  کندیم ایکمطابق با مناف  آمر یشتررا ب انجه یک،دموکرات یاسیفرانسه( هم ندارند. تحوالت س

کارکرد ستون  خواهانیچنانکه در دوران جنگ سرد به وضوح مشهود بود، دموکراس یقتدر حق

برخورد »براندز( داش   تند. اما ترامپ که حاال به  یررا )ب ه تعب  یپنجم در قل   اتح اد ش   ورو  

ردن در انتخابات، اردوغان به سب  ب یوزیربه خاطر پ ینبه پوت یکبه تبر کندیاشاره م« هاتمدن
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 استی( به سب  سیلیپینف یجمهور یسدوترت )رئ یگورودر یا یثحر  و حد رفراندوم پر از

 است.   یلمتما یشترمواد مخدر ب یانکشتار قاچاقچ

ره به ک یتهاجم کره شمال ی،سو )مقابله با آلمان ناز ینبه ا یاز زمان جنگ دوم جهان آمریکا

ط عرا ، توس یتاش غال کو  یبی،و ل یرانتوس ط ا  یاییدر یرهایمقابله با اختالل در مس   ی،جنوب

و  ( نقش اولیمیاقل ییراتمقابله با تغ ی،جهان یس   مجنگ با ترور ی،اقتص   اد جهان یبازس   از

 اندتویکه م یهر کس»است.  یکاآمر یدنرا داش ته حاال اما ترامپ خواهان کنار کش  ندهکن یرهبر

خطرات و  به فکر خودش باش  د و یدبا ی( هر کش  ورsauve qui peut« )خود را نجات دهد!

ز ا یدر حال یکاخود رف  و رجوع کند. به باور براندز، آمر ینهرا ب ا هز  یشرو یشپ یه ا بحران

 اییفمثل آلمان و ژاپن از ا یکدموکرات-یبرالل یکه هم کشورها کشدیکنار م یمش کالت جهان 

و  (میس)در مبارزه با تررو یهمانند روس   یرلیبرالغ یناتوان هس تند و هم کش ورها   ینقش رهبر

 .  کنندیم یفاکننده را ای( نقش رهبریمیاقل ییرشدن و مقابله با تغ ی)در جهان ینچ

 یچاردبه ذهن متبادر کند که او مثل ر ینگونهترامپ ا یماتاس   ت رفتارها و تص   م ممکن

 یبه طرز ینکه: ایده( را برگزMadman Strategy) «یوانهمرد د»از راهبرد  یاگونه یکس   ون،ن

که ترامپ  پذیردیعمل کند. براندز م ی و بر اس   اس فر یرکنندهدائما غافلگ ،بینیپیشیرقابلغ

را  کایمناف  آمر تواندیم یتربودن، احتماال به طرز مناس     بینییشپ یرقابلغ هنش   ان داده ک

نشان داده هر  یو کره ش مال  یرانروش، چنانکه به خص وج در رابطه با ا  ینکند. اما ا ینتض م 

رد. را فراهم آو ثباتییمتحده را مخدوش س  ازد و موجبات ب یاالتاعتبار ا تواندیم یش  ترچه ب

که  س ب  است  ینبه س راس ر جهان اس ت به هم    ثباتییاکنون محل ص دور ب  ینگتنواش   ینکها

باش  د چگونه ممکن  ینچن یهر تعهد و قول خود را نش  ان داده اس  ت. وقت  اعتبارییب یکاآمر

 یانپس از جنگ جه یکاآمر هاییتشود؟ موفق یرفتهپذ کایآمر یهژمون یا یرهبر یگراست که د

کاهش خش   ونت و جنگ در اروپا، ممانعت از  اتو،ن یلطرح مارش   ال، تش   ک یدوم در اجرا

رد مو یبا رهبر یسم،شکست کمون یتاتحاد مجدد دو آلمان و در نها ی،اگس ترش سالح هسته 

به دس   ت آمد؛ اما ترامپ  یظامن یو کارآمد یپلماتیککننده د یینمتح دان، مهارت تع  یرشپ ذ 

 بردن دو جزء اول است.  یانعمال در حال از م
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بنن،  یوداش  ت و اس  ت یکاآمر یخارج یاس  تس   یکه برا یاطرح و برنامه یدر اجرا ترامپ

ال را دولت فدر یداشت ترامپ بخش ادار یدنداشت. بنون ام یقیبود توف یرمس ینمرشد او در ا

او  زد؛یخود دم م یه( علDeep State) یقدولت عم ینابود کند. ترامپ هم از ابتدا از خرابکار

 ینددرص  د کم کرد و فرآ 01و بودجه وزارت خارجه را  یس  همقا هایرا با ناز یا.ی.آیافراد س  

 کاید کالن آمرراهبر یتبست کرد. ترامپ، به باور براندز، از درک مزرا دچار بن یداخل یاسیس

و  اندش  ده ینهنهاد یبا متحدانش به قدر کاف یکاآمر یپس از جنگ س  رد ناتوان اس  ت. اتحادها

 گریاز جان  د یتو حما یتوس  ط اس  تحکام داخل  یبه قدر کاف یالمللنیتجارت ب یس  تمس  

بلکه در  یس   تن یکاراهبرد کالن آمر ییرجهان دارد. خطر ترامپ در تغ یاقتص   اد یهاقدرت

 ینکه ا دادینش  ان م یستوافق پار یازدن به آن اس  ت. مثال خروج از برجام  ی ص  دمه و آس  

در باب هر  یندهدر آ یس   ازمان دادن توافق یکا برایهر تالش آمر یندهاقدامات به ص   ورت فزا

 خواهد کرد.  یهودهرا ب یموضوع

 هجانبیکبر نف   یخود مبتن یخارج یاس   تدر س    یهابز یافتبه اعمال ره یکاآمر اگر

 یدر حال ینرا خواهد س  اخت. ا« هژمون خطرناک» یک یرادامه دهد، از خود تص  و یشخو

بودند که  رفتهینکته را پذ ینا یکاآمر یبر برتر یمبتن هایدگاهد ینتربلندپروازانه یاست که حت

الفت متحده مخ یاالتو دفاع کند تا آنان با ا یتحما یگرد یجوام  صنعت ف از منا یدبا یکاآمر

 نکنند. 

 ایکآمر یبرا یادیبا دوران جنگ س  رد و پس از آن، تفاوت ز ی،نظام جهان یکنون وض  عیت

 ایراهبرد  یکترامپ طراح  ی،. به باور برخکندیتف اوت هم ترام پ را قابل فهم م   یندارد. هم

است. ترامپ در سال اول حکومت  یتوضع یکبه  یبلکه پاس   و واکنش  یس ت راهبرد کالن ن

در  یکاحال نش  ان داده که آمر ینراهبرد کالن را نش  ان نداده با ا یک داز وجو یاثر یچخود ه

 یزادآ ی،جهان یبرالنظم ل یتدر مطلوب یکاست. تشک یلحظه حس اس انجام محاسبات راهبرد 

وست و کارکرد نهادها د یگرانبه عنوان باز هایتجارت، من  کاربرد زور، مطلوب بودن دموکراس

جنبش  یندهواق  ش   ده اس   ت. ترامپ نما یکاآمر یجد یش   یمورد بازاند ی،و اص   ل همکار

که حاصلش  یآورشدن و توسعه فن یاس ت که از اثرات جهان  یمهارت ناراض  ش هروندان کم 

روند  ینا هم: بیست. مساله فقط اقتصاد ناندیدهاست صدمه د« کارگر کمتر یش تر، ب یدتول»گزاره 
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نخواهد بود.  یتاکثر یدارا میتقو-نژاد یک یدارا یک ا آمر 1122مه اجرت از خ ارج، س   ال   

 سییانگلوساکسون پروتستان انگل یدپوستانها )سفمتحده به عنوان کش ور واس پ   یاالتا یتهو

 یمردم عاد یدش  وار برا یاقتص  اد یتوض  ع ی خواهد ش  د. ترک یاس  اس   یزبان( دچار تحول

 تس  یاسداده بود س رنوش  ت   «یم؟هس ت  یما ک»در  ینگتونکه هانت ییو تحقق هش دارها  یکاآمر

 یزیکننده آن چ یینتع یو نهادها یکاآمر یخارج یاس  تس   ینده. آزندیرا رقم م یکاآمر یداخل

-Lissner and Rapp-Hooper,2018: 7) نخواهد بود یکاآمر یداخل یاسیثبات س   یندهجز آ

شور ک ینبر سر راهبرد کالن ا یکاییش هروندان آمر  یانم یعدم توافق داخل یبه باور برخ .(16

ا ر یکاآمر یخارج یاستس   یندهآ «دهندیم یحکَره را به توپ ترج» یش ه ش هروندان هم  ینکهو ا

 .(Lin, 2016:18) کندیم یینتع

گرا،  یکجانبه. او یس   تن ییداش   ت ه ب اش   د قطع ا انزواجو     یاگر راهبرد کالن ترام پ 

 ی،و همکار ییبه چندجانبه گرا یبودن زور اس  ت و اعتقاد یو معتقد به عمل یونالیس  تناس  

باور  شتریب یتش ان ها و حاکممذاکره و گفتگو ندارد. او به دولت یو اثربخش   ییگرا المللینب

آن  یی،گرارو به واق  یناز ا «یکااول آمر»ها. راهبرد کالن و ارزش مدارد ت ا مردم، قدرت نر 

 ی،تا دس  ت کم چند دهه آت یکااس  ت. قدرت آمر یهش  ب یارش  کل آن بس    ینترهم در خام

-ینخواهد داش   ت و تازه اگر هم داش   ته باش   د به س   ب  فقدان عنص   ر معنو یگزینیجا

 یشنهادس  ب  پ ینش  د. به هم واهدمواجه نخ یس اختار  یو هماهنگ یرشبا پذ یدئولوژیک،ا

متحده است.  یاالتا یاز راهبرد کالن برا یدیآمدن نس ل جد  یدلزوم پد گران،یلتحل یبرخ

ظم ن یفکر یادهایتا بن کنندیدعوت م المل ل ینهوپر، از متفکران روابط ب -و راپ یس   نرل

آن راهبرد  او مرتبط ب یجهو در نت یجهان یدکنند. س   ه چالش عمده نظم جد ینرا تدو یدجد

 یهابا وجود دولت یبرالنظم ل یاموارد خواهد بود: اول؛ آ ینمتحده ا یاالتا یبرا یدکالن جد

 ییرغبا ت یتیامن یاس   ت؟ دوم؛ نهادها یرامکان پذ کنندیم یینماکه قدرت یرومندن یرلیبرالغ

 مکاریه یکنند؟ سوم؛ فضا ییراتیچه تغ یدبا یتیامن یداتچهره منازعات خشونت بار و تهد

ونه چگ یدبا یتی،امن یداتخود و با توجه به تراکم و تنوع تهد یدها در ش  کل جددولت یانم

 Lissner and) فروبپاشد ینظم جهان ینکهرخ دهد و نه ا «یمجان یسوار»که نه  یردشکل بگ

Rapp-Hooper, 2018: 15-21). 
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 یرانا یبرا ییها. درسب

 ن،یهمچون قدرت گرفتن چ یمسائل یتبا اهم یاسدر ق یرانمساله ا یکا،آمر یکه برا یس ت ن یدیترد

 یگانشس  اهم یحت یاو  وپامناس  بات با ار یفو بازتعر یمیاقل ییرتغ ی،اقتص  اد جهان یه،اقدامات روس  

 یافتهکاهش  یکاآمر یبرا یانهخ اورم  یراهبرد ی ت دارد. اهم ترییفرع ی ت و ک ان ادا( اهم   ی ک )مکز

 یماز مس   اله به نفوذ عظ یخواهد ماند. بخش    یباق یرهمچنان درگ یانهدر خاورم یکااس   ت. اما آمر

از آن  ایکمخالف برجام بود و تا خروج آمر یلمربوط است. اسرائ یکاآمر یداخل یاستدر س یلاس رائ 

 یقتواف یکاآمر یاو، برجام را برا یراموناز افراد پ یاننش  س  ت. به عالوه ترامپ و حلقه  یاز پا یدم

 یطلبخارج شده و به توسعه یمنگنه فش ار راهبرد  زا یران. به باور آنان، با برجام، ادانس تند یم یانبارز

 عنییآن ) یتوضع یتو تثب یهسور یجنگ داخل یدس ت زده؛ با خاتمه نس ب   یانهخاورم یادر همه ج

 یازمندن یکاآمر ینبحران هم خالج ش  ده؛ بنابرا یناز ا یاز فش  ار ناش   یرانماندن اس  د در قدرت( ا

هم بود.  یلخواس  ته اس  رائ یناس  ت. ا یرانمجدد ا نتحت فش  ار قرار داد یبرا یدادن روند ی ترت

را به تنگنا  یرانا یدحس   اب کرد و هم کوش    یهاوباما تس   و یراثترامپ با خروج از برجام، هم با م

امپ و داد، تر یرانبا ا یادو و س   ه، تن به برجام هس   ته یهابرجام یلتحم ید. اگر اوباما با امیافکندب

 رانیبه باور آنان، س  ل  توان ا. دانندیرا دس  تاورد خود م یرانا بردیمهار راه یایاح یرامونش،حلقه پ

که  ونییرامحلقه پ ین. اشودیحاص ل م  یداخل یکو تحر یبا فش ار اقتص اد   یامنطقه یرگذاریاز تاث

د، از دارن یشورو یو فروپاش یگانرونالد ر هاییاس ت هم به مطالعه آثار مربوط به س   یعالقه فراوان

د تندتر در برخور یاعجله یچه یکا. آمرندگوییسخن م یرانص بر بلندمدت در اثر گذاش تن فشار بر ا  

 یا المللیینب یاییدر یرهایاخالل در مس ی،ابه سالح هسته یابیبا دس ت  یرانا ینکهمگر ا ،ندارد یرانبا ا

 فراتر برود.   یکااز خطوط قرمز آمر یکایی،آمر یروهایبه ن یمحمله مستق

. کنند یگیرو جا یداررا پا یرانخود در قبال ا یکرداس  ت که رو ینحلقه ترامپ ا یعهمه س  

 دیکند. آنان به ام یاکس نتواند آن را احیچهس   تند که ه یآن ان به دنبال دفن برجام به ص   ورت 

دارند وارد ش  دن  یدموارد به آن ام یگراز د یشکه ب یزیهم هس  تند اما چ یرانا یتحوالت داخل

ابل ق یپلماتیکمتعار  د یهابا روش یگراس  ت که د یبا جهان به س  طح یرانتنش در رابطه ا

د قص   یکامختلف باز بگذارد. آمر یهاانتخاب یدس  ت خود را برا کوش  دیم یکاآمرحل نباش  د. 

 ینقرار دهد؛ ا ،س   تهاحرکت یتکه حاص   لش محدود یراهبرد نایتنگ ی ک را در  یراندارد ا
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مواجه شود که هر کدام  گیرییمتصم یهابا دوگانه یراندر حرکت، سب  خواهد شد ا یتمحدود

 ایککه درباره راهبرد کالن آمر ییهانوش   ته میان درخواهد بود.  یکامطلوب آمر یاز آنها به نحو

 یچهنیز  یلشده و در مورد اسرائ یرانبه ا یاندک یاربس توجه ش د، در دوره ترامپ به آن اش اره  

ترامپ، در  زپس ا یو حتترامپ  یکایدارد. آمر یمهم یموضوع معان یننشده است. ا یااش اره 

 ینچن یرانو ا یلدر مورد اس   رائ ،یردبگ «یکااول آمر»بر اس   اس منطق  یمیتص   م یهر مورد

 هاینهیمتحده ندارد و تنها هز یاالتا یبرا ینف  راهبرد یچه یلنخواهد گرفت. اسرائ یمیتصم

ر د یکاکه آمر یدرو به آنجا نخواهد انجام یچبه ه یندربردارد. اما ا یاس   یو س    یثیتیو ح یمال

 نکهی. به جز ایردبگ یشرا پ «یکااول آمر» یاستس   ،«یلاول اس رائ » یاس ت س   یبه جا یانهخاورم

و  به دنبال حل یزخود ن یکاآمر یرفت،خواهد پذ یرتاث یلهمچنان از اس  رائ یراندر مورد ا یکاآمر

و  دمد نظر باشن توانندیها ماز انتخاب یکه در آن انبوه یاست. حل و فصل یرانفص ل مس اله ا  

 در حال یرانبه هر حال، در مورد ا یکا. آمرینداز آنها را برگز یکیزمان  یبه اقتضا «یوانهمرد د»

ا ر «یواکنش    یریدرگ» یافقدان راهبرد  یاس   ت که جا «یتداوم راهبرد» یکگرفتن  یشدر پ

 خواهد گرفت.
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