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چکیده

سازي امنیتگرایی جدید گرایی جدید در سند امنیت ملی دونالد ترامپ طراحی شده است. محور اصلی منطقهمنطقه
تأثیر آمریکاشکل گرفته است. در چنین شرایطی هرگونه تحول در سیاست امنیتی » منازعه نیابتی«براساس الگوهاي 

محور اصلی سیاست امنیتی دونالد ترامپ در » موازنه فراساحلی«گذارد. مفهوم جا میهاي بقهخود را در محیط منط
محورهاي اصلی کنش دفاعی و راهبردي ایاالت 2017اي است. ترامپ در سند امنیت ملی دسامبر محیط منطقه

ورمیانه عربی و آسیاي جنوب گانه تبیین نموده است. در سند امنیت ملی دونالد ترامپ، خامتحده را در مناطق پنج
اي همانند نیمکره غربی، آسیاي شرقی و اروپا از اهمیت بیشتري برخوردار هاي منطقهغربی در مقایسه با سایر حوزه

اي گونهسازمانی و ساختاري خود را بهدونالد ترامپ همچنین توانست الگوي ارتباطی،شده است. در دوران جدید،
پذیر سازد. در چنین با روسیه و چین را امکانآمریکاهاي راهبردي ه براي افزایش همکاريسازماندهی کند که زمین

هاي بزرگ براساسهاي اقتصادي و راهبردي ایاالت متحده را با قدرتفرایندي، ترامپ تالش دارد تا میزان همکاري
اي بخشی از معادله قدرت و منطقهي سازامنیتالگوهاي رقابتی و معادله قدرت هماهنگ سازد. در چنین فرایندي، 

رایی گمنطقه«شود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که: محسوب میآمریکاکنش نیابتی هاي همکاري
جا هملل بالاي و سیاست بینهایی شکل گرفته و چه پیامد امنیتی در محیط منطقهبراساس چه نشانهآمریکاجدید 

در آسیا جنوب غربی و خاورمیانه آمریکاگرایی جدید منطقه«اله به این موضوع اشاره دارد که: فرضیه مق» گذارد؟می
ناپذیر منجر به تداوم منازعات نامتقارن و نیابتی در اي اجتنابگونهعربی مبتنی بر موازنه فراساحلی بوده و این امر به

ود. شاستفاده می» باري بوزان«رهیافت ساختار و هویت در تنظیم این مقاله از » محیط امنیتی خاورمیانه خواهد شد.
کند. دونالد ترامپهاي هویتی در پیوند با عوامل ساختاري معنا پیدا میدر رهیافت ساختار و هویت، نقش مؤلفه

هاي ساختاري سازماندهی کند. در چنین فرایندي زمینه براي گرایی جدید را براساس مؤلفهتالش دارد تا منطقه
شود. محور اصلی تعارض امنیتی روسیه و چین ایجاد می،آمریکاهاي اقتصادي و راهبردي بین ایش همکاريافز
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با اآمریکدهد. الگوهاي همکاري رقابت آمیز اي و فروملی تشکیل میدونالد ترامپ را موضوعات و بازیگران منطقه
آورد.وجود میهروسیه و چین زمینه مدیریت بحران را ب

مدیریت بحران.موازنه نامتقارن، ت،هویموازنه فراساحلی،گرایی جدید،منطقهکلیدي:هايواژه

مقدمه-1
هایی از مشارکت تاکتیکی و راهبردي تنظیم شده است. هدف گرایی ترامپ براساس نشانهمنطقه

دانست. تحدهگرایی را باید گسترش نفوذ و قدرت راهبردي ایاالت ماصلی دونالد ترامپ از منطقه
گرایی ترامپ از این جهت اهمیت دارد که معادلۀ قدرت را براساس میزان نفوذ پیگیري منطقه

پیشبرد نفوذ «معطوف به 2017کند. رکن چهارم سند امنیت ملی دونالد ترامپ در دسامبر می
ور اصلی محعنوان بهتنظیم شده است. ترامپ به این موضوع اشاره دارد که گسترش نفوذ » آمریکا

تواند به نیروي مثبتی براي گسترش صلح،در جهان محسوب شده که میآمریکاسیاست خارجی 
رفاه و امنیت تبدیل شود.... شکست یا پیروزي هر کشوري بستگی به اقدامات آن دولت دارد. 

به اندازه دوران جنگ سرد تهدید کننده آمریکااي چالشهاي امروز براي امنیت ملی و منطقه
).Trump, 2017: 90(خواهد بود

. اي استهاي بزرگ معطوف به موضوعات منطقههاي راهبردي ترامپ با قدرتبخشی از رقابت
رد. بنام میآمریکااي ساز براي امنیت ملی و منطقهبازیگران مخاطرهعنوان بهترامپ از روسیه و چین 

بخشی از تهدیدات منطقه عنوان بهه را اي و ژئوپلیتیکی روسیقدرت اقتصادي چین، قابلیت هسته
قادر است تا بر هر آمریکاداند. ترامپ همچنین به این موضوع اشاره دارد که ائتالف میآمریکا

ما قصد نداریم ارزشهاي «اي غلبه کند. ترامپ به این موضوع اشاره دارد که:مجموعۀ امنیت منطقه
هاي ما با ارادة آزاد و منافع مشترك ایجاد ها و ائتالفراکتشخود را بر دیگران تحمیل کنیم. اتحادها،

کند که ما را قادر خواهد ساخت تا در کنار شرکاي خود هایی را تدوین میسیاستآمریکاشود. می
و ، متحدانآمریکابه اهدافمان نایل شویم. متحدان و شرکا بخشی از قدرت ایاالت متحده هستند. 

یش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را دارند. هیچیک از دشمنان ما شرکاي ما در کنار هم ب
).Ibid: 92» (هاي قابل قیاس با این ائتالف را ندارندائتالف
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اي شرق دور از این جهت هاي منطقهالگوي کنش راهبردي دونالد ترامپ در ارتباط با حوزه
هاي مبادله و همکاريقتصادي، اهمیت دارد که این حوزة جغرافیایی محور اصلی تولید ا

گرایی جدید خود از ابزارهاي دیپلماتیک بهره منطقهبرايآمریکاشود. چندجانبه محسوب می
سازي ابزارهاي دیپلماتیک بخشی از سازوکارهاي متقاعدسازي سایر بازیگران گیرد. مدرنیزهمی

بر منافع د ترامپ بیش از آنکه مبتنیگرایی دونالالمللی است. منطقهاي و بینیابی منطقهبراي نقش
ي اهایی از تالش فراگیر براي کنترل بازارهاي اقتصادي منطقهبا نشانهسیاسی و امنیتی باشد، 

است. پیوند یافته
یکی از عنوان بهو آمریکابخشی از ضرورت توسعه پایدار عنوان بهترامپ چنین فرایندي را 

گرایی امنیتی و راهبردي دونالد داند. در نگرش منطقهلی میابزارهاي مقابله با تهدیدات فرام
هاي مافیایی مجموعههاي جهادي،هاي فراملی تهدید کننده نظیر تروریستسازمانترامپ، 
اي هدر حوزة منافع و مطلوبیتآمریکاهاي شکننده محور اصلی تهدید منافع یافته و دولتسازمان
گرایی را مین دلیل است که دونالد ترامپ محورهاي اصلی منطقههگرایانه قرار دارد. بهمنطقه

همکاري با «،»تعهد گزینشی«، »تشویق اصالحات«،»بسیج منابع«براساس سازوکارهایی همانند: 
براي نیل به حداکثر منافع چندجانبه مورد تأکید قرار » سازي اقداماتهماهنگ«و » طلباناصالح

هاي در حوزهآمریکارسد که نظام مداخله نظر میطبیعی بهگرفته است. در چنین شرایطی 
پیرامونی بویژه آسیاي جنوب غربی افزایش یابد. 

اي ترامپ به غرب آسیا و شرق مدیترانه داراي آثار و پیامدهاي نظامی و امنیتی سفر منطقه
اد سیاسی تصزمینۀ رونق بخشیدن به اق» کینزگرایی نظامی«است. ترامپ تالش دارد تا از طریق 

هاي انتخاباتی خود به این موضوع اشاره داشت که وجود آورد. ترامپ در مناظرهرا بهآمریکا
آورد. بخش قابل توجهی از وجود مییی، زمینۀ ایجاد کار را بهآمریکابراي شهروندان و کارگران 

یق هاي تحقوزهسازماندهی شده است. حگرينظامیدر حوزة آمریکاالمللی اقتصاد سیاسی بین
گام باشد بلکه درتنها راهگشاي تولید کاالهاي خدماتی و مصرفی میو توسعه در پنتاگون نه

,Gordon)گري نمایندهاي نظامینخست آنان تالش دارند تا تکنولوژي مدرن را وارد عرصه

2017: 16) .
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شناسی پژوهشروش-2
ابل آید. بخش قی استفاده به عمل میشناسی توصیفی و تحلیلدر انجام این پژوهش، از روش

شود. اي کدگذاري میبراي نظم منطقهآمریکاتوجهی از ادبیات دونالد ترامپ و الگوهاي رفتاري 
است دهد که سیهاي پیمایشی نخواهد بود، بلکه هرگونه کدگذاري نشان میکدگذاري براي قالب

اي چه روندي را خواهد داشت؟ هاي منطقهخارجی و الگوي رفتاري دونالد ترامپ در محیط
توان در زمرةمقایسۀ سندهاي امنیت ملی و الگوهاي رفتاري دونالد ترامپ و باراك اوباما را می

د در دوران دونالآمریکااي سازوکارهایی دانست که زمینۀ الزم براي شناخت الگوي کنش منطقه
سازد.ترامپ را فراهم می

سازي دونالد ترامپد و امنیتگرایی جدیچارچوب نظري منطقه-3
محور اصلی مطالعات امنیت ملی قرار گرفته عنوان به1960هاي دهۀ گرایی از سالرهیافت منطقه

گرایی کالسیک مبتنی بر ائتالف بازیگرانی بود که اهداف مشترکی را براي تحقق است. منطقه
هیافتی کنندة ررانی را باید ابداعپردازانی همانند دیوید میتکردند. نظریهمنافع ملی پیگیري می

را در سیاست خارجی و اهداف عمومی کشورهایی ارائه نموده » تکمیلیهم«دانست که موضوع 
گیري اتحادیه اروپا را که در یک حوزة جغرافیایی و یا در مجاورت یکدیگر قرار دارند. شکل

گرایی کالسیک دانست.باید انعکاس منطقه

هاي نیابتیایی کالسیک و سازماندهی جنگگرگذار از منطقه-1-3
گرایی جدید دونالد ترامپ دانست. از منطقهناپذیرتوان واقعیت اجتنابهاي نیابتی را میجنگ

د هاي جغرافیایی نخواهآنجایی که ایاالت متحده قادر به گسترش نیروهاي نظامی در تمامی حوزه
زي از طریق گسترش نیروهاي کارگزار و سابود، بنابراین از سازوکارهاي مربوط به امنیت

جدید رونداي را شکل خواهند داد.هاي نیابتی در محیط منطقهگیرند که جنگبازیگرانی بهره می
جاي منافع و امنیت شدن منافع ملی بهاست که زمینه براي برجستهايگونهبهگرایی منطقه
گرایی ت متحده قرار گرفته است. منطقهاي مورد توجه برخی از کشورهاي اروپایی و ایاالمنطقه
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بر رویکردي تأکید دارد که گرا باشد،دونالد ترامپ بیش از آنکه مبتنی بر سازوکارهاي ائتالف
دهد.گرایی جدید قرار میمحور اصلی منطقهعنوان بهسازي، منافع و قدرت را امنیت

ی گرایران با فرآیند منطقهقدرت، همکاري و مشارکت بازیگمعادله گرایی جدید در منطقه
افته هایی از معادلۀ قدرت تغییر یگرایی ترامپ بر اساس نشانهکالسیک متفاوت خواهد بود. منطقه
رایی گهاي منطقهجویانه و تعارضی شکل گرفته است. نشانهو الگوي جدیدي از روابط همکاري

اي افزایش هاي منطقهطهاي گریز از مرکز در محیجدید، بیانگراین موضوع است که گرایش
آمریکااي مرکز که در برابر سیاست منطقهازبیشتري پیدا کرده است. نیروهاي اجتماعی گریز

. اي، در هم نوردیده شده استهاي بلندي از پیچیدگی و پویایی در محیط منطقهظهور یافته، موج
رو د با تغییرات بنیادین روبهاي در دوران بعد از جنگ سراین امر بیانگر آن است که نظام منطقه

و اي در معادلۀ قدرتیابی بازیگران منطقهدونالد ترامپ تالش دارد تا زمینۀ نقشگردیده است.
در غرب آسیا را از طریق سازوکارهاي مربوط به امنیت نیابتی تأمین آمریکاامنیت راهبردي 

).Trump, 2017: 93نماید(
اي هتوجهی از نیروهاي متنوع و ناپایدارياس تعداد قابلگرایی دونالد ترامپ، انعکمنطقه

گرایی دونالد ترامپ، شود. در روند منطقهاي محسوب میناپذیر صحنه سیاست منطقهاجتناب
گرایی جدید، شکل جدیدي خواهد داشت. منطقه» مرکز و پیرامون«توزیع قدرت در روابط 

آمریکاعنوان کارگزار نیابتی آورده که عربستان بهوجوداي را بههایی از توزیع قدرت منطقهنشانه
دار سازماندهی کشورهایی است که خود را با الگوي رفتاري ایاالت متحده در روند عهده
).Ibid: 94سازند (اي هماهنگ میسازي منطقهامنیت

اي در رویکرد امنیت ملی دونالد ترامپهاي تابع منطقهسیستم-2-3
اي بیانگر نقش نیروهاي گریز از مرکز در ساختار سیاست و اقتصاد جهانی طقههاي تابع منسیستم

گیري از الگوها و است. هر یک از بازیگران فرادست در سیاست جهانی، نیازمند بهره
سیستم «عنوان بهاي ارتقاء دهد.آنچه سازوکارهایی هستند که موقعیت آنان را در محیط منطقه
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رو شدهتوجهی روبهاکنون با تغییرات قابلجنگ سرد وجود داشت، همدر دوران 1»ايتابع منطقه
لی الملاي در معادالت قدرت بینمنطقه2»گربازیگر مداخله«اي، نقش است. در سیستم تابع منطقه
ي برخوردار بود، در حالی که چنین روندي در دوران بعد از جنگ ااز اهمیت و کارآمدي ویژه
را از دست داده است.سرد، نقش و کارکرد خود 

الملل، دونالد ترامپ تالش دارد تا از الگوهاي کنترل فراگیر از در فرآیند جدید سیاست بین
گر اي استفاده نماید. در این فرآیند، بازیگر مداخلهساز منطقهسازي بازیگران قدرتطریق فعال

به دستاي ی و منطقههایی از چالش سیاسبیش از آنکه داراي قدرت فرادستی باشد، با جلوه
ی و هاي محیطاي، واکنشی به چالشگریبان است. سیاست قدرت دونالد ترامپ در محیط منطقه

اي هاي محیطی و منطقهتالش براي افزایش قدرت نسبی ایاالت متحده در برخورد با بحران
شود.محسوب می

یگران که منطق تعامل بازدست پیدا کرد آمریکادونالد ترامپ در شرایطی به قدرت سیاسی در 
هاي رو گردیده است. بنابراین چالشبههایی از عدم تقارن روللی با نشانهالماي و بینمنطقه
اي و اي ماهیت نامتقارن داشته و الگوهاي جدیدي از تضاد و رقابت در سطح منطقهمنطقه

دار شکل گرفته و رد. در چنین فرآیندي بحران مرجعیت و اقتآووجود میالمللی را بهبین
ها از دست و اجراي سیاستها هاي بزرگ کارآیی خود را براي مقابله با چالشقدرت

	.)Jeffrey & Eisenstadt, 2016: 25د(انداده 	
اي دونالد ترامپگري و امنیت در راهبرد منطقهنظامی-3-3

توان یدات را میگري، مدیریت بحران و رویارویی با تهدعناصري همانند قدرت، امنیت، نظامی
ده هاي یاد شگرایی جدید دونالد ترامپ دانست. هر یک از مؤلفهترین عناصرمنطقهاصلیعنوان به

ایفا 21هاي پایانی دهۀ دوم قرن و در سالالمللاي در فرآیندهاي سیاست بینکنندهنقش تعیین
افته اي پیوند یو ماهوارهیی در عصر موجود با تکنولوژي ارتباطی آمریکاگرينظامینمایند.می

1. Sub Ordinate System
2. Intrusive Actor
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اي را به وجود آورد. بخشی از سازي در محیط منطقهتواند زمینۀ امنیتمیگرينظامیاست. 
هاي را باید در سازوکارهاي مربوط به گسترش نیروي نظامی و سازماندهی پایگاهگرينظامی

عملیاتی دانست.
حقق نیازهاي مربوط به جنگ ، مربوط به فروش تجهیزات براي تگرينظامیکارکرد دیگر 

جایگزین » هاي ضدموشک تادشبکه«همین دلیل است که اي خواهد بود. بهنیابتی در محیط منطقه
1991فارس یعنی در سال هاي پاتریوت در زمان جنگ دوم خلیجگردید. شبکه» شبکۀ پاتریوت«

ت توانسآمریکادفاعی بعد ساختار قرار گرفت. از این مقطع زمانی بهآمریکامورد استفاده 
ال تا سآمریکاقراردادهاي نظامی زیادي براي مقابله با سیستم موشکی ایران را منعقد سازد. 

2014و قطر در سال آمریکاهاي پاتریوت مبادرت نمود. قرارداد نظامی به فروش شبکه2014
ست. اي بوده امیلیارد دالر براي سازماندهی و طراحی چنین شبکه7به میزان 
به میزان قابل 21را در دهۀ اول قرن آمریکاگونه که شبکۀ پاتریوت اقتصاد نظامی همان

پیدا آمریکاالمللیاکنون شبکۀ تاد نقش مؤثري در اقتصاد سیاسی بینتوجهی ارتقاء بخشید، هم
ر با آودر شرق آسیا، زمینۀ انعقاد قراردادهاي نظامی سرسامآمریکاکرده است. مانور نظامی 

ساز رونق بخشی جدید به ساختار توان آن را زمینهوجود آورد. روندي که میکرةجنوبی را به
گونۀ تدریجی به سایر با عربستان، بهآمریکادانست. قراردادهاي منعقدشده آمریکادفاعی 

یابد. فارس تسري میکشورهاي حوزة خلیج
لد ترامپ داراي ماهیت اقتصادي و اي در نگرش دوناسازماندهی الگوهاي امنیت منطقه

همین دلیل است که سفر دونالد ترامپ به عربستان بیش از آنکه ماهیت بهراهبردي خواهد بود.
ست که دانآمریکاگرينظامیدفاعی و امنیتی داشته باشد، باید آن را نمادي از اقتصاد سیاسی 
را تحقق بخشید. واقعیت آن ترامپ تالش دارد از طریق کسب بازارهاي جدید چنین اهدافی

اي وجود هاي منطقهکند که امکان ظهور بحراندر شرایطی رونق پیدا میگرينظامیاست که 
از طریق گسترش بحران امنیتی در کشورهاي پیرامونی و آمریکاداشته باشد. بحران اقتصادي 

,Roseد (سامان پیدا خواهد کرگرينظامیکار افتادن اقتصاد سیاسی به 2017: 60 .(
اد تواند زمینۀ رونق بخشیدن به اقتصهاي فوق صنعتی پنتاگون میمجموعهگرينظامیاگرچه 
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دانند که جنگ و یی میآمریکاکارگران » هربرت مارکوزه«وجود آورد، اما به قول را بهآمریکا
کند. جاد میایاآمریکدر محیط پیرامونی، مازاد اقتصادي و رونق بیشتري براي اقتصاد گرينظامی

دادند که در روند بحران اقتصادي کننده از ترامپ را افرادي تشکیل میهاي اجتماعی حمایتالیه
را از جنوبگرينظامیتالش دارد تا آمریکااي قرار گرفتند. در وضعیت حاشیهآمریکا2007

غرب آسیا تا جنوب شرق آسیا گسترش دهد. 
دید هاي جناپذیر جنگاي اجتنابگونهاي جدید دفاعی بهو فروش کاالهگرينظامیگسترش 

با ظهور آمریکادر گرينظامیدهد که بحران را گسترش خواهد داد. و منازعاتی را شکل می
، توان دونالد ترامپ را نماد جنگخورد. بنابراین میهاي جدید امنیتی در پیرامون پیوند میبحران

رامپ به اي تدانست. سفر منطقهآمریکافتن اقتصاد سیاسی براي رونق یاگرينظامیبحران و 
عربستان و اسرائیل از این جهت اهمیت دارد که بار دیگر بازار اسلحه را محور هدایتگر سیاست 

).Ikenberry, 2017: 8(سازداي میامنیت منطقه

آمریکا2017گرایی دونالد ترامپ در سند امنیت ملی هاي منطقهحوزه-4
ه هایی است کبراي مدیریت و کنترل بحرانآمریکاگرایی جدید، انعکاس کاهش قدرت قهمنط

به عراق، آغاز آمریکابه بعد با آن روبرو شده است. حملۀ نظامی 2003ایاالت متحده از سال 
یابی نیروهاي مسلح ایاالت شود که نیازمند نقشگرایی راهبردي محسوب میروندي از منطقه

در خاورمیانه، آمریکاحیط بحرانی خواهد بود. از آنجایی که حضور نیروي نظامی متحده در م
رو دونالد ترامپ از سازوکارهاي مربوط به آورد؛ ازاینوجود میهاي راهبردي زیادي را بههزینه
گیرد. هاي نیابتی بهره میگرایی جدید در قالب سازماندهی جنگمنطقه

اي، ماهیت هویتی و ساختاري دارد. بخشی از یط منطقههاي اجتماعی جدید در محبحران
اي ایاالت متحده در دوران دونالد ترامپ براي مقابله با نیروهاي گریز از الگوهاي کنش منطقه

ا اي بتنیدهساز خواهد بود. بخش دیگر آن، ارتباط مستقیم و درهممرکز و بازیگران آشوب
اي هیابی در ساختار سیاسی و امنیت منطقالزم براي نقشسازي بازیگرانی دارد که از قابلیت فعال

و فرصت خواهد هایی از موازنۀ هزینهبرخوردارند. الگوي رفتاري دونالد ترامپ مبتنی بر نشانه
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بود. به همین دلیل است که سازوکار گسترش پایگاه نظامی و عملیاتی، جایگاه کمتري در راهبرد 
اي ترامپ دارد.منطقه

توان ناشی از ناکارآمدي قدرت سیاسی در عراق و افغانستان را میآمریکاامی عملیات نظ
وان هاي عملیاتی و همچنین ارتقاي تبازیگران دانست. به کارگیري نیروي نظامی، گسترش پایگاه

ل الملبیانگر کاهش قدرت مرجعیت بازیگران اصلی در سیاست بینايمنطقههاي نظامی در محیط
ي ترمپ به این موضوع اشاره دارد که متحدین ایاالت متحده باید نقش جدياست. دونالد ترا

مفهوم گذار از شکاف سیاسی و بحران اي ایفا نمایند. چنین فرآیندي بهدر روندهاي بحران منطقه
شود. روزنا بر این اعتقاد است که:هاي بعد از جنگ سرد محسوب میاي در سالامنیت منطقه

ها، کارآیی خود را براي مقابله حکومتها وان مرجعیت و اقتدار، دولتدر نتیجه شیوع بحر«
اند. هر چند هنوز هم قادرند که به کمک اختیارات ها از دست دادهها و اجراي سیاستبا چالش

ر تو قدرت انتظامی خود، نظم عمومی را حفظ کنند. توانایی آنها براي پرداختن به مسائل گوهري
اند و از وال است. از همین رو مرجعیت و اقتدارشان را مورد تردید قرار دادهو حل آنها رو به ز

ند... بحران مرجعیت و اقتدار از مسائل زبانی، فرهنگی و قانونی اهمکاري با آنها پاپس کشیده
لی و واحدهاي فراملی الملهاي بینهاي فروملی، سازمانگیرد... این بحران در حوزهریشه می

اي شکل گرفته است... امروز جهان دولتمدار غلبه ندارد... جهان چندمرکزي پیچیدهغیردولتی هم 
متشکل از بازیگران مختلف و نسبتا خودمختار پدیدار شده که ساختارها، فرآیند و قواعد خاص 

). Rosenau, 2001: 39-42(» خود را دارند
دهد. هدف اصلی ل میهاي بحرانی تشکیگرایی دونالد ترامپ را حوزهمحور اصلی منطقه

هاي گروهوجود آید.دونالد ترامپ آن است که زمینه براي کاهش سازوکارهاي کنش تهدیدآمیز به
یی در دوران ریاست جمهوري دونالد ترامپ به این موضوع اشاره دارند که آمریکاکار محافظه

بار توسط دچار گسست شده است. چنین رویکردي اولینآمریکاقدرت و امنیت راهبردي 
منتشر گردید. مشکالت هویت نه » آمریکاهاي هویت در چالش«ساموئل هانتینگتون با عنوان 

تنها در داخل ایاالت متحده، بلکه در حوزة پیرامونی، محور اصلی سیاست دونالد ترامپ در روند 
دهد.گرایی جدید را شکل میمنطقه
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که اگر چه بازیگران رقیب همانند رسیدندبنديیی به این جمعآمریکاهاي استراتژیست
ن تهدید فراروي تریآورند، اما اصلیوجود میبهآمریکاهایی را براي روسیه و چین چالش

هاي عصر موجود از سوي ند. چالشدههاي بزرگ تشکیل نمیرا قدرتآمریکاهژمونی 
رقیب بزرگ عنوان بهو بازیگران غیردولتی شکل گرفته است. بازیگرانی که اي واحدهاي منطقه

شمالی در سلسله مراتب اي، ایران و کره. در بین کشورهاي منطقهشودنظامی محسوب نمی
دهدنشان می2010در سال آمریکاقرار دارند. گزارش استراتژي امنیتی آمریکاايتهدیدات منطقه

. چنین ندن نگرانشمالی و ایرانظامی و استراتژیک کرههايکه آنان نسبت به اقدامات و توانایی
. )Kissinger, 2014: 46(نگرانی در دوران باراك اوباما ادامه یافت
ت معطوف به این رویکرد اسآمریکاکار سیاست امنیتی رهیافت دونالد ترامپ و تیم محافظه

در راستاي محدودسازي و مقابله با چنین آمریکاي دفاعی، استراتژیک و عملیاتی ریزکه طرح
شود. بسیاري از ادبیات راهبردي دونالد ترامپ معطوف به مقابله با ایران سوب میبازیگرانی مح

اي است. الگوي مقابله با ایران ماهیت مستقیم نداشته بلکه براساس سازوکارهاي در محیط منطقه
ازآمریکاهاي ایران شکل گرفته است. ادراك مربوط به تحریم، محدودسازي و مهار قابلیت

توان به این موضوع اشاره داشت که محور یران ماهیت پرمخاطره دارد. بنابراین میشمالی و اکره
اي د؛ منطقهدهنگرایی دونالد ترامپ را آسیاي جنوب غربی و آسیاي شرقی تشکیل میاصلی منطقه

آمریکاگر در برابر الگوهاي کنش هژمونیک ترین بازیگران چالشایران و کرة شمالی اصلیکه
.خواهند بود

شمالی داراي دولت کره«یی به این موضوع اشاره دارند که:آمریکاهاي استراتژیست
حکومت تهاجمی و غیرمنطقی است. این کشور توانایی انجام خطرپذیري هاي یکمشخصه

بدون آنکه آمریکاجنوبی و انتحاري را دارد. در حالی که کشورهاي چین، روسیه، ژاپن، کره
شمالی هستند... ایران کشوري است که یزي بزنند، درصدد فروپاشی کرهآمدست به اقدام تحریک

دلیل هباز طریق یک کشور دیگر بوده است. این کشور آمریکاهمواره مظنون به حمله به منافع 
هایی امهآمیز دارد. برنخمینی و جانشینان وي ماهیتی تحریکاهللاگرایش انقالبی و ضدغربی آیت

اي است. هاي دوربرد بین قارهداشته و در حال دستیابی موشکاي وري هستهبراي دستیابی به فنا
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مایت از حدلیل بهرا آمریکاند. متحدان منطقه کفلسطین مخالفت می-با فرآیند صلح اسرائیل
).Mathews, 2006: 464-469(» کشدفارس به چالش میحضور نظامی واشنگتن در خیلج

اي المللی را محیط منطقههاي بیندهد که خط مقدم رقابتتمامی موارد یاد شده نشان می
گذارد. جا میبهآمریکاگرایی جدید، آثار خود را در سیاست امنیتی تشکیل داده است. منطقه

جویانه هاي همکاريگرایی جدید را معادلۀ قدرت و گذار از ائتالفمحورهاي اصلی منطقه
اي از احتمالمنطقههايتغییر یافته و جنگايهامنیت منطقهاي بنديدهد. شکلتشکیل می

هاي اي به موازات جدار آنان با قدرتاند. رقابت بین بازیگران منطقهبیشتري برخوردار شده
وجود آورده بزرگ افزایش یافته و زمینه گسترش خشونت را در مناطق مختلف جغرافیایی به

اي ی کشورهاي منطقهیابناشی از هویتان مقاومتتوترین دلیل این امر را میاست. اصلی
).Moghadam, 1994: 177دانست(

ح تحریم ترین سطاسنایدر بر این اعتقاد است که منطقه مناسب،هاي یاد شدههمؤلفباتوجه به 
باشد. منطقه شامل گروهی از کشورهایی لل میالمبراي بررسی مسائل و امور مربوط به نظم بین

یایی یکدیگر قرار دارند، یعنی اینکه ممکن است با یکدیگر همسایه است که در مجاورت جغراف
اهیت تواند ماي میاي قرار گیرند. از سوي دیگر تعامل منطقهنبوده ولی در فضاي مجاورت منطقه

نباید داراي گونه تعامالت لزوماًفرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، امنیتی و یا سیاسی داشته باشد. این
رد. گیرار میقها و بحرانها، ضدائتالفهاائتالفتأثیرقیم باشد. کشورها تحت ماهیت و کنش مست

:Baldwin, 1995سازد (میتر در حوزه امنیتی را پیچیدهبویژه اي این امر فضاي تعامل منطقه

127.(
ان ثبات و نظم تومنظور درك بهتر این موضوع که چگونه میدر دوره پس از جنگ سرد به

الملل و چگونگی تعامل استراتژیک مربوط به ماهیت امنیت بینهاي ، پنداشترا حفظ نمود
کشورها مستلزم بررسی مجدد هستند. همچنین تصورات کشورها مبنی بر اینکه تعامالت امنیتی 

کاهد مستلزم بازاندیشی خواهد بود. شان را ارتقاء بخشیده و یا از آن میایشان چگونه امنیت
قا بخشیده شان را ارتا مبنی بر اینکه تعامالت امنیتی ایشان چگونه امنیتهمچنین تصورات کشوره

گرا، نهادگرا و واقعهايکاهد مستلزم بازاندیشی خواهد بود. نظر به اینکه نظریهو یا از آن می
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). Snyder, 2005: 202(پردازند اندازهاي همکاري امنیتی میگرا به شرح چشمسازنده

اي در دوران ترامپکنترل نیابتی محیط منطقهراهبرد موازنه و -5
براي کسب درآمدهاي اقتصادي و رونق گرينظامیدونالد ترامپ از سازوکارهاي مربوط به 

بهره گرفته است. قراردادهاي نظامی دونالد ترامپ با عربستان آمریکابخشیدن به صنایع راهبردي 
کند، نمادي از راهبرد موازنه و کنترل یت میفارس نیز سرااي خلیجکه در آیندة کشورهاي منطقه

با اي خود را مقابلهشود. ترامپ محور اصلی رویارویی منطقهنیابتی دونالد ترامپ محسوب می
ایران قرار داده است. تحقق چنین هدفی از سوي موازنۀ ایران توسط واحدهاي اسالمی بویژه 

ه است. شکل گرفت» هاي اسالمیسازمان همکاري«کشورهاي عضو 
سازي واي از طریق فعالالگوي کنش راهبردي ترامپ معطوف به کنترل تهدیدات منطقه

انند تواي میاي رقیب بوده است. در شرایط موجود بازیگران منطقهارتقاء قدرت بازیگران منطقه
رآیند عبارت دیگر، فالملل محسوب شوند. بهینباي در سیاستدهکننو تعیینمؤثرقدرت عنوان به

زرگ هاي بنند در برابر قدرتتواموجود بیانگر دگرگونی در کنش بازیگرانی قرار دارد که می
واکنش نشان داده، نفوذ و قابلیت آنان را در حد قابل توجهی کنترل نمایند. در چنین فرآیندي: 

لیت قابدهند که نفوذ و واکنش نشان میاي منطقههاي هاي سطح باال در صورتی به قدرتقدرت«
توجهی مرتبط با فرآیندهاي امنیتی کردن در یک منطقه خاص باشند. لذا برحسب آنها در حد قابل
بندي خود را الیق رتبه باالتر بدانند یا ندانند از محاسبات سطح باالي قطبها اینکه این قدرت

رت در هاي قداي، درگیر رقابتهاي منطقهد. ممکن است قدرتشونسیستمی کنار گذاشته می
ود، با شتر میسطح جهانی شوند... توجهی که به یک بازیگر گرفتار شده در رقابت گسترده

& Buzan(»شود متفاوت استبازیگر داراي خصلت قدرت جهانی میتوجهی که به یک 

Waver, 2009: 47(.
سرد اي در دوران بعد از جنگ بندي امنیت منطقهدهد که شکلتمامی موارد یاد شده نشان می

اي و رو شده است. نشانه اصلی نظام منطقهتوجهی روبههاي قابلبا تغییرات و دگرگونی
اي در محیط منطقهمؤثرگیري بازیگران توان بهرهاي را میندي قدرت در امنیت منطقهبشکل
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نظر هایی از اختالفهاي بزرگ، جلوهو قدرتاي دانست. در چنین فرآیندي بین بازیگران منطقه
المللی بعد از و بیناي آید. شاخص اصلی قدرت در نظام منطقهوجود میاختالف منافع بهیژه بو

رینیآفزرگ چالشهاي بنند در برابر قدرتتوااي میجنگ سرد آن است که کشورهاي منطقه
).Falk, 1991: 21نمایند (

شرایط موجود با شد، درالمللی مطرح میبینمؤثری بازیگران گرایمداخلهعنوان بهآنچه 
ي همراه گردیده است. از آنجایی که سطح قدرت انطقههاي مفرآیندهاي واکنشی از سوي قدرت

آنان نیز ماهیت گريهاي بزرگ متفاوت است، از این رو نوع چالشاي و قدرتبازیگران منطقه
هايانهنشها در فضاي جدیدي از رقابت شکل گرفته که براساس متعارف و متقارن ندارد. چالش

ل الملیندر سیاست بگريگردند. این امر ماهیت تعامل و کنشمنازعه نامتقارن تعریف و تبیین می
قاعده «اي قادرند تا بر سازد. در این وضعیت بازیگران منطقهرو میرا با تغییر و دگرگونی روبه

بر فرادستی بازیگراناي خود در براهاي منطقهگذار بوده و از این طریق به چالشتأثیر1»بازي
).Rosenau,1995: 196ند (دهالمللی ادامه میبینمؤثر

گرایی جدید دونالد ترامپدر منطقهآمریکامنازعۀ نامتقارن -1-5
منازعۀ نامتقارن بخشی از سازوکارهاي مربوط به سیاست امنیتی و راهبردي دونالد ترامپ 

هاي به بعد، در صدد برآمدند تا زمینه2003ال یی از سآمریکاپردازان شود. نظریهمحسوب می
ساز فرآیندي قرار دهندهاي بحرانی را شکل داده و آن را زمینهمربوط به کنش نامتقارن در محیط

پردازان موضوعات که منجر به کنترل و رویارویی با تهدیدات نوظهور شود. برخی از نظریه
دانند که زمینۀ الزم بخشی از سازوکارهایی میعنوان به، مفهوم منازعۀ نامتقارن را آمریکاراهبردي 

توان سازد. روندهاي کنش نامتقارن و جنگ نیابتی را میپذیر میسازي جدید را امکانبراي بحران
:Mossalanejad, 2016(در بحران سوریه و عراق مالحظه نمود 4.(

تیکی، عملیاتی و راهبردي استگیري از سازوکارهاي ابزاري، تاکهرگونه بحران نیازمند بهره
راساس بآمریکاسازي سازوکارهاي امنیتکه منجر به مقابله با نیروها و بازیگران تهدیدساز شود.

1. Rule of Game
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راي هاي الزم بتواند زیرساختسازي میهایی از کنترل محیطی شکل گرفته است. امنیتنشانه
آورد. کنترل نیابتی در این دوران تحت وجود در دوران دونالد ترامپ را بهآمریکااي قدرت منطقه

توان شکل گرفته است. چنین الگویی را می» منازعۀ نامتقارن«تأثیر سازوکارهاي مربوط به 
یابی بازیگرانی دانست که از قابلیت الزم براي تحرك دفاعی و عملیاتی در محیط ساز نقشزمینه
). Kroenig, 2017: 81(اي برخوردارندمنطقه

اي برخوردار ون در کشورهاي مختلف جهان از اهمیت ویژهاکنزعه نامتقارن هممفهوم منا
ود را امنیتی خ-ها تالش دارند تا ادبیات و رویکرد دفاعیشده است. بسیاري از استراتژیست

عبارت دیگر ینی دارد. بهبها و قواعد جدیدي تنظیم نمایند که ماهیت غیرقابل پیشبراساس قالب
پذیر ناهایی را مورد توجه قرار داد که براساس آن زمینه براي تبیین پایانهمؤلفو توان شرایط می

در عراق، آمریکاهاي نظامی اي، درگیريهاي منطقهچنین موضوعاتی وجود دارد. چالش
باشد. هایی میافغانستان و پاکستان در زمره چنین نشانه

موضوعی پرطرفدار و عنوان بهآمریکااز سوي دیگر مفهوم جنگ نامتقارن در ادبیات دفاعی 
چهار ، سند بررسی دفاعیآمریکابرانگیز تبدیل شده است. سندهاي استراتژي امنیت ملی بحث

) که NPRاي () و حتی سند بررسی وضعیت هستهNMS)، راهبرد نظامی ملی (QDR(هسال
شده است. این امر نشان به مراتب استفاده اي منتشر گردیده، از چنین واژه2010در سال تماماً

باشند، گیري از قابلیت و توان نامتقارن خود میاي درصدد بهرهدهد که نه تنها بازیگران منطقهمی
هاي بزرگ نیز تالش دارند تا موقعیت خود را ارتقا داده، ابزارها و و سایر قدرتآمریکابلکه 

اند. جنگ دستور کار قرار دادهاي را در هاي منطقهجدیدي براي مقابله با چالشهاي تکنیک
گ پذیري بازیگر طرف مقابل هماهنگیري از سازوکارهایی است که با آسیبنامتقارن نیازمند بهره

جهت شود.و هم
دهنده قدرت ملی کشورهایی که هاي تشکیلگونه توجهی به قابلیتدر جنگ نامتقارن هیچ

بر این اعتقاد 1»کالین گري«شود. رند، نمیالملل از جایگاه محوري برخوردادر ساختار نظام بین
شود که در آن از تحلیل و ارزیابی نقاط قوت دشمن جنگ نامتقارن به نبردي اطالق می«است که:

1. Colin Gray
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هاي شوند، تمایلی به تحلیل برتريشود. کشورهایی که در نبرد نامتقارن درگیر میاجتناب می
هاي دهند تا برتري، ندارند. آنان ترجیح میمشهود بازیگر رقیب که داراي توانمندي جهانی است

هاي نسبی این افراد علیه نقاط ضعف دشمن متمرکز نسبی خود را مورد ارزیابی قرار دهند. برتري
پذیري و کنند تا عدم تقارن الزم را براساس آسیبشود. بنابراین چنین کشورهایی تالش میمی

هایی فراگیرتر باشد، احتمال چنین شاخصنقاط ضعف دشمن تحلیل نمایند. به هر میزان که
ارن در یابد. بنابراین منازعه نامتقاي، افزایش میبر جنگ نامتقارن از سوي بازیگران منطقهتأکید
).Gray, 1998: 31»(پذیري بیشتري برخوردار شده استاي از امکانهاي منطقهمحیط

اي مورد بررسی قرار گرفته ي منطقههادر منابع دیگري نیز مساله منازعه نامتقارن در محیط
گرفت. دارد که در نبردهاي متقارن، پوالد در برابر پوالد قرار میتأکیداست. در این ارتباط متیوز 

ها ماهیت کند و فرسایشی داشتند. در جنگ نامتقارن، کشورها از این الگوي رفتاري و این جنگ
ر سنتی و کالسیک که نیروها رو در روي یکدیگگیرند. در جنگ نامتقارن از نبرد تفکر فاصله می

اي غیرمرسوم، گونهدهند که قدرت خود را بهشود. کشورها ترجیح میقرار داشتند، اجتناب می
کار گیرند. در این ارتباط آنان از ابزارهاي در دسترس خود براي مقابله با نامتعارف و ابتکاري به

بنابراین در نبرد نامتقارن، واحدهاي سیاسی ترجیح گیرند.توانمندي استراتژیک دشمن بهره می
کار گیرند. این امر در دهند تا نیروهاي خود را در محیط متفاوت و با ابزارهاي غیرهمگون بهمی

:Mathews, 2006پذیري بیشتري برخوردار است (اي از اهمیت و امکانهاي منطقهمحیط 23.(
یک بههاي متفاوتی از نبرد کالسامتقارن در محیطداشت که جنگ نتأکیدبه این ترتیب باید 

دهند. آنان از توانمندي خود براي اي شکل میآید. مخاطبین آن را بازیگران منطقهوجود می
کنند. به این ترتیب جنگ نامتقارن داراي هاي بزرگ استفاده میسازي ابتکار عمل قدرتخنثی

السیک متفاوت است. در چنین شرایطی حتی نوینی بوده که با نبردهاي کهاي کامالًشاخص
. آنچه گیردها مورد توجه قرار نمیها و نئورئالیستکارگرفته شده توسط رئالیستهاي بهآموزه

زیرساخت اندیشه عنوان بههاي پلوپونزي مطرح نمود و را که توسیدید در کتاب تاریخ جنگ
محور مورد استفاده بازیگران قرار گرفت. قدرت

عمل، بخشی از راهبرد کنش عملیاتی بازیگرانی است که از قابلیت الزم براي کنترل ابتکار
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تواند در فضاي جنگ نیابتی، جنگنیروها و فرآیندهاي تهدیدکننده برخوردارند. ابتکار عمل می
نامتقارن و یا عملیات کالسیک شکل گیرد. دونالد ترامپ از سازوکارهاي مربوط به ترکیب 

گیرد که از قابلیت الزم براي هبردي براي رویارویی با بازیگرانی بهره میالگوهاي کنش را
ز سازي، بخشی ابرخوردارند. هرگونه بحرانآمریکاهاي امنیتی سازي در برابر سیاستبحران

دهد.معادلۀ کنش تاکتیکی دونالد ترامپ را تشکیل می

و گسترش الگوي جنگ ناهمتراز گرينظامی-2-5
گیري از سازوکارهاي مربوط به جنگ ناهمتراز ه از قابلیت ابزاري الزم براي بهرهایاالت متحد

ایجاد آمریکاهاي راهبردي جدیدي را براي برخوردار است. اگرچه انجام جنگ ناهمتراز، هزینه
هاي بزرگ براساس معادلۀ موازنۀ متقابل شکل الگوي تعامل دونالد ترامپ با قدرتخواهد کرد.
اي محیط منطقهدرگرينظامیترامپ از سنت اقتصاد براي تبیین فرآیندهاي امنیتی و گرفته است.

همین دلیل است که جنگ ناهمتراز از طریق موازنۀ الملل بهره گرفته است. بهو سیاست بین
شود. اي بخش محوري سیاست امنیتی ترامپ در غرب آسیا محسوب میبازیگران منطقه

این موضوع اشاره داشت که الگوهاي منازعه و جنگ ناهمتراز در توان به کلی میطوربه
گیرد. این امر از طریق ابزارهاي متفاوتی در نبردهاي کالسیک اي انجام میمحیط منطقه

بیشتري برخوردار» قدرت اقناعی«اي از توان و به هر میزان کشورهاي منطقهشود.سازماندهی می
اي بیشتر هاي منطقهآوردن ابتکار عمل در نبرد و رقابتدست باشند، در آن شرایط امکان به

هاي قدرت نرم اي یکی از نشانههمین دلیل است که مدیریت اقناعی در جنگ منطقهشود. بهمی
مورد توجه قرار داد. » حقانیت«توان در شود. مهمترین موضوع قدرت اقناعی را میمحسوب می

دهد که معادلۀ قدرت با حقانیت پیوند مپ نشان میدونالد ترا2017سند امنیت ملی دسامبر 
هایی از گسترش قدرت براي مدیریت امنیت یافته است. در سند امنیت ملی یاد شده، نشانه

گرایی جدید با الگوهاياي طراحی شده است. چنین فرآیندي به مفهوم آن است که منطقهمنطقه
ازیگران بل بحران، هماهنگی چندانی ندارد.امنیت تاکتیکی از طریق سازوکارهاي مربوط به کنتر

اي در دوران بعد از جنگ سرد هویت جدیدي پیدا نموده و به خودآگاهی ایدئولوژیک و منطقه



159...   سازي ترامپگرایی جدید و الگوي امنیتمنطقه_________________________________

گیري از یابند در آن شرایط امکان بهرهاند. زمانی که به خودآگاهی دستاستراتژیک نائل گردیده
قاء گیرد، ارته استراتژیک مورد توجه قرار میابزارهایی که ماهیت ایدئولوژیک داشته و در حوز

یابد. می
توان انعکاس خودآگاهی، اي را میگیري بسیاري از کشورهاي جدید در چنین منطقهشکل

حقانیت سیاسی و گسترش ارتباطات دانست. روزنا بر این اعتقاد است که ابزارهاي ارتباطی 
اي افزایش دهد. در این ارتباط هاي منطقههتوانسته است معادله کنش سیاسی کشورها را در حوز

تأثیراي و هاي منطقه، افزایش تعداد بازیگران در محیط1»انفجار جمعیت«موضوعاتی از جمله 
هاي هاي ارتباطی زمینه ایجاد حقانیت سیاسی را در محیطهاي پویا از جمله تکنولوژيتکنولوژي

تواند اهداف استراتژیک خود را اي میگران منطقهوجود آورده و به این ترتیب، بازیاي بهمنطقه
اي پیگیري نمایند. هاي نامتقارن در محیط منطقهو همچنین درگیري» هویت مقاومت«از طریق 

گرایی دونالد ترامپهاي نیابتی جدید در منطقهجنگ-6
دهد. زیرساخت هاي نیابتی تشکیل میگرایی جدید را جنگبخش قابل توجهی از منطقه

ان در دوران دونالد ریگآمریکاهاي نیابتی مربوط به تئوري جورج شولتز وزیر امور خارجۀ جنگ
اي بهره گرفت و زمینۀ ایجاد هاي منطقهشدت در حوزهبود. ترامپ از الگوي کنش تهاجم کم

وجود آورد که معطوف به مقابله با نیروها و سازوکارهاي حکومتی در مناطق فرآیندي را به
ونی بوده است. جورج شولتز توانست کمیتۀ سانتافه را سازماندهی نموده و بر اساس پیرام

شدت را در دستور کار خود قرار داد.سازوکارهاي کنش این کمیته، جنگ کم
هاي پیرامونی، انعکاسی از سازوکارهاي جنگ نیابتی باراك اوباما و دونالد ترامپ در محیط

ر اي دباشد. بخش قابل توجهی از منازعات منطقهمیشدت جورج شولتز مربوط به جنگ کم
اي شود. بنابراین دونالد ترامپ در روند کنش منطقهقالب الگوهاي کنش غیرکالسیک حاصل می

هاي رادیکال و کشورهاي انقالبی، از سازوکارهاي مربوط به جنگ خود در برخورد با گروه
اي محور اصلی منازعۀ نامتقارن منطقهگرفته است.نمادي از منازعۀ نامتقارن بهره عنوان بهنیابتی 

1. Demographic Explosion
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دهد.هاي راهبردي و امنیتی ایران تشکیل میترامپ را مقابله با چالش
ایجادآمریکاهاي راهبردي محدودتري را براي سازوکارهاي مربوط به جنگ نیابتی، هزینه

گوي ي تأثیرگذاري بر الاي برابخشی از سازوکارهاي کنترل بازیگران منطقهگرينظامیکند.می
شود. کشورهاي جهان عرب به رهبري عربستان از چنین اي محسوب میمنازعۀ نامتقارن منطقه

ت راهبردي گیرند. سیاساي بهره میدر محیط منطقهآمریکاسازي قدرت امنیتی قابلیتی براي بهینه
نازعه نامتقارن درهاي مترین شاخصترامپ در غرب آسیا بیانگر این واقعیت است که اصلی

).Rose, 2017: 62(اي، نابرابري قدرت بازیگران استهاي منطقهمحیط
المللی قرار داشتند که از اي و بین، عموما بازیگرانی در وضعیت رقابت منطقه1990تا دهه 

برابري نسبی قدرت برخوردار بودند. در دوران جدید، فرآیندي شکل گرفته که مبتنی بر رقابت 
اي اي از جایگاه و نقش ویژهي نابرابر است. هر یک از نیروهاي خفته که در محیط منطقهنیروها

د. به انجام رسانن» موازنه قدرت«گري خود را بدون توجه به دهند تا کنشبرخوردارند، ترجیح می
به عبارت دیگر، در عصر موجود شکل جدیدي از موازنه قدرت به وجود آمده که ماهیت نامتقارن 

همین دلیل است که قدرت نابرابر، زمینه رویارویی بازیگران در منازعه نابرابر را فراهم د. بهدار
سازد. می

نابرابر بودن قدرت بازیگران ناشی از تفاوت آنان در کنش استراتژیک است. برخی از نظامیان 
دارند. تأکیداند، بر این موضوع اي شرکت داشتههاي منطقهیی که در جنگآمریکا

هاي بخشی از واقعیتعنوان بهاي را باید تفاوت در الگوي کنش بازیگران و ائتالف مرحله
چنین الگویی داراي دانست.ايهاي منطقهدر حوزهآمریکامربوط به سیاست امنیتی جدید 

هاي نظامی و هاي جدید براي کاهش هزینههاي تاریخی بوده اما انعکاسی از ضرورتریشه
هاي مربوط به با چالشآمریکاشود. هرگاه در محیط پرمخاطره محسوب میکاآمریراهبردي 

گري را شود،شکل جدیدي از کنشکاهش هزینۀ نظامی و یا الگوهاي کنش پرهزینه روبرو می
سازماندهی خواهد کرد. دونالد ترامپ گزینۀ جنگ نیابتی و بیل کلینتون از سازوکارهاي مربوط 

ی بر مبتن» رونی«اند. میزان کارآمدي چنین رویکردي در نگرش گرفتهبه منازعۀ نامتقارن بهره
به باشد. رونیگرایی، سازوکارهاي کنش فرهنگی و اقدام غیرکالسیک میآفرینی، مداخلهنقش
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اي آن است که تصور هاي منطقهدر جنگآمریکاترین خطاي بزرگ«این موضوع اشاره دارد که:
گیرند، در حالی که چنین تحلیلی هاي ما بهره میعده، ابزار و روشکنیم که دیگران نیز از قامی

، بیش از آن که به ما شباهت داشته باشند، آمریکاکاري نادرست است. در حقیقت نیروهاي رقیب 
فرهنگ مسلط عنوان بههاي فرهنگی خود را تالش دارد تا ویژگیآمریکااز ما متفاوت هستند. 

کند. تلقی میآمریکاگرایی مداخلهعنوان بهمتفاوت بوده و آن را ترویج نماید. دیگران با ما
بهها باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند که ما داراي پیشینه تاریخی منحصرییآمریکا

جاي تواند خود را بهنمیآمریکامتفاوتی با دیگران داریم. فرد بوده و گرایشات ارزشی کامالً
بر این اساس قضاوت نموده و یا اینکه دیگران را مورد انکار و محدودیت دیگران قرار دهد و 

).Rowney, 1997: 25»(قرار دهد

گرایی در آسیاي جنوب غربی هاي منطقهنشانه-1-6
بازیگر اول نظام آمریکابه این موضوع اشاره دارد که 2017دونالد ترامپ در سند امنیت ملی 

اي هاي منطقهآفرینی در حوزهخود باید از ارادة الزم براي نقشجهانی بوده و براي تحقق اهداف
د هاي خوقصد ندارد تا ارزشآمریکااستفاده نماید. اگرچه ترامپ به این موضوع اشاره دارد که 

بر اساس کنش آزادانه و منافع مشترك آمریکارا بر دیگران تحمیل کند و ائتالف بازیگران با 
هاي راهبردي با کشورهاي اروپاي الد ترامپ تمایلی به گسترش همکارياما دونشود،حاصل می

جویانه با کشورهاي قدیم ندارد. ترامپ در صدد است تا شکل جدیدي از الگوي کنش همکاري
:Trump, 2017اي را ایجاد کند که منجر به منافع و سود بیشتر براي ایاالت متحده شود (منطقه

93.(
اي پرمخاطره و هاي منطقه، معطوف به محیطآمریکاوي کنش بخش قابل توجهی از الگ

اي را هاي منطقههاي نابرابري قدرت در محیطساز بوده است.یکی دیگر از شاخصآشوب
کلی ورطبهگیري از قدرت دانست. توان تفاوت در نوع، ابزار، چگونگی کاربرد و محیط بهرهمی

ماهیت واقعی دارد. این امر به مفهوم آن است که اي هاي منطقههاي نامتقارن در محیطچالش
ین چنافزاري است. ثانیاًداراي ماهیت نرماي در عصر جدید شکل گیرد، اوالًهرگاه چالش منطقه
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چگونگی اجراي چنین مطالباتی ماهیت باشد. ثالثاًمحور میهاي هویتهایی داراي نشانهچالش
یاتی هاي عملهاي نظامی و استقرار یگانفزاري، پایگاهاافزاري داشته و در برابر قدرت سختنرم

کند. هاي بزرگ ایفاي نقش میو سایر قدرتآمریکا
اي هاي الزم براي فروش تجهیزاتی را به کشورهاي منطقهدونالد ترامپ تالش دارد تا زمینه

اس وزي انعکوجود آورد که از قابلیت الزم براي مقابله با فضاي نامتقارن برخوردارند. پیربه
هاي دیگري از قدرت و کنشگري بوده که ماهیت افزاري نبوده و نیازمند نشانهقدرت سخت

هایی از قدرت نرم و ابتکارات اي هماهنگی داشته باشد. در این فرآیند، شاخصنبردهاي منطقه
اي برخوردار شده است. فروش تسلیحات، بخشی از سازوکارهايآمیز از اهمیت ویژهغیرتحریک

برخی از اي براي تأثیرگذاري در موازنۀ قدرت خواهد بود.مربوط به کنترل محیط منطقه
ایی براي هانعکاس چنین ضرورت» باراك اوباما«تحلیلگران بر این اعتقادند که به قدرت رسیدن 

). Sakwa, 2015: 29(استآمریکاامنیت ملی 
آمریکاهاي حداکثرسازي قدرت هترامپ در زمرة کارگزارانی است که تالش دارد تا زمین

گر به نقل از سرلش» جیمز کیتفیلد«هاي اقتصادي سایر کشورها را فراهم سازد. براساس هزینه
آینده هايدر جنگ«دارد که: بیان میآمریکارابرت اسکیلز، فرمانده دانشکده جنگ نیروي زمینی 
از طریق فناوري نظامی و و غرب آمریکاممکن است دشمن برتري نسبی خود را در برابر 

ها، بیشترین قدرت را براي دست نیاورد، در دوران جدید روح و اراده جمعی ملتاستراتژیک به
هاي آورد که گروهوجود مینوبه خود یک پرسش بنیادین را بهآورد. این امر بهوجود میآنان به

هاي رایط موجود ارزشدهند. در شرقیب چگونه روح و اراده غرب را مورد حمله قرار می
دهد در واقع عدمبنیادین غرب، یعنی همان چیزهایی که از دیدگاه هانتینگتون به غرب معنا می

ي بردارهایی است که مخالفان آینده به احتمال بسیار زیاد خواهند کوشید از آنها بهرهتقارن
,Kittfield»(کنند 1997: 226.(

اهبردي دونالد ترامپ را موضوعات مربوط به کنترل بخش قابل توجهی از سیاست امنیتی و ر
سازي دهد. سازوکارهاي مربوط به قدرتاي و منازعات راهبردي تشکیل میهاي منطقهجنگ

توان نماد موازنه اي غرب آسیا همانند عربستان در دوران دونالد ترامپ را میکشورهاي منطقه
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هايههها در ددانست. چنین فرآیندي را ویتنامیدر برابر قدرت نامتقارن بازیگرانی همانند ایران
اند. این روند در دوران بعد از جنگ سرد از اهمیت و کار گرفتهبهآمریکادر برابر 70و 1960

هاي معطوف به مقاومت در توان چالشمثال میطوربهکارآمدي بیشتري برخوردار شده است. 
,Yost(نمادي از مقاومت در برابر غرب تلقی کردن عنوابهاي را کنش بازیگران فروملی و منطقه

2014: 75.(
اي، برابري قدرت ابزاري اهمیت و کارکرد دهد که در منازعات منطقهفرآیند یاد شده نشان می

گذار تأثیرعوامل عنوان بههایی همانند حقانیت، هویت، مقاومت و مشروعیت همؤلفچندانی ندارد. 
هاي شود. این امر توانسته است زمینههاي بزرگ محسوب میقدرتهاي فروملی و در کنش گروه

وجود آورد. الملل را بهدر سیاست بینمؤثرالزم براي کنترل قدرت تهاجمی و محوري بازیگران 
هاي اصلی افزاري دارد. بنابراین شاخصهاي یاد شده ماهیت نرمهمؤلفعبارت دیگر، تمامی به

همین دلیل از اي داراي رویکرد و ماهیت نامتقارن بوده و بهمنطقههايمنازعه نامتقارن در محیط
المللی برخوردار بوده است. براي مقابله با اي و بینتداوم و کارآمدي بیشتري در محیط منطقه

دي و کارآمتأثیرهاي بزرگ افزاري قدرتابزارهاي نظامی و اقدامات سختچنین فرآیندي طبعاً
محدودي خواهند داشت. 

گرایی متوازن شده در آسیاي جنوب غربی منطقه-2-6
گرایی قهدهد. منطگرایی تشکیل میمحور اصلی سیاست امنیتی و راهبردي ایاالت متحده را منطقه

هاي بحرانی، آثار و پیامدهاي بیشتري را براي منافع ایاالت متحده ایجاد خواهد کرد. در محیط
به این موضوع اشاره دارد که گسترش اقتدار و حمایت دونالد ترامپ در سند امنیت ملی خود 

همین دلیل است که خواهد بود. بهآمریکاهاي شکننده، محور اصلی سیاست امنیت ملی از دولت
از عراق و افغانستان در حال افزایش است. آمریکاهاي اقتصادي و تسلیحاتی میزان حمایت

وجود آمده است.و پاکستان بهآمریکاادهاي امنیتی زمینه براي گسترش تضاگرچه در این فرآیند،
اي آسیاي جنوب غربی را باید در ارتباط با محورهاي اصلی سیاست ترامپ در محیط منطقه

سازي هماهنگ«و » طلبانکار با اصالح«، »تعهد گزینشی«ها و سازوکارهایی همانند: گزینه
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یاست ناپذیر ساز واقعیت تکرارپذیر و پایانمورد توجه قرار داد. تعهد گزینشی بخشی » اقدامات
شود. تعهد گزینشی در حمایت از دولت افغانستان براي محسوب میآمریکاخارجی و راهبردي 

هاي تروریستی نام برده شده است. گام دوم مربوط به گسترش جامعۀ مدنی بوده مقابله با گروه
اي است.هاي منطقهطلب در کشورهاي اصالحکه معطوف به همکاري با گروه

نماد عنوان بههاي انتقادي ایران در حمایت از گروهآمریکاانتشار بیانیۀ وزارت امور خارجه 
شود و در نهایت، دونالد ترامپ طلبان در کشورهاي آسیاي جنوب غربی تلقی میکار با اصالح

ادي لماتیک، اقتصسازي اقدامات را در قالب کنترل الگوهاي کنش دیپموضوع مربوط به هماهنگ
آمریکاهاي نظامی و اقتصادي اي، از حمایتداند که براي ایفاي نقش منطقهو نظامی بازیگرانی می

اي توسط بازیگرانی که از قابلیت الزم براي موازنۀ نیابتی الگوي موازنۀ منطقهگیرند.بهره می
کند. ایجاد میآمریکاایران برخوردارند، کمترین هزینۀ نظامی و دفاعی را براي 

دهد. هاي هویتی تشکیل میمحور اصلی سیاست راهبردي دونالد ترامپ را مقابله با گروه
گرایی جدید شکل داده است. الگوي موازنۀ ترامپ سیاست امنیتی خود را در قالب هویت

در دوران ترامپ معطوف به مقابله با هویت از طریق سازوکارهایی است که آمریکافراساحلی 
المللی را دربرخواهد داشت. الگویی که دونالد ترامپ و حمایت بینگرينظامیهایی از شانهن

از طریق امنیت بیشتر و هزینۀ کمتر فراهم آورد. آمریکاسازي قدرت تالش نمود تا براي بهینه
بله با شود. مقاکنترل ابتکار عمل بازیگرانی همانند ایران بخشی از سیاست قدرت محسوب می

بخشی از الگوي راهبردي دونالد ترامپ در آسیاي جنوب غربی خواهد اي ایران، است منطقهسی
اي ایجاب اي و فرامنطقهگیري از سازوکارهاي مربوط به موازنۀ منطقههاي بهرهبود. ضرورت

کار هاي نظامی، اقتصادي و تاکتیکی خود از کشورهاي محافظهکند که ایاالت متحده حمایتمی
). Gordon, 2017: 17(اران جنگ نیابتی را تداوم دهدو کارگز

هایی از تضاد و رویارویی وجود دارد. اي آسیاي جنوب غربی همواره نشانهدر محیط منطقه
گرایی دونالد ترامپ در آسیاي جنوب غربی مبتنی بر سازوکارهاي مربوط به جنگ نیابتی منطقه

چنین فرآیندي محسوب شده که بر اساس خواهد بود. محدودسازي قدرت ایران، بخشی از 
ی گیرد. سازوکارهاي امنیت نیابتالمللی در دستور کار قرار میاي و تهدیدات بینفشارهاي منطقه
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1،»هنجارها«دونالد ترامپ در غرب آسیا مبتنی بر الگوها و ابزارهایی است که بتواند بر 

جا گذارد. همانند ایران تأثیر بهايبازیگران منطقه3»توقعات امنیتی«و 2»هاتوانمندي«
ان گیري از کارگزاران نیابتی همانند عربستاي نیازمند بهرهتأثیرگذاري بر معادلۀ امنیت منطقه

هاي یاد شده داراي پیامدهاي رفتاري و همؤلفدر فضاي امنیت نامتقارن خواهد بود. هر یک از 
ید که بندي رستوان به این جمعنابراین میبوده است. بآمریکابیانی از سوي کارگزاران اجرایی 

اي بههاي منطقهوجود آید، پیامدهاي متنوعی شکل خواهد گرفت. رقابتهر گاه تهدید امنیتی به
آورد. دونالد ترامپ تالش وجود میگیري منازعات فراگیرتر را بهناپذیر، زمینۀ شکلگونۀ اجتناب

,Ikenberry(اهبردي را در غرب آسیا ایجاد نمایددارد تا شکل جدیدي از رویارویی هویتی و ر

2017: 9.(
در دوران ترامپ را دارد، آمریکاکه مسئولیت وزارت دفاع » جیمز متیس«افرادي همانند 

داند. اي آسیاي جنوب غربی ضروري میموضوع مربوط به منازعۀ نامتقارن را براي محیط منطقه
دیگري در محیط اجتماعی، شرایط سیاسی و منازعۀ نامتقارن همانند هرگونه منازعه 

داشت تأکیدتوان بر این امر عبارت دیگر میآید بهوجود میهاي ژئوپلتیکی خاصی بهبنديشکل
منازعۀتوان این اساس میهاي منازعه وجود دارد. بر که رابطه ارگانیک بین نوع، ابزار و محیط

سیاسی ساز، کنش در جوامعتیکی بحرانیرا واکنشی نسبت به فضاي ژئوپلشدت و نیابتیکم
,Barak(آید پیچیده و همچنین فرآیندهایی دانست که در فضاي عدم تعادل امنیتی به وجود می

2002: 642.(

گیريتجزیه و تحلیل و نتیجه-7
مپ شود. دونالد تراهاي پیچیدة امنیتی و راهبردي محسوب میآسیاي جنوب غربی در زمرة محیط

اي را به مدیریت منازعات پیچیده وجهی از سیاست راهبردي خود در محیط منطقهبخش قابل ت

1. Norms
2. Capabilities
3. Security Expectations
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توسط نیکالس لومان 1»جوامع سیاسی پیچیده«نظریه اي اختصاص داده است.تنیدهمنطقهو درهم
اي که داراي ساخت سیاسی پیچیده و پرمخاطره هستند، ارائه شد. بسیاري از کشورهاي منطقه

هاجمی دونالد ترامپ قرار دارند. لومان و روزنا در تحلیل خود علت هاي تدر معرض سیاست
هاي اجتماعی و سیاسی هاي در حال تغییر نظاماصلی تعارضات محیطی را ناشی از ساخت

اي پرمخاطره دانست. بخش هاي منطقهدانند. آشوب در سیاست جهانی را باید واقعیت محیطمی
آسیاي جنوب غربی، ناشی از روند توسعۀ نامتقارن و سازقابل توجهی از فرآیندهاي بحران

اي بوده است.نامتوازن کشورهاي منطقه
همراه در آسیاي جنوب غربی، نتایجی از بحران و منازعه را بهآمریکاگرایی جدید منطقه

هاي تدلیل قابلیتوان مقابله با ایران بههدف اصلی ترامپ را میخواهد داشت. در چنین فرآیندي،
گیري فضاي عدم تعادل امنیتی، واکنشی نسبت به ناکارآمدي قدرت راهبردي دانست. شکل

باشد. ترامپ و تیم سیاست راهبردي ایاالت متحده بر سخت براي هدایت و کنترل جامعه می
توان از طریق ایجاد جاذبه، اعتماد و به کارگیري الگوهایی که منجر به متقاعد این اعتقادند که می

. هایی را فراهم آوردشود، زمینه کنترل چنین محیطعه میشدن جام
مللی التوان پاسخی نسبت به عدم توازن نیروهاي سیاسی و بیناي را میهاي منطقهبحران

اي از زمان پایان جنگ سرد، افزایش قابل هاي اجتماعی، سیاسی و منطقهدانست. اگرچه بحران
ی هاي جغرافیایهایی صرفا در حوزهکه چنین بحرانداشت تأکیدتوجهی یافته است، اما باید 

هاي باشد. در این مناطق، فضاي ژئوپلتیکی با شاخصخاصی از کمیت بیشتري برخوردار می
ثباتی رو شده است. مطالعات انجام شده در ارتباط با فرآیندهاي بیمعنایی و مفهومی انتقادي روبه

توجهی از این منازعات در حوزه که بخش قابلدهداي نشان میسیاسی و منطقههايدر محیط
جغرافیایی مشخصی قرار دارند.

توان کاهش مشروعیت اي را میترین هدف راهبردي دونالد ترامپ در محیط منطقهمهم
شان در عربستان نآمریکاراهبردي ایران دانست. حضور ترامپ و تیم سیاست خارجی و امنیتی 

ايزوکارهاي مربوط به محدودسازي قدرت ایران در فضاي منطقهدهد که ایاالت متحده از سامی

1. Complexity Society
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اي در محیط منطقهآمریکابهره گرفته است. چنین فرآیندي بخشی از واقعیت کنش راهبردي 
اي براي گرایی منطقههاي الزم براي چندجانبهشود. ترامپ تالش دارد تا زمینهمحسوب می

وجودزوکارهاي مربوط به منازعۀ نامتقارن را بهمحدودسازي قدرت ایران از طریق گسترش سا
آورد. 

توان در زمرة سازوکارهایی دانست که فروش تسلیحات فراگیر و تهاجمی به عربستان را می
را براساس کنش تهاجمی سازماندهی نماید. هرگونه آمریکاترامپ تالش دارد تا ساخت قدرت 

از سازوکارهاي کنش راهبردي دونالد ترامپ دانست عنوان بخشیتوان بهرا میآمریکاگرينظامی
آورد. وجود میهاي الزم براي محدودسازي قدرت تاکتیکی و عملیاتی ایران را بهکه زمینه

محدودسازي قدرت براساس سازوکارهاي مبتنی بر حمایت از ساختار نظامی عربستان، گسترش 
شود.راهبردي و محدودسازي قدرت ایران حاصل میگرينظامی

اي توان افزایش مشروعیت منطقهاي را میمنطقهگرينظامیهدف اصلی دونالد ترامپ از 
سلمان تالش دارد تا موقعیت خود را از طریق سازوکارهاي براي عربستان دانست. ملک

اي ایران پیگیري نماید. و محدودسازي قدرت منطقهآمریکا، گسترش روابط با گرينظامی
صحبت دهند. هر گاهابطه مستقیم با دالیل کنترل قدرت سیاسی را نشان میمشروعیت سیاسی ر

آید، به مفهوم آن است که نخبگان سیاسی براي اعمال رویه خود عمل میاز مشروعیت سیاسی به
از حقانیت قانونی و ساختاري برخوردارند. کیسینجر در مطالعات خود به این موضوع اشاره 

اي با یکدیگر پیوند دارد.نۀ منطقهو موازگرينظامیداشت که 
اي بهمعادلۀ قدرت کشورهاي منطقهتأثیر خود را در اي دونالد ترامپ،سیاست موازنۀ منطقه

در این فرآیند، زمینه براي افزایش قدرت نظامی و اثربخشی راهبردي عربستان بهگذارد.جا می
انگر این واقعیت است که افزایش گرایی آسیاي جنوب غربی بیوجود آمده است. تاریخ منطقه

ر اي، زمینۀ تغییر در معادلۀ قدرت و ساختانقش نظامی و الگوي کنش تاکتیکی بازیگران منطقه
آورد.وجود میاي را بهسیاسی منطقه

وجود الگوي رفتاري دونالد ترامپ در آسیاي جنوب غربی، زمینۀ گسترش بحران را به
هاي الزم براي ظهور نیروهایی را فراهم سازد که از واند زمینهتسازي میآورد. هرگونه بحرانمی
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بهتان اي عربسدر این فرآیند، نقش منطقهقابلیت الزم براي اثربخشی و کارآمدي برخوردارند.
شود. افزایش قدرت نظامی و محسوب میآمریکاراهبردي گرينظامی1»هسته مرکزي«عنوان 

ایاالت متحده را تأمین خواهد کرد. دونالد ترامپ از ايراهبردي عربستان، اهداف منطقه
گیرد.بهره میگرينظامیسازوکارهاي مربوط به تصاعد بحران در راستاي افزایش 

فروش تسلیحات در مناطق بحرانی نیازمند گسترش و تصاعد بحران است. حضور ترامپ 
براي آمریکادرت موازات انعقاد قرارداد تسلیحاتی بخشی از سیاست قدر عربستان به

ایران را تهدید 2017شود. ترامپ همچنین در می اي ایران محسوب میمحدودسازي نقش منطقه
یی در منطقه خودداري آمریکانموده که از سازوکارهاي کنش پرشدت علیه عربستان و نیروهاي 

خشیدن بیتاي ترامپ در راستاي مشروعمنطقهگرينظامیگیري از سیاست تهدید و نماید. بهره
به ساخت و سیاست قدرت عربستان در منطقه خواهد بود. الگوي رفتاري ترامپ در اندیشه و 

خواه داراي هاي وابسته به حزب جمهوريکار و مجموعههاي محافظهسیاست بسیاري از گروه
هاي تاریخی بوده است.ریشه

هاي شی نسبت به ضرورت، واکنآمریکاظهور دونالد ترامپ در حوزة سیاست و معادلۀ قدرت 
یابی بازیگرانی همانند ترامپاي، زمینۀ نقشهاي منطقهشود. گسترش بحرانراهبردي تلقی می

شکل جدیدي از کنش سیاسی عنوان بهاي راهبردي و منطقهگرينظامیسازد.ناپذیر میرا اجتناب
ي فضا«در شود.قی میالمللی ایاالت متحده در دوران ریاست جمهوري دونالد ترامپ تلو بین

قرار المللیاي و بینهاي منطقهالملل، نیروهاي جدیدي نیز در روند رقابتسیاست بین2»قطبیبی
هاي تواند داراي آثار و پیامد متنوعی براي کشورها، نهادها، سازمانمیگرينظامیاند. گرفته

اي ایجاد نماید.منیت منطقههاي اهاي تخصصی و مجموعههاي هویتی، انجمنالمللی، گروهبین
است. موازنۀ 3»موازنه تهدید«بخش قابل توجهی از سیاست راهبردي دونالد ترامپ مبتنی بر 

هاي راهبردي اي خواهد بود. همکاريتهدید نیازمند ائتالف براي تحقق اهداف امنیت منطقه
زد. ساناپذیر میاجتنابرا » موازنۀ فراساحلی«هاي اجراي راهبرد و عربستان، زیرساختآمریکا

1. Hard Core
2. Non Polarity
3. Balance of Threat
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گیري از سازوکارهاي مربوط به موازنۀ تهدید موازنۀ فراساحلی دونالد ترامپ، بدون بهره
یابد در شرایطی ارتقاء مینقش نیروي نظامی و نهادهاي دیپلماتیک صرفاًپذیر نخواهد بود.امکان
همکاري، رقابت و منازعه تري در روندموازات آن بازیگران بتوانند از ابزارهاي متنوعکه به
ها و آثار خود را در قراردادهاي نظامی با کرةجنوبی در ترامپ نشانهگرينظامیمند شوند. بهره

جا گذاشته است. شرق آسیا و عربستان در جنوب غرب آسیا به
هایی از موازنۀ در آسیاي جنوب غربی مبتنی بر نشانهآمریکااي و راهبردي نقش منطقه

، آمریکا، موازنۀ تهدید و محدودسازي قدرت راهبردي ایران خواهد بود. سند امنیت ملی ايمنطقه
زایش به میزان قابل توجهی افگرينظامیچنین فرآینید را تبیین کرده است. در چنین شرایطی، 

هاي کنش تهاجمی غیرمستقیم دونالد ترامپ دانست. را باید انعکاس سیاستگرينظامییابد. می
اي، فروملی و فراملی دانست. چنین فرآیندي را باید افزایش منازعات در سطوح منطقهنتیجۀ 
اي ایران، دونالد ترامپ ابزار کنش بازیگران براي محدودسازي قدرت منطقهگرينظامی

سازد.ناپذیر میکشورهاي انقالبی و رادیکال را اجتناب
واهد گرایی را ایفا خمبتنی بر چندجانبهاي در فضاي دهندة منطقهنقش بازیگر موازنهآمریکا

گرایی مقابله با کشورها و بازیگران انقالبی در قالب سازوکارهاي کنش مبتنی بر چندجانبهکرد.
و اروپا آمریکاهاي کند که همکاريگرایی ایجاب میهاي چندجانبهحاصل خواهد شد. ضرورت

شود. دونالد ترامپ محوریت اصلی براي محدودسازي قدرت بازیگران گریز از مرکز ایجاد
اي قرار داده است. ترامپ به این موضوعسیاست امنیتی و دفاعی خود را براي کنترل موازنۀ منطقه

اي در آسیاي جنوب غربی و آسیاي شرقی تغییر پیدا کند، زمینه اشاره دارد که اگر موازنۀ منطقه
ورد.آوجود میرا بهآمریکابراي مقابله با امنیت ملی 

گرایی دونالد ترامپ را سازي و منطقهگرایی فراساحلی در الگوي امنیتهاي موازنهنشانه
فارس، مورد اي خلیجتوان بر اساس سازوکارهاي همکاري ایاالت متحده با کشورهاي منطقهمی

سازي را در روندهاي امنیت6+2توجه و سنجش قرار داد. دونالد ترامپ تالش دارد تا الگوي 
فارس پیگیري نماید. مذاکرات مایکل پومپئو وزیر امور خارجه ایاالت متحده با اي خلیجقهمنط

فارس به همراه وزراي خارجه مصر و اردن، بیانگر وزراي امور خارجه کشورهاي حوزه خلیج
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را ايگرایی منطقهاین واقعیت است که ایاالت متحده در صدد است تا شکل جدیدي از امنیت
اي تنظیم نماید. چنین الگویی در هاي جدید منطقهدهی پیمانسازي و سازمانالفبر اساس ائت

فارس در خلیجآمریکاسازوکار جدید امنیتی عنوان بهنیز از سوي جورج بوش پدر 1992سال 
و آسیاي جنوب غربی مورد استفاده قرار گرفت.

قدردانی-8
هشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و معاونت محترم پژوداند از نگارنده برخود الزم می

و فراهم ساختن امکان هاي معنوي حمایتخاطر بههیأت تحریریۀ نشریۀ ژئوپلیتیک همچنین 
انتشار این پژوهش قدردانی نماید. 
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