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چکيده
راهبرد نظامی ایاالت متحده پس از دوران جنگ سرد متناسب با خواست هژمونی و تحوالت محیطی ،ب هوی ژه پ س از
حادثه  11سپتامبر که نومحافظهکاران با طرح مفاهیم امنیت مطلق ،پیشگیری و جنگ پیشدستانه در مبارزه ب ا تروریم م
در منطقهی غرب آسیا راهبرد اساسی در پیش گرفتند ،دچار تحوالت متعددی شده است .پس از ای  ،،در رویکرده ای
امنیت ملی آمریکا ،موضوع تمرکز بیشتر بر منطقۀ آسیا پاسیفیک مطرح شد و با هژمونگرایی لیب را در دوره اوبام ا ب ر
چندجانبهگرایی تأکید گردید .روی کار آمدن ترامپ عالوه بر رفتارهای نامتعارف ب ا اعم ا سیاس ته ای دفع ی ای ،
ممئله را که رویکرد کالن دولت آمریکا واجد چه ابعادی است ،پدید آورد .با ای ،تعاریف ،پژوهش حاضر میکوشد ت ا
از طریق بررسی اسناد راهبردی ایاالت متحده آمریکا در سا های  2017تا  2020میالدی به ای ،پرسش پاسخ دهد ک ه
راهبرد نظامی-امنیتی آمریکا در دوره ترامپ جهت هژمونی جویی ای ،کشور ،واجد چه مؤلفههایی در حوزههای اصو ،
هدفگذاری ،تعریف تهدیدات و اقدامات اجرایی است .لذا هدف ای ،تحقیق ترسیم چارچوب راهب رد نظ امی-امنیت ی
آمریکا و معنادار ساخت رفتارهای ای ،کشور در جهت تداوم هژمونی اس ت .فرض یه پ ژوهش حاض ر ای  ،اس ت ک ه
راهبرد نظامی-امنیتی آمریکا در دوره ترامپ ،همچنان بهعنوان یک اصل ثابت در راستای تالش ای ،کشور جهت تحقق
نظم هژمونیک در نظام بی،الملل تعریف شده و از طریق احیا و بیشینهسازی ق درت کش ور در ش رایطی ک ه بازگش ت
رقابت قدرتهای بزرگ ،تهدید اولویتدار آمریکا دانمته میشود ،محقق خواهد شد .دفاع چندالی ه ،بازس ازی ق درت
نظامی ،مداخلهگری غیرممتقیم ،تجارت امنیت و بازتوزیع هزینههای امنیت اصلیت ری ،سیاس ته ای اجرای ی جه ت
عینیتبخشی به ای ،راهبرد نظامی-امنیتی بوده است .نوع ای  ،تحقی ق ک اربردی ،روش تحقی ق توص یفی-تحلیل ی ب ا
رویکرد کیفی و روش جمعآوری دادهها کتابخانهای است.
کليدواژهها :آمریکا ،هژمونی؛ راهبرد نظامی؛ اسناد راهبردی؛ نظام بی،الملل.
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مقدمه
ایاالت متحده آمریکا همواره از تقویت توانمنددیهدای نظدامی حضدور رراردرزمینی ر راردتای
تحکیم هژمونی خو ر نظام بینالملل ارتفا ه کر ه ارت .بر این مبنا ،این کشور ر ران جنگ رر
ضمن اتخاذ راهبر هایی نظیر رد نفوذ 1ر خصوص جلوگیری از گسترش کمونیسم توانست ر منطقه
غرب آریا به بسط نفوذ ریاری نظامی خو بپر از  .پیمان رنتو پس از آن اتخاذ راهبدر

ردتونی

نیکسون ر منطقه با انتخاب رژیمهای پا شاهی ایران ردوو ی از رریدص ددا رات تسدلیحات ،جلدوه
یگر راهبر آمریکا بو ه ارت (ازغندی .)338 :1379 ،ر همین رارتا پیمان آتالنتید

شدمالی (نداتو)

نیز برای امنیت رتهجموی ر مقابل تهدید کمونیسم از رال  1948م شدکل گرردت نیدز پدر ژههدای
اقتصا ی نظیر ررح مارشال 2برای توروه نفوذ آمریکا ر ار پا توریف گر ید 3.بدا پایدان جندگ ردر ،
حضور نظامی نفوذ ریاری آمریکدا مطدابص ایدده «لحظده تد

قطبدی» بدا گسدترش نداتو ر چدارچوب

ابتکاراتی نظیر مشارکت برای دلح ،4گفتگوی مدیترانهای ... 5نبدال شدد .منطقده غدرب آردیا اجدد
بیشترین تمرکز راهبر ی آمریکا بو ه ارت .چه اینکه جایگاه ژئوپلیتی

ایدن منطقده بدا توجده بده قدرار

اشتن بیش از پنجداه رددد از ذخدایر اثبداتشدده نفدت (ماردون ،)6 :2008 ،همچندین جدو تهدیدد
تر ریسم ارراری (پرا س )2003 ،ر کنار ضر رتهای نظم لیبرال موکراری ر برابر ارالم ریاردی
(تخشید نوریان )1387 ،باعث باال ررتن ارزش راهبر ی این منطقه برای آمریکا گر ید .بنابراین پدس
از  11رپتامبر  2001م ،بدرای کسد

«امنیدت مطلدص» بده بهانده مبدارزه بدا تر ریسدم اهددا

« لدت-

ملترازی» جنگهای یرانگر عراق ارغانستان آغاز گر ید .ر اقع آمریکا ر غرب آریا بدهعندوان
ی

مداخله گر تمام عیار با ارتفا ه از منفوترلبی نز ی

بینانه برخی کشدورهای منطقده ظداهر شدده

علیه کشورهای مستقل از ریارت ارعاب ،تهدید حمله نظامی ارتفا ه کر (متقی .)1389 ،تمرکز بدر
غرب آریا ر جهت مدیریت رقبدای نوظهدوری چدون چدین نیدز قدرار اشدت ،لدیکن ر ره ا بامدا
ظرریت های نظامی آمریکا ر شرق آریا نظیر حضور نظامی ر ژاپن ،اقیانوس هند ،بحران هستهای کره
شمالی  ...نیز ر جهت ررایندهای «تغییر ثقل» از غرب آریا به شرق را برای مهار چین بده کدار گررتده
1. Containment
2. Marshall Plan
 .3بر اساس آمارها آمریکا بيش از هفت هزار پایگاه نظامی در مجموع  36کشور دارد که بيشترین ميزان حضور آن در آلمان با  70هزار نيرو
و پس از آن ژاپن با  47هزار نيرو است.
4. Partnership for Peace
5. Mediterranean Dialogue
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شد .با ر ی کار آمدن نالد ترامپ بهعنوان ریارت جمهور آمریکا ،به ارطه تبلیغات انتخاباتی رباره
لز م بازگشت رربازان آمریکایی به خانه نوراناتی رباره حضور نظامی ر ارغانستان ،عراق روریه
این پررش پدید آمد که آیا راهبر های نظامی امنیتی آمریکا چار تحول شده ارت؟!
ر این رارتا ،پررش ادلی این پژ هش که با هد
مونا ارِ راخت ررتارهای هژمونی

ترریم چارچوب راهبر نظامی-امنیتی آمریکا

این کشور مطرح میگر این اردت کده راهبدر نظدامی-امنیتدی

آمریکا ر ره ترامپ جهت هژمونیجویی این کشور ،اجد چه مؤلفدههدایی ر حدوزههدای اددول،
هد گذاری ،توریف تهدیدات اقدامات اجرایی ارت؟ جهت پارد بده پرردش یدا شدده ردؤاالت
ررعی نیز ررح گر یده ارت نظیر قواعدد بنیدا ین ر ریاردت نظدامی امنیتدی آمریکدا چگونده توریدف
می شوند؟ ررآیند تحول راهبر هدای نظدامی امنیتدی آمریکدا ر هده اخیدر چگونده بدو ه اردت؟ متدون
راهبر ی که نشانگر ریارتهای نظامی امنیتی نوین آمریکا هستند ،کدماند؟
بر همین اراس ،مبنای راماندهی مقاله نیز ر جهت پار به پررشهای ررعی دورت گررته ارت.
اددلی ،از مبدانی نظدری «هژمدونی» بدرای تبیدین قواعدد بنیدا ین ر

این پژ هش برای رتیابی به هد

ریارت نظامی-امنیتی آمریکا نیز از ر ش تودیفی-تحلیلی برای مورردی ررآیندد تحدول راهبر هدای
این کشور ر

هه اخیر ارتفا ه میکند .همچنین برای پدر اختن بده پرردش اددلی از ر ش تحلیدل

کیفی ارنا راهبر ی آمریکا ر حوزههای نظامی امنیتی ردی ردالهدای  2017م تدا  2020م اردتفا ه
می کند .لذا پژ هش حاضر از نظر نوع کاربر ی ،از نظر ر ش تودیفی با ر یکر کیفی جمدعآ ری
ا هها نیز کتابخانهای از رریص مراجوه به ارنا  ،کت

مقاالت ارت.

مبانی نظری؛ هژمونی و سياست خارجی آمریکا در نظام بينالملل
 -1نظام بينالملل معاصر
رباره ماهیت نظام بینالمللی پساجنگ رر  ،بر اراس چینش قدرت مبتندی عنصدر بدر ید
مسلط ،میتوان به

الگوی نظام «ت

تبیین روق ر اقع نشانگر ی

قطبی» «هژمونی

قوا ارت؛ اما ر نگرش هژمونی

» اشاره نمدو (جمشدیدی .)787 :1386 ،هدر

چینش بین المللی هستند که ر آن ی

رادله زیا ی ار  .برتری آمریکا ر نگرش ت

قطد

قدرت (آمریکا) از ردایرین

قطبی ،درراً به توانایی آن ر بر هم ز ن نظدام موازنده

 ،ناظر به اعمال قدرت نفوذ مبتنی بر رضایت رایر بدازیگران اردت

(بیلیس اردمیت .)361 :1388 ،مددعیان ایدن ضدویت بده قددرت نظدامی گسدتر ه آمریکدا ،ررهندگ
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جهدانشدمول ،برتدری آن ر عردده اقتصدا بدینالمللدی ،پیشدگامی علمدی رندا ری بدزر تدرین
ریارتکننده ررمایهگذاری خدارجی اشداره مدیکنندد (برگسدون .)57 :2008 ،البتده نظریدات یگدری
رباره تبیین نظم بین الملل کنونی جو ارند که برخی با تأکید بر ت

-چندقطبی بو ن ،قائل بدر ایدن

هستند که آمریکا بهتنهایی نمیتواند تمامی چالشها را حل کند ،اما بااینحال رادله آن با یگدران ر
عرده نظامی زیا ارت (کرمی )103 :1383 ،برخی نیز با ارائه ر یکر ی تمدنی ،تقابدل منازعده را
میان تمدن غرب

یگر تمدنها می انند (هانتینگتون .)84:1378 ،از این جمله «پایان تاری » ررانسیس

روکویاما «برخور تمدنها»ی راموئل هانتینگتون که باز هم آمریکا نقشدی محدوری ار  .بدههرحدال
آنچه آشکار ارت این ارت که یکی از یژگیهای ادلی نظم پساجنگ رر  ،به یژه پسدا  11ردپتامبر
که تقریباً اجماعی کلی رباره آن جو ار این ارت که یکی از عوامدل تویدینکنندده اددلی نظدم
موجو  ،مربوط به نقش محوری ایاالت متحده آمریکا ،تمایل تالش این کشور به مداخله ر رارتای
نظم هژمونی

ر نظام بینالملل موادر ارت (بر کس

لفورس.)34 :2001 ،1

 -2مفهومشناسی هژمونی
هژمونی 2از زبان یونانی به مونای رهبری گررته شده ارت .مفهوم هژمونی بدرای نخسدتین بدار ر
هه روم قرن بیستم ،بهمنظور تحلیل ریارت اخلی ر ا بیات مارکسیستی بکار ررت؛ اما از هه 1970
م نظریهپر ازان لیبرال پس از آن اقعگرایان نیز به آن توجه کر ه مفهومرازی یگری از آن دورت
ا ند (کرمی .)2 :1385 ،هژمونی ر ر ابط بین الملل ،بده نظمدی ندامتوازن ر ر ابدط بدین الملدل اشداره
می کند که مطابص آن ،ی

کشدور از لحدا ریاردی ،نظدامی اقتصدا ی از بقیده کشدورها برتدر اردت

(مشیرزا ه)53-54 :1386 ،؛ اما همزمدان بدا مفداهیمی همچدون امپراتدوری امپریالیسدم نیدز ردرق ار .
امپراتوری با رت اندازی به قلمر جغراریایی یگر کشورها امپریالیسم نیز به مونی رلطه لدتهدای
قوى مرکز بر منارص ضویف پیرامونی ارت (پور قیومی .)51 :1388 ،ر هدر

مدور هژمدونی موندایی

متفا ت ار که البته رک آن مستلزم توجده بده ریشده کداربر ایدن اژه ر مکاتد
بین الملل ارت .ر اندیشه اقدع گرایدی ،ضدویت هژمونید
قدرت های بزر

به حدی نامتوازن ارت که ی

مختلدف ر ابدط

یوندی ضدویتی کده ر آن ،رقابدت میدان

قددرت ر رجده نخسدت قدرار اشدته

قواعد امیال خو را اعمال میکند (عسکرخانی)91 :1383 ،؛ اما ر نگرش لیبرالیسدم ،ددر

ر نتیجده،
برتدری

1. Brooks & Wohlforth
2. Hegemony
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کشدور بایدد شاخصدههدایی نظیدر مشدر عیت

ایدئولوژی

اقتصا توانمند را نیدز ر خدو اشدته باشدد .ر پدارا ایم نئولیبرالیسدتی لدت هژمدون

به عنوان ی

برای برقراری همکاری میان کشورها مبتنی بدر ابسدتگی

کشور خیرخواه از رریص کم

متقابل پر اخت هزینههای رژیم تجارت آزا  ،باعث تحقص دلح میشو (پوراحمدی.)38 :1387 ،

 -3سياست خارجی آمریکا و هژمونی
میل به هژمون شدن ر راختار ریاری آمریکا را باید ر ریشه های تداریخی جسدتجو کدر  .ربداره
گرایش به هژمونی متأثر از راختارهای هنجاری
ر قال

ر نی آمریکا میتوان مؤلفههای هدویتی آمریکدا را

ارتثناگرایی« ،1شهری بر بلندی» ،ررالت تاریخی خیر علیه شر مور اشاره قرار ا که هژمون-

گرایددی را ر هویددت آمریکددایی تقویددت مددیکنددد (زراع 77 :1390 ،و ری ن

 .)383 :2003علیددرغم

ر نظام بینالملل ،اما همواره

ر یکدر کدالن ربداره

اشتراک نظر ر ادل نیل به شرایط هژمونی

شیوه تحقص هژمونی ر آمریکا مطدرح بدو ه اردت .موضدوعی کده عمددتاً برگررتده از تودار
هژمددونی ر

مکتد

لیبرالیسددم

مفهدوم

اقددعگرایددی ارددت .بددر ایدن مبنددا ،جددان ایکنبددری ( )1382ر ید

چارچوب لیبرالی موتقد ارت که هژمونی آمریکا به لیل توجه به راختارها قواعدد بدینالمللدی ید
هژمونی نها ین لیبرال ارت .بنابراین تا زمانی کده ایداالت متحدده برتدری خدو را از رریدص نها هدای
تأریسشده پس از جنگ م پیش ببر

همکاری خو را ر رضای ید

ریاردت چندجانبدهگرایدی

حفظ نماید ،می تواند هژمونی خدو را نیدز ر نظدام بدینالملدل حفدظ کندد .ر غیدر ایدن ددورت
شرایطی که رضایت رایر قدرتهای غربی را نا یده بگیر

ر

الیدل عددم ایجدا موازنده یکدی پدس از

یگری از بین بر ند ،به رور ربیوی نظم بین المللی چار تغییر به رمت تضویف قدرت ایاالت متحده
حرکت خواهد نمو  .ر مقابل اما تلقی اقعگرایانه از مفهدوم هژمدونی بدر ایدن مبندا اردتوار اردت کده
ریارت خارجی قدرت های بزر

ر نظام آنارشی

 ،به میزان زیا ی بر قددرت نظدامی آن هدا اردتوار

ارت .ر این میان ،ریارت خارجی آمریکا به عنوان تنها ابرقددرت جهدانی ،بدیش از ردایر کشدورها بده
قدرت نظامی آن گره خور ه ارت (یز ان پناه جانرشان)1392 ،؛ بنابراین برای مقابله بدا تهدیددات
همچنین ایجا رادله بیشتر با رقبا باید به بیشینهرازی قدرت اقدام کر  .با همین تلقی از هژمدونی اردت
که کنت التز ( )2008میگوید« :پس از ران قطبی ،با جو مقادد نی

آمریکا اغل

بر ارداس

1. American exceptionalism
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این نظریه عمل کر ه ارت که از ی

سال  ،1شماره  ،2تابستان 1400

قدرت بزر

تر نمی توان انتظار اشت که با بزرگواری متانت

ررتار کند».

تحول در محيط امنيتی و راهبردهای نظامی آمریکا
ر ریارتگذاریهای امنیتی برای کسد
کاربست یکی از

هژمدونی ،لدتهدای مختلدف ر آمریکدا مبدا رت بده

ر یکر یا شده یا گاه راخت ترکیبی از هر

کر ه اندد .موضدوعی کده آن را

ر نوران ریارت خارجی آمریکا ر نظام بین الملل بین «رهبری» «رلطه» نیز می تدوان مشداهده نمدو
(برژینسکی .)1386 ،ر اقع هژمونگرایی ر ریارت خارجی آمریکا بهمثابه ادل یا قاعده اردت کده
از رریص راهبر های متفا تی ر رطوح مختلف نبال شده ارت .بر این مبنا ،راهبر بهمثابه ررحدی کده
برای ارتباط ا ن جهت ا ن تمام منابع بهروی رتیابی به هدری که با ی

ریاردت بنیدا ین اردت،

(هارت ،به نقل از :زهدی )1383 ،میتواندد متغیدر باشدد .بده همدین جهدت راهبر هدای امنیتدی-نظدامی
متفا ت ر مقارع گوناگون جملگی نشانه هایی از تالش رازمانیارته آمریکا برای هژمونی ر ریاردت
بینالملل بو هاند (متقی .)167 :1392 ،راهبر هایی که بهرغم تدا م ر برخی ابوا  ،بهمدر ر زمدان
نتیجه بر ز تهدیدها

ر

گرگونی ر ابزارهای مقابله ،تغییر مییابد.

 -1راهبرد مداخلهگرایی تهاجمی بوش
پایان جنگ رر  ،آغاز ران جدیدی بو که با عبارت لحظه ت

قطبدی شددن توددیف گر یدد.

ابتدا لت بیل کلینتون با نخبگانی که امپریالیستهایی میانهر با ا بیات زیبای لیبرال تودیف شدهاندد
(جانسددون ،)120 :1384 ،کوش دید بددر یپلمار دی تمرکددز کنددد ،امددا ای دن ر یکددر بددا ر ی کددار آمدددن
نومحارظه کاران به یژه پس از  11رپتامبر  2001م کامالً چدار تحدول گر یدده مبتندی بدر هژمدونی
تهاجمی تحقص امنیت مطلص برای آمریکا توریف گر ید .بر این مبنا ،یکی از مهدمتدرین اردنا امنیدت
ملی آمریکا ر رال  2002با محوریت «قدرت پیش رتی» تد ین منتشر شد (کدار ان.)32 :1390 ،
نومحارظه کاران آمریکا بر این با ر بو ند که اجبار ارتفا ه از قوه قهریه بدرای ملدت ردازی مدی تواندد
منارع ایاالت متحده آمریکا ارتمرار نظم هژمونی

را تضمین نماید .لذا بر اهمیت مجد ژئوپلیتید

تأکید مداخلهگرایی تهاجمی نامحد را ر رتور کدار خدو قدرار ا ندد (حداجی یوردفی:1383 ،
 )147کده اقدددام نظددامی پیشددگیرانه را تجددویز مددیکدر  .مداخلددهگرایددی تهدداجمی ران بددوش البتدده بددا
ایدئولوژیکیترین ا بیات ممکن ر حوزه لیبرال موکراری همچنین ارجاعدات آخرالزمدانی توجیده
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می گر ید؛ اما با کاربست عریان خشونت نظامی نومحارظه کاران این ادل را نا یدده گررتده بو ندد کده
جایگاه ابرقدرتی بیش از آنکه به قدرت جنگ آ ری ابسته باشد ،به توان ایجا

حفظ اجماع جهانی

ابسته ارت (بوزان.)182 :1389 ،

 -2دیپلماسی چندجانبه و موازنه غيرمستقيم در دوران اوباما
باراک ا باما ر رال  2008م بدا شدوار «تغییدر» بده ریاردت جمهدوری رردیده بدا تدالش ر میانده
آرمان گرایی

اقع گرایی( ،زهرانی )1390 ،ریارت «شر ع باره» با رقبا ریارت «اعتما ردازی» بدا

متحدان را اعالم کر (موروی شفائی شداپوری .)149-148 :1394 ،ی هدمچندین کوشدید از رریدص
کاربست الگوی «قدرت هوشمند» ر پارا ایم لیبرالی ،جایگاه رهبری آمریکا را احیا نماید ،چده اینکده
رهبری یونی ایستا ن به پای ادول ارزش هدای آمریکدایی همدراه کدر ن ردایرین بدا ایدن ارزش هدا
(ا باما )2007 ،که این هد

البته با کمترین هزینه از رریص ارتفا ه از ظرریت نها های بینالمللی محقص

میشو (هول بر ک)2008 ،؛ بنابراین نشانههای تغییر ر راهبر نظامی آمریکا نیز پدیدار گر ید .آنها
بر پایان ا ن به جنگ عراق به عنوان ی

جنگ غیرمنطبص با حقوق بین الملل ،حمایت از حقدوق بشدر،

ارزایش همکاریهای بینالمللی برای ارتقای امنیت رتهجموی مقابلده بدا تغییدرات آب هدوایی ...
تأکید کر ند (حسینی .)33 :1395 ،عال ه بر تغییر الگوی مبارزه با تر ریسم از اشغال زمینی به «ارتقرار
غیرعملیاتی» با محد
پاریفی

هدرمند شدن مداخالت (پورتینچی )199 :1390 ،چرخش ر جهدت آردیا-

 1نیز مطرح گر ید .لذا ر رند راهنمای راعی راهبر ی ر رال  2012م زارت راع لدت

ا باما تصریح کر که منارع اقتصا ی امنیتی ایاالت متحده ر قرن جدید به رراردر منطقده پاردیفی
گره خور ه ارت .ازاین ر  ،آمریکا برای حفظ رهبری جهانی باید بده موازنده جدیدد نیر هدا ر جهدت
آریا پاریفی

همت گمار ( .)2 :2012 ،DSGبنابراین ر مور غرب آریا ،ا باما از کشورهای متحدد

خو میخوارت که کمتر انتظار حضور نظامی آمریکا را اشته برعکس قابلیت های رداعی خدو را
بهبو بخشند رهم بیشتری از بار مسئولیت منطقه را بر عهده بگیرند (رداب پدا ل .)2015 ،ر اقدع
تالش تهاجمی مستقیم آمریکا برای موازنهردازی بدا ایدران (برزگدر )1388 ،مجدد اً بده قالد
مسئولیت» ر ی

«احالده

نظام چندقطبی بازگشت ا ه شد که ایجا جنگ نیابتی بخش مهمی از ایدن راهبدر

را شامل می شد .این راهبر را جورج رریدمن ( )2015رئیس اندیشکده ارتراتفور  ،حضور غیرمسدتقیم
موازنه قدرت نامیده آن را بهمثابه بلوغ ریارت آمریکا رتایش میکر .
1. The Pivot to Asia
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اسناد راهبردی نظامی -امنيتی دورۀ ترامپ
چنانچه پدیشتدر اشداره شدد ،از زمدان ر ی کدار آمددن ترامدپ ر آمریکدا ررتارهدای خدارج از
چارچوبهای متوار

ی ،بر این پررش تأکید شده ارت که آیا ادوالً ترامپ ید

راهبدر کدالن

1

ار ؟ ( مبر رکی ریچ  .)1015 :2017 ،ر پار برای مطالوده آنچده راهبدر کدالن لدت ترامدپ
نامیده میشو  ،میتوان به ارنا راهبر ی منتشر شده تورط لت ترامپ ر خالل ردالهدای  2017تدا
 2020م مراجوه نمو که حادل اجماع میان رتگاههای حاکمیتی البیهای قدرتمند ر آمریکا بو ه
چارچوبی ر شن از ا لویتهای امنیتی راهبر های نظامی آمریکا را نشان می هد.
برای رهم دحیح از اهمیت ارنا منتشر شده ر آمریکا ،بایستی آنها را ر ره رطح تقسیم نمدو .
رند راهبر امنیت ملی 2بدهمثابده ید

مدتن باال ردتی ،چدارچوبهدای کدالن ،مهدمتدرین تهدیددات
راههدای بهیندهردازی امنیدت مواجهده بدا

ا لویتهای راهبر ی ایاالت متحدده آمریکدا را مشدخ

تهدیدات را تویین میکند .ر رطح میانی ،نیدز اردنا راهبدر ی یگدری توردط رداختارهای ریاردی،
امنیتی

راعی آمریکا تولید میگر که همگی منبوث از راهبدر امنیدت ملدی هسدتند .ر ایدن زمینده

میتوان به ارنا راهبر نظامی ملی ،راهبر راع ملی  ...اشاره نمو  .ر رطح روم ارنا بر برنامه هدای
عملیاتی متمرکز میشوند

ر این راردتا اردنا پدایین ردتی مانندد کتدرین نیدر ی ریدایی ،کتدرین

رضایی ،مبارزه با تر ریسم ،بازبینی ضویت هستهای  ...ارتخراج میگر .
از زمان ر ی کار آمدن نالد ترامپ ر کاخ رفید ،تاکنون شش رند مهم راهبدر امنیدت ملدی
راهبر راع ملی 3ژ ئن  ،2018بازبینی ضویت هستهای 4ر روریه  2018ردند مبدارزه بدا تر ریسدم
اکتبر  2018م ،بازنگری راع موشکی 2019

6

5

همچنین برآ ر راهبر ی  2019جاموده ارالعداتی ایدن

کشور با عنوان برآ ر تهدیدات جهانی 7منتشر شده ارت.

1. Dombrowski & Reich
2. NSS: National Security Strategy
3. NDS: National Defence Strategy
4. NPR: Nuclear Posture Review
5. NSFC: National Strategy For Counterterrorism
6. MDR: Missile Defense Review
7. WorldWide Threat Assessment
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 -1سند راهبرد امنيت ملی
تنها رند امنیت ملی لت ترامپ منتشرشده ر رامبر  2017م از ی
شده ارت .محارظت از مر م آمریکا ،ررزمین ما ری رب

مقدمه چهار رکن تشکیل

زندگی آمریکایی ،گسترش رراه ر نص

اقتصا ی ر آمریکا ،حفظ دلح از رریص قدرت ارزایش نفوذ آمریکا ارکان این رند هسدتند (،NSS
.)2017

 -2سند راهبرد دفاع ملی
مین رند مهم ر لت ترامپ تورط زارت راع ر روریه  2018م ،تحت عنوان خالده ردند
راهبر راع ملی ایاالتمتحده آمریکا منتشر شد .مهمترین یژگی این رند که ر جهت بهرهگیدری از
تواناییها امکانات نیر های مسلح برای ررع تهدید ایجا رردت بیشتر نگارش شده ،این اردت کده
ر آن ر ریه ،چین ،کره شمالی ایران به عنوان رقبا

شمنان اددلی ایداالت متحدده عندوان شددهاندد

(.)2018 ،DNS

 -3سند بازبينی وضعيت هستهای
ترامپ از ابتدای انتخاب بهعنوان رئیسجمهور آمریکا ،آشکارا خواهان توروه تقویت زرا خانده
هستهای آمریکا شده

ر مقابل بر کاهش ی

جانبه تسلیحات هسدتهای ر ردیه تأکیدد کدر ه بدو  .بدر

همین اراس ،زارت راع آمریکا ر روریه  2018اقدام به انتشار رند بازبینی ضدویت هسدتهای نمدو .
یکی از نقاط مهم این رند توروۀ راهبر «ضربه نخست» حمله هسته ای به حوزه راع پیش نگرانه اردت
(.)2018 ،NPR

 -4سند مبارزه با تروریسم
رند راهبر ملی مقابله با تر ریسم  2018م ،با مقدمهای از ترامپ با جمله «ما همچنان ملتدی رگیدر
جنگ هستیم» 1که یا آ ری  11رپتامبر ارت ،آغاز مدی شدو  .ردند ر چهدار بخدش نگداه اجمدالی بده
راهبر ملی مقابله با تر ریسم ،توریف شدمن تر ریسدتی ،ا لویدتهدا مندابع ،خطدوط اقددام بدرای
اقدامات اجرایی تد ین شده ارت (.)2018 ،NSFC

1. We Remain a Nation at War
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 -5سند برآورد تهدید جهانی
برآ ر های کالن جاموه ارالعاتی آمریکا 1هرراله تورط ا ارهکننده ارالعات ملی 2ری گزارشدی
با عنوان برآ ر تهدید جهانی به کمیته ارالعاتی رنا ارائه میشدو  .ایدن ردند شدامل

بخدش اردت؛

تهدیدات جهانی موضوعی (عملیات رایبری ،عملیات نفوذ آنالین مداخلده ر انتخابدات ،تسدلیحات
کشتارجموی اشاعه هستهای ،رضا رراجو  )...تهدیدات ر رطوح منطقهای (.)2019 ،DNI

 -6سند بازنگری دفاع موشکی
رند بازنگری راع موشکی ر ابتدای ردال  2019م منتشدر شدده اردت .ایدن ردند مشدخ

کنندده

ریارتها ،راهبر ها قابلیتهایی ارت که مسیر برنامهها ررحهای پنتاگون را ر زمینه راع موشکی
ری هه آینده برای محارظت از مر م آمریکا ،راع از حاکمیت ملی پایبندی به ظایف بدین المللدی ،
تویین میکند (.)2019 ،MDR

خطوط کالن در اسناد راهبردی
چنانچه ذکر شد ارنا راهبر ی تصویری از ا لویت ها اهدا

کالن آمریکدا ر عردده ریاردت

بینالملل منابع تهدید ر شهای پیشگیری مقابله بدا تهدیددات ر عردده ریاردت خدارجی را بده
نمایش میگذار  .لذا برای تبیین اینکه تصمیمهدا ر ریاردت امنیتدی ترامدپ از کددام مبدانی پایدهای
ادول راهنمایی تبویت میکند بایستی از تحلیل محتوا نشدانه نشدانی مندابع گفتداری نوشدتاری بهدره
گررت تا مؤلفه های ریارت خارجی آمریکا ر لت ترامپ را آشکار راخت .بنابراین هرچند اغلد
ررانهها ترامپ را به تناقضگویی پیشبینیناپذیری مدتهم ا را بدهشددت ضدرداختارهای ریاردی،
ارالعدداتی رکددری ر آمریکددا خو محددور نشددان م دی هنددد (رددلیمانزا ه

یگددران172 :1397 ،

یز انرام)143 :1395 ،؛ اما به نظر میررد خطوط ادلی راهبر ی آمریکا چنددان کددر مدبهم نباشدد.
هرچند ر موار ی مانند «برجام» ،میان ر یکر رر ی رئیسجمهدوری بدا نگداه رداختارهای ارالعداتی
تفا تهایی جو ار (مرا ی ،)82-79 :1398 ،اما ر رطح کالن میتوان نوعی انسدجام را مشداهده
نمو .

1. United States Intelligence Community
2. DNI: Director of National Intelligence
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 -1اهداف کالن
هد گذاری لت ترامپ ر تحقص هژمونی ،بیشترین شباهت را با ر یکر های نومحارظدهکداران
ار  .ر رند  2017نیز بر این تأکید شده ارت که حفاظت از دلح از رریص قدرت بده ردت مدیآیدد
که آن نیز بسته به احیای تواناییهای آمریکا ر حوزههای نظامی ،هستهای ،هوارضا ،رایبری ،ارالعاتی
دنایع نظامی آمده ارت .چراکه تنها با ارزایش قدرت آمریکا میتوان لدتهدای رقید

شدمنان

تهدیدراز را بد ن رگیری به رمت منارع آمریکا مجبور کر « :ایاالت متحده به نبال همکاری با رقبدا
آنهم از موضع قدرت ارت .برای رریدن به این هد  ،باید مطمئن شویم که تدوان نظدامی مدا از همده
برتر ارت کامالً با توان نظامی متحدانمان همه اهدرم هدای قددرت مدا هماهندگ یکپارچده اردت»
( .)4 :2017 ،NSSتأکید بر احیای قدرت آمریکا بر این پیشردر

اردتوار اردت کده قددرت آمریکدا

چار تضویف شده ارت که ر رند امنیت ملی  ،2017توبیدر بده غفلدت اردت« :از هده  1990ایداالت
متحده تا حد زیا ی از آرو گی خارر راهبر ی برخور ار بو  .ما تصور میکر یم که برتری نظامی ما
تضمین شده ارت برقراری دلح موکراتی

اجتنابناپذیر ارت ...ما به اشتباه بر ایدن بدا ر بدو یم...

قتی ما ر چندین شدرایطی بدو یم ،ران رقابدت قددرت هدای بدزر

بازگشدت» (.)27 :2017 ،NSS

رحالیکه «حاشیه برتری نظامی آمریکا ر اکثر حوزه ها از بین ررته اردت ...مدا قدا ر بدو یم نیر هدای
خو را هر زمان که میخوارتیم مستقر کنیم ،آن ها را ر هر جا که میخوارتیم جمع کندیم بدا آن هدا
هرجور که میخوارتیم عملیات انجام هیم .امر ز ،تمامی این حدوزه هدا ر هدوا ،ریدا ،رضدا رضدای
رایبری به چالش کشیده شدهاند» ( .)3 :2018 ،DNSاز نظر ترامپ ،آمریکا به اردطه بدر ش گدررتن
بار متحدان خو ر تأمین امنیت آنها نیز مداخلهگری زیا  ،چار رررایش قدرت نیز شده ارت .این
مواضع ترامپ ناشی از مسائل کالن آمریکا ر نظام بینالملدل اردت کده لیسدنر راپ آن را ر قالد
پررش همکاری میان لتها چگونه باید باشد تا هم نظدم جهدانی رر نپاشدد

لدتهدا نیدز ردواری

مجانی از آمریکا نگیرند؟ ررح میکنند (لینسر راپ .)15-21 :2018 ،پار ایدن ردؤاالت ر لدت
ترامپ آنگونه که ارتفن الت ( )2019توضیح می هد این ارت که آمریکا به نبال جلد
یگر قدرتها نخواهد ررت ،بلکه ریارت یکتاتوری خو ردری را بدرای نظدم جهدانی ید

همکداری
جانبده-

گرایانه خو نبال میکند ،چراکه قدرت آمریکا نامحد ارت بایستی با تواناییهای ما ی ،قددرت
ژئوپلیتی

رایر توانمندیهای خو ریارتی توروهرلبانه را بهپیش ببر .

سال  ،1شماره  ،2تابستان 1400

 / 122نشريه تخصصی مطالعات راهبردی آمريکا

 -2اولویت تهدیدات
ر رددطح ا لویددتهددای امنیتددی ،ارددنا راهبددر امنیددت ملددی ،ردداع ملددی  ...ردده الیده از بددازیگرانِ
تهدیدکننده امنیت آمریکا ر عرده بینالملل را به ترتی
 .1قدرتهای تجدیدنظررل

.2

اینچنین مورری میکنند؛

مانند چین ر ریه.

لتهای ررکش ایران کره شمالی.

 .3رازمانهای رراملیتی تهدیدبرانگیز به یژه گر ههای رلفی ارراری.

آنچه ر تمامی ارنا به شکل اضحی جو اشته نوعی گسست ر نگرشهای پیشین را نشدان
می هد ،تأکید بر بازگشت ران رقابت قدرتهای بزر

اردت کده آمریکدا بایدد خدو را بدرای آن

تهدیدات آما ه راز  .بهگونهای که رند راهبر امنیت ملی مینویسد« :چین ر ریه میخواهند جهانی
را شکل هند که قیقاً ر نقطه مقابل ارزشها منارع ایاالتمتحده قرار گیر  ...چدین قددرت خدو را
به بهای تضویف حاکمیدت ردایر کشدورها توردوه ا ه
ارت ...هد

ر حدال رداخت توانمنددترین ارتدش جهدان

ر ریه نیز تضویف نفوذ ایاالت متحدده ر جهدان جددا کدر ن اشدنگتن از متحددان

شرکایش ارت» ( .)25 :2017 ،NSSرند راهبر راع ملی نیز مهدمتدرین چدالش کلیددی بدرای امنیدت
آمریکا را« ،نه تر ریسم بلکه رقابتهای راهبر ی میان قدرتها» به ارطه «توروه رریع قددرت نظدامی
چین ارزایش ریارت های تورضی ر ردیه» خواندده شدده اردت ( .)2 :2018 ،NDSجاموده ارالعداتی
آمریکا نیز ر مقدمه گزارش خو ر ریه چین را بهمثابه
مورری میکند ،چه اینکه این

قدرت بزر

تهدیدکننده ایاالت متحده

«ضمن باال بر ن رزاینده قابلیتهای خو  ،ر باالترین رطح همگرایدی

از هه  1950تاکنون هستند لذا تالش میکنند تا راز کارهای نظم بینالمللی را به لخواه خو تغییدر
هند» ( .)4 :2019 ،DNIرند جدید بدازنگری هسدتهای  2019م نیدز بدا اعدالم بازگشدت ران رقابدت
قدددرتهددای بددزر  ،بازگشددت بدده باز ارندددگی هسددتهای را پیشددنها کددر ه ارددت (.)6 :2018 ،NPR
رحالیکه رند پیشین هستهای  2010م لت ا باما با راهبر کاهش ابستگی به ردالح هسدتهای تهیده
گر یده بو  .رند راهبر مقابله با تر ریسم نیز بهگونهای تدد ین شدده کده تهدیددات تر ریسدتی علیده
آمریکا را ر ا لویت روم ،پس از تهدیدات قدرت هدای بدزر

ردپس کشدورهای متخاددم (نظیدر

ایران) رتهبندی نمو ه اردت ( .)2018 ،NSFCایدن ر حدالی اردت کده حدداقل پدس از  11ردپتامبر،
تاکنون تر ریسم جهانی بهعنوان مهمترین تهدید جهانی آمریکا برشمر ه میشد.
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 -3ابزارها و شيوههای نيل به هدف
ر تمامی این ارنا  ،رررایش برتری نظامی آمریکا بو ه ارت

چنانچه گذشت مهمترین پیشرر

بنابراین بهعنوان مهمترین راهبر به لز م تقویت توان نظامی این کشور ر برابر رقبا اشاره شده ارت.
ریارت ادلی لت ترامپ ر مقابله با این تهدیدات منددرج ر متدون راهبدر ی ردوقالدذکر بده یدژه
تجدیدنظررل  ،بکارگیری توان اخلی ایاالت متحده بد ن ر ربایسدتی ،اردزایش

قدرت های بزر

با همه متحدان خارجی ارت ( .)50 :2017 ،NSSاین ر یکر نشان هنده نگرش

توان نظامی ائتال
ی

جانبهگرایانه مبتنی بر بیشینه رازی قدرت رخت ر لدت ترامدپ اردت؛ «برخدور اری از ید

ارتش قدرتمند تضمین میکند که یپلمات های ما میتوانندد از موضدع قددرت عمدل کنندد .ر چندین
دورتی ،ما به همراه متحدان شرکایمان نسبت به هرگونه تجا زی به منارع ایداالت متحدده باز ارندده
خواهیم بو » ( .)26 :2017 ،NSSاین ر یکر ترامپ یا آ ر ریارت خدارجی ر نالدد ریگدان ر هده
 1980م ارت به همین رب

زیر خارجه ،پمپئو ،ریارت خارجی آمریکا ر قبال مسائل مهم جهدانی
1

را بر مبنای دلح از رریص قدرت مورری میکند .الزم به ذکر ارت که دلح از رریدص قددرت یدا آ ر
راهبر های نومحارظهکاران ر برخور با مسائل جهانی ارت ،امدا از ا بیدات ایددئولوژی

آنهدا نظیدر

لت-ملترازی الگوی جهانی لیبرال -موکراری نیز تهی ارت؛ بنابراین اردزایش قددرت نظدامی
بهرهگیری شدید از توان تحمیل گری آمریکا ر قال
چین  ...مهمترین ابزارهای تحقص اهدا

هژمونی

برای رقبای ادلی ایجا هزینه کر ه همزمان اختال

یپلماری اجبار علیه ایران جنگ تجاری علیده
آمریکای ترامپ ارت .ر اقع آمریکا میکوشد
خدو را ر حدوزه نظدامی بدا یگدران اردزایش

هد .البته اضح ارت که آمریکای ترامپ به ارطه منطص ی

جانبهگرایی خدو ر مقایسده بدا لدت

ا باما ر ظرریت بسیار پائینتری برای اجماعرازی برخور ار ارت (مرا ی.)146 :1398 ،

 -4اصول راهنما
مضمون بنیا ی ر ارنا راهبر ی مور پژ هش بر پایه شوارهای انتخاباتی ترامپ « اقدعگرایدی»
ارت .بهگونهای که ر تمام اجزای ارنا  ،گرایش به اردزایش قددرت ،تقویدت رداع امنیدت ملدی ر
ر ن ،ترغی
به ضوح مشخ

تشویص اقتصا ی اخل ،کس
ارت .بهاینترتی

دلح از رریص بیشینهرازی قدرت نظامی ،خو یاری ...

میتوان همچنان که ر رند امنیت ملی  2017م آمده ،اقعگرایی
1. Peace through Strength
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ادولگرا 1را بهعنوان ی
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جهانبینی مبتنی بر نتیجه نه ایدئولوژی به ادل هدایتگر ریارت خدارجی

آمریکا مورری کر ( 1 :2017 ،NSSلینسدر راپ .)475 :2018 ،همچندین ندوانز اگرایی آمریکدا ر
لت ترامپ خوارتار پایان یارتن یا کاهش برخی از توهدات ریارت خارجی ارت اما رعین حدال بدا
تدا م برخی یگر از آنها موارص ارت (ارمیت

یگران .)2016 :2016 ،نوانز اگرایی به این مونی که

ایاالت متحده باید از توهدات ر ررراز بیر نی پرهیز کند تا به اقتصا  ،جاموه نظام حکدومتی اش ر
اخل آری

نزند ،چراکه توهدات بین المللی بر ظایف لت ر اخل کشور تدأثیر منفدی گذاشدته

آزا ی عمدل آمریکدا ر خدارج را محدد مدیکندد آن را مجبدور مدیکندد ردواری مجدانی بدهندد
(کاالهان .)121 - 104 :1387 ،از جمله ریشههای این ی

جانبهگرایی ر ترامدپ ایدن بدا ر اردت کده

ریارت خارجی آمریکا پس از جنگ رر چیزی جز پولدار کر ن جهان به خرج آمریکا نبدو ه اردت
(پرتو)216 :1397 ،؛ بنابراین همچنان که می توان ران ریارت جمهوری ا باما را ر چارچوب منطدص
بینالمللگرایی لیبرال قابدل توضدیح انسدت ،ر مدور ترامدپ

منطدص ندوانز اگرایی

بهعنوان اراس جهتگیریهای ریارت خارجی قابلارائه هستند .به همین رب
امنیت ملی  2015ره ا باما برخال

اقدعگرایدی

همچنین برخال

ردند

نظریات نئولیبرالیسم ،متن اردنا راهبدر ی جدیدد از مفداهیمی

چون چندجانبهگرایدی اقتصدا ی ،اجمداعردازی ،مشدارکت جهدانی ،بدازیگران غیر لتدی ،ارزشهدای
مشترک جهانی تقریباً خالی ارت .متقابالً حمایتگرایی اقتصا ی ،بیتوجهی به موکراری ،رتایش از
اقتدارگرایان ،ناریونالیسم بیگانههراری راهنمای رکری ترامپ هستند (پرتو)216 :1397 ،

ر همین

چارچوب ا از توارقنامههای بینالمللی متود ی نظیر مواهدده تغییدرات اقلیمدی پداریس ،پیمدان تدرانس
پاریفی

 ...بیر ن آمد.

 -5رهنامه نظامی
رهنامه نظامی را انش هنر کاربست نیر های مسلح بهمنظور تأمین اهدا

کالن ملی از راه اعمال

قدرت یا تهدید به اعمال قدرت شامل هد  ،ر ش ،منابع ابزار توریف میکنند (حسنلو.)76 :1388 ،
بر این اراس ،ری هه های گذشته رهنامه نظامی آمریکا بر ضدر رت حفدظ تواندایی بدرای پیدر زی ر
ی

جنگ ممانودت از رردیدن شدمن بده اهددا

ر جندگ هدمزمدان یگدر توریدف مدیگر یدد،

بهگونهای که برتدری همده جانبده بدا کمتدرین هزینده ،تلفدات زمدان محقدص گدر  .ر ران حضدور
نومحارظهکاران نیز تهاجم پیشگیرانه برتری رریع مطرح گر ید؛ اما ر تحولی کده بده نظدر مدیرردد
1. Realism prencipled

تالش برای هژمونی در راهبردهای نظامی -امنیتی اياالت متحدۀ آمريکا دورۀ ترامپ

همچنان تدا م ار  ،رند رهنامه راعی چهارراله 2014 1م راهبر مشخ
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نظامی آمریکدا را ر قالد

« پیر ز شدن بد ن جنگیدن شکست ا ن بد ن پیر ز شدن» مورری کر

لدذا ر ندد تحدول راهبدر

نظامی آمریکا از برتری رریع مطلص به شکست راهبر ی شمن با ارتفا ه از «شدوک بهدت» تبددیل
شد (کالنتری .)43 :1394 ،ر ره ترامپ نیز همین رهنامه با تفا تهای اندکی نبال مدیگدر  .چده
اینکه ر رند امنیت ملی مینویسد« :ما خو را متقاعد کر ه بو یم که تمام جنگ ها با حفظ رادله با
کمترین تلفات به ررعت به پیر زی منجر خواهند شد ...اما امر زه رترری به توان باز ارنددگی بسدیار
پیچیدهتر از زمان جنگ رر ارت .شمنان با شیوه جنگ ایاالت متحده آشنا

ردد بهدرهگیدری از

نقاط ضوف ما برآمدند» ( .)27 :2017 ،NSSر اقع آمریکا با ارتقای شدید رنا ری میکوشد بر مبنای
رند راع ملی  ،2018به لحا راهبر ی قابدل پدیشبیندی از لحدا عملیداتی غیرقابدلپدیشبیندی بدو ه
( )2018 ،NDSاز رهگذر جنگ هیبریدی جنگشناختی ،با ردرعت هدد

بده شکسدت راهبدر ی

کشاندن شمن را محقص راز  .همچنین آمریکا باید تواناییهای الزم برای باز اشتن شکسدت رقبدای
را هم اشته باشدد؛ یوندی کسدانی کده ر رردیدن بده اهددا

نامشخ

خدو بدر غدارلگیری ،ررید

جنددگارزارهددای نامتقددارن تکیدده ارنددد (یدز انرددام ،)389 :1384 ،چراکدده تورددوه رددالحهددای قیدص
ارزانقیمت ارتفا ه از ابزار رایبری به رقبای لتی غیر لتی اجازه ا ه ر عردههای مختلدف بده
آمریکا آری

بررانند .آن ها همچنین قا رند بد ن ارتفا ه از رالح هستهای حمالت راهبر ی ضدد مدا

به راه اندازند ( .)27 :2017 ،NSSبنابراین ر بهرهگیری از رالح هستهای ،ربدص ردند بدازنگری ،2019
یگر آمریکا منتظر قوع ی
رر

ی

حمله هستهای نمیماند

ر دورت بر ز تهدید قری الوقوع یا بالقوه از

کشور لو ر برابر حمالت راهبر ی غیرهسته ای ،ضربه نخست هسته ای ز ه خواهد شد تدا

باز ارندگی را ر برابر هرگونده هجوم بر خطرات احتمالی و غیرمنتظرر محقر

سرادد

( .)20-24 :2018 ،NPRاین همان چیزی ارت که ر رند امنیت ملی  2017نیز بدین شکل آمدده بدو :
«باز ارندگی باید ر تمام این عرده ها گسترش یابد تمام حمالت راهبدر ی احتمدالی را ر برگیدر »
(.)27 :2017 ،NSS

1. QDR: Quadrennial Defense Review 2014
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مؤلفههای عينيتبخشی به راهبرد نظامی-امنيتی
 -1دفاع چندالیه و امنيت ميهنی
رند مبارزه با تر ریسم  2018م بهرور یژه بر شوار «ا ل آمریکا» تحقص هد

کاهش قابلتوجده

ظرریت انجام عملیات تر ریستی ر اخل خاک ایاالت متحده قرار اشته جهت حفاظت از میهن ر
برابر تر ریسم از رریص مستحکمرازی مرزها ،تقویت امنیت ر تمام مبا ی ر به آمریکدا ،حفاظدت
از زیرراختهای حیاتی کشور  ...تأکید میکند ( .)5 :2018 ،NSFCبر همین اراس آنچده ضدر رت
ادلی ر ران جدید ارت ،امنیت اخلی 1ارت .مقولهای که پس از  11رپتامبر با هد

قدرار گررتده

شدن ررزمین آمریکا برای نخستین بار ،با تأکید بر تهدید تر ریسم مطرح شد بهمر ر مباحث رایبری
مهاجرت نیز بدان ارز ه شد .ر این رند

اقدام اراری ر زمینه امنیت میهنی اتخاذ شدده اردت از

جمله نورازی ابزارها اختیارات بدهمنظدور حفاظدت از خداک آمریکدا حفاظدت از زیررداختهدای
ایاالتمتحده ( )17 :2018 ،NSFCکه شامل ریارتهایی نظیر امنیت مرزی مقابله با مهاجران شدده
پیر آن راخت یوار مرزی با مکزی

منع ر شهر ندان هفت کشور به ایاالت متحده بدر مبندای

ررمان اجرایی شدماره  13769بدا عندوان «حفاظدت از ملدت ر برابدر ر تر ریسدتهدای خدارجی بده
آمریکا» دورت گررته ارت .ر بازنگری راع موشدکی  2019م نیدز مسدئله رداع از ردرزمین آمریکدا
بهرور جدی مطرح میشو  .چه اینکه ر بخشِ نخست رند تهدیدهای موشدکی جداری تهدیددهای
نوظهور علیه ررزمین آمریکا برشمر ه شده ،ر کنار ر ریه ،چین کره شمالی ،ایران هم اضداره شدده
چراکه تمایل ایران برای اشتن موازنه راهبر ی ر برابر ایاالت متحده می تواند این کشور را به ردمت
تصاح

موش

های قارهپیمدا ردوق هدد ( .)IV :2019 ،MDRر ایدن راردتا ارتقدای رداع موشدکی

آمریکا با ارتفا ه از ایجا رامانه های موشکی رضاپایه ،ارتقرار را ارهدا ردامانه هدای پیشدررته بدا بدر
کوتاه به تودا  64رامانه ر آالرکا برخی کشورهای مجا ر برای مقابله با حمالت موشکی ،بسط
توروه تواناییهای ریستم موشکی رهگیر بالستی

 ،Black II SM3ا غام رامانههای حسدگر جنگندده

را ارگریز نسل پنجم  F-35ر رامانه راع موشدکی بالسدتیکی ،بهبدو ضدویت رداختار ررمانددهی
کنترل نیز مفاهیم عملیاتی برای هشدار ز هنگام ر برابدر تهدیددات مختلدف موشدکی  ...پیشدنها
شده ارت (ندیمی .)1398 ،پایه ادلی تالش های آمریکا ر ردند جدیدد مبتندی بدر حفاظدت از خداک
آمریکا برای باز ارندگی موشکی ر برابر رقبای بالقوه کوچ

تر مانند کره شمالی ایران به خاک
1. Homeland Security
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آمریکا نیر های آمریکایی مستقر ر خدارج ،بده یدژه تهدیددات غیربالسدتیکی از ندوع موشد

هدای

کر ز ،باز ارندگی هسته ای رنتی همچنان به عنوان ابزار اددلی بدرای پارد بده تهدیددات اردتراتژی
شمنان بالقوه بزر تر مثل ر ریه چین ارت (.)II :2019 ،MDR

 -2بازسازی قدرت نظامی
هفته بود از ر به کاخ رفید رتور بازرازی نیر های نظامی را دا ر کر ه (امینیان،

ترامپ ی

 )21 :1396ضمن تأکید بر بازرازی نیر ی نظامی به جای ررمایه گذاری ر جندگ هدا ،گدزاره هدایی
مانند ارا بو ن بهترین زیباترین تسلیحات تورط آمریکا نیز ر ا بیدات عامیانده ی جایگداهی یدژه
پیدا کر ه ارت .ر ند ارزایشی بو جههای نظامی نیز کامالً گویای ایدن امدر اردت .بدر ایدن مبندا ،قدانون
اختیارات راع ملی رال  2019م پس از هفت رال ر ند کاهشی ،بو جهای  716میلیار الری را برای
راع ملی مصوب کر که با اردزایش رشدد  4.7ردددی ر ردال  2020بده بدیش از  750میلیدار الر
رریده ارت .یکی از ارکان ادلی بو جه راعی  2020ایجا نیدر ی رضدایی بده عندوان ششدمین شداخه
ارتش آمریکا ارت که هد

از ایجا آن حفاظت از ارایی های رضایی این کشور ر برابر تهدیدهای

چین ر ریه عنوان شده ارت .این بو جه راعی همچنین بازتاب هنده ا لویدت هدای مطدرح شدده ر
راهبر امنیت ملی رال  2017ارت که ر ردرمایه گدذاری ر حدوزههدای نوظهدور رضدایی ردایبری،
نورازی توانمندیهای هوایی ،زمینی
هایپررونی
کس

ریایی ،توروه رنا ریهایی از جمله هوش مصنوعی ،تسلیحاتِ

 ،تسلیحات خو کار انرژی هدایت شده نهایتاً حفدظ قدوا اردز ن بدر آمدا گیهدای

شده خو را نشان می هدد (جمودی از پژ هشدگران .)4-2 :1397 ،همچندان کده ردند بدازنگری

هسته ای نیز به قصد آمریکا برای ررمایهگذاری  350میلیار الری بدرای نوردازی زرا خانده هسدتهای
به یژه بم های اتمی کوچ
بالستی

موش

ر ه رال آینده اشاره تودیههایی برای راخت موش

هدای جدیدد

کدر ز هسدتهای ریاپایده ار ( .)2018 ،NPRردند رداع موشدکی نیدز بدر توردوه

رامانه های موشکی به یژه تبدیل تمامی نا شکنهای نیر ی ریایی بده تواندایی کامدل رداع موشدکی،
ا غام جنگنده را ارگریز نسل پنجم  F35ر رامانه راع موشکی بالستیکی ،تخصی
ر برابر تهدیدات هایپررونی

منابع برای پدارند

(به ارطه پیشررت های اخیر ر ردیه)  ...اشداره ار (نددیمی.)1397 ،

این ر یکر شدید برای بازرازی نظامی ناشی از رهنامه نظامی مبتنی بر ارزایش قدرت باز ارندگی
نیز این ا راک ر نخبگان کاخ رفید ارت که آمریکدا ر ر ندد رقابدت نظدامی جهدان ر حدال عقد
ماندن اردت ،چده اینکده ردند امنیدت ملدی  2017مدینویسدد« :نیدر ی نظدامی آمریکدا بدهجدای توردوه
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تواناییهای مهم خو ار تقریباً ی
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هه توطدیالت خریدد شدد کده ر جریدان آن تهیده ردامانه هدای

تسلیحاتی جدید بسیار محد بدو ه اردت» ( .)27 :2017 ،NSSایدن ر ندد بازردازی نظدامی متنداظر بدا
خر ج آمریکا از توارقات تسلیحاتی توهدات بینالمللی دورت میپذیر  .بر این اراس ،رند بدازبینی
هستهای  2018با ارتنا به پیمان منع موش

های هستهای میانبر  1مدعی ارت که ر ریه این مواهده را

نقض کر ه ( )9 :2018 ،NPRلذا ر ا ل روریه  2019م ایاالت متحده بدهردور رردمی از ایدن پیمدان
خارج شد .ر محاربات آمریکا ،رترری ر ریه بده نسدل تدازه موشد

هدای کوتداهبدر

میدانبدر

رعینحال عدم محد یتهای چین برای ر به این عرده ،خر ج تالش برای انوقا ید

پیمدان

جدید محد راز برای شمنان را توجیهپذیر میراز .

 -3مداخلهگری غيرمستقيم و تهاجم گزینشی
آمریکای ترامپ تمایلی به رگیری های نظامی مبارزه گستر ه با تر ریسم ر مندارص جغراریدایی
ندار  .همین ر یکر را جان مرشایمر بهعنوان ریارت منطقهای ترامپ مورری آن را ریاردت موازنده
منطقهای یا موازنه از راه ر 2مینامد .ر همین رارتا ر اکتبر  2017م ژنرال جدوز

تدل ،ررماندده

رتا مرکزی ارتش آمریکا (رنتکام) ،راهبر نظامی آمریکا ر غرب آریا را اعالم تأکیدد نمدو کده
این راهبر اجازه می هد که آمریکا به متحدانش کم

کند ،بد ن اینکه نیاز به جو ریارتی باشدد

که اجازه حضور نظامی باال ر منطقه را بدهد .ر اینجا تفا ت عمده ترامپ با ارال

جمهدوریخدواه

آشکار میشو که ا نیز مانند ا باما میخواهد بار ادلی حفظ امنیت ر منارقی مانند غرب آریا را بدر
ش متحدین آمریکا قرار هد .بااینحال ر ارنا راهبر ی رباره تدا م اقدام نظامی مستقیم آمریکدا
توابیری جو ار  .بهعنوان مثال رند راهبر ملی مقابله با تر ریسم ،توقی

تهداجمی تر ریسدم را کده

مسددتلزم مداخلدده ررارددرزمینی ارددت تجددویز مددیکنددد ( .)1 :2018 ،NSFCبددر همددین اردداس ،توقی د
تهدیدهای تر ریستی تا مبدأ آنها

رترری آمریکدا بده مندارص ردرزمینهدای ممنوعده خدارجی را

به عنوان راهبر های ادلی مطرح میراز که نشان می هد کده مداخلدهگرایدی آمریکدا ر کشدورهای
هد

ا امه خواهد یارت .بااینحال تأکیدات پررنگ ر ارنا راهبر ی مواضع ریاری اشدنگتن بدر

شوار «ا ل آمریکا» ریارتهای حفاظت از خاک کشور ،کم

به شرکای خارجی برای ایفای نقش

بزر تر مستقل  ...نشان هنده این ارت که آمریکا تمایلی به رگیریهای نظدامی بده بهانده مبدارزه
1. INF: Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
2. Offshore Balancing
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گستر ه با تر ریسم ر منارص جغراریایی نددار  .ر یکدر قدانون اختیدارات رداع ملدی ردال  2019نیدز
گویای موار مهمی ر جهدت کداهش حضدور نظدامی مسدتقیم آمریکدا اردت (کدار ان.)9-2 :1397 ،
ازآنجایی که هد

ادلی ر این راهبر ممانوت از کس

هژمونی مطلص تورط ی

کشدور ر مندارص

از رریص ایجا موازنه میان بازیگران مختلف بد ن حضور مستقیم آمریکدا اردت ،لدذا بدرای ایدن کدار،
آمریکا می کوشد به رور روال نسبت به تشکیل شبکه ای از متحدین شرکای خو اقدام کند (مرشایمر
الت .)44 :2016 ،ائتال رازی منطقده ای بخدش مهمدی از ایدن راهبدر اردت .ر غدرب آردیا ایدن
ائتال رازی برای عق
بهدورت ی

راندن ایران به نبال هماهنگ کر ن توانمندیهای متحدان منطقدهای آمریکدا

چارچوب امنیتدی منطقده ای مشدترک اردت تدا ایدران را مندز ی کندد (ترامدپ.)2017 ،

بااینحال ائتال رازی آمریکا ر جهت موازنده از راه ر بدا توجده بده نیداز لدت ترامدپ بده ژردت
قدرتنما یی ضر رت تقابل با ایران جبهه مقا مت ر عراق روریه ،با مداخله مسدتقیم» ر نوردان
قرار میگیر ؛ بنابراین ترامپ درر ًا بر موازنه از راه ر تکیده نخواهدد کدر  ،بلکده ترکیبدی بدا تهداجم
گزینشی را نبال خواهد کر  .همچنان که گزارش برآ ر تهدیدات جهانی  2019م نشان می هد کده
ر مقطع پسا اعش ،رشارهای آمریکا از نوع رشارهای ریاری به لدتهدا ،اقددامات نظدامی-امنیتدی
ریارت تحریمی به گر ه های جبهه مقا مت تشددید خواهدد شدد ( .)12 :2019 ،DNIچراکده از منظدر
آمریکا تا زمانی که هزینههای رترری ایران به عوامل نیابتیاش کمتر از هزینههای آن باشدد ،ریاردت
منطقه ای ایران ا امه ار (آیزناشتات2018 ،

تنکا .)2018 ،این ترکی

راهبر موازنه از راه ر بدا

تهاجم گزینشی ارت.

 -4تجارت امنيت و بازتوزیع هزینههای امنيت دستهجمعی
از نظر ترامپ ،بین المللگراییِ ا باما باعث شده قدرت رقبدا اردزایش یارتده متحددان نیدز از اددل
رواری مجانی ارتفا ه کنند (یز انرام .)149 :1395 ،بر همین اراس ،ترامدپ مدیکوشدد کده از رریدص
تجارت امنیت ،ضمن کاهش هزینههای مداخلهگری مستقیم آمریکا ،منابع الزم برای اقتصا اخلی این
کشور را رراهم راز  .این تجارت امنیت ر قال

ارزایش رهم کشورهای ار پایی ر هزینههای نداتو

نیز ارزایش خریدهای تسلیحاتی از روی کشورهای عربی دورت میگیر  .چه اینکه آنها باید هزینهِ
تأمین امنیتشان از روی آمریکا را بپر ازند .به همین جهت کشوری مانند عربستان روو ی که بر اراس
گزارش مؤرسه بینالمللدی مطالودات راهبدر ی 1بدا  78میلیدار الر هزینده نظدامی ر ردال  2019م ر
1. IISS: The International Institute for Strategic Studies
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جایگاه رومین کشور جهان ر زمینه هزینه های نظامی قرار ار  ،بایستی برای تأمین امنیت خو  ،هزینه
مالی الزم را پر اخت نماید .از منظر آمریکدا بایسدتی ردواری رایگدان از ردوی ار پدا ردایر متحددان
آمریکا ر ناتو پایان یارته این کشورها با ارزایش رهم عضویت بده میدزان  2رددد رآمدد ناخدال
ملی بو جه راعی ر ناتو برای امنیت خو هزینه پر اخت کنند .لدذا پدس از مددتهدا کدش قدوس
نهایتاً ر اجالس رران ناتو به مناربت هفتا مین رالگر تأردیس آن ،ر ردامبر  2019م متحددان نداتو
موارقت کر ند رهم آمریکا ر تأمین بو جه را کاهش ا ه بدین ترتی

ردهم آمریکدا ( 16رددد)

همر یف آلمان گر  .البته اختالرات آمریکا رایر اعضای ناتو به تأمین هزینهها محدد نمدیشدو ،
بلکه رک متفا ت آنها از ریارت باز ارندگی ر مسائلی مانند اقتضائات خاص امنیتدی ار پدا (ار پدا
خو را ر تهدیدات امنیتی یژه خو مانند مهاجرت ،تر ریسم ،مواجهه با ر ریه  ...علیرغم عضویت
ر ناتو تنها میبیند ) ،تغییر تمرکز جغراریایی (آمریکا به نبال تغییر تمرکز جغراریایی از ار پدا بده آردیا
جهت مقابله با چین ارت ،رحالیکه ار پا خو را با توروهرلبی ر ریه مواجه می اند)  ...نیدز باعدث
توروه اختالرات ر امنیت چندجانبه رراآتالنتیکی میشو  .ر مقابل نیز برخی کشورهای ار پایی نظیر
ررانسه این انگاره را تر یج میکنند که اتحا یه ار پا برای تأمین امنیت بایدد متکدی بدر توانمنددیهدای
اخلی بو ه
میکنند.

ر این چارچوب به همکاریهای نظامی -راعی ار پا (پسکو )1ذیل پیمان لیسبون اشداره

2

نتيجهگيری
با توجه به شرایط پیچیده نظام بینالملل بحرانهای امنیتی ر رطح جهانی ر

هه اخیر ،ر ی

کار آمدن نالد ترامپ ر آمریکا بیش از گذشته ضدویت عددم قطویدت پدیشبیندیناپدذیری را ر
ریاردت بددینالملددل تشدددید کددر  .مواضددع ریاردی ی ربدداره لددز م پایددان حضددور نظددامی آمریکددا ر
کشددورهایی ماننددد عددراق ارغانسددتان ،کنددار کشددیدن از توهدددات بددینالملددل ،تهدیددد مسددتمر ربدداره
مسئولیتپذیری امنیت رایر متحدان آمریکا  ...این مسدائل را پدیدد آ ر کده آیدا راهبر هدای نظدامی
امنیتی آمریکا چار تحول شده ارت؟ آیا خوارت هژمونی با عقد نشدینی آمریکدا از توهدداتش پایدان
خواهد یارت؟ بر همین اراس ر این پژ هش تالش گر ید تا با هد

ترریم چارچوب راهبر نظامی-

1. PESCO
 .2اکنون  47پروژه دفاعی ،امنيتی ،سایبری ،آموزشی با سرمایهگذاری مشترک آغاز کردهاند تا جایگاه اتحادیه اروپا را بهعنوان یک بکازیگر
بينالمللی مؤثر تقویت کنند.
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امنیتی آمریکا مونا ار راخت ررتارهای این کشور به ایدن پرردش اددلی پر اختده شدو کده راهبدر
نظامی-امنیتی آمریکا ر ره ترامدپ جهدت هژمدونیجدویی ایدن کشدور ،اجدد چده مؤلفدههدایی ر
حوزههای ادول ،هد گذاری ،توریف تهدیدات اقدامات اجرایی ارت .جهت پار به پررش یدا
شده رؤاالت ررعی ررح گر یده پژ هش بر مبنای پار به آنها راماندهی گر ید .ر بخش مبدانی
نظری این پررش مور بررری قرار گررت که قواعد بنیا ین ر ریارت نظامی امنیتدی آمریکدا چگونده
توریف می شوند

ر پار به مفهوم هژمونی آمریکا

ر یکر کالن لیبرال

اقعگرا برای تحقص

این قاعده بنیا ین تشریح گر ید .ر بخش م مقاله ،ررآیند تحول راهبر های نظدامی امنیتدی آمریکدا
ر مقطع پسا  11رپتامبر مور بررری قرار گررت که چگونه میان خوارت هژمدونی ابزارهدای تحقدص
آن اقتضائات محیطی نوعی تطابص به جو آمده ارت .ر بخش روم مقالده ،بدرای رهدم راهبر هدای
امنیتی-نظامی لت ترامپ به این پررش که متون راهبر ی که نشانگر ریارتهای نظامی امنیتی نوین
آمریکا هستند ،کدماند پر اخته شده ارت .شش رند ادلی منتشر شده ر خالل ردالهدای  2017م تدا
 2020م ابتدا مورری

رباره جایگاه آن ها بحث گر ید .ردپس از رریدص مطالوده تحلیدل کیفدی ایدن

ارنا  ،ادول ،هد گذاری ،ابزارها توریف تهدیدات راهبر نظامی-امنیتی آمریکدا ر ره ترامدپ
ارتخراج گر ید که می توان به اقعگرایی ادولگرا بدهعندوان اددل راهنمدا ،هدد

تحقدص هژمدونی

رهنامه نظامی ر جهت شکست راهبر ی شمن ،بازگشت رقابت قدرتهای بزر

بهعنوان تهدیدد

دلح از رریص قدرت را بهعنوان مهم ترین ابزارها برای کنشگری ،اشاره نمو  .ر بخش پایانی پژ هش
اقدامات اجرایی ر ذیل این راهبر به تشریح مدوار ی چدون بازردازی نظدامی ،مداخلده غیرمسدتقیم
تهاجم گزینشی ،راع میهنی چندالیه ،بازتوزیع هزینههای امنیت رتهجموی  ...پر اخته شد.
ر نهایت میتوان به ارطه بررردی توددیفی تحلیلدی ررضدیههدای موجدو ر مندابع
موجو

ا ههدای

نیز تحلیل کیفی ارنا راهبر ی مور اشاره ،ررضیه ادلی را اینگونه تبیدین نمدو کده راهبدر

نظامی-امنیتی آمریکا ر ره ترامپ ،همچنان بهعنوان ی
جهت تحقص نظم هژمونی

ادل ثابت ر راردتای تدالش ایدن کشدور

ر نظام بینالملل توریف میشو  .بررری ارنا راهبر ی منتشر شده تورط

لت ترامپ ر خالل  2017تا  2020م گویای جو تصویری ر شن از اهدا

امنیتی کالن آمریکدا

ارت که از رریص احیا بیشینهرازی قدرت کشور با تکیه بر ادل راهنمای اقدعگرایدی اددولگرا ،ر
شرایطی که بازگشت رقابت قدرتهای بزر

تهدید ا لویت ار آمریکا انسته میشو  ،محقص خواهد

شد .ر این شرایط رهنامه کالن نظامی بر مبنای تحقص حداکثری باز ارندگی غیرقابلپیشبینی بدو ن
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عملیاتی بهگونهای که شکست بد ن پیر زی را محقص راز  ،توریدف مدیشدو کده نتیجده مطلدوب آن
ممانوددت از تهدیددد رددرزمین آمریکددا نز ی د

شدددن قدددرتهددای بددزر

بدده آمریکارددت .جهددت

عینیتبخشی به این راهبر نظامی-امنی تی ر عردده ریاردت اجرایدی اقدداماتی نظیدر رداع چندالیده
امنیت میهنی ،بازرازی قدرت نظامی ،مداخلدهگدری غیرمسدتقیم اقددام گزینشدی ر مندارص ،تجدارت
امنیت بازتوزیع هزینههای امنیت رتهجموی تورط ایاالت متحده آمریکا دورت پذیررته ارت.
بررری ارنا راهبر ی منتشر شده به یژه راهبر امنیت ملی  2017نشان می ا که رئالیسم مبتنی بدر
برتری نظامی ر برابر رقبا مبنای ادلی نگرش هژمونی
نحو یدژهای قددرت یدابی چدین ر ردیه را ر قالد

لت ترامپ بو ه ارت ،چراکه این لت به
بازگشدت رقابدت قددرتهدای بدزر

بدهندوعی

پیش رآمدی بر ارول نظم لیبرال غربمحور آغاز نظام رئالیستی چندقطبی ارزیابی میکر  .ر همین
رارتا ،قدرت جمهوری اردالمی ایدران نیدز ر عردده منطقدهای نیدز توانمنددی ددلحآمیدز هسدتهای،
تهدیدی برای برتریجویی آمریکا ر غرب آریا تلقی میگر ید .بر همین ارداس آمریکدای ترامدپ -
که البته بسیاری از این ریارتها ر ران بایدن نیز تدا م یارتدهاندد -مدیکوشدد ضدمن تقویدت تدوان
اخلی حفظ برتری نظامی ،به نحو مشخصی از هزینههای امنیتی خو بکاهد .بر همین ارداس خدر ج
نظامی از منارقی مانند ارغانستان ،کاهش ظرریت ر کشدورهای غدرب آردیا ،خدر ج از خلدیج ردارس،
ارزایش تجارت تسلیحاتی  ...همگی اقداماتی ارت که نشان می هد آمریکا برای تددا م هژمدونی ،بده
نبال بهینهرازی توان کمینهرازی هزینههای حضور مستقیم نظامی خو ارت تا بتواند به نحو مؤثری
برای موازنه ر شرق ر خو را آما ه راز .
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ABSTRACT
he post-Cold War US military strategy was in line with hegemony and
environmental change, especially September 11th event, when
neoconservatives embraced the concepts of absolute security, prevention, and
pre-emptive warfare in the fight against terrorism in the West Asian region.
There have been several developments. Subsequently, in US national security
approaches, the issue of focusing more on the Asia-Pacific region was raised,
and with liberal hegemony in Obama’s presidential period, multilateralism was
emphasized. Trump's coming to power, in addition to his unconventional
behavior with repulsion policies, raises the question of what the dimensions of
the US government's grand approach are. With these definitions, the present
study seeks to answer the question; what components of the US militarysecurity strategy are during the Trump era to seek hegemony in the United
States, in terms of principles, targeting, and definition of threats, by examining
the strategic documents of the United States from 2017 to 2020. And executive
measures. Therefore, the purpose of this study is to outline the framework of
the US military-security strategy and to make meaningful the behaviors of this
country in order to maintain hegemony. The hypothesis of the present study is
that the US military-security strategy under Trump continues to be defined as a
consistent principle in the US efforts to achieve hegemonic order in the
international system and by reviving and maximizing the country's power in
the event of a return to power. The US priority threat will be realized.
Multilateral defense, rebuilding military power, indirect intervention, security
trade, and redistribution of security spending have been the main executive
policies to objectify this military-security strategy. The type of this applied
research is descriptive-analytical research method with qualitative approach
and library data collection method.
KeyWords America, Hegemony, Military Strategy, Strategic Documents,
International System.
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