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مقايسه سياستهاي اوباما و ترامپ
در برابر بحران سوريه
علي باقري دولتآبادي
چكيده

از آغاز بحران در سوريه هفت سال ميگذرد .در اين مدت بازيگران منطقهاي و بينالمللي ايستارهاي گوناگوني

در برابر آن داشتهاند .يكي از كشورهايي كه ايستارهاي آن در برابر بحران سوريه از ديدگاههاي گوناگون اهميت

فراوان دارد آمريكاست .از اينرو بايد ديد بنمايه و هدفهاي سياست خارجي آمريكا در برابر رويدادهاي سوريه

چيست و چه تفاوتي ميتوان ميان سياستهاي اوباما و ترامپ در اين زمينه يافت .در پاسخ به اين پرسش ،فرضيه

پژوهش بر آن است كه آمريكاييان با طرح هدفهايي همچون مهار كردن چين و روسيه ،تضمين جريان آزاد نفت

و انرژي ،پاسداري از امنيت اسرائيل و كاستن از دامنه قدرت و نفوذ منطقهاي ايران قصد سرنگون كردن حكومت

بشار اسد و تغيير ساختار قدرت در سوريه دارند .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه دونالد ترامپ سرگرم چرخش

از سياست مداخله بشردوستانه اوباما به مداخله نظامي مستقيم در سوريه است .گرچه وي ادعا ميكند در برنامههاي

خود اولويت را به مسايل داخلي آمريكا ميدهد ،اما از دست زدن به كارهاي نمايشي براي به رخ كشيدن قدرت

آمريكا در منطقه پرهيز ندارد و اين ماجراجوييها ميتواند خطرناك باشد .در پژوهش پيشرو ،با روش توصيفي ـ

تحليلي ،اين رفتارهاي آمريكا بررسي ميشود.
ديباچه:

پايه تعريفي كه از اوضاع سوريه داشتهاند ،در اين

از آغاز بحران در سوريه نزديك به هفت سال

بحران نقش بازي كنند .يكي از مهمترين اين بازيگران

فراز و نشيبهاي بسيار داشته است :از پيروزيهاي

جمهوري در  ،2016دو اردوگاه ترامپ و كلينتون بر

گرفته تا ناكامي آنها در حلب و ُحمص .در همة اين

پيروزي ترامپ در انتخابات ،هنوز اين بگومگو پايان

ميگذرد .در اين مدت ،جنگ داخلي در اين كشور

دولت آمريكا است .از هنگام مبارزه انتخاباتي رياست

سريع و آغازين داعش و گروههاي معارض سوري

سر مسئله سوريه بحث و جدل ميكردند و با وجود

سالها بازيگران منطقهاي و بينالمللي كوشيدهاند بر

نيافته است .برخي از مخالفان ترامپ در اردوگاه
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دموكراتها به اين باورند كه سياستهاي ترامپ در سوريه
و كارهايي كه انجام داده ،بسنده و سودمند نبوده است.

روند رويدادها در  2017و آنچه در جاهايي مانند خان

شيخون پيش آمد و بمباران پايگاه هوايي شعيرات
در سوريه با  59موشك تام هاوك بهدستور ترامپ،
نشان داد كه او قصد ندارد راه و روش اوباما را در

برابر بحران سوريه دنبال كند و بايد منتظر رفتارهايي
پيشبيني ناشدني از سوي وي در مورد سوريه بود.

) (Aslam,2017:1پرسشي كه در اينجا پيش ميآيد اين

است كه بنمايه و هدفهاي سياست خارجي آمريكا
در مورد سوريه چيست و چه تفاوتهايي ميان روش

اوباما و روش ترامپ در اين زمينه وجود دارد .در

پاسخ اين پرسش ،اين فرضيه را ميتوان مطرح كرد
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● آمريكاييان با طرح هدفهايي همچون مهار
كردن چين و روسيه ،تضمين جريان آزاد نفت
و انرژي ،پاسداري از امنيت اسرائيل و كاستن
از دامنه قدرت و نفوذ منطقهاي ايران قصد
سرنگون كردن حكومت بشار اسد و تغيير ساختار
قدرت در سوريه را دارند .دونالد ترامپ سرگرم
چرخش از سياست مداخله بشردوستانه اوباما به
مداخله نظامي مستقيم در سوريه است .گرچه
وي ادعا ميكند در برنامههاي خود اولويت را به
مسايل داخلي آمريكا ميدهد ،اما از دست زدن
به كارهاي نمايشي براي به رخ كشيدن قدرت
آمريكا در منطقه پرهيز ندارد و اين ماجراجوييها
ميتواند خطرناك باشد.

كه آمريكاييان در منطقه خاورميانه با طرح هدفهايي

به كارنامه سياست خارجي اوباما انداخته و كوشيدهاند

جريان آزاد نفت و انرژي ،پاسداري از امنيت اسرائيل

كالني داشته است يا نه؛ و برخي ديگر مانند آندرياس

سرنگون كردن حكومت بشار اسد و دگرگوني ساختار

بررسي كنند .در بيشتر آثار به زبان فارسي ،به تشريح

همچون سياست مهار كردن چين و روسيه ،تضمين

به اين پرسش جدي پاسخ دهند كه آيا او استراتژي

و كاستن از دامنه قدرت و نفوذ منطقهاي ايران ،براي

كريگ كوشيدهاند سياست خاورميانهاي اوباما را

قدرت در سوريه ميكوشند.

نقش آمريكا در سوريه و رقابتهاي آن با روسيه پرداخته

پيشينه پژوهش

شده است .كارهاي مجيد روحي ( ،)1388سجاد

آزاده ( ،)1392امير ساجدي ( )1392و اكرم اشرفي

برآيند جستجوها به دو زبان فارسي و انگليسي

و امير سعيد بابازاده ( )1394نمونههايي از اين دست

سياستهاي اوباما و ترامپ در زمينه سوريه مقايسه

سام هلر ( ،)2016جيمز فيليپس ( )2017كوشيدهاند

ميتوان در دو گروه كلي جاي داد :نخست آثاري كه

رويارويي با اوضاع پيشرو در سوريه به دولت ترامپ

خارجي آمريكا در سوريه نگاشته شده است و ديگر،

و هال برندز ( )2017ترديدهاي جدي در موفقيت و

بينالمللي بويژه در مورد سوريه را توضيح دهند .در

نه در نقد سياستهاي ترامپ نگاشته شده است ،نه در

همچون مايكل كالرك و آنتوني ريكتز ( )2017نگاهي

خأل علمي در اين زمينه ،بخشي از هدفها از نگارش

نشان ميدهد كه تاكنون در هيچ پژوهش مستقلي

است .در گروه دوم (به زبان انگليسي) برخي همچون

نشده است .آنچه را در اين زمينه منتشر شده است

ضمن نقد سياستهاي دولت اوباما ،راهكارهايي براي

در دوران رياست جمهوري اوباما پيرامون سياست

پيشنهاد كنند و كساني همچون يريث روزن ()2017

آثار كساني كه كوشيدهاند رفتارهاي ترامپ در پهنة

كارآمدي سياستهاي اوباما داشتهاند .به فارسي نيز اثري

گروه نخست (به زبان انگليسي) برخي پژوهشگران

تشريح و توضيح آن درباره سوريه .از اينرو ،پر كردن
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اين مقاله بوده است.

نميكرد و بستگي به اوضاع و احوال داشت .برپايه اين

چارچوب نظري :از مداخله بشردوستانه محدود تا

در سوريه را پشتيباني از شهروندان بيدفاع اين كشور

يافتن نظريهاي كه بتواند سياستهاي دولت آمريكا

به دموكراسي معرفي ميكرد .همين جا بايد گفت كه

شايد چرخشهاي پياپي در اين سياستها و دگرگونيها

آموزه به دولت اوباما ،آنرا «آموزه مداخله بشردوستانه

مداخله مستقيم بيشتر

درباره سوريه را توضيح دهد دشوار است .علت،
در سوريه بوده باشد .براي چيره شدن بر اين مشكل،

مرسومترين راهكار ،رفتن بهسراغ آموزهاي ُكلي است

كه هر رييسجمهوري در آمريكا براي خود دارد .در
مورد دولت اوباما ،افزون بر سياست «قدرت هوشمند»
در برابر «قدرت سخت» كه از آن بعنوان دستور كار كاخ

سفيد براي هدايت جنبشهاي سياسي ـ اجتماعي در

خاورميانه در  2011ياد شده است )،(Dimitrova,2011

آموزه ،اياالت متحده هدف از مداخله محدود خود

در برابر رژيمي خودكامه و در راستاي دستيابي آنان
برخي تحليلگران ترجيح ميدهند به جاي انتساب اين

جهاني» بخوانند )(Murray2013:159;Kissinger2012؛
آموزهاي كه پيشينهدار است و در جنگهاي گوناگون

در جهان از سوي آمريكا بهكار گرفته شده است .در
حقيقت ،استراتژي آمريكا در چارچوب اين آموزه،

«هدايت از پشت سر» بود .اوباما بهتر ديد بهجاي
اينكه آمريكا را وارد بحران تازهاي در جهان كند ،با

واگذاري نقش خود به همپيمانانش به رهبري تركيه

آموزه ديگري نيز در اين زمينه مطرح شده است .اين

و عربستان ،به تغيير رژيم در سوريه دست زند .از

پاسخي بوده است به نقض آشكار حقوق بشر كه اقدام

در پيش گرفت (Phillips,2017:1) .اين سياست در دو

آموزه كه «مداخله بشردوستانه اوباما» ناميده ميشود
نظامي را هم دربر ميگرفت ،اما بهگونه خودكار عمل

● يافتن نظريهاي كه بتواند سياستهاي دولت
آمريكا درباره سوريه را توضيح دهد دشوار است.
علت ،شايد چرخشهاي پياپي در اين سياستها و
دگرگونيها در سوريه بوده باشد .در مورد دولت
اوباما ،افزون بر سياست «قدرت هوشمند» در
برابر «قدرت سخت» كه از آن بعنوان دستور
كار كاخ سفيد براي هدايت جنبشهاي سياسي ـ
اجتماعي در خاورميانه در  2011ياد شده است،
آموزه ديگري نيز در اين زمينه مطرح شده است.
اين آموزه كه «مداخله بشردوستانه اوباما» ناميده
ميشود پاسخي بوده است به نقض آشكار حقوق
بشر كه اقدام نظامي را هم دربر ميگرفت ،اما
بهگونه خودكار عمل نميكرد و بستگي به اوضاع
و احوال داشت.

اينرو سياستي محتاطانه در برابر رويدادها در سوريه
مرحله اجرا شد .در فاز نخست همة اميد آمريكا اين

بود كه با دامن زدن به آشوب و ناامني ،دولت سوريه را
وادار به رفتارهاي واكنشي و خشن كند و در فاز دوم،

به بهانه دفاع از مردمان ،وارد مرحلة مداخله محدود
شود .براين پايه ،در فاز نخست با پشتيباني مالي قطر

و عربستان و كمكهاي نظامي تركيه و آمريكا مخالفان
بشار اسد مسلح و تجهيز شدند و با زمينهسازي براي

پاگرفتن داعش ،خشونتها در سوريه به باالترين اندازه
رسيد

)(Washington's Blog and Others, 2016:24

كاربرد جنگافزار شيميايي در سوريه كه اوباما آنرا
خط قرمز دولت خود معرفي كرده بود ،پايان مرحله

نخست بود .كاربرد اين جنگافزار ميتوانست اجماع

جهاني الزم بر سر مداخله مستقيم آمريكا در سوريه را
فراهم آورد .اين اجماع ،در محكوميت سوريه از سوي

مجمع عمومي سازمان ملل و  10كشور از اعضاي
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گروه  20رخ نمود 37 .دولت ديگر نيز جداگانه كاربرد

● دولت روسيه كه به خوبي از فشارهاي داخلي بر
دولت اوباما از سوي جمهوريخواهان آگاه بود ،با
دست زدن به حملههاي موشكي و هوايي در جبهه
نظامي ،كنار زدن آمريكا از گفتوگوهاي سياسي
در قزاقستان ،به شكست كشاندن استراتژي اوباما
براي يكپارچه كردن جامعه جهاني در سازمان ملل
بر ضد بشار اسد و بهدست گرفتن ابتكار عمل در
ايجاد مناطق امن در سوريه ،در عمل استراتژي
اوباما را ناكام گذاشت.

توافق چنداني بر سر چنين آموزهاي نيست .براي نمونه،

گوناگون سوريه بهدست داعش و گروههاي معارض

صداهاي بيهوده» و «معمايي بيپاسخ» بويژه از نظر

در جنگ ،به شكست انجاميد .دولت روسيه كه به

قذافي و كشتار مردمان سوري بهدست بشار اسد و

جمهوريخواهان آگاه بود ،با دست زدن به حملههاي

جنگافزار شيميايي در سوريه را محكوم كردند(Britz .

 )and Others,2016:30-34با اين همه ،مرحله دوم اين

سياست با شكست روبهرو شد ،زيرا هم كنگره آمريكا
با دولت اوباما براي دست زدن به اقدام نظامي همراهي
نكرد ،هم روسها با طرح خلع سالح شيميايي سوريه

بهانه حمله را از دست اوباما بيرون آوردند .با اينكه اين
آموزه به خوبي توان توضيح رفتار دولت اوباما در برابر
رويدادها در سوريه را دارد ،اما در محافل دانشگاهي

گيوروال سياست اوباما را آميزهاي از «تناقض و سر و

دولت داشت ،اما با دخالت مستقيم روسيه و ايران

رفتار متمايز آمريكا در برابر كشتار مردمان ليبي بهدست

خوبي از فشارهاي داخلي بر دولت اوباما از سوي

()Guiora,2013:252-263

موشكي و هوايي در جبهه نظامي ،كنار زدن آمريكا از

و «خاص خودش» معرفي ميكند (Zakaria,2011) .از

استراتژي اوباما براي يكپارچه كردن جامعه جهاني در

نوع واكنش به آن ميداند

همچنين ،فريد ذكريا اقدامات دولت اوباما را «متناقض»

گفتوگوهاي سياسي در قزاقستان ،به شكست كشاندن

ديد سيمون چسترمان ،بهسختي ميتوان عنوان آموزه

سازمان ملل بر ضد بشار اسد و بهدست گرفتن ابتكار

كار برد (Chesterman,2011:10) .كاگان نيز نبود يك

اوباما را ناكام گذاشت.

را در مورد اقدامات اوباما در برابر بحران سوريه به

عمل در ايجاد مناطق امن در سوريه ،در عمل استراتژي
)(BBC, 2015

استراتژي منسجم در مورد سوريه را مشكل جدي دولت

همچنان كه در مورد آموزه و استراتژي اوباما

اوباما برآنند كه ميان اقدامات اوباما در عرصه سياست

ترامپ در سوريه نيز نظر قطعي ابراز نشده است.

ميتوان بر آنها عنوان «آموزه اوباما» نهاد .كاتلين باكلي

وجود افزايش فعاليتها و اقدامات آمريكا در سوريه،

در ليبي و سوريه را سازگار با هم ميداند .به باور او

كمتر سخن ميگويند» ،گو اينكه «استراتژي مشخصي»

دو كشور متفاوت است اما در بعد نظري همسانيهايي

) (Economist,2017عنوان «سردرگم و گيج» و نشريه

اين استراتژي گرچه در آغاز كار خوب پيش

«سياستي متكي و بسته به روسيه» را براي سياستهاي

اوباما ميدانست ) (Kagan.2014:2با اين همه ،موافقان

ترديدهاي جدي وجود دارد ،درباره برنامه دونالد

خارجي گونهاي پيوستگي و انسجام وجود دارد و

براي نمونه ،وي.جي .هنيگان برآن است كه «با

از كساني است كه همچون كسينجر ،سياستهاي آمريكا

مقامات دولتي درباره هدفهاي خود در اين جنگ

گرچه بسترهاي اجراي سياست مداخله بشردوستانه در

هم ندارند (Hennigan,2017) .نشريه اكونوميست

دارند(Buckley,2012:89) .

معروف فارن پليسي ) (Foreign Policy,2017عنوان

رفت و پيامدهاي آشكاري بهصورت افتادن بخشهاي

ترامپ بهكار بردهاند .در برخي تحليلها از «تاكتـيكي
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(Middle East Eye,

وجهه خود است بهگونهاي كه حتا همپيمانان منطقهاي

بهميان آمده است (Press TV,2017) .با اين همه،

براي پايان دادن به بحرانهاي منطقهاي دنبال ميكنند.

غيرمستقيم و محدود ،بهسوي مشاركت مستقيم در

ميشود و رقيب تنها در انديشه افزايش قدرت خود

بـودن» اقدامهاي او در سوريه

) 2017و در پارهاي ديگر ،از «نبود استراتژي» سخن
چنين پيداست كه استراتژي آمريكا از سياست مداخله
جنگ و نيز ايجاد مناطق امن با كمك روسيه رفته است.

اين استراتژي كمابيش به آنچه ترامپ پيش از پيروزي

در انتخابات ،خطر داعش ميخواند نزديك است،

بهگونهاي كه دولتمردان در كاخ سفيد ،امروزه هدف

نخست آمريكا در سوريه را مبارزه با داعش اعالم
ميكنند (Toosi,2017) .گرچه به ادعاي آمريكا در

زمينه مبارزه با داعش نميتوان چندان اطمينان داشت
و اخبار ميداني جنگ در سوريه گوياي انتقال نيروهاي

داعش از شهر رقه به ديرالزور با بالگردهاي آمريكا
پيش از سقوط كامل شهر است ،اما روشن است كه

آمريكا تمركز خود را بر شمال و بخش خاوري سوريه
متمركز كرده و بيش از پيش به نيروهاي دموكراتيك
خلق در مبارزه با داعش متكي شده است.

آمريكا همچون عربستان نااميد شده و راه خويش را
پس در محيطي كه ناامني از راه تروريسم بازتوليد
است ،تنها چاره ،پيگيري سياستهاي تهاجمي است .از
اينرو دونالد ترامپ ،هم دستور بازنگري در برنامههاي

هستهاي اياالت متحده را داده است و هم دست به
آزمايشهاي هستهاي تازه ميزند؛ هم به مسكو پيام

هشدارآميز ميدهد و تهديد به اعمال تحريمهاي بيشتر
ميكند ،هم مستقيم و بيآنكه نتيجه تحقيقات سازمان
ملل در مورد حمله شيميايي در خان شيخون روشن

شده باشد دست به پرتاب موشك ميزند .دونالد

ترامپ همانگونه كه پيش از انتخابات وعده داده بود،
ميخواهد آمريكا را نيرومند سازد و كوتاهترين راه

نيرومندسازي آمريكا را در حوزه نظامي ميبيند .اين

كار از چند راه صورت ميگيرد -1 :نمايش قدرت با
آزمايش جنگافزارهاي تازه و ويرانگر همانند آزمايش

برداشت آمريكا از حضور نظامي روسيه در سوريه

«مادر بمبها» در افغانستان ،آزمايش بمب هستهاي،

خاورميانه متناسب با خواست خويش است و در اين

 -2نشان دادن واكنشهاي سريع و قاطع به رويدادهاي

اين است كه روسيه در پي دگرگون كردن چهره

راه با اياالت متحده همراهي نميكند .از ديد ساكنان
تازه كاخ سفيد ،شأن و جايگاه آمريكا در خاورميانه به

بازي گرفته شده و اين كشور درحال از دست دادن

● چنين پيداست كه استراتژي آمريكا از سياست
مداخله غيرمستقيم و محدود ،بهسوي مشاركت
مستقيم در جنگ و نيز ايجاد مناطق امن با كمك
روسيه رفته است .اين استراتژي كمابيش به آنچه
ترامپ پيش از پيروزي در انتخابات ،خطر داعش
ميخواند نزديك است ،بهگونهاي كه دولتمردان
در كاخ سفيد ،امروزه هدف نخست آمريكا در
سوريه را مبارزه با داعش اعالم ميكنند.

پرواز دادن هواپيماهاي فوق مدرن بر فراز كره شمالي؛
گوناگون همچون درهم كوبيدن پايگاه نظامي شعيرات

در سوريه و بمباران مناطق مرزي سوريه و عراق؛ -3
افزايش بودجه نظامي و پژوهشها در اين زمينه .در
زير ،با بهرهگيري از اين بستر نظري ،به تبيين سياست

آمريكا در برابر بحران سوريه ميپردازيم.

سياست خارجي آمريكا در خاورميانه:
بنمايه و هدفها

از زمان پايان گرفتن جنگ جهاني دوم تا امروز،

منطقه خاورميانه از بحرانيترين مناطق جهان بوده
است .خاورميانه بهعلت جايگاه ژئوپليتيكي و
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برخورداري از ذخاير هنگفت انرژي و حوزههاي
تمدني و ايدئولوژيك ،محل برخورد منافع و درگيري

ميان قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي بوده است

(نجات و جعفري .)19:1392 ،راهبرد آمريكاييان در
دهههاي گذشته ،همواره بر دگرگون كردن معادالت

قدرت در خاورميانه به سود خود و دوستان منطقهاي
و به زيان دولتهاي مخالف آن كشور در منطقه و

دولتهاي فرامنطقه ِ
اي رقيب آمريكا بوده است( .اقبال،
 )1:1391سياست آمريكا در خاورميانه در چند دهه

گذشته هدفهاي راهبردي خاصي را دنبال كرده است:
پشتيباني از نظامهاي اقتدارگراي ضد كمونيست در

منطقه (حسنزاد ،)1:1394 ،تضمين جريان انرژي

منطقه به سوي غرب ،پيشبرد فرايند به اصطالح

صلح خاورميانه ،تأمين و تضمين منافع اسرائيل،
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● برداشت آمريكا از حضور نظامي روسيه در
سوريه اين است كه روسيه در پي دگرگون كردن
چهره خاورميانه متناسب با خواست خويش است
و در اين راه با اياالت متحده همراهي نميكند.
از ديد ساكنان تازه كاخ سفيد ،شأن و جايگاه
آمريكا در خاورميانه به بازي گرفته شده و اين
كشور درحال از دست دادن وجهه خود است
بهگونهاي كه حتا همپيمانان منطقهاي آمريكا
همچون عربستان نااميد شده و راه خويش را براي
پايان دادن به بحرانهاي منطقهاي دنبال ميكنند.
پس در محيطي كه ناامني از راه تروريسم بازتوليد
ميشود و رقيب تنها در انديشه افزايش قدرت
خود است ،تنها چاره ،پيگيري سياستهاي تهاجمي
است.

ستيز با اسالم سياسي زير عنوان مبارزه با تروريسم

ياد كرد .در روند تازه ،قالبهاي معنايي و نيز قالبهاي

مخالف منافع آمريكا و گسترش فرهنگ آمريكايي در

ميشود و الگوهايي تازه در اين روند پا گرفته است.

سكوالريسم در منطقه( .جوادي فتح27:1384 ،ـ)26

بينالمللي ،جنگ پيشدستانه ،سياست تغيير رژيم،

جهاني دوم دستخوش دگرگوني پارادايمي شد و از

نظاميگري در حوزههاي پيرامون ،بويژه خاورميانه نام

درنظر داشت كه سياست خارجي آمريكا در دو سده

براي دولتهاي نيرومند و دموكراتيك فراهم ميآورد كه

دهه درگير شدن در مسائل بينالمللي ،جانشين چند

سومي را زير فشار بگذارند و آنها را وادار به پيروي

(ناي.)255:1387 ،

تمدن و فرهنگ غربي كنند .بر همين پايه ،در تعاريف

و بنيادگرايي ،رويارويي يا دستكم كنترل كشورهاي

ساختاري در رفتار سياست خارجي آمريكا ديده

پوشش برپا كردن دموكراسي ،ايجاد بازار آزاد و ترويج

از جمله اين الگوها ميتوان از هژمونيكگرايي

بهسخن ديگر ،سياست خارجي آمريكا پس از جنگ

ديپلماسي عمومي تهاجمي و همچنين گسترش

انزواطلبي به بينالمللگرايي تغيير كرد .اين نكته را بايد

برد (دستمالچي« .)394:1388،حقوق بشر» فرصتهايي

گذشته از الگويي چرخشي پيروي كرده كه در آن چند

با بهرهگيري از آن ميتوانند بسياري از دولتهاي جهان

دهه انزواگرايي شده و اين چرخه تكرار شده است

از معيارهاي جهانشمول تعريف شده در چارچوب

اين سياست در دوران پس از جنگ سرد با

تازة دولت بوش از حقوق بشر ،اين مقوله سخت

اين الگو ،رفتارهاي خاص خود را پديد ميآورد .از

كانون اصلي سياست حقوق بشري آمريكا تبديل شد.

چون سد نفوذ ،بازدارندگي و موازنه قدرت استراتژيك

دولت بوش بيشترين نفوذ و قدرت را داشتند ،با توجه

دگرگونيهاي الگويي و رفتاري همراه بوده است.

با تروريسم گره زده شد و در پي آن ،خاورميانه به

رفتارهاي الگويي در اين دوران ،ميتوان از سياستهايي

(سليماني پورلك )246:1389 ،نومحافظهكاران كه در
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به رهيافت واقعگرايي تهاجمي ،حمله نظامي آمريكا

ساختار سياسي موجود در منطقه خاورميانه و تغيير

 )20:1389پس از  11سپتامبر ،از آنجا كه برخي از

راهبرد تازه مبارزه با تروريس ِم آمريكا ،حلقه محوري

به خاورميانه را تشويق كردند( .متقي و همكاران،

استراتژيستهاي سلطهگرا تنها راه تضمين حفظ ثبات در

جهان را برتري و هژموني اياالت متحده ميدانستند،
اين كشور بهگونهاي تهاجمي استراتژييي را كه تك
قطبي بودن جهان را تداوم ميبخشيد ،پيگيري كرد

(سن شناس .)134:1384 ،بدينسان ،واقعگرايي
تهاجمي كه هژموني جهاني را مطلوب مييابد ،ديدگاه
حاكم بر تصميمگيرندگان آمريكا شد .تفاوت اين

تصميمگيرندگان با ديگر رهبران در دهههاي گذشته،
مقبوليت ارزشهاي ليبرال در ميان آنان و تالششان در

بهرهگيري از قدرت براي گسترش اين ارزشهاست.
برعكس دوران جنگ سرد كه آمريكا نقش پليس را

بازي ميكرد ،نومحافظهكاران دو نقش همزمان براي
آمريكا بعنوان پليس و چراغ دريايي درنظر گرفتند.

ديگر سخن از گزينش ميان دو گزينة آمريكا بعنوان
نماد و آمريكا در نقش جنگجو ،در ميان نبود ،بلكه

هر دو گزينه در كنار هم نمادهاي سياست خارجي
شدند( .دهشيار .)96:1386،از اينرو موضوع دگرگوني

● دونالد ترامپ همانگونه كه پيش از انتخابات
وعده داده بود ،ميخواهد آمريكا را نيرومند سازد
و كوتاهترين راه نيرومندسازي آمريكا را در حوزه
نظامي ميبيند .اين كار از چند راه صورت ميگيرد:
-1نمايش قدرت با آزمايش جنگافزارهاي تازه و
ويرانگر همانند آزمايش «مادر بمبها» در افغانستان،
آزمايش بمب هستهاي ،پرواز دادن هواپيماهاي
فوق مدرن بر فراز كره شمالي؛  -2نشان دادن
واكنشهاي سريع و قاطع به رويدادهاي گوناگون
همچون درهم كوبيدن پايگاه نظامي شعيرات در
سوريه و بمباران مناطق مرزي سوريه و عراق؛ -3
افزايش بودجه نظامي و پژوهشها در اين زمينه.

رژيم در منطقه مطرح شد و پس از  11سپتامبر ،در

اين نبرد در خاورميانه ديده شد و همانند ميدان ميني
دانسته شد كه اياالت متحده ميبايست آنرا پاكسازي
كند و به ريشهكني تروريسم بپردازد و خاكي را كه

اين تروريسم و بنيادگرايي اسالمي در آن رشد ميكند،
شخم بزند .در راهبرد كالن آمريكا كشورهايي همچون

عراق ،ليبي ،سوريه و ايران بعنوان تهديدهايي امنيتي

براي آمريكا شمرده شدند و در سند راهبرد امنيت
ملي اين كشور از آنها باعنوان «هدفهاي راهبردي» ياد

شد (معاونت سياست خارجي31:1381 ،ـ .)30عراق

در  2003و ليبي در  2011دستخوش دگرگوني رژيم
سياسي شدند .همزمان ،فشارها بر ايران نيز افزايش

يافت تا رفتار اين كشور دگرگون شود .آمريكاييان

دستيابي به توافق هستهاي در  2015را برآيند فشار

تحريمها و عقبنشيني ايران دانستهاند .به گفته جان
ك اوباما توافق هستهاي ،جهان را يك
كري و بارا 
گام به صلح نزديكتر كرده است.

)(Siebold,2016

تنها مورد باقيمانده در ميان تهديدهاي امنيتي براي

آمريكا ،سوريه بود .فشارها بر دولت سوريه همزمان با
ناآراميها در آن كشور در  2011آغاز شد .آنچه در متهم

كردن سوريه به پشتيباني از تروريسم بسيار مهم است
و همواره مايه سياستهاي دشمنانه آمريكا نسبت به
سوريه شده ،مسأله پشتيباني آن كشور از حماس ،جهاد

اسالمي فلسطين و حزباهلل لبنان بوده است و آنچه

پس از  11سپتامبر  2001به همكاري سوريه با آمريكا
در مبارزه با تروريسم پايان داد ،همين مسأله بود .زيرا

پس از اينكه بوش جهان را به دو بخش «با ما يا بر

ما» تقسيم كرد و گروههاي جهاد اسالمي و حماس
را در زمره گروههاي تروريستي قرار داد ،بشار اسد

اين سازمانها را «جنبشهاي آزاديخواه» ناميد و گفت كه
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آنها مبارزان راه خدا هستند (روحي .)65:1388،پس از
بوش ،باراك اوباما درحال و هوايي بر سر كار آمد كه
در ساية سياستهاي جورج بوش ،آمريكا به كشوري

يكسونگر و خشن تبديل شده و موجي از بيزاري
از سياست خارجي آن كشور در جهان بويژه در ميان

مسلمانان پديد آمده بود .تكيه بر نيروي نظامي براي
دستيابي به هدفهاي سياست خارجي از ويژگيهاي

سياست خارجي بوش بود و حتا در سالهاي پاياني

دولت او ،برخي دوستان آمريكا و سازمانهاي بينالمللي
كه به باور نومحافظهكارا ِن تندر ِو حاكم ،مانع و دست

و پاگير بر سر راه رهبري نيرومندانه جهاني اياالت
متحده شمرده ميشدند ،از همان نقش مشورتي و

مشروعيتدهنده به سياستهاي آمريكا نيز كنار گذاشته
شدند (آزاده .)76:1392،شعار «تغيير»ي كه اوباما در
پهنة سياست خارجي سرداد ،بيشتر براي ترميم چهره
خشن و قانون گريز آمريكا در ميان ملتها و دولتهاي

جهان بود .او كوشيد همان هدفهايي را كه بوش با

خشونت و تهديد نظامي در پي رسيدن به آنها بود ،در
چارچوب ديپلماسيِ پويا ،همكاري و مشاركت ديگر

كشورها و همپيمانان آمريكا برآورده سازد .رفتار اوباما
در سوريه را نيز در همين چارچوب ميتوان ارزيابي
كرد( .آزاده)77:1392 ،

نگاه آمريكا به بحران سوريه
در دوران باراك اوباما

بحران سوريه بزرگترين منازعه ژئوپليتيكي پس از

پايان جنگ سرد است .پس از جنگ سرد ،هيچ بحران

منطقهاي مانند بحران سوريه بر ژئوپليتيك منطقهاي و
بينالمللي اثرگذار نبوده است .اهميت اثرگذاري بحران
سوريه چنان است كه به باور گروهي ،شكلگيري
خاورميانه جديد در گرو روشن شدن تكليف بحران

سوريه است( .سجادپور )1-2:1392،آمريكاييان در
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● در تعاريف تازة دولت بوش از حقوق بشر ،اين
مقوله سخت با تروريسم گره زده شد و در پي آن،
خاورميانه به كانون اصلي سياست حقوق بشري
آمريكا تبديل شد .نومحافظهكاران كه در دولت
بوش بيشترين نفوذ و قدرت را داشتند ،با توجه به
رهيافت واقعگرايي تهاجمي ،حمله نظامي آمريكا
به خاورميانه را تشويق كردند.
برعكس دوران جنگ سرد كه آمريكا نقش پليس
را بازي ميكرد ،نومحافظهكاران دو نقش همزمان
براي آمريكا بعنوان پليس و چراغ دريايي درنظر
گرفتند .ديگر سخن از گزينش ميان دو گزينة
آمريكا بعنوان نماد و آمريكا در نقش جنگجو ،در
ميان نبود ،بلكه هر دو گزينه در كنار هم نمادهاي
سياست خارجي شدند.
جريان جنبشهاي اجتماعي در خاورميانه در  2011هم

به جاي پشتيباني از اين دست جنبشها در كشورهاي
داراي حكومت واپسگرا و وابسته به آمريكا ،سراغ

كشورهايي رفتند كه ياريدهنده به نيروهاي مقاومت
در منطقه بودند و سوريه نيز در شمار آنها بود .در
اين راستا آمريكا ميكوشيد با شبيهسازي خيزشهاي
مردمي در ديگر كشورهاي منطقه با آنچه در سوريه

پيش آمده بود ،اين كشور را بهسوي بحران پيش ببرد

(مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري 12 ،تير

 )1392و در اين راه نيز بسيار موفق بود ،اما برخالف
آنچه در ديگر كشورهاي عربي رخ داد و آمريكا انتظار

آنرا ميكشيد ،اوضاع در سوريه بهگونه ديگري رقم
خورد.

در آغاز بحران در سوريه ،هيالري كلينتون ،وزير

امورخارجه آمريكا ،بشار اسد را يك اصالحطلب و
تحصيلكرده ناميد كه دست به اصالحات سياسي خواهد
زد .با دامنهدار شدن اعتراضات و درگيريها در سوريه،
سياست آمريكا در زمينه بحران سوريه نيز دگرگون

شد .آمريكا در آغاز كوشيد با حمايتهاي محدود از
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مخالفان اسد ،توازن قدرت نظامي ميان دولت سوريه و

ميرود كه واشنگتن ،ايران را محور مقاومت در منطقه

سوريه ،رويكرد موازنهگرايانه آمريكا با ناكامي بزرگي

اسد ميتواند يكي از پايگاههاي اصلي نفوذ ايران در

مخالفان پديد آورد ،اما با ورود روسيه به بحران داخلي

روبهرو شد ،بهگونهاي كه دولتمردان در كاخ سفيد به

اشتباهات استراتژيك خود اعتراف كردند( .حسنزاد،

 .)2:1394با اين همه ،آمريكا بر آن شد كه از اوضاع

پيش آمده ،براي پيشبرد هدفهاي خود در منطقه و
بازيابي نفوذ از دسترفته خود بهره گيرد .از اينرو

با همكاري همپيمانان راهبردي خود در منطقه درصدد
برآمد با فشار آوردن بر سوريه ،رژيم آن كشور را به زانو

درآورد و يكي از چالشهاي اصلي خود در خاورميانه

را از ميان بردارد .اين كار ميتوانست با دگرگونيهاي
ژئوپليتيكي ،وزن ژئوپليتيكي آمريكا و همپيمانانش را

در منطقه افزايش دهد (ميرزاده .)3:1390 ،در همين

راستا ويليام برنز معاون وزير امورخارجه آمريكا اعالم

كرد« :ما بايد يك استراتژي تعريف شده و تكامل
يافته براي بهرهگيري از اين فرصتها تعريف كنيم»
(صفدري.)2:1390،

ميداند و بر اين باور است كه با سرنگون كردن بشار
معادالت منطقهاي را از ميان ببرد و از اين راه به منافع
امنيتي مهمي چون تضمين بقاي رژيم اسرائيل ،مبارزه

با اسالم سياسي و تروريسم دست يابد (نياكويي و

بهمنش .)107:1391 ،مخالفت روسيه و چين با غرب
در بحران سوريه ،تاكنون يكي از داليل عدم قاطعيت

آمريكا در سياستهايش در برابر اين بحران بوده است
زيرا با توجه به اهميت ژئواستراتژيك و ژئوپليتيكي

بحران سوريه بويژه از لحاظ امنيت اسرائيل ،آمريكا به
موافقت و همراهي قدرتهايي چون روسيه و چين در

اين زمينه نياز دارد .اين موضوع ،سياست آمريكا در
برابر بحران سوريه را از سياست آن كشور در برابر
بحرانهاي افغانستان ،عراق و تا اندازهاي ليبي از لحاظ

ناديده گرفتن مخالفت روسيه و چين متمايز ميكند
(بهبهاني .)1:1391 ،همة تالشهاي آمريكا در چارچوب

سازمان ملل متحد براي فشار آوردن بر سوريه از راه

واشنگتن در دوران رياست جمهوري اوباما رويكرد

وضع قطعنامههاي گوناگون از جمله دربارة منطقه

در دستور كار خود قرار داده بود .اين شيوه ،با توجه

ملل هم نتوانست از بحران انساني در سوريه پيشگيري

سياسي همراه با نظاميگري كممايه در بحران سوريه را
به پرشمار بودن بازيگران در بحران و عدم تمايل به

بهرهگيري از نيروي هژمون در برابر تصميمات در
پيش گرفته شده بود .بواقع ،بحران سوريه نمود بارزي
از آنارشيك بودن نظام بينالملل در پازل كوچكي
است كه حالتي آشفته پديد آورده است .اين آشفتگي،

ناشي از تعارض آرا و تفاوتهاي ماهوي طرفهاست

(فرهادي .)1:1395،دولت آمريكا در فرايند بحران
سوريه ،كاهش نفوذ و اثرگذاري ايران در منطقه را

بعنوان يك سود امنيتي ـ راهبردي دنبال كرده است

(شيخاالسالمي و بيكي .)146:1392 ،اين امر از آنرو
بخشي از منافع اصلي آمريكا در بحران سوريه بهشمار

پرواز ممنوع و ...با ناكامي روبهرو شده است .سازمان
كند و پاسخ مناسبي به بحران آوارگان دهد .هر بار نيز

كه فرصتي براي وارد كردن فشار نظامي بر سوريه به

بهانههاي گوناگون همچون داشتن جنگافزار شيميايي

و كاربرد آن (سال  )2013پيش آمد ،روسيه اين بهانه

را از دست آمريكا گرفت .نتيجه اين شد كه اوباما به

همپيمانان منطقهاي خود يعني عربستان ،تركيه و قطر
دلخوش باشد تا شايد حمايتهاي نظامي و مالي آنها
از گروههاي معارض سوري و داعش ،رژيم اسد را

به پايان كارش نزديك سازد .در حقيقت دولت اوباما

همانگونه كه وعده داده بود قصد نداشت اياالت متحده
را وارد جنگ تازهاي كند و تنها به پشتيباني محدود
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نظامي از مخالفان اسد ادامه ميداد و اين سياست براي

موفقيت آمريكا در سوريه بسنده نبود .هنگامي كه

نيروهاي سوري و هواپيماهاي روسيه مواضع مخالفان

را بمباران ميكردند ،بيبهره بودن مخالفان از پشتيباني
هوايي در جنگهاي زميني ،آنان را در مناطق گوناگون
از جمله در تُدمر ،حومه دمشق و حلب به مرز شكست
نزديكتر ساخت و سرانجام ورق را در جبهه نظامي به

زيان مخالفان برگرداند .اين شكستها چهره آمريكا را در

جهان مخدوش ساخت و از اعتبار بينالمللي آن كشور

كاست .همچنين موجي از اعتراض به آمريكا به راه
افتاد(center for American progress, 2016) .

براي نخستين بار پس از  11سپتامبر ،آمريكا پروژه

تازهاي را در جهان آغاز كرده و در آن ناكام مانده بود.

اين دلسردي حتا همپيمانان آمريكا در منطقه را نيز دربر
گرفت و برخي همچون تركيه بهتر ديدند كه خودشان
درصدد تأمين امنيت خود برآيند و در اين راستا به

اشغال مناطق شمالي سوريه و هم مرز با كشور خود
روي آوردند؛ اقدامي كه كار را به رويارويي با كردهاي

همپيمان آمريكا (جبهه دموكراتيك) و معارض دولت
سوريه كشاند

)(Liebich,2017

كارهاي تروريستي داعش در اروپا و در مواردي

محدود در آمريكا باعث شد كه شهروندان آمريكا
داعش را خطري جدي براي امنيتشان بهشمار آورند.
با اينكه بيش از 77درصد آمريكاييان بر لزوم نابودي
داعش و دست زدن به اقدام جدي آمريكا در برابر آن

تأكيد داشتند ) ،(Zoellick, October 16,2016دولت

اوباما به جاي هرگونه طرح نظامي به تالشهاي سياسي
و ديپلماتيك بسنده كرد .دونالد ترامپ در انتخابات
رياست جمهوري آمريكا در  ،2016سياست اوباما در
زمينه بحران سوريه را «ناكارآمد و ضعيف» خواند و

خواستار مبارزه جدي با داعش شد )(Krayevski,2017

ترامپ با اينكه پيشينهاي در كارهاي دولتي و حكومتي
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● شعار «تغيير»ي كه اوباما در پهنة سياست
خارجي سرداد ،بيشتر براي ترميم چهره خشن
و قانون گريز آمريكا در ميان ملتها و دولتهاي
جهان بود .او كوشيد همان هدفهايي را كه بوش با
خشونت و تهديد نظامي در پي رسيدن به آنها بود،
در چارچوب ديپلماسيِ پويا ،همكاري و مشاركت
ديگر كشورها و همپيمانان آمريكا برآورده سازد.
رفتار اوباما در سوريه را نيز در همين چارچوب
ميتوان ارزيابي كرد.
نداشت ،در انتخابات حضور يافت و با وجود مخالفت

با ساختار سياسي آمريكا ،به پيروزي رسيد .ترامپ نه

براي ساختارهاي سياسي آمريكا ارزش قايل است،
نه به اصول پذيرفته شدة سياست خارجي آمريكا بها
ميدهد ،نه به پيمانهاي بينالمللي و ضوابط حقوق

بينالملل پايبندي نشان ميدهد .ترامپ اهل رايزني با
نهادهاي سياسي و اطالعاتي و انديشكدهها در آمريكا
نيست و سخت ضد ساختار و خودمحور است .از

اين ديدگاه ،دست كم چهل و پنجمين رييسجمهوري
آمريكا «فردي استثنايي در كاخ سفيد» بهشمار ميآيد

و از اينرو خطوط اصلي سياست خارجي آمريكا نيز
بسيار «كدر و مبهم» است.

)(McAdams,2016

دونالد ترامپ و چشمانداز دگرگونيها در سوريه
ترامپ جمهوريخواه در انتخابات
پيروزي دونالد
ِ

رياست جمهوري آمريكا ،پرسشهاي زيادي دربارة

آينده پروندههاي منطقه غرب آسيا و بويژه بحران
سوريه پيش آورده است .ترامپ انبوهي از پروندههاي

پيچيده و بيسرانجام منطقهاي را به ارث برده است ،از

قضيه فلسطين گرفته تا بحران عراق و سوريه و جنگ

يمن و پديده تروريسم كه در داعش نمود يافته است.
از ديد بسياري از كارشناسان ،كابينه ترامپ تندروترين
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كابينه آمريكا دست كم در دو دهه گذشته است و در

جهاني و پرداختن به مسائل داخلي است ،نكرده است؛

گرد آمدهاند .آنان در سنجش با اعضاي كابينه اوباما،

بهبود آن سخن ميگفته ،نداده است.

آن ،جنگطلبترين و تندروترين جمهوريخواهان
سخت ايدئولوژيك هستند .در اين جمع ،شمار ژنرالها

چشمگير است و در پس زمينه ذهنيِ بيشتر آنان در مورد

هر مسئله ،گزينه نظامي نقش برجسته دارد( .يزدانفام،
 )144:1395دونالد ترامپ پيش از پيروزي در انتخابات،
با مداخله آمريكا در جنگ داخلي سوريه مخالفت كرده

بود .او در توئيتي در  30اوت  2013نوشت «اگر اوباما

به سوريه حمله كند و شهروندان بيگناه آن زخمي و
كشته شوند ،او و آمريكا در چشم ديگران بد جلوه
خواهند كرد ...رييسجمهوري بايد پيش از هرگونه

حمله به سوريه موافقت كنگره را بهدست آورد و اگر

اين كار را نكند خطاي بزرگي مرتكب شده است».
) (Geowatch,2017:1وي همچنين در  2015درباره
رژيم اسد گفت «شك نكنيد كه اسد آدم بدي است اما

چه بسا بدتر از او را هم تجربه كنيد».

)(CNN,2015

حتا تغييري در جايگاه آمريكا در جهان كه پيوسته از
(Dombrowski

) and Reich, 2017:1035در برابر ،با كنارهگيري از
پيمان تغييرات آب و هوايي پاريس ،خروج از پيمان
بازرگاني با مكزيك ،ناكارامد دانستن ناتو

(The New

) York Times, 2016; Birnbaum, 2017و كاهش

مشاركت مالي در آن ،مخالفت با برجام و بازنگري در
قراردادهاي گوناگون اين كشور در سطح جهاني و...
جايگاه آمريكا را نزد ديگر كشورها به خطر انداخته

است.

با اين همه ،هواداران ترامپ برآنند كه برنامههاي

او بسيار روشن است و او با فرستادن پيامهاي صريح

به ايران و كره شمالي جايگاه آمريكا در جهان را زنده
كرده و قدرت آن كشور را به نمايش گذاشته است؛ با
لغو قراردادهاي بازرگاني و بازنگري در آنها به شعار

خود يعني «نخست آمريكا» پايبند مانده و در قضيه

با اين سخنان ،بسياري كسان درباره اينكه آيا وي براي

سوريه نيز كارنامهاي بسي بهتر از اوباما دارد .ترامپ

ترديد كردند و از نبود چنين استراتژي سخن گفتند.

قدرت ،آشكارا اعالم كرده بود كه اولويت وي در

تأمين منافع ملي آمريكا استراتژي ويژهاي داشته باشد
) (Baker,2017حتا برخي پژوهشگران از اين نيز فراتر
رفتند و با ارزيابي دوران شش ماهه نخست رياست
جمهوري او نتيجه گرفتند كه ترامپ هيچ تالشي براي

پياده كردن استراتژي كالن خود با شعار «نخست آمريكا»

) (America firstكه معناي آن كنار كشيدن از مسائل

● بحران سوريه بزرگترين منازعه ژئوپليتيكي پس
از پايان جنگ سرد است .پس از جنگ سرد ،هيچ
بحران منطقهاي مانند بحران سوريه بر ژئوپليتيك
منطقهاي و بينالمللي اثرگذار نبوده است .اهميت
اثرگذاري بحران سوريه چنان است كه به باور
گروهي ،شكلگيري خاورميانه جديد در گرو
روشن شدن تكليف بحران سوريه است.

چه در جريان انتخابات و چه پس از بهدست گرفتن
سوريه پيروزي بر داعش است ،نه نظام حاكم بر اين

كشور ) (Secretary of State,2017؛ اما رقيب او هيالري
كلينتون گفته بود كه سياست مردد اوباما در سوريه را

كنار خواهد گذاشت و پشتيباني از معارضان ميانهرو
بويژه كردها و اهل سنت سوريه را افزايش خواهد داد.

از ديد هواداران ترامپ ،او به اين وعدة خود وفا كرده
و اكنون تنها بر مبارزه با داعش در مناطق شمالي و

خاوري سوريه متمركز شده است .آنان حمله به پايگاه
هوايي الشعيرات را كاري واقعگرايانه ميدانند كه پيام

روشني به بشار اسد فرستاده است .دولت آمريكا در
دوران ترامپ نشان داده است كه آنچه را احساس كند

موجه است انجام خواهد داد حتا اگر شكلي
در ظاهر ّ
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يكجانبه داشته باشد و از مرجعي داخلي يا بينالمللي

براي آن مجوز گرفته نشده باشد (Jeffrey,2017:1) .در
واقع ترامپ بحران سوريه را همچون يك «بازي بزرگ
ژئواستراتژيك» ميبيند كه آينده آمريكا را در منطقه

رقم خواهد زد .در اين بازي بزرگ اسرائيل ،تركيه،
كردهاي سوريه و داعش نقش خود را بازي خواهند

كرد .حملههاي تركيه به بخشهاي شمالي سوريه،
حملههاي اسراييل به نيروهاي حزب اهلل در فرودگاه
دمشق ،عمليات كردهاي عراق و امريكا ،همگي در

راستاي عقب راندن ايران و روسيه از سوريه است و
اين ،همان چيزي است كه همپيمانان آمريكا در منطقه
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● مخالفت روسيه و چين با غرب در بحران
سوريه ،تاكنون يكي از داليل عدم قاطعيت
آمريكا در سياستهايش در برابر اين بحران بوده
است زيرا با توجه به اهميت ژئواستراتژيك و
ژئوپليتيكي بحران سوريه بويژه از لحاظ امنيت
اسرائيل ،آمريكا به موافقت و همراهي قدرتهايي
چون روسيه و چين در اين زمينه نياز دارد .اين
موضوع ،سياست آمريكا در برابر بحران سوريه را
از سياست آن كشور در برابر بحرانهاي افغانستان،
عراق و تا اندازهاي ليبي از لحاظ ناديده گرفتن
مخالفت روسيه و چين متمايز ميكند.

يعني اسراييل و عربستان ميخواهند .آنچه ترامپ در

آماده است .از اينرو ،اين نكته را ميتوان نشانهاي از

پشتيباني بينالمللي چشمگير و پيروزي در آن است.

سوريه دانست( .محبعلي)1:1396 ،

منطقهاي در خاورميانه را رقم زند ،اما از ديد ترامپ،

در مسائل سوريه دخالت نكند ،چرخشي ايستاري

پس هر اقدامي در خاورميانه بايد بر مهار كردن ايران

ميكرد «نخست آمريكا» ،اكنون دريافته است كه حتا

شمال سوريه و تحريك كردهاي عراق براي اعالم

راهكار در بيرون از آمريكا باشد؛ براي رونق بخشيدن

كردن ايران در منطقه بوده است .اين فشارها در جبهه

به محرك تازهاي همچون رويدادهاي  11سپتامبر و

براي جهان و در جبهه اقتصادي با وضع تحريمهاي

از آن ندارد كه بار ديگر آتش جنگ را در بخشي از

نكته درخور توجه اينكه سياست ترامپ در سوريه

او آشكارا از «دوشيدن عربستان» و بهره بردن از

سوريه دنبال ميكند يك «جنگ خوب» با تلفات اندك،

دگرگوني جدي در سياستهاي آمريكا نسبت به بحران

) (Jeffrey,2017:2گرچه داعش ديگر نميتواند نظم

اين اقدام ترامپ ،كه زماني به اوباما هشدار ميداد

ايران و همپيمانانش ميتوانند چنين كاري انجام دهند؛

شمرده ميشود .او كه در شعارهاي انتخاباتياش تأكيد

متمركز باشد .تقويت نيروهاي دموكراتيك كرد در

اگر پيش از هر چيز بخواهد به آمريكا بپردازد ،چه بسا

استقالل ،بخشي از استراتژي تازه آمريكا براي زمينگير

به اقتصاد آمريكا و هماوردي اقتصادي با چين ،شايد

سياسي با تبليغات منفي دربارة برجام و پيامدهاي آن

جنگ افروزي در جهان نياز باشد؛ بنابراين ترامپ باكي

تازه افزايش خواهد يافت.

جهان شعلهور سازد تا تنور اقتصاد آمريكا گرم شود.

حتا با همراهي دموكراتها در كنگره روبهرو شده

«دالرهاي نفتي» آن سخن گفته است.

الشعيرات سوريه اجازهاي از كنگره نگرفته بود ،نه تنها

فروش جنگافزار به برخي كشورهاي خاورميانه و

كنگره همگي اين اقدام را ستودند .همين ،نشان ميدهد

در نخستين سفر خارجياش ،در جريان ديدار از

(Middle East

است .با اينكه وي براي حمله نظامي به پايگاه هوايي

) Press, 2015بهاي اين آتشافروزيها ميتواند از راه

مخالفتي جدي با او در سطح كشور نشد ،كه نمايندگان

مهمتر از همه عربستان تأمين شود؛ همچنانكه ترامپ

كه فضاي داخلي آمريكا براي اقدامات نظامي بعدي

عربستان به بهانه رويارويي با خطر ايران در منطقه 110
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ميليارد دالر جنگافزار فروخت (Manson,2017) .ولي
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) Weiss,2017با توجه به نقش كنوني روسيه در بحران

اين ،همة استراتژي ترامپ براي موفقيت در بحرانهاي

سوريه ،روشن است كه ترامپ ترجيح ميدهد نخست

امورخارجه آمريكا گفته است «در ژنو يك فرايند

با چنين راهبردي موفق نشود ،دست به اقدام نظامي

منطقه و بويژه در سوريه نيست .ركس تيلرسون وزير

سياسي تازه را آغاز خواهيم كرد تا ساختار حكمراني
در سوريه اصالح شود .از ديدگاه ما اين اقدام به

بركناري بشار اسد خواهد انجاميد»( .اقتصاد آنالين،
 19فروردين  )1396پس گزينه سياسي نيز همچنان
پيش روي آمريكا قرار دارد.

مسائل را از راه همكاري با روسيه حل كند و چنانچه
مستقيم بزند .كساني برآنند كه دولت آمريكا ميخواهد
با امتياز دادن به روسيه و برقراري روابط نزديك با

آن كشور ،روسيه را از چين دور كند.

)(Tisdall,2016

اگر چنين هدفي پيگيري شود ،اوضاع در سوريه نيز

تا اندازه زيادي دگرگون ميشود و ميتواند پيامدهاي

از ديد ترامپ ،روسيه متحد طبيعي آمريكا در

خوشايندي براي ديگر بازيگران خارجي و دولت سوريه

رهبري مقتدر و قابل احترام است و آمريكا بايد در

زيرا اوضاع داخلي آمريكا هنوز براي نزديكي بيشتر

مبارزه با تروريسم در جهان است .به باور او پوتين

پي بازسازي روابط با مسكو و گسترش آن باشد.

«واشنگتن اين آمادگي را دارد كه در سوريه با مسكو
همكاري نزديك داشته باشد و دوشادوش يكديگر به
ستيز با تندروي بپردازند .در اوكراين و ديگر مناطق

جهان ،همكاري دو كشور ميتواند بسيار سودمند و
كارساز باشد» (De Young and Rucker,2017) .اين

داشته باشد .اما اين كار در گرو گذشت زمان است،
آمريكا و روسيه آماده نيست .موضوع دخالت روسيه
در انتخابات رياست جمهوري آمريكا هر روز بيشتر

گريبانگير ترامپ و نزديكانش ميشود و كنارهگيري
وزير دفاع و مشاور امنيت ملي و ...مخالفان دموكرات

وي را راضي نكرده است و آنان به فشارهاي خود ادامه
خواهند داد .بدينسان ،شايد در دسترسترين گزينه،

همان كاري است كه از ديد ترامپ ،دولت اوباما از

باز گذاشتن دست همپيمانان منطقهاي براي گفتوگو

وضعي بسيار شكننده رساند(Eugene, Sokolsky and .

سوريه باشد ،چنانكه در گفتوگوهاي صلح سوريه

انجام دادن آن ناتوان بود و روابط دو كشور را به

● ترامپ نه براي ساختارهاي سياسي آمريكا
ارزش قايل است ،نه به اصول پذيرفته شدة
سياست خارجي آمريكا بها ميدهد ،نه به پيمانهاي
بينالمللي و ضوابط حقوق بينالملل پايبندي نشان
ميدهد .ترامپ اهل رايزني با نهادهاي سياسي و
اطالعاتي و  انديشكدهها در آمريكا نيست و سخت
ضد ساختار و خودمحور است .از اين ديدگاه،
دست كم چهل و پنجمين رييسجمهوري آمريكا
«فردي استثنايي در كاخ سفيد» بهشمار ميآيد و
از اينرو خطوط اصلي سياست خارجي آمريكا
نيز بسيار «ناروشن و مبهم» است.

با طرفهاي روس و ايراني براي حل موقت بحران
در  23و  24ژانويه  2017در آستانه قزاقستان ،طرفها

توافق كردند كه بخشهايي از سوريه را منطقه پرواز
ممنوع اعالم كنند و نيروهايي از تركيه ،ايران و روسيه

براي كاستن از شدت تنشها منطقه حائل ايجاد كنند.
آمريكا ميخواهد اصول ليبراليستي موسوم به «ارزشهاي
آمريكايي» را در جهان عرب از جمله در سوريه پياده
كند و بهترين و كمهزينهترين سناريو براي واشنگتن،

براندازي حكومت سوريه بهدست خود سوريهاست،
اما اين درگيري نبايد به گونهاي باشد كه تندروها كه
چه بسا در مرحله بعدي ضد آمريكايي ميشوند ،به

قدرت برسند( .برزگر)37:1391 ،
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آنچه اكنون امنيت اياالت متحده و منافع آن كشور

در سوريه را به خطر انداخته است ،ميتوان چنين

برشمرد:

 -به قدرت رسيدن عناصر و گروههاي تندرو در

برخي از بخشهاي سوريه و پيدا شدن جاهايي امن

براي آموزشهاي تروريستي؛

 -دسترسي بازيگران غيردولتي به جنگافزارهاي

شيميايي و كاربرد آن؛

 -افزايش جنگافزار در دست طيف گستردهاي از

بازيگران غير دولتي در سوريه؛

 -نابودي مناطق شهري بزرگ و زيرساختهاي

اقتصادي سوريه كه منجر به بيخانمان شدن شهروندان
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● از ديد بسياري از كارشناسان ،كابينه ترامپ
تندروترين كابينه آمريكا دست كم در دو دهه
گذشته است و در آن ،جنگطلبترين و تندروترين
جمهوريخواهان گرد آمدهاند .آنان در سنجش با
اعضاي كابينه اوباما ،سخت ايدئولوژيك هستند.
در اين جمع ،شمار ژنرالها چشمگير است و در
پس زمينه ذهنيِ بيشتر آنان در مورد هر مسئله،
گزينه نظامي نقش برجسته دارد.
سوري و آوارگي آنان در كشورهاي همسايه ميشود؛

 -مداخله بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي در امور

سوريه و آثار آن بر موازنه قدرت در منطقه و جهان.

دولت ترامپ

دولت اوباما

اعالم تقدم مبارزه با داعش بر
سرنگوني بشار اسد

تأكيد بر كنارهگيري بشار اسد از قدرت

پذيرش حضور اسد در قدرت
بعنوان بخشي از راهكار موقت
پايان دادن به بحران

تالشهاي ديپلماتيك براي اقناع بشار اسد به كنارهگيري از قدرت

شركت كردن غير مستقيم در
گفتوگوهاي آستانه

شركت كردن مستقيم در گفتوگوهاي ژنو

رايزني با روسيه براي متوقف شدن
عمليات نظامي

سرد كردن روابط با روسيه و مخالفت با حضور نظامي آن

درخواست از همپيمانان آمريكا
تقويت و تشويق همپيمانان منطقهاي آمريكا براي دخالت مستقيم در بحران
براي همراهي با سياستهاي آن
كشور و پرهيز از اقدام خودسرانه از راه حضور نظامي
)مورد تركيه(
ادامه دادن فشار بر دولت سوريه از
راه سازمان ملل و شوراي امنيت

فشار آوردن به دولت سوريه در چارچوب سازمان ملل و شوراي امنيت

پيگيري موضوع ايجاد منطقه امن

تالش براي بيرون آوردن مناطق شهري از كنترل دولت

حمله نظامي (به پايگاه شعيرات)

تهديد به اقدام نظامي

جدا كردن داعش ،جبهه النصره
و القاعده از معارضان سوري و
پشتيباني از گروههاي ميانهرو

پشتيباني از همه گروههاي مخالف بشار اسد ،از داعش گرفته تا كردهاي
شمال سوريه ،در كنار رويارويي با اعضاي القاعده

آموزش و پشتيباني نظامي از برخي
گروههاي معارض سوري

آموزش و پشتيباني نظامي از گروههاي معارض سوري
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)(Humud, Blanchard and Nikitin, 2017:23

همچنين ،دولتمردان آمريكايي نگران آنند كه بحران

سوريه اولويتهاي ديپلماسي آمريكا را دگرگون كند،
از جمله اينكه نگاهها از ايران متوجه سوريه شود و

ايران برنامههاي هستهاي خود را از سر گيرد تا اينكه
آمريكا نتواند به اندازه كافي به مسائل حقوق بشري
بپردازد و نيز قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه
بينالمللي كمرنگ شود .بحران سوريه حتا ممكن است

اعتبار و كارايي نهادهايي همچون سازمان ملل را زير
سؤال ببرد .از اينرو دولت ترامپ خواستار فعال شدن
نقش نماينده سازمان ملل در حل بحران سوريه از راه

مشاركت و گفتگوي مستقيم با طرفهاي درگير است.
چنين پيداست كه اياالت متحده در كوتاهمدت راهحلي
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ميتواند بار ديگر دولت ترامپ را به نشان دادن واكنش
نظامي در سوريه تشويق كند.
بهره سخن:

جايگاه ژئوپليتيكي ،ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك

خاورميانه ،در طرحهاي راهبردي غرب و بويژه

اياالت متحده اهميت ويژه دارد .افزون براين ،پايبندي

كشورهاي غربي به پاسداري از امنيت اسراييل ،عاملي
است كه بر اهميت خاورميانه و بويژه كشور راهبردي
سوريه براي غرب ميافزايد .در سوريه ،هم اوباما رژيم

بشار اسد را ناقض حقوق بشر و غيرمردمي ميدانست
و هم ترامپ چنين ميگويد .بدينسان ،كنار گذاشتن

او از قدرت يك دستور كار جدي است .اما شيوه انجام

براي بحران سوريه سراغ ندارد و اميدوار است شايد

دادن اين كار مطرح است .درحالي كه اوباما با پشتيباني

تعديل مواضع بازيگران را فراهم كند و هم اينكه در

آمريكا اميدوار بود بتواند رييسجمهوري سوريه را از

گذشت زمان و فرسايشي شدن جنگ ،هم فرصت
اين مدت آمريكا بتواند با بمبارانهاي هوايي ،برخي از
رهبران گروههاي تندرو و تروريست را از ميان بردارد.

اين نكته را هم نبايد از ياد برد كه ترامپ سخت از
كارهاي هيجاني و جنجالي استقبال ميكند و از اينرو
هرگونه خطاي محاسباتي از سوي دولت بشار اسد،
يا فراهم شدن زمينه براي عرض اندام بيشتر روسيه،

● دولت آمريكا در دوران ترامپ نشان داده است
موجه است انجام
كه آنچه را احساس كند در ظاهر ّ
خواهد داد حتا اگر شكلي يكجانبه داشته باشد و
از مرجعي داخلي يا بينالمللي براي آن مجوز
گرفته نشده باشد .در واقع ترامپ بحران سوريه را
همچون يك «بازي بزرگ ژئواستراتژيك» ميبيند
كه آينده آمريكا را در منطقه رقم خواهد زد .آنچه
ترامپ در سوريه دنبال ميكند يك «جنگ خوب»
با تلفات اندك ،پشتيباني بينالمللي چشمگير و
پيروزي در آن است.

از مخالفان بشار اسد و تكيه بر همپيمانان منطقهاي
قدرت بركنار كند و اقدام نظامي را گزينه دوم خود قرار
داده بود ،ترامپ نميخواهد سياستهاي اوباما در مورد
سوريه را دنبال كند .او ترجيح ميدهد بيشتر بر مبارزه

با داعش تمركز كند تا بر برانداختن رژيم سوريه .او
خطر داعش براي امنيت ملي آمريكا را بيش از خطر

بشار اسد ميداند و از اينرو در كوتاه مدت ميكوشد
راهكاري براي پايان دادن به حضور داعش در سوريه
بيابد .او در جريان رقابتهاي انتخاباتي ،آشكارا هيالري
كلينتون و اوباما را از جهت راهاندازي داعش و پشتيباني

از آن سرزنش كرد ،سياستهاي آنان را ناكارآمد خواند و

بر لزوم زنده كردن قدرت و شكوه آمريكا تأكيد ورزيد.
از ديد ترامپ ،نشان دادن شكوه و قدرت آمريكا در
پيامهايي است كه براي جهان ميفرستد .براي نمونه

هنگامي كه موضوع حمله شيميايي به خان شيخون

مطرح شد ،بيدرنگ با اقدام نظامي واكنش نشان داد.

ِ
برعكس اوباما كه بيشتر به تركيه و عربستان و مخالفان
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بشار اسد متكي بود ،او ترجيح ميدهد از راه همراهي

با روسها به مناطقي امن در سوريه دست يابد تا با
فروكش كردن جنگ ،امكان گفتوگو درباره آينده
قدرت در اين كشور فراهم شود و به جاي آنكه دست

همپيمانان منطقهاي خود را در سوريه باز گذارد ،آنها
را زير كنترل گيرد و با خود همراه سازد .شايد بتوان

اختالفهاي آمريكا و تركيه در دوران ترامپ را برآمده
از همين سياست دانست .اين سياستها روي هم رفته
سبب شده است كه تحليلگران ،استراتژي وي را به

«مداخله مستقيم بيشتر» تعبير كنند.

بر سرهم ميتوان گفت كه سياستهاي ترامپ نه

پيشبيني شدني است ،نه مورد انتظار .او آنچه را
درست بپندارد ،انجام خواهد داد و از اينرو گزينه

جنگ و اقدام نظامي براي پايان دادن به بحرانهاي
گوناگون همواره مطرح خواهد بود .بهاي اين سياست،
مكرري است كه در كابينه و در ميان
عزل و نصبهاي ّ

اطرافيان او در يكسال گذشته صورت گرفته است .از

اينروست كه منتقدانش ميكوشند كابينه او را بيبهره

از يك استراتژي مشخص معرفي و جايگاهش را
متزلزل كنند .در جدول زير ،سياستها و اقدامات ترامپ

با سياستها و اقدامات باراك اوباما در قبال سوريه
سنجيده شده است:
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● ترامپ ،كه زماني به اوباما هشدار ميداد در
مسائل سوريه دخالت نكند ،اكنون دريافته است
كه حتا اگر پيش از هر چيز بخواهد به آمريكا
بپردازد ،چه بسا راهكار در بيرون از آمريكا باشد؛
براي رونق بخشيدن به اقتصاد آمريكا و هماوردي
اقتصادي با چين ،شايد به محرك تازهاي همچون
رويدادهاي  11سپتامبر و جنگ افروزي در جهان
نياز باشد؛ بنابراين ترامپ باكي از آن ندارد كه بار
ديگر آتش جنگ را در بخشي از جهان شعلهور
سازد تا تنور اقتصاد آمريكا گرم شود .او آشكارا
از «دوشيدن عربستان» و بهره بردن از «دالرهاي
نفتي» آن سخن گفته است.
http:// demo. cmess. ir/view/tabid/127/articleid/ 1638/
default. aspx/ dnnprintmode

 آزاده ،سجاد (« ،)1392سياست خارجي اوباما در بحرانسوريه ،فصلنامه مطالعات منطقهاي65-88 :)15(1 ،
 برزگر ،كيهان (« ،)1391راهحل بحران سوريه در پذيرشنقش ايران توسط آمريكا» ،خبرگزاري فارس ،بازيابي شده در
 ،1396/2/16برگرفته از:
=http:// www. farsnews. com/ newstext.Php? nn
13911219001293

 بهبهاني ،سيمين (« ،)1391آمريكا و بحران سوريه»،پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه 9 ،مهر ماه .1391

منابع

 -جوادي فتح ،سارا (« ،)1384سوداهاي اياالت متحده در

الف) فارسي

طرح خاورميانه بزرگ» ،راهبرد ،ش 25-39 : 35

 اشرفي ،اكرم ،اميرسعيد بابازاده جودي« ،)1394( ،سياستخارجي روسيه و آمريكا نسبت به بحران سوريه» ،پژوهشنامه

روابط بينالملل.65-43 :)8( 32 ،
 اقبال ،اسماعيل (« ،)1391راهبرد آمريكا در قبال انقالبهايعربي» ،مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك
خاورميانه  3ارديبهشت  ،1391بازيابي شده در ،1396/2/16
در:

 حسن زاد ،آرام (« ،)1394جايگاه استراتژيك سوريه برايآمريكا و كشورهاي غرب» ،ايسكا نيوز 2 ،دي ماه ،1394
آخرين بازبيني  ،96/3/1در

http:// www. iscanews.ir/news

 -دستمالچي ،اصغر ( ،)1388سياست خارجي آمريكا؛ الگو و

روند ،تهران ،وزارت امورخارجه.
 دهشيار ،حسين (« ،)1386از ليبراليسم قدرت نواز بهنومحافظهكاري ايده نواز» ،مطالعات بينالمللي)4(13 ،
 -روحي دهبنه ،مجيد و حسين كريمي فرد،)1393( ،
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«بيشينهسازي قدرت روسيه در قبال بحران اوكراين» ،سياست

سوريه» ،آفاق امنيت ،ش .127-166 :20

خارجي.551-557 :)28(3 ،

 -صفدري ،حسين (« ،)1390نگاهي به اولويتهاي سياست

 -روحي ،مجيد (« ،)1388سياست خارجي آمريكا در قبال

خارجي آمريكا در خاورميانه در عصر انقالبها» ،آخرين

سوريه بعد از  11سپتامبر» ،مطالعات خاورميانه ،ش -88 :56

بازبيني  .96/3/1در:

.55

hajij.com/fa/articles/political-articles.../24-1390-29-

 -ساجدي ،امير (« ،)1392بحران سوريه و دخالت قدرتهاي

07-19-47

بيگانه» ،پژوهشنامه روابط بينالملل.155-125 :)6(24 ،

 -فرهادي ،محمدرضا (« ،)1395اولويتهاي جديد سياست

 -سجادپور ،سيد محمد كاظم (« ،)1392سوريه ،چالشي كه

خارجي آمريكا در سوريه» ،سايت تحليلي طنين 21 ،بهمن

اوباما را غافلگير كرد» ،سايت ديپلماسي ايراني 18 ،ارديبهشت

 ،1395بازيابي شده در  ،1396/2/16در:

ماه  ،1392آخرين بازبيني  ،96/3/1قابل دسترس در:

tanincenter.com/conternt/486

http://www. irdiplomacy. ir/fa/page/191587200/D8html

 -متقي ،ابراهيم و ديگران (« ،)1389بررسي سياست خارجي

 -سليماني پورلك ،فاطمه ( ،)1389قدرت نرم در استراتژي

آمريكا در خاورميانه پس از  11سپتامبر براساس رويكرد

خاورميانهاي آمريكا ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.

واقعگرايي تهاجمي» ،تحقيقات سياسي بينالمللي دانشگاه

 -سن شناس ،ديانوش (« ،)1384سياست خارجي آمريكا

آزاد اسالمي واحد شهرضا ،ش.1-26 :4

از كلينتون تا بوش» ،پژوهش حقوق و سياست ،ش : 17

 -محبعلي ،قاسم (« ،)1396آغاز فصل جديد در بحران

.129-154

سوريه» ،اعتماد 19 ،فروردين .1396

 -شيخاالسالمي ،محمد حسن و ميثم بيكي« ،)1392( ،واكاوي

 -معاونت سياست خارجي (« )1381آمريكا و بازدارندگي

نقشآفريني و سياستهاي فدراسيون روسيه در قبال بحران

هستهاي در خاورميانه» 30 ،مهر  ،1381ماهنامه برداشت اول،

● با توجه به نقش كنوني روسيه در بحران سوريه،
روشن است كه ترامپ ترجيح ميدهد نخست
مسائل را از راه همكاري با روسيه حل كند و
چنانچه با چنين راهبردي موفق نشود ،دست
به اقدام نظامي مستقيم بزند .كساني برآنند كه
دولت آمريكا ميخواهد با امتياز دادن به روسيه
و برقراري روابط نزديك با آن كشور ،روسيه را
از چين دور كند .اگر چنين هدفي پيگيري شود،
اوضاع در سوريه نيز تا اندازه زيادي دگرگون
ميشود و ميتواند پيامدهاي خوشايندي براي
ديگر بازيگران خارجي و دولت سوريه داشته
باشد .اما اين كار در گرو گذشت زمان است ،زيرا
اوضاع داخلي آمريكا هنوز براي نزديكي بيشتر
آمريكا و روسيه آماده نيست.

ش.4در

http://www.css.ir/per/index.html

 ميرزاده ،مهدي (« ،)1390اهداف ائتالف غربي ـ عربي ازافزايش فشارها بر سوريه» ،پژوهشكده مطالعات استراتژيك

خاورميانه 12 ،آذرماه .1390
 -ناي ،جوزف ( ،)1387قدرت در عصر اطالعات ،از

واقعگرايي تا جهاني شدن ،ترجمه سعيد مير ترابي ،تهران:
پژوهشكده مطالعات راهبردي.
 نجات ،سيدعلي ،و اصغر جعفري ولداني« ،)1392( ،نقشقدرتهاي منطقهاي در تحوالت سوريه» ،مطالعات خاورميانه،
146-171 :75
 نياكويي ،سيد امير ،و حسين بهمنش« ،)1391( ،بازيگرانمعارض در بحران سوريه :اهداف و رويكردها» روابط

خارجي.97-136 :)4(4 ،
 -يزدان فام ،محمود (« ،)1395سياست خارجي ترامپ و
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● بر سرهم ميتوان گفت كه سياستهاي ترامپ
 او آنچه. نه مورد انتظار،نه پيشبيني شدني است
 انجام خواهد داد و از اينرو،را درست بپندارد
  گزينه جنگ و اقدام نظامي براي پايان دادن به
.بحرانهاي گوناگون همواره مطرح خواهد بود
مكرري است
ّ  عزل و نصبهاي،بهاي اين سياست
كه در كابينه و در ميان اطرافيان او در يكسال
 از اينروست كه.گذشته صورت گرفته است
منتقدانش ميكوشند كابينه او را بيبهره از يك
استراتژي مشخص معرفي و جايگاهش را متزلزل
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