
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امري��كا، اواخر ماه مارس 
بيانيه اي منتش��ر كرد تا پايان كار داعش را اعالم كند. 
او در اين بيانيه بدون اش��اره به نقش قابل توجه ديگر 
طرف ها از جمله ايران و روس��يه در شكست داعش از 
آزادسازي تمام نواحي تحت كنترل داعش در سوريه و 
عراق گفت. هر چند كه گروهي تحت عنوان داعش هنوز 
هم در افغانستان فعال است و حتي هسته هاي مخفي 
داعش در برخي مناطق عراق و سوريه فعال هستند اما 
بيانيه ترامپ به معناي پايان دوره اي تحت عنوان جنگ 
با داعش بود و ش��روع دوره جدي��دي در منطقه كه به 
عنوان دوره پساداعش شهرت پيدا كرده است. تا مدتي 
بحث بر سر اين بود كه دوره پساداعش به چه معناست 
و بازيگران منطقه اي و فرامنطق��ه اي در اين دوره چه 
طرح و نقشه اي در نظر دارند تا اينكه امريكا كمي بيش 
از يك ماه بعد آن بيانيه ترامپ، فرمان اعزام ناو هواپيمابر 
آبراهام لينكلن به خليج فارس را ص��ادر كرد تا معلوم 
شود كه دوره پساداعش دست كم براي ترامپ به معناي 
تمركز بر ايران است اما گرفتاري او در منطقه بيش از آن 

است كه بتواند چنين تمركزي داشته باشد. 
  ناكارآمدي در سوريه

بخشي از بيانيه ترامپ مربوط مي شد به جنگ با داعش 
در سوريه و شكست آن در اين كش��ور. با وجود ادعاي 
پيروزي ترامپ بر داعش در س��وريه اما ب��ا مرور وقايع 
در اين كش��ور بايد گفت كه او نه تنه��ا در اين ادعاي 
پيروزي ديگر طرف هاي پي��روز را ناديده گرفته، بلكه 
سعي داشته تا به نحوي ناكارآمدي خود و دولتش را در 
سوريه بپوش��اند. اين ناكارآمدي بيش از هر چيز با اين 
دو عامل شكل گرفت؛ نخست تغيير جهت از گروه هاي 
مس��لح مختلف دولت سوريه به س��مت اتحادي به نام 
اتحاد دموكراتيك خلق كه نيروهاي عمده آن متشكل 
از واحدهاي مسلح ُكرد به نام يگان هاي مدافع خلق يا 
ي پ گ هستند، دوم تمركز تمام بر اين اتحاد به نحوي 
كه رفته رفته مب��دل به متحد اس��تراتژيك امريكا در 
سوريه شد. به لحاظ عامل نخست، نتيجه اين رويكرد 
در رانده ش��دن اين گروه ها از نواحي مختلف سوريه به 
سمت شمال اين كش��ور و تمركز آنها در استان ادلب 
همجوار با تركيه بود. ب��ه لحاظ عامل دوم، توجه دولت 
ترامپ با وجود اينكه ادامه سياست دولت ترامپ از سال 
2014 به اين سو بود اما چنان شدتي پيدا كرد كه باعث 
تحريك تركيه ش��د و اين تصور را براي آنكارا به وجود 
آورد كه امريكا قصد ايجاد منطقه اي مستقل يا دست كم 
خودمختار كردي در شرق رود فرات از خاك سوريه را 

دارد. اين كابوسي براي آنكارا بود كه در عمل محقق شده 
بود و نه تنها به دوري آنكارا از واشنگتن دامن زد، بلكه 
آمادگي تهاجم تركيه به اي��ن منطقه در نوامبر 2018 
را به دنبال داش��ت كه دولت ترامپ به سختي توانست 
آنكارا را متقاعد به خودداري از تهاجم كند. دولت ترامپ 
با اين دو عامل نه تنها نتوانست به هدف اصلي خود براي 
سرنگوني دولت سوريه حتي نزديك شود بلكه وضعيتي 
بي ثبات براي نزديك ترين متحد خود در اين كشور به 
وجود آورده كه نه مي تواند طرفي از دولت سوريه ببندد 

و نه اطميناني از عدم تهاجم آنكارا داشته باشد. 
  عراق در بين دو طرف

هنگامي كه ترام��پ در اوايل فوريه گف��ت كه در عراق 
مي مانيم ت��ا ايران را زير نظر داش��ته باش��يم، واكنش 
مقامات و شخصيت هاي عراقي را برانگيخت؛ چراكه اين 
حرف او از نظر آنها فق��ط تهديدي عليه ايران نبود بلكه 
بيش از اين، به معناي نقض صريح حاكميت عراق بود. 
برهم صالح، رئيس جمهور عراق، سريعاً در مصاحبه اي 
با شبكه تلويزيوني سي بي اس گفت كه » دولت امريكا 
براي زير نظر گرفتن ايران اجازه اي نگرفته و بايد در اين 
مورد به دولت عراق توضيح دهد « و نمايندگان مجلس 
عراق در همين ماه فوريه اليحه اي را زنده كردند كه در 
ماه ژانويه مطرح ش��ده بود. اين اليحه مربوط مي ش��د 

به خاتمه دادن به حضور نظام��ي امريكا در عراق كه به 
واسطه س��خنان ترامپ هواداران بيشتري در مجلس و 
براي تصويب آن پيدا كرد و در دس��ت بررسي است. به 
اين ترتيب، عراق در دوره پس��اداعش و رويكرد فش��ار 
حداكثري ترامپ بر ايران، مبدل ب��ه عرصه اي برای دو 
طرف شده اما طرح دوباره اين اليحه نشان داد كه ترامپ 
نمي تواند در اين رويكرد چندان هم روي عراق حساب 
كند. هر چند كه دولت عراق در اين بينابين سعي مي كند 
تا به قول معروف از رئال پليتيك تبعيت كند تا عراق را از 
هزينه هاي يك رويارويي احتمالي بين ايران و امريكا دور 
نگه دارد، اما بايد گفت تعامل نزديك ايران با گروه هاي 
مختلف طايفه اي، سياس��ي و اجتماعي ع��راق و نفرت 
قديمي عراقي ها از اش��غالگري امريكا در اين رويارويي 
تعيين كننده تر از هر چيزي اس��ت. تظاهرات هواداران 
مقتدي صدر در كربال و سخنان خطيب نماز جمعه نجف 
اشرف در روز جمعه 24 ماه مي نمونه هايي از اين موضوع 
هستند. س��يدصدرالدين القبانچي در خطبه هاي نماز 
جمعه گفت: »عراق ديگر محلي براي بازگشت اشغالگران 
امريكايي يا تع��دي به ايران از طريق خاك اين كش��ور 
نخواهد بود.« طرفداران مقتدي صدر ساعاتي بعد از اين 
سخنان به خيابان هاي كربال و بغداد آمدند تا در بيانيه 
خود فرياد نه به جنگ سر بكش��ند، جنگي كه به گفته 

اين بيانيه سعي مي شود از سوي »رژيم صهيونيستي و 
كاسبان جنگ« به منطقه تحميل شود. 

  و در نهايت ايران
ضلع س��وم ايران محور اصلي تحرك امري��كا در دوره 
پساداعش است. هر چند كه بهانه ترامپ در انجام اين 
تحرك قرارداد هسته اي و رسيدن به توافقي جديد به 
جاي برجام اس��ت، اما بايد گفت كه او اهدافي بس��يار 
فراتر از صرف يك توافق هسته اي جديد را در نظر دارد. 
به طور خالصه، ترامپ با توافق جديد ايران بيش��تر به 
دنبال بازس��ازي ترتيب امنيتي جدي��د منطقه اي در 
دوره پس��اداعش است كه از س��ويي امنيت منطقه اي 
رژيم صهيونيستي تأمين ش��ود و از سوي ديگر، منافع 
بلندمدت امريكا با بستن دس��ت و پاي ايران تضمين 
ش��ود. مدتي است كه مش��اور ارش��د و دامادش، جرد 
كوش��نر، به دنبال فروش معامله اي ب��ه منطقه به نام 
معامله قرن اس��ت كه حتي ايده دو دولت اس��رائيلي- 
فلسطيني نيز در آن كنار گذاش��ته مي شود و هر گونه 
حقوق س��رزميني از فلس��طيني ها گرفته خواهد شد. 
انجام اين معامله بدون بستن دست و پاي ايران ممكن 
نيست و به اين جهت است كه ترامپ متمركز بر فشار 
حداكثري شده و گمان مي برد با لشكركشي به منطقه 
يا فرستادن پيغام و پسغام مي تواند به هدف خود برسد. 
گذشته از اينكه پاسخ مثبت ايران به او از همان ابتداي 
امر هم غيرممكن بود، دو ضلع ديگر منطقه اي ابزاري 
به ايران مي دهد تا ترام��پ نتواند تهديدهاي خود را به 
فراتر از حد حرف بكشاند. تثبيت نظام سوريه و وجود 
نيرويي قابل توجه در عراق عليه اشغالگري بيش از يك 
دهه ونيم عراق ابزار كافي به ايران مي دهد تا ترامپ را در 
يك مثلث منطقه اي گرفتار كند كه نتواند حتي به فكر 
عملي كردن تهديدهاي خود بيفتد. مسئله قابل توجه 
اين اس��ت كه مثلث منطقه اي واقعيت موجود ميداني 
است كه مقامات سياسي و فرماندهان نظامي امريكا با 
توجه به اين واقعيت هشدارهاي خود را به دولت ترامپ 
مي دهند و حتي س��ت مولتون، نماينده دموكرات در 
مجلس نمايندگان و نامزد انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، مثال خليج تونكين و لغزيدن امريكا به جنگي 
ش��بيه به جنگ ويتنام را مثال مي زند كه امريكا با يك 
درگيري ساده در اين خليج درگير آن جنگ شد. به هر 
ص��ورت، واقعيت منطقه اي به نحوي اس��ت كه اضالع 
مثلث اين منطقه گزينه هاي عملي ترامپ براي عمل به 
تهديدهايش را بسيار محدودتر از آن كرده كه بتواند از 

انجام آن نتيجه اي به دست بياورد. 
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دو ماهنامه معتبر »فارين افرز« 3 ضلعي خنثي كننده امريكا در منطقه دورنما
وابسته به شوراي روابط خارجي 
امريكا پرونده اي ويژه با موضوع پايان هژموني اياالت متحده در 
جهان منتشر كرده و با انتش��ار يادداشت هايي از جمله به قلم 
»فريد زكريا« تحليلگر و نظريه پرداز امريكايي نوشته است: »يك 
نس��ل پيش، اياالت متحده با اعتماد به نفس در حال رهبري 
جهان به سوي آن چيزي بود كه تصور مي شد هزاره اي جديد از 
صلح، شكوفايي، آزادي و همگرايي باشد. حاال اما جهان به سوي 
آشوب پيش مي رود و اياالت متحده يادآور آن آهنگ »لئونارد 
كوهن« است كه مي گفت: »اوضاع اينطور پيش مي رود و همه 

مي دانند. چطور شد كه همه چيز اينقدر سريع از هم پاشيد؟«
اين نشريه مي افزايد: »اكنون كه مي نگريم، اين افول غيرقابل 
اجتناب به نظر مي رسد. آنچه اكنون ظاهراً نياز به توضيح دارد، 
رؤياپردازي در پايان قرن پيش در واش��نگتن درباره هژموني 
ماندگار اياالت متحده است، نه درگيري هاي دائمي در داخل 
و خارج از كش��ور كه اكنون به واقعيتي جاري بدل شده است.  
فريد زكريا در يادداشتي با عنوان »نابودي قدرت امريكا به دست 
خود«، اوج دوران هژموني اياالت متحده را به فاصله زماني ميان 
ريزش ديوار برلين تا سقوط بغداد در حمله امريكا به عراق در 
سال 200۳ محدود كرده و نوشته است كه اين هژموني پس از 
اين دوره دائماً در حال تضعيف است.  او سپس به بررسي داليل 
افول هژموني امريكا پرداخته و مي نويسد: »چالش هاي بيروني 
آسيب مي زند، اما آسيب تصميمات راهبردي نادرست بيشتر 

است و از همه بيشتر، بي تفاوتي.«
اين نظريه پرداز واقع گرا، روي كار آم��دن »دونالد ترامپ« در 
امريكا را »ضربه آخر« به هژموني اين كش��ور توصيف كرده و 
نوشته است: »او يك انزواطلب حمايتگراي عوام فريب است و 
مصمم است كه امريكا را در وهله نخست قرار دهد اما حقيقت 
اين اس��ت كه او بيش از هر چيز ديگري، عرصه را واگذار كرده 
است.  اكنون سؤال اين اس��ت كه آيا در حالي كه قدرت امريكا 
رو به افول است، نظام بين المللي كه مورد حمايتش بود، يعني 
قوانين، عرف و ارزش هاي اين نظام، دوام مي آورند يا اينكه امريكا 

افول امپراطوري تفكراتش را هم شاهد خواهد بود؟«
»لري دايموند« استاد برجسته جامعه شناس��ي و علوم سياسي 
با يادداش��تي تحت عنوان »تنزل جايگاه دموكراس��ي«، كاهش 
گرايش جهاني به دموكراسي را يكي از داليل افول جايگاه اياالت 
متحده توصيف كرده است.  او سال 200۶ را نقطه آغاز عقب نشيني 
دموكراسي در جهان خوانده و نوشته است كه از آن زمان هر سال 
گستره دموكراس��ي در جهان كاهش يافته است. او »عوام گرايي 
ليبرال« را كه در سال هاي اخير كشورهاي توسعه يافته و در حال 
توسعه را در نورديده، يكي از تحوالت نگران كننده خوانده و نوشته 
است كه اين موج عوام گرايي، حاصل اضطراب ناشي از ورود سيل 

مهاجران و لزوم تنوع فرهنگي در كشورهاي غربي است. 
در يادداشتي ديگر در اين پرونده، »دني رودريك« استاد تركيه اي 

اقتصاد سياسي دانشگاه »هاروارد« نوشته است كه جهاني سازي 
اكنون با خشم عمومي روبه رو شده و حتي حاميان اين جريان هم 
به لزوم تغيير وضعيت كنوني اذعان دارند. او در اين يادداشت كه با 
عنوان »پيچ اشتباه جهاني سازي« منتشر شده است، مي نويسد: 
»جهاني سازي به مشكل خورده است. مقاومتي عوام گرايانه كه 
دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده نماد آن است، با تمام 
قوا به پيش مي رود. جنگ تجاري سوزان چين و اياالت متحده، 
به س��ادگي مي تواند از كنترل خارج  شود. كشورهاي سرتاسر 
اروپا يكي بعد از ديگري دارند مرزهايشان را به روي مهاجران 
مي بندند. حتي بزرگ ترين حاميان جهاني س��ازي هم اكنون 
اذعان دارند كه اين روند منافع نامتوازني ايجاد كرده اس��ت و 
چيزي بايد تغيير كند.« »گيليان تت« روزنامه نگار و تحليلگر 
اقتصادي »فايننشال تايمز« هم در يادداشت ديگري، بحران 
اقتصادي سال 2008 و كاهش اعتماد به بازار سرمايه امريكا را 
يكي از داليل افول جايگاه اياالت متحده خوانده و وال استريت را 
»فرقه ريسك« توصيف كرده است.  او توضيح مي دهد كه سران 
وال استريت با اجراي برنامه هاي پرريسك اقتصادي و ايجاد يك 
»حباب اعتباري«، عمالً به شكل گيري وضعيتي كه موفقيت بازار 
سرمايه اياالت متحده را به »تلي از خاكستر« تبديل كرد، كمك 
كردند.  يادداشت ديگري در اين پرونده به قلم »ياكوب هكر« 
مدير مؤسس��ه مطالعات اجتماعي و سياستگذار و استاد علوم 
سياسي دانشگاه »ييل« و »پال پيرسون« استاد علوم سياسي 
دانشگاه كاليفرنيا، جدل هاي حزبي ميان جمهوري خواهان و 
دموكرات را موجب تضعيف سياسي امريكا خوانده اند.  اين دو 
تحليلگر علوم سياسي در يادداش��ت خود با عنوان »انحطاط 
جمهوري خواهان« نوشته اند: »براي درك ميزان آشفتگي در 
دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ همين بس كه تنها چند 
ماه بعد از طوالني ترين تعطيلي دولت در تاريخ اياالت متحده، 
هيچ كس در واشنگتن آن را به ياد نمي آورد.« نويسندگان اين 
يادداشت مي افزايند: »به نظر مي رس��د، حكمراني امريكايي 
در وضعيت بدي به س��ر مي برد اما اين بحران با ورود ترامپ به 
كاخ سفيد آغاز نشده اس��ت. اگر »هيالري كلينتون« ]نامزد 
دموكرات ها[ هم در انتخابات س��ال 201۶ پيروز شده بود، باز 
هم بعيد بود كه آرامشي بر واش��نگتن حكمفرما مي شد بلكه 
شاهد نسخه اي شديدتر از سياست بازي هاي مخربي بوديم كه 
بعد از سال 2010، تاب و توان رياست جمهوري »باراك اوباما« 
را بريد. ]در آن صورت[ حل مس��ائل مهم ملي هنوز هم درگير 
بن بست هاي حزبي بود.« نهايتاً، اين پرونده با يادداشتي به قلم 
»جوليا آزاري« به پايان رسيده كه نوشته است مشكالت كنوني 
اياالت متحده ناشي از ساختار نظام سياسي اين كشور است كه 
در طول زمان به روز نش��ده و اكنون وضعيتي را به وجود آورده 
كه اغلب كارشناس��ان در مورد اين گزاره اتف��اق نظر دارند كه 

»دموكراسي امريكايي در بحران است.«
منبع: فارس
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