
يكي از مهم ترين مسائل گريبانگير رو به رشد جامعه امريكا بعد از روي 
كار آمدن ترامپ، قطبي شدن جامعه است. قطبي شدن جامعه  اينجا 
به معناي افزايش شكاف هاي مختلف و متعارض است كه  درون خود 
همگرايي و وحدت بيشتري از افراد و گروه هاي اجتماعي را تحت تأثير 
خود قرار مي دهد. در واقع همانگونه كه برخي صاحبنظران معتقدند، 
اين تحوالت ساختاري و تراك��م شكاف هاي اجتماعي است كه عامل 
دوقطبي شدن جامعه را فراهم مي كند. به نظر مي رسد آنچه بيش از 
همه به قطبي شدن فضاي سياسي و اجتماعي در امريكا دامن زده است، 
موضوع خاستگاه ترامپ از جناح راس��ت افراطي است كه درون خود 
رويكردهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دولت وي را شكل داده است، 
آنگونه كه صاحبنظران جامعه شناسي اعتقاد دارند راست افراطي داراي 
مؤلفه كليدي است كه مهم ترين آنها عبارتند از: پوپوليسم به معناي 
ساده صحبت كردن، ضدنخبه گرايي و ضداستقرار گرايي، اقتدارگرايي 
و بومي گرايي به عنوان تلفيقي از ملي گرايي و بيگانه هراسي. مبتني بر 
اين مؤلفه ها شكاف هاي اجتماعي مختلفي درون امريكا در اين سال ها 
شكل گرفته و اين جامعه با دوقطبي در رويكردها به سياست، مسائل 
اجتماعي، اقتصاد و... روبه رو شده است. با اين وجود در شرايط كنوني 
كه موضوع استيضاح ترامپ براي چندمين بار مطرح شده است به نظر 
مي رسد در تحليل ها بايد عالوه بر شراي��ط سياسي و اختالف بين دو 
حزب عمده امريكا دو قطبي را در طيف بزرگ تري مورد بررسي قرار 
داد. بر اين اساس به طور كلي در رابطه با اين موضوع و تبعات آن توجه 

به چند نكته الزم به نظر مي رسد. 
نكته اول پيروزي ترامپ در انتخابات س��ال 2016 است كه بسياري 
آن را پديده اي در ساختار سياسي امريكا ارزيابي كردند. به ويژه اينكه 
ديدگاه ها در ابتداي اي��ن دوره، ترامپ را فردي به ش��دت اقتدارگرا، 
زن ستيز، خودشيفته، نژادپرس��ت، ثروتمند و موفق در عرصه اقتصاد 
سنتي ارزيابي كردند كه تحوالت سه سال گذشته نيز تقريباً درستي 
تمامي اين موارد را نشان داده است. نكته دوم اين است كه ترامپ در 
مدت بيش از سه سال گذشته نه براي ساختارهاي سياسي امريكا ارزش 
قائل بوده و نه به اصول پذيرفته شده امريكا در عرصه هاي بين المللي 
اعتقادي نشان داده است. اين موضوع در نوع خود به قطبي سازي در 
جامعه امريكا دام��ن زده است. در واقع وي ب��دون اينكه سابقه اي در 
كارهاي دولتي و حكومتي داشته باشد در انتخابات حضور يافته و به 
رغم مخالفت با ساختار سياسي امريكا به پيروزي رسيده و سكان اداره 
بزرگ ترين قدرت جهان را در اختيار گرفته است. ترامپ در اين سال ها 
نشان داده كه اهل مشورت با ساختارهاي سياسي، اطالعاتي و فكري 
در امريكا نبوده و به شدت ضدساختار و خودمحور است. اين موضوع 
از بركناري هاي پياپي در دولت وي كه تعداد افراد بركنار شده  حدود 

30 سمت را در برمي گيرد مشخص مي شود كه مهم ترين آنها را وزير 
خارجه، وزير دفاع، مشاور امنيت ملي و وزير كشور تشكيل داده اند. از 
اين نظر دست كم چهل وپنجمين رئيس جمهور امريكا فردي استثنايي 
در كاخ سفيد به شمار آمده است. نتيجه اين امر اين است كه خطوط 
اصلي سياست داخلي و خارجي امريكا شديداً كدر و مبهم شده است. 

نكته سوم شكاف ه��اي ساختاري در خود نظ��ام امريكاست آنجا كه 
نظرات بين نهادهاي سياسي مانند وزارت خارجه و امنيتي همچون 
سازمان امنيتي امريكا و نيز مشاور امنيت ملي كاخ سفيد در موضوعاتي 
همچون چگونگي برخورد با ايران با يكديگر در تعارض بود يا اينكه يكي 
از مهم ترين فرمان هاي اجرايي وي در خصوص ممنوعيت مسافرت 
اتباع هفت كشور عمدتاً مسلمان از جمله ايران به امريكا با حكم قاضي 
فدرال لغو شد. در اين چارچ��وب به نظر مي رسد شكاف درون قدرت 
رسمي و غيررسمي امريكا در دهه هاي گذشته هيچ گاه به اين اندازه 
كه در دولت ترام��پ پر رنگ شده، نبوده اس��ت. بدين ترتيب، دولت 
ترامپ براي هماهنگي نظام سياسي اع��م از شاخه اجرايي، كنگره و 
دستگاه قضايي و حوزه عمومي قدرت مانند احزاب، رسانه ها و مراكز 
فكري براي پيشبرد اهداف و تأمين منافع امريكا با موانع و مشكالت 
بيشتري مواجه شده و به صورت عمل��ي يكي از نقاط قوت وي از نظر 
خود و طرفداران او يعني قدرت و توان رهبري او زير سؤال رفته است. 
نظرسنجي اخير مؤسسه پيو در جوالي 2019 كه در بين هزار و500 
شهروند امريكايي انجام پذيرفته، مؤيد همين امر است و نشان مي دهد 

در فضاي سياسي امريكا در شرايط كنوني درباره موضوعات مهم اتفاق 
نظر چنداني وجود ندارد. بر اساس اين نظرسنجي، دو حزب دموكرات 
و جمهوري خ��واه در موضوعات عمده و حتي تهدي��دات اصلي عليه 
امريكا مانند تغييرات آب و هوايي، مواض��ع در قبال ايران، گسترش 
قدرت روسيه و نفوذ چين درگير اختالف هستند. در موضوع روسيه 
65 درصد دموكرات ها گسترش نفوذ روسيه را تهديدي براي امريكا 
دانسته اند، در حالي كه 35درصد جمهوري خواه��ان اين موضوع را 
تهديد قلمداد نمي كنند. اختالفات درباره ايران از اين هم بيشتر است. 
طبق نظرسنجي پيو ۴9درص��د امريكايي ها درگيري نظامي با ايران 
را رد كرده اند. اين تعداد بين دموكرات ها ۷1درصد بوده و 25درصد 
جمهوري خواهان نيز از همين رويكرد حمايت مي كنند. در مقابل نيز 
۴۴درصد خواستار اتخاذ موضع قاطع از سوي ترامپ و دولت امريكا 
عليه ايران هستند. موض��ع اخير يعني اتخاذ مواض��ع قاطع در بين 
جمهوري خواهان 68درصد و در ميان دموكرات ها 23درصد طرفدار 
دارد. همچنين طب��ق اين نظرسنجي افكار عموم��ي امريكا در سال 
2019 نسبت به سال 201۷ نگراني بيشتري را از قدرت روزافزون چين 
احساس مي كنند. با اين وجود نكته نسبتاً مشترك بين دو حزب عمده 
كه اين نظرسنجي آن را نشان مي ده��د آن است كه هر دو معتقدند 
دولت بايد روي مسائل داخلي متمركز باشد، به گونه اي كه 66درصد 
از طرفداران دموكرات و ۷۴درصد از هواداران جمهوري خواه بر همين 
نكته يعني تمركز ترامپ بر امور داخلي كشور تأكيد داشته اند. عالوه بر 

حوزه هاي رسمي، در حوزه غيررسمي نيز درگيري و چالش كاخ سفيد 
به ويژه ترامپ با رسانه ها و عرصه عمومي قدرت بسيار گسترده و شايد 
بي سابقه بوده است. ترامپ با بيشتر رسانه هاي پرنفوذ امريكا و جهان 
از جمله سي ان ان، بي بي سي، نيويورك تايمز و واشنگتن پست درگير 
شده و آنها را به دشمني با دولت امريكا متهم كرده است. تاكنون دهها 
گزارش افشاگرانه عليه مقامات دولت ترامپ در اين رسانه ها منتشر 
و منجر به استعف��ا و كناره گيري آنها شده اس��ت. از جمله مهم ترين 
موارد رويكرد ضدترامپ در جامع��ه امريكا در قالب هاليوود مشاهده 
شده است. هاليوود در اين سال ها با تمام ت��وان از سياست هاي كاخ 
سفيد انتقاد كرده و مراسم هاي خود را به محلي براي تمسخر و تحقير 
ترامپ و سياست هاي آن تبديل كرده است. در اين چارچوب، حتي 
هنرمندان امريكايي نيز به صورت دائمي پاي ثابت اعتراضات خياباني 

عليه سياست هاي دولت وي بوده اند. 
نكته چهارم اينكه عالوه بر شكاف سياسي، دولت امريكا در اين دوره 
بر مبناي خاستگاه اجتماعي آن شكاف ه��اي اجتماعي متعددي را 
نيز پيش روي خ��ود يافته كه از جمله مهم تري��ن آنها شكاف هويت 
است. شكاف هويتي به معناي احساس تف��اوت و تعارض بين خود 
و ديگري است. جامع��ه امريكا كه زماني از آن ب��ه عنوان ديگ فراخ 
فرهنگ امريكايي ياد مي شد و افرادي از مذاه��ب و اقوام مختلف را 
در خود جاي داده ب��ود، در دوره كنوني و تحت سياست هاي ترامپ 
دچار برهم خوردگي شده است. ويژگي اخص راستگرايان افراطي، 
باورهاي نژادي است كه به واسطه تأكيد ب��ر برتري ذاتي نژاد خود و 
پست شمردن نژادهاي ديگر است. همين باورهاي نژادي در فرادست 
خود بر محوري��ت و برتري ملت و ملي گراي��ي حكايت دارد كه يكي 
از ويژگي هاي اصلي دولت ترام��پ است. اسطوره ملي گرايي مبتني 
بر راستگرايي افراطي چنانچه از رويك��رد ترامپ مشخص است، به 
واسطه تالش براي ساخت ايده ملت متعل��ق به قوميت، نژاد، اديان، 
فرهنگ و سياست راديكاليزه ش��ده، در تصويري از همگوني شديد 
جمعي مشخص شده است. همين موضوع به شكاف نخبگي و عوام در 
امريكا نيز دامن زده است كه به نظر مي رسد در گزاره هايي همچون 
اينكه انتخابات در اين كشور، آراي واقعي مردم را نمايندگي نمي كند، 
تجلي يافته است. به نظر مي رسد اين دوقطبي ها در فضاي سياسي 
كنوني امريكا بيش از پيش به نفع ترامپ است و روند استيضاح وي را 
ناكام مي كند. در اين حوزه به ويژه فضاي دوقطبي سياسي مؤثر است، 
چراكه با وجود در دسترس بودن شواهدي براي پيش بردن استيضاح 
اما به واسطه رقابتي بودن فضا بين جمهوري خواهان با دموكرات ها به 
ويژه در موضوعاتي كه گفته شد، حمايت ها در طيف راستگرا از ترامپ 

مي تواند استمرار يابد. 

پس از چن��د دهه نظامي گ��ري و شكس��ت در اجراي 
پروژه هاي منطقه اي، هژموني امريكا در خاورميانه پايان 
يافته است و عصر جديدي با حضور بازيگران منطقه اي 
شكل خواهد گرفت كه معماري نويني بر ويرانه هاي بر 

جاي مانده از استيالي واشنگتن ايجاد خواهد كرد. 
امريكايي ها پس از جنگ جهان��ي دوم با الهام گيري از 
»نظريه هارتلند« هالفورد مكيندر، به خاورميانه به عنوان 
جايي كه مي توان��د ابرقدرتي اين كش��ور را براي مدت 
زمان طوالني تداوم بخشد، وارد شدند و سعي داشتند با 
تسلط بر منابع انرژي آن هژموني خود در جهان را حفظ 
كنند، اما با گذشت چند دهه از حض��ور امريكا هيئت 
حاكمه اين كشور اين واقعي��ت را پذيرفته اند كه ديگر 
نمي توانند مثل گذشته در غرب آسيا حكمراني كنند و 
اكنون با تجديدنظر در سياست هاي خود، خاورميانه را 
با كوله باري از خاطرات تلخ ترك مي كنند؛ استراتژي ای 
كه نظم جديدي را در خاورميانه بدون واشنگتن حاكم 
خواهد كرد و امنيت بيشتري را براي ملت هاي منطقه به 

ارمغان خواهد آورد. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا در تبليغات انتخاباتي 
خود در سال 2016 بارها گفته بود ب��ه محض ورود به 
كاخ سفيد، نيروهاي امريكاي��ي را از عراق و افغانستان 
خ��ارج مي كن��د و االن در حال تحقق اي��ن وعده هاي 
انتخاباتي است. تصميم بي سابق��ه ترامپ براي خروج 
نيروهاي امريكاي��ي از افغانستان و سوري��ه و انتقاد از 
جنگ افروزي هاي دولت هاي پيشين امريكا در خاورميانه 
بيانگر اين است ك��ه امريكا نتوانسته اس��ت اهدافي را 
كه براي خود مشخص كرده ب��ود، محقق كند. ترامپ 
جنگ هاي امريكا در منطقه را مضحك خوانده  كه تنها 
نتيجه آن صرف چند تريليون دالري است كه روي دوش 

امريكايي ها سنگيني مي كند. 
هر چند زمزمه هاي خروج امريكا از سال ها پيش از سوي 
مقامات كاخ سفيد به گوش مي رسيد و در سال 2011 
كليد اين اقدام با خروج نيروهاي امريكايي از عراق زده 
شد، اما بح��ران سوريه سبب شد ت��ا امريكايي ها چند 
صباحي خروجش��ان را از خاورميانه عقب بيندازند، اما 
تجربه اين حضور طوالني مدت نشان مي دهد هر چقدر  
امريكايي ها تالش مي كردند حض��ور خود در منطقه را 
تقويت كنند، به همان مي��زان تلفات زيادي را متحمل 
مي شدند و شكست هاي پي در پي مقابل محور مقاومت 
سبب شد تا واشنگتن در نهايت ب��ه خواسته ايران كه 
خروج امريكا و واگذاري اداره منطقه به دست كشورهاي 

اسالمي بود تن دهد. 
امريكايي ها همواره به عنوان مهمان ناخوانده اي بودند 
كه هيچ كمكي به ايجاد صلح و ثبات و برقراري امنيت 
در منطقه انجام ندادند و بيشتر به دنبال بحران آفريني 
و جنگ افروزي بودند تا بهانه اي ب��راي حضور خود در 
منطقه داشته باشند. بنابراين ب��ا رويكرد استثمارگونه 
واشنگتن عليه كشورها و به ت��اراج بردن منابع آنها بذر 
بدبيني بين ملت ه��اي منطقه با حض��ور امريكايي ها 
كاشته شد و افزاي��ش نارضايتي ملل منطقه از عملكرد 
امريكايي ه��ا مقدمه اي ب��راي زمينگير ش��دن هر چه 
بيشتر اين كشور در خاورميانه است. از طرفي وضعيت 
داخلي امريكا هم در خروج امريكايی ها بي تأثير نبوده 

است، زي��را حضور طوالني مدت و ادام��ه اشغالگري در 
افغانستان، سوريه و عراق ك��ه هيچ دستاوردي نداشته 
است، واكنش هاي گسترده اي را بين افكار عمومي امريكا 
به راه انداخته است و مقامات واشنگتن نمي توانستند به 

خواسته هاي مردم بي توجه باشند. 
  هژمون بي يال و كوپال 

اينكه امريكايي ها حاضر شده اند تا هارتلند جهان را به 
يكباره ترك كنند، به دليل تحوالتي است كه در ماه هاي 
اخير در منطقه رخ داده است كه ادامه حضور امريكايي ها 
را با چالش هاي جدي مواجه مي كن��د. در حال حاضر 
امريكا قاعده بازي در منطقه را به محور مقاومت باخته و از 
اتخاذ استراتژي هاي منسجم براي برگرداندن ورق بازي 
به نفع خود درمانده شده است.  طي چند دهه گذشته 
امريكا در اجراي پروژه هاي منطقه اي مانند »تغيير رژيم 
در ايران، صلح افغانستان، بح��ران يمن، بحران سوريه، 
تبديل عربستان سعودي به ژاندارم منطقه و حل مناقشه 
فلسطين« شكست خورده است، زيرا واشنگتن امروزه 
ابزارهاي ابرقدرتي را در اختيار ندارد كه بتواند با استفاده 
از آنها بحران هاي منطقه را حل و فصل كند و بازگشت به 

قدرت سابق امريكا هم امري محال است. 
امريكايي ها از سال 200۷ طرح »خاورميانه بزرگ« را 
مطرح كردند تا با تجزيه كشورهاي منطقه به دولت هاي 
ضعيف تر رژيم صهيونيستي را به قدرت اول خاورميانه 
تبديل كنند، اما اين توطئه شوم ب��ا ابتكار عمل محور 
مقاومت در نطفه خفه شد. تجزيه سوريه بخش مهمي 
از پازل امريك��ا و صهيونيست ها بود ك��ه به رغم صرف 

هزينه هاي زياد  نتوانست موفقيتي كسب كند. 
مثلث غربي- عبري- عربي در دهه هاي گذشته تالش 

فراواني انجام دادند تا ايران را منزوي كنند و از تحوالت 
منطقه دور نگه دارند اما همه اين تحركات نتيجه عكس 
داد. افزايش فشارها بر ايران نه تنها به نتيجه مطلوب كه 
همان تضعيف قدرت اقتصادي و نظامي بود نرسيد، بلكه 
توانمندي هاي ايران روز ب��ه روز افزايش يافت و همين 
اقتدار نظامي بود كه واشنگت��ن و شركايش را از حمله 

به ايران بازداشت. 
سرنگوني پهپ��اد پيشرفته »گلوبال ه��اوك« به دست 
ايران و ناتوان��ي اين كشور در پاسخ ب��ه آن و همچنين 
رد درخواست متحدان امريكا براي پيوستن به ائتالف 
دريايي ضد ايران در خليج ف��ارس، وجهه واشنگتن در 
منطقه و جهان را مخدوش كرد. همراه نشدن شركاي 
امريكا در اقدامات ضد ايراني، بيانگر اين واقعيت بود كه 
عصر سبقت گرفتن كشور ها براي پيوستن به ائتالف ها به 

رهبري واشنگتن به سر آمده است و امريكايي ها متوجه 
شدند كه رؤياي آنها براي ايجاد خاورميانه بزرگ به تاريخ 
پيوسته است و چاره اي جز خ��روج از منطقه نداشتند، 
چراكه هر چقدر اين حضور طوالني تر شود، امريكايي ها 

بيشتر در باتالق خاورميانه فرو خواهند رفت. 
حتي رژيم هاي عربي كه خ��ود پايه گذار حضور امريكا 
در منطقه بودند اكنون به اين جمع بندي رسيده اند كه 
غرب آسيا بدون حضور واشنگتن، مكان امن تري براي 
ملت ها خواهد بود. چرخش مقامات سعودي و اماراتي 
به سمت ايران پس از سال ها تنش، مهر تأييدي بر اين 
مسئله است كه با همك��اري كشورهاي منطقه و بدون 
مداخالت واشنگتن بهتر مي ت��وان صلح و همزيستي 

مسالمت آميز برقرار كرد. 
همچنين حضور روسي��ه در كارزار سوري��ه و تحميل 
شكست هاي سنگين به امريك��ا و متحدانش در خروج 
امريكايي ها از خاورميانه نقش چشمگيري داشته است. 
اينكه تا چن��د سال پيش امريكا به عن��وان بزرگ ترين 
قدرت نظامي در جهان مطرح ب��ود، اكنون اين برتري 
تحت الشعاع قدرت مسكو قرار گرفته است و اين مسئله 
مانع جدي سر راه واشنگتن در رسيدن به اهدافش در 
غرب آسيا ب��ه شمار مي رود. با توجه ب��ه اينكه مقامات 
واشنگتن راهبرد خاص��ي براي مقابله ب��ا نفوذ روسيه 
در منطقه ندارند، لذا ترجيح مي دهن��د ميدان بازي را 
براي رقيب قدرتمند خود خالي كنند تا اينكه شكست 

بيشتري را متحمل شوند. 
  تمركز بر اقتصاد و رقابت با چين 

هر چند امريكا تصميم گرفته است با خاورميانه وداع كند، 
اما اين راهبرد به اين معنا نيست كه به طور كامل  درون 

مرزهاي خود محصور مي شود، بلكه منطقه ديگري را به 
عنوان جايگزين در نظ��ر گرفته است. از يك دهه پيش 
امريكايي ها در اسناد راهبردي ش��ان چين را به عنوان 
رقيب جديد و تهديد عمده براي هژموني جهاني خود 
عنوان  و تمام سياست هايشان را براي مقابله با اژدهاي 
زرد متمركز كرده اند و دموكرات ها و جمهوري خواهان 
در پيشبرد اين استراتژي با يكديگر اشتراك نظر دارند. 
پيش از ترامپ، باراك اوباما رئيس جمهور سابق امريكا در 
سخنراني خود در سال 2011 گفته بود بعد از اين توجه 
اصلي واشنگتن به شرق آسيا خواهد بود. از همان زمان، 
حضور نظامي و اقتصادي امريك��ا در نزديكي مرزهاي 
چين افزايش ياف��ت و امضاي پيمان ه��اي اقتصادي و 
نظامي با همسايگان چين و اعزام نيروها و ناوهاي جديد 

به اين منطقه بر همين اساس صورت گرفت. 
سرعت رشد اقتصادي چين باعث شده است اين كشور 
به عنوان مهم تري��ن تهديدكننده هژمون��ي امريكا در 
نظر گرفته ش��ود و امريكايي ها ت��الش مي كنند مانع 
تبديل چين به ابرق��درت نظامي و اقتص��ادي شوند و 
شروع جن��گ تجاري ترام��پ با چين ه��م در راستاي 
تضعيف قدرت اقتصادي پكن انج��ام شده است. اينكه 
ترامپ تصميم به خروج كامل از خاورميانه را تنها يك 
هفته پس از رژه قدرتمند چي��ن و ارائه سند راهبردي 
اين كش��ور اتخاذ مي كن��د، نشان مي ده��د واشنگتن 
از توان روزاف��زون چيني ها احساس خط��ر مي كند و 
درصدد است با تمرك��ز بيشتر بر شرق آسي��ا چين را 
مهار كند. امريكايي ها اين واقعيت را درك كرده اند اگر 
هزينه هايي را كه براي نظامي گري در خاورميانه صرف 
كرده اند، براي جراحي اقتصاد خود به كار نگيرند در آينده 
نه چن��دان دور هژموني اقتصادي خ��ود را به چيني ها 
واگذار خواهند كرد. به همي��ن منظور سعي دارند از بار 
هزينه هاي خ��ود در خاورميانه بكاهن��د و براي تقويت 
جايگاه اقتصادي خود استفاده كنند. بنابراين هدف اصلي 
امريكايي ها شكار چين اس��ت و گنجاندن كشورهايي 
مثل ايران و كره شمالي در سند راهبردي خود به عنوان 
تهديدات براي منافع واشنگت��ن تنها براي كم كردن از 
حساسيت هاي چيني هاس��ت. ترامپ بارها گفته است  
قدرت هاي ديگر هم بايد هزينه هايي را براي حضور در 
خاورميانه بپردازند و لذا رويكرد جديد واشنگتن براي 
خروج از غرب آسيا در رقابت جهاني با ديگر رقبا انجام 
مي شود تا خأل قدرت احتمالي كه ب��ا خروج نيروهاي 
امريكايي در خاورميانه ايجاد مي گردد، براي چين، ژاپن 
و اتحاديه اروپا هزينه هايي داشته باشد تا توان آنان براي 

پيشي گرفتن از امريكا تضعيف شود. 
هر چند مخالفت ها در داخل امريكا با تصميم خروج از 
خاورميانه گسترده است و مقام��ات اين كشور راهبرد 
جديد را نشانه ضعف و عقب نشين��ي مقابل رقبايشان 
مي دانند، اما ترامپ در عملي كردن اين سياست مصمم 
است و در نهاي��ت نخبگان و افكار عموم��ي امريكا هم 
چاره اي جز تن دادن به اين استرات��ژي ندارند، چراكه 
واشنگتن در تحقق رؤياهاي خاورميانه اي خود مستأصل 
و درمانده شده  و همانند فرد در حال غرق شدن  است 
كه هر چ��ه بيشتر دست و پا مي زند بيشت��ر در آب فرو 

مي رود. 

خروج ناگزير از خاورميانه

دولت ترامپ و چالش دوقطبی سازی

هارتلند بدون امريكا

ديگي كه ديگر فراخ نيست

 وقتي خشونت در امريكا 
به تهديد امنيت ملي بدل مي شود

الزام جنگ با داعش درون 
آوريل سال 200۷ يعني همان سالي كه عراق عرصه شديدترين درگيري ها 
بود، من در استان االنبار ك��ه در آن سال ، پرتنش ترين استان عراق به شمار 
مي رفت، حضور داشتم و در جريان يك تماس تلفني از امريكا از زنده و سالم 
بودن دخترم در دانشگاه ويرجينيا مطمئن شدم. البته يكي از دوستان نزديك 
او كشته شده بود و چندين نفر ديگر از دوستانش هم زير تيغ جراحي با مرگ 
دست و پنجه نرم مي كردند. آن روز 32 نفر در دانشگاه كشته شدند كه اين 
رقم به ميزان قابل مالحظه اي از مجموع كشته هاي ما در عراق و افغانستان 

در طول يك روز بيشتر بود. 
خشونت با استف��اده از سالح گرم در امريكا به ي��ك موضوع اضطراري ملي 
تبديل شده است. فقط در طول يك هفت��ه در جريان چهار حادثه جداگانه 
در كشور، دست كم 36 نفر كشته و 50 نف��ر هم زخمي شدند. اين در حالي 
است كه در دو دهه گذشته صدها هزار امريكايي با به كار گيري سالح از پاي 
درآمده اند و اگر چه آمارها در منابع مختلف متفاوت هستند، اما تخمين زده 
مي شود اين تعداد، با مجموع تمامي كشته هاي نظاميان امريكا از آغاز جنگ 
جهاني اول تاكنون برابر باشد. به عنوان فردي ك��ه در جنگ هاي عراق و به 
خصوص در افغانستان آسيب جسمي دي��ده است، كاماًل با تهديد خشونت 
ناشي از استفاده از سالح و گسترش تسليحات كشنده آشنا هستم. با چنين 
تجربه اي، براي من بيشتر ناراحت كننده اس��ت كه مي بينم امروزه احتمال 
اينكه امريكايي ها خشونت ناشي از استف��اده از سالح را در كشور خودشان 
تجربه كنند، بيشتر از مناطقي است كه من با عنوان دفاع از كشورمان به آن 
نقاط رفته بودم. هيچ كشور ديگري حتي نيمي از كشته هاي ناشي از استفاده 
از سالح در امريكا را ندارد و با فاصله زيادي هيچ كدام از كشورها به آمارهاي 
امريكا نزديك نيستند و بايد گفت از اين نظر، اياالت متحده با ديگر كشورها 
وضعيت متفاوتي دارد. افراط گرايي و ملي گرايي سفيد پوست ها و حس برتري 
در امريكا رو به افزايش است و اظهارات توأم با خشونت و نژادپرستانه شعله 
بسياري از كشتارهاي اخير را شعله ور كرده است. تيراندازي در ال پاسو در پي 
مرام نامه اي انجام شد كه در آن به»حمله اسپانيايي تبارها به تگزاس« و تقسيم 

امريكا بر اساس نژادهاي مختلف اشاره شده بود. 
چنين ديدگاه ه��اي نفرت انگيزي كه مي ت��وان آنها را محك��وم كرد چهره 
زشت شان را هر چه بيشتر در مناطق بيشتري نش��ان مي دهد و بسياري از 
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه چنين رون��دي همچنان تداوم داشته 
باشد و قطعاً اظهارات نژادپرستانه شخص رئيس جمهور هم شرايط موجود را 
تشديد مي كند و ضمن بي اثر كردن اقدام نمايندگان ما به شكاف در كشورمان 
دامن مي زند. من در مقابله با گروه داعش ديدم كه چطور افراط گرايي به ويژه 
در اينترنت مي تواند به عن��وان عامل اصلي در ج��ذب تروريست ها كارايي 
داشته باشد. ما بايد درباره اينكه امريك��ا در حال راديكال شدن و گرايش به 
افراط گرايي است و در شرايط كنوني، پايگاه هاي اينترنتي مانند chan ۴ و 
به تازگيchan 8 به چنين وضعيتي دامن مي زنند، صداقت داشته باشم. ما 
بايد چشم خود را به روي اين حقيقت باز كنيم كه خويشتنداري ملي ما  براي 
خشونت و افراط گرايي امريكايي ها در اينترنت و به ويژه سفيد پوستاني كه 
به صورت منفي تحت تأثير قرار گرفته اند، تهديدي است كه متوجه امنيت 
ملي ماست. من و بسياري از افراد ديگر بنا بر قانون  اساسي، قسم خورده ايم 
تا از حقوق امريكايي ها مبني بر مالكيت و استفاده از سالح گرم دفاع كنيم و 
در اين مورد ترديدي نيست، اما ما نمي توانيم اجازه دهيم كه اين آزادي، مانع 

حفاظت از جان افراد و حمايت از كشورمان شود. 
اگر 36 نفر در طول يك هفته به دست القاعده، گروه داعش، بوكوحرام يا هر 
كدام از ديگر گروه هاي تروريستي كه من با آنها جنگيده ام كشته مي شدند، 
هر رئيس جمهوري از جمله رئيس جمهور فعلي، نيروها را به خاك )كشوري( 
بيگانه مي فرستاد تا ريشه هاي تهدي��د را نابود كنن��د. گروه هاي جهادي، 
هواداران خود را درگير باورهاي افراطي مي كنند تا دچار نفرت شوند و طبق 

همان نفرت تمامي جامعه و مردم را نابود كنند. 
با اين حال وقتي چنين تهديد هايي )در داخ��ل كشور(  مطرح مي شوند، ما 
نمي توانيم مناب��ع و قابليت هاي خود را به صورت معن��اداري به كار گيريم. 
واقعيت بدتر اين است كه از 11سپتامبر تاكنون، در مقايسه با تروريست هاي 
خارجي افراد بيشتري به دس��ت تروريست هاي داخلي و سفيدپوست ها به 
روش هاي عجيب كشته شده اند. نتيجه اين شده كه همه جا در اياالت متحده، 
فضاهاي عمومي شامل اماكن مذهبي در حال برنامه ريزي براي تدابير امنيتي 
مشابه پايگاه هاي نظامي هستند. اگر چنين وضعيتي به معناي تهديدي عليه 
شيوه زندگي ما و تهديدي عليه امنيت ملي ما نيستند، من نمي دانم اين چه 

چيزي است؟! 
پاسخ ما )به چنين وضعيتي( به عنوان يك ملت، اگر مي خواهيم مدارس و 
جوامع ما امن باشند، بايد هم شامل ابعاد دفاعي و هم پيشگيرانه باشد. جوامع 
مجري قانون و فع��ال در امنيت ملي خط  مشي هاي بسي��ار روشن و حتي 
پاسخ هاي مشخص تري به اين نوع تهديد ها دارند و اقدامات گسترده  حمايتي 
در جريان اس��ت. در داخل هم آنهايي كه سالح مي سازن��د، براي آن هزينه 
مي كنند يا سالح مي فروشند هم داليل اخالقي دارند تا بخشي از راهكار باشند 
ولي ما به صورت مؤثر در سطح فدرال، ايالت��ي و محلي براي چنين اقدامي 
مهيا نشده ايم تا از فهرست تقريباً بي انتهاي اهداف بالقوه  در جامعه آزادمان 
حمايت كنيم. تدابير حمايتي بايد هر چه سريع تر اعمال شوند تا به اين وسيله 
از سوءاستفاده از تسليحاتي كه ق��درت تهاجمي باال دارند، جلوگيري شود. 
هيچ ضرورتي ندارد يك فرد غيرنظامي، تسليحاتي مشابه آنچه من در عراق 
داشتم، داشته باشد. همچنين الزم نيست هيچ امريكايي همان تفنگي را كه 
دشمنان ما در عراق و افغانستان به كار مي بردند در اختيار داشته باشد. وقتي 
يگان هاي ويژه سالح ها و تكنيك هاي ويژه )سوات( به دفاع از ما مي پردازند، 
آنها در مواجهه با )مجرمان( تقريب��اً با همان تسليحاتي مواجه مي شوند كه 
خودشان در اختيار دارند. همه ما بايد از چنين وضعيتي خشمگين باشيم، اما 
در عوض ما بي حس شده  و در برابر اين موضوع به ادله بي پايان در اينترنت و 
كنگره عادت كرده ايم. اظهار نگراني و ناراحتي سياستمداران هم در شرايطي 
كه آنها نمي توانند قوانيني را تصويب كنند و اقدامات ضروري را براي حمايت 
امريكايي ها صورت دهند، بي معناست. ما نمي توانيم بگذاريم كه اين چرخه 
ادامه داشته باشد و اگر آمادگي نداشته باشيم تا با توانمان به اين روند پايان 
دهيم، در اين صورت شرم بر ما باد. خشونت با استفاده از سالح يك موضوع 
مهم در ارتباط با امنيت ملي است و آينده صلح و خوشبختي امريكايي ها به 

يافتن راهكاري براي اين مسئله بستگي دارد. 

جان آلن رئيس مؤسسه بروكينز
ترجمه: آزاده سادات عطار

هر چن�د مخالفت ه�ا در داخ�ل امريكا با 
تصميم خروج از خاورميانه گسترده است 
و مقامات اين كشور راهبرد جديد را نشانه 
ضعف و عقب نش�يني مقابل رقبايش�ان 
مي دانند، اما ترامپ در عمل�ي كردن اين 
سياست مصمم است و در نهايت نخبگان 
و افكار عمومي امريكا هم چاره اي جز تن 

دادن به اين استراتژي ندارند
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  روح اهلل صالحي
   دورنما

سجاد مرادي كالرده
   رویکرد
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