1

انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

ا مهاوم مر مهاهل تحطزمهای ا ت،وامی و تهگزوگات

مقدمه
انتشار سخنانی منسوب هوا ام وط دوط مر ت ازو ا
ازطان و تز اهلل مر  ٢٣ما  ٢٠1٧هاعث و بع هحطانی
ع ق مر شبرای ه کاری خلو

نظامی عطهستان و متحگان مندهاای آن اس ر

زمینههای شکلگیری بحران

اوارش شوگر هط وا

دط و عطهستان مر موران ش خ خل فا آل ثوانی رواهوی

دطی ها اظهارات منسب ها ت م هن ت گ هن خل فا

نس تا خبهی ماشتنگر اما ها روی کار آموگن ت وگ هون

آل ثانی را تکذزب کطمنوگ اموا هفتیوبی تلفنوی او هوا

خل فا رواهی موکشوبر هوا هبنوا ای متشون شوگ کوا

رئ س ج هبر ازوطان و تی وط نحون و امه وات شو کا

سعبمیها ها هطناموارزوزی کبمتوازی نوامباق مر سوال

انجززطه مر ال متحوگزن مندهواای ازوطان ا ج لوا

 1996مرصووگم ها هطمانووگن شو خ خل فووا هووا ووگرت

مر

هطآمگنگر پس ا تحب ت سال  ٢٠11و آغا ههار عطهی،

 ،دو راهدوا

وگرت

تز اهلل ،تکاز ا راتار ناه سبی موتا و رزوا
تهاهل ها ازطان ماش ر تگاوم ازن وضع

متحگزن دط مر م،ط ،ن ی و تبنس ها سطع

عطهسووتان ،م،ووط ،امووارات ،هحووطزن و هطخووی مزیووط ا

هطاتنووگر کبمتووای س سووی مر م،ووط کووا هطخووبرمار ا

کشبرهای عطهی ها دوط را مرپوی ماشو و مه توطزن

ت از کامل عطهستان و اموارات هوبم اعان و اخوبان

هحطان شبرای ه کاری خل

اوارش مر ووبل ت وات

ان سل ن را هشگت محگوم کطم و سعبمیها ها ااوزاز
اخوبان،

ازن سا مان مندهاای را ر م مر پاسخ منفی دطیهوا

اشار هوط دوط و تطورزسو خبانوگن جنو

ها شطوط  1٣هانا عطهستان هم هط ع ق هحطان ااوزومه

اختالاات مو کشبر را ع قتط کطمنگر مر سوال ٢٠1٣

اسو ر سووبانی کووا مر ازوون شووطازی رهوون هسو اری ا

ت م هن ت گ جانش ن پگر شگ و رواهی خبم ها اخبان

کنشوویطان و نوواظطان تحووب ت خاورم انووا را هووا خووبم

ان سل ن راهستطش مامر

معدبف کطمه اس ؛ شمانگا آتی هحوطان دطاسو ر

زوور رو پووس ا هطهووزاری نشسوو رزووا  ،مر

ت،بل مرکوی روشون ا آزنوگه ازون هحوطان مسوتلزم

سخنانی ها نهل ا ام ط دط ،ازوطان ننیطهواه ث وات مر

م ناهای شکله طی آن و اهم انی وزه دوط

ل گام

شناخ

مندها معطای و مش نی ها آن هگور ا عهالن
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شوگرهط ا ازوون سووخنان تبسوی مهامووات دووط مووبرم

اما سبال ازنجاس کا عل اصولی پااشواری دوط هوط

تکذزب طار هطا اما ت اشهای مکوطر ام وط دوط هوا

اتخار روزکطم س اس خارجی مستهل

س ؟ توگاوم

رئ س ج هبر ازطان و تی ط امه ات شو کا انجززوطه مر

رشگ ا ت،امی و توام ن امن و ماواعی دوط و مزیوط

ووال ن طوهووای سووساه ووگش و تووز اهلل تکاز و ا

اعیای شبرای ه کاری خل

اارش ،تاکنبن مر پطتوب

ناه سووبزی ازوون کشووبر هووا س اس و هووای مندهوواای

س امت عطهستان محهق شگه اس ر هناهطازن ،ها وجوبم

عطهستان ماشو ر مر نو ن ایوازی هوبم کوا مهاموات

تحوطزم ا ت،ووامی و تهگزووگ نظووامی مر پو

هووطاتن

سووعبمی دووط را هووا تووالش هووطای اتنوواانی ووزی مر

س اس خارجی مستهل ا مززتی هطای دط مارم؟
گم

عطهستان ،ت از ا اخبانان سل ن ،تبثیهای ز ن و

کبتاه کشبر هبمنِِ اعیای شبرای ه کاری

ش ع ان استان د ف متهم کطمنگ و ها د راهدا هوا

مرکنار روزکطم مماهانا و سولداجبزانوا سوعبمیهوا،

دط پطماختنگر

«هحطان هبز » را ها معیلاای هن امزن هوطای اعیوای

تیووبر تطاموو مر نشسوو رزووا

و ت ازوو

هستطمه وی ا تاک ان عطهستان عزم سعبمیها هوطای
پ ش طم س اس هوای مندهواای خوبم را جوزم کوطمه
اسو ر مر ازوون شووطازی عطهسوتان مر تووالش اسو تووا
س اس

ازن شبرای ت گزل کطمه اس ر ا وطای تیبر ه ش ار
مهاجطان خارجی مر دط ،تشگزگهط معیولا هبزو
تهگزگی اساسی هطای مبجبمزو
میرومر مر ازن راستا س اس

و

ازون کشوبر هشو ار

هذاران دوط سانهاسو

خارجی دط را ها خبم ه سوب کنوگ و م نوا

مرتالش انگ تا ها تکبزن زور «هبزو ملوی» مسوتهل،

اوطاهم سوا مر و زوط

هستی شناختی 1خبم را تام ن ن ازگر تاسو س

ا پو

تهاهل هوا ازوطان را هو

خارجا دط پس ا د راهدا سعبمیها هوا کشوبرش
اعالم کطم « :ما ها

بم

امن

ش و کا انجززووطه ،مرپوو

هووطاتن مزسل اسووی اعووال

زکی هط مزیوطان ،تح ول

رسانا ای ،هطنگسا ی مر تب ه هازی هچبن ت ل و نهل

س اس ها و مخان مر اموبر ماخلوی اعیوای شوبرای

ال ان جی ،م زهانی اجالش ا ت،وامیِِ

آن اس

ه کاری مخانف م»ر وا ع

کا عطهسوتان مر

هبازی و صنع

آس ازی-آاطزهازی مر سال  ،199٧م زهانی جام جهانی

جازیاه زر وگرت هطتوط مندهواای هوا ههوطهه وطی ا

ابت ال مر سال  ٢٠٢٢و مهمتط ا ه وا نهو آاطزنوی

اهزارهای متنبع تن هی و تشوبزهی ،خوبم را وامر هوا

اعال و تاتگی مستهل مر س اس خوارجی ،ا ج لوا

تی ط راتار مزیط اعیای شبرای ه کاری مویمانوگر ا

تالشهای هبز سا انا دط هش ار میرونگر

وطای دط ها عنبان زور وگرت کب ور ،هوا ت وگزل
ثطوت ها نفبر مندهاای ،تالش میکنگ تا ض ن تفو
استهالل ا عطهستان ،ماه

 ،سدح و کارآمگی گرت

خبم را ارتها هخشگر مر وا

تب ز نامتبا ن وگرت مر

ه ن کشبرهای شبرای ه کاری خل
ت ازل هوا ازفوای نهو

اوارش مر کنوار

مسوتهل مر هو ن کشوبرهازی

ه چووبن دووط ،ع ووان و تاتووگی کبزوو  ،زکووی ا
کانبن های اصلی تبن گ تن

مر شبرای ه کاری اس ر

مر سدحی مزیط ،د راهدا شتاهزمه سعبمی هوا
ها دوط ،مر اهوگانِِ آنچوا زوبرهن هاهطمواش «توبان
ارت اوی »2می هبزگ رزشا مارمر نحبه مباجوا تاک وان
جگزگ عطهستان ها هس اری ا رونگهای مندها ای نشان
مهنگه تطج ح آنان هط استفامه اهوزار نظوامی ،تن وا و

 Ontological securityر1
 Communicative competenceر2
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تحطزم هجای اهزار هانی ،تعامل و هفتیب اس ر پ ش نا

تطک ا تشک ل محوبر آمطزکوازی -سوعبمی و هوا

اعطا مر مباجا ها روزگامهای تارزخی مختلوف ،مبزوگ

تاش ا راتن خبم مر مندها خاورم انا را هط ن یتاهوگر

اهگان عهالن

ِ ناشوی ا کون ِِ ارت واوی مر سواختار

اطهنیی آنان اس ر

معگوم متحگزن مندهاای خبم طار هطا ر تط ها هوا
انگزشا ها آاطزنی س امت عث انی مر خاورم انا ،ا هوط

چشم انداز بحران
مهاوم

دطی ها مر مهاهل خباستاهای «غ طمندهی»

عطهستان ،کا ها هفتوا مهاموات ازون کشوبر« محوگوم
کننگه تق تاک و » آنوان اسو  ،تواث ط زوامی مر
تهبز هبز

نبپای دوط مارمر هفتیوبیهوای تلفنوی

مکطر ام ط دط ها رئ س ج هبر ازطان و مزگار ها زبسف
انهطضاوی ،پگر معنبی اخوبان ان سول ن ،جلوبههوای
روشنی ا مهاوم

دط مر هطاهط عطهستان اسو ر ت وام

خباستا مهامات دوط ،هوا رسو

شوناختن هبزو

مستهل ازن کشبر تبسی عطهسوتان اسو ر آنهوا هارهوا
آمامهی خبم را هطای مذاکطه و تعامل ها عطهستان اعالم
کطمهانگ اما مر مهاهل پذزطش هی بن و طای شوطوط
عطهسووتان مهاوموو خباهنووگ کووطمر م ووزان مباه وو
دطیها مر ازن مس ط تاهعی ا مو متی ط مهم ا ت،وام
و امن

ا ازنطو هیمحاها وارم هحطان دط شگ و مر کنار زکی ا

اس ر عطهستان و اموارات هزرهتوطزن شوطکای

تجوواری دطهسووتنگر عووگم اسووتفامه ا تووطزم هووبازی
عطهستان ،اموارات و هحوطزن مر هلنوگ موگت ا کوارازی
ناوهان هبازی دط کا زکی ا ها وان اصلی ا ت،ام ازون
کشبر اس خباهگ کاس ر مهامات دط مر تالشنگ توا
مر کبتوواه مووگت ،ازووطان ،تطک ووا و عووطا را جووازیززن
شطکای تجاری خبم مر شبرای ه کاری کطمه و ا ازن
وطزق ،تاث ط تحطزمهای ا ت،وامی را کواه

مهوگر ا

سبی مزیط تسطز مر اتگاث پازیاه نظوامی تطک وا مر
دط و هس ل ن طوهوای نظوامی توط

هوا ازون کشوبر

تووگه طی اس و هووطای تووام ن امن و

دووط مر مهاهوول

ا گامات نظامی اتت انی عطهستانر

اطصتی هطای نفبر مر هخ های عطهی مندها اسوتفامه
می کننگر مر شطازی کنبنی تطک ا دوط را تنهوا نهدوا
اتکای خبم مر خل
ها هش

اارش میمانگ و هطهز ت ازلی هوا

ازن کشبر ها مامان سعبمی ها نگارمر دط هوا

تنهازی اا گ ظطا

م هطای تاث طهوذاری ع وق مر

تحب ت مندها اسو ر هوا ازون توال توگاوم هحوطان و
تیبر تطک ا مر کنار دط میتبانگ ج هوا هنوگیهوای
مندها را مستخبش تحبل کنگر مون

موبرم ت ازو

عطهستان مر ن ی ،هالااصلا پوس ا هسو ل ن طوهوای
نظامی تط

ها دط ،ااطام و مبسسا های مبرم ت از

تطک ا را تطورزستی اعالم کطمر ع ق شگن هحطان دط
و تگاوم ه طاهی تطک وا هوا ازون کشوبر موی تبانوگ مر
تحب ت آتی مندهوا ا ج لوا مر ز ون و ن وی موبثط
ااتگر
مر سووبی مزیووط نهوو آاطزنووی ووگرتهووای
اطامندهاای مر آزنگه ازن هحطان تاث ط تع ن کننگهای
مارمر مباض آمطزکا مر آغا هحطان کوامال هطضوگ دوط
مر اهتگای شکله طی هحوطان دوط هفو :

هبمر تطام

«تام ن مانی تطورزسم را هط ن ویتواه م؛ اتت وا ازون
آغا ی هط پازان تطش ا تطورزسم اس »ر وی مر مزوگار
ها رئ س ج هبر رومانی دط را ها ت از ا تطورزسوم
متهم ساخ

و هف

مر نشس

رزوا

کشوبرها نوزم

من میآمگنگ و ا دط هالزا میکطمنوگر وی مر جوای
مزیطی اعالم کطم« :ها اتفا و زط خارجا و ژنطالهوای
نظامی ها ازن ت ،م رس گهازم کوا ا دوط هخوباه م
ت از

ا تطورزسم را متب وف کنوگ»ر انعهوام وطارمام

بحران قطر؛ زمینهها و چشمانداز
اطوش  ٧٢اطونگ جنیگه  F15پازانی هبم هط مباض ضگ
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هفتا شگ کا مهتطزن هوگف دوط ا مهاومو مر

دطی آمطزکوا و آغوا ی هوط توالش ازون کشوبر هوطای

مهاهل خباستاهای عطهستان ن از

کنتطل هحطانر پس ا آن هبم کا رکس ت لطسبن و زوط

خووبم اسوو ر دووطیهووا هووگن ال آن هسووتنگ کووا

خارجا آمطزکا ،ع لی شگن شوطوط عطهسوتان را هوطای

مبجبمزتشان ها عنبان کشبری مسوتهل و مارای توق

کوا

شناختا شوبمر

آن اسو

دط «هس ار سوخ » مانسو ر وا ع و

آمطزکا مر پی کسب منواا توگاکثطی ا هحوطانهوای
مندها اس

اما هستطش تن

مر مندها خل

تاک
مر وا

هبزتی مسوتهل ا

ا سبی عطهستان ها رس

ت ام تالش دط معدبف ها تطغ وب عطهسوتان

اارش

ها تعامل و هفتیوب هجوای تح ول شوطازی اسو ر مر

و تگاوم شکاف هو ن متحوگزن مندهواای خوبم را هوط

شطازی کنبنی دط هطای مهاوم

مر مهاهل تحطزمهای

ن یتاهگر تیبر زکی ا مه تطزن پازیواههوای نظوامی

ا ت،امی و تهگزگهای نظامی تگاه طی انگزش گه اسو

آمطزکا مر دط و اعان و هوای هسوتطمه شوطک هوای

و ها نظط میرسگ مر کبتواه موگت مو عامول ا ت،وام و

آمطزکازی مر کشبرهای تاش ا جنوبهی خلو

اوارش

امن

خگشواای هوط ارامه دوطیهوا وارم نسوا نگر ا

آمطزکا را هطای کنتطل و مهار ازن هحطان تط ب خباهگ

سبی مزیط تیوبر تطک وا مر هحوطان دوط مویتبانوگ

کطمر

ج هاهنگیهای مندها را مستخبش تحبل کنوگر ازون
مر تانی اس

جمع بندی
هحطان دط ا زر سب هطآمگه ا تعارضات ساختاری مر
شبرای ه کاری خلو

اوارش اسو ر مه توطزن ازون

تعارضووات ع ارتنووگ ا ؛  -1تب زو نووامتبا ن ووگرت مر
ساختار شبرای ه کاری و تالش دوط هوطای ااوزاز
عطهستان هوا

سدح و کارآمگی گرت خبم  -٢هطاز

ه سب کوطمن مزیوط اعیوای شوبرا هوا س اسو هوای
مندهاای خبم وت ازل دط ها ازفای نه

مسوتهل مر

راستای راه طم هبز سا یر
مر سدحی مزیط میتبان مو عل

را هوطای و وبع

هحطان دط و شتا عطهستان مر دو راهدوا هوا ازون
کشبر مت،بر هبم؛ -1تطج ح تهگزگ و تحطزم هط تعامول
و هفتیب مر اطهنگ سعبمیها  -٢اعت ام ها نفسی کا
مهامات سعبمی پس ا نشس

رزا

هطای پو

هوطم

س اس های مندهاای خبم ،هبزژه مر تهاهول هوا ازوطان
کسب کطمهانگر

کوا توام ن منواا

وگرتهوای هوزر

مستلزم ث ات مر خل

اارش اسو

و و عتوا توالش

خووبم را هووطای کوواه

سوودح توون

مر مندهووا هکووار

خباهنگ هطا ر مر سبی مزیط آمطزکا هم هطای پ ش طم
اهگاف مندهاای خبم ا ج لا تل مسئلا السود ن و
تهاهل ها ازطان اماما شکاف مر ه ن متحگزن مندهواای
خبم را هطن یتاهگ و هطای تول مسوان
تگاه طی اتخار خباهگ کطمر

آم وز هحوطان

