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 تعالی بسمه

 پژوهی جهان اسالم مؤسسه آینده 

 33گزارش ویژه شماره 

 ”منطقه خاورمیانهبر  (NDAA)ثیر قانون اختیارات دفاع ملی أت“

 ژوهی جهان اسالم پینده پژوهشگر مؤسسه آ؛ صفریعسگر 

 مقدمه .1

  ه یرا هم به قوه مقننه )کنگره( و هم به قوه مجر یخارج گذاریاستیس اختیارات  متحده  االتیا یقانون اساس 

دهد که عنصری مهم  در واقع قدرت تقنینی کنگره این امکان را به این نهاد می   ؛کرده است جمهور( واگذار  سی)رئ

ایاالت متحده بسیاری  کنگره  1970عنوان مثال در دهه گیری و اجرای سیاست خارجی باشد. بهیند شکلآدر فر 

س جمهور و کارشناسان وزارت خارجه را معکوس کرد. پایان دادن به مشارکت  ئیهای سیاست خارجی راز تصمیم

ارتش آمریکا در ویتنام و مشارکت بیشتر نظامی در جنوب شرقی آسیا، ممنوعیت درگیری نظامی پنهان در آفریقا  

 ,Leyton-Brown)ه خارج ازکشور از جمله اقدامات کنگره بود و منع قدرت رئیس جمهور برای اعزام سربازان ب 

گرایی، استفاده کنگره از قدرت خود در زمینه  استدالل براین است که عواملی مانند افزایش حزب. (60 :1983

مسائل مربوط به بودجه برای محدود کردن یا تغییر دادن اقدامات قوه مجریه و همچنین قدرت کنگره در زمینه  

ترین عوامل افزایش نفوذ کنگره در تصمیمات مربوط به سیاست خارجی هستند  ی و تحقیق از جمله مهمپیگیر

(Cucino, 2019.)  یق این نهاد در مورد حمالت  قتوان به تح از جمله اقدامات کنگره در زمینه پیگیری و تحقیق می

سیسات دیپلماتیک ایاالت أ مرکزی و حمله به تهای بازجویی و بازداشت آژانس اطالعات یازده سپتامبر، برنامه

 (. Masters ,7201) اشاره کرد   2012متحده آمریکا در بنغازی لیبی در سال 

نزدیکی با   دهد که کنگره ارتباط در کنار این عوامل موضوعاتی مانند اعالم جنگ و پشتیبانی از ارتش نشان می

های نظامی ایاالت متحده آمریکا از جمله وزات دفاع دارد و از این طریق نیز بر عملکرد سیاست خارجی اثر  ارگان

گذارد. در واقع این کنگره بود که ارتش ایاالت متحده آمریکا را شکل داد. زمان تشکیل ارتش آمریکا به سال  می

کند  های مختلفی استفاد می نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا کنگره از مکانیسمگردد. در ارتباط با  برمی  1789

ای از قوانین فدرالی ایاالت  قانون اختیارات دفاع ملی مجموعهها قانون اختیارات دفاع ملی است. که یکی از آن 

ختیارات دفاع ملی در سال  کند. اولین قانون ا های سالیانه این کشور را مشخص می متحده است که بودجه و هزینه

  ؛ به تصویب رسید. این ابتکار بیشتر نشان دهنده نقش کنگره در سیاست دفاعی و خارجی آمریکا است  1961

عنوان روش اصلی کنگره برای اجرای وظایف قانونی  سال است که قانون اختیارات دفاع ملی به  58عبارتی دیگر به 

https://www.cfr.org/bio/jonathan-masters
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وضع قوانین برای دولت و  "و  "مین و نگهداری نیروی دریاییأت"، "آوری و حمایت از ارتشجمع "خود در زمینه 

 کند.  عمل می "نیروهای زمینی و دریایی

 

   2020قانون اختیارات دفاع ملی   .2

را با   2020قانون اختیارات دفاع ملی برای سال  2019دسامبر  25های گذشته، کنگره آمریکا در همانند سال

های مندرج در قانون اختیارات دفاع ملی  ی مخالف به تصویب رساند. اولویتأر ششفق و ای موأر هفتادوشش

امل مقررات کلیدی  جدید عناصر مهم سیاست دفاعی ایاالت متحده آمریکا برای سال آتی را مشخص کرده و ش 

جه تصویب شده از طریق این قانون برای سال  دها مقابله کند. میزان بو کند تا با تهدید است که به دولت کمک می

میلیارد دالر افزایش    ودو بیستمیلیارد است که نسبت به سال گذشته    وهشتهفتصدوسیچیزی در حدود    2020

جه در راستای پر کردن کمبود منابعی باشد که ایاالت متحده  رسد این میزان بوددهد. به نظر می را نشان می

 ویژه در زمینه رقابت جدید برای قدرت به آن نیاز دارد. برد منافع خود در مناطق مختلف و به آمریکا برای پیش

 ،منتشییر شییده  2020سییسییه هریتی  با عنوان شییاخص قدرت نظامی آمریکا در  ؤدر گزارشییی که از سییوی م 

 یرا برا  یکرده و منابع  تیرا تثب  ینظام  یها، کنگره و دولت بودجه2017از سیال کنند که  ره مینویسیندگان اشیا

شیده   ینظام یهاهمه شیاخه  در  یامر منجر به بهبود آمادگ نیاند و اقرار داده  آن  اریارتش در اخت تیارتقاء وضیع

 ندهیدو سیال آ  یبرا  یکمک کرده اسیت، بودجه دفاع  کایآمر  یبودجه به بهبود نظام نیحال، اگرچه انیبا ا اسیت.

، نیعالوه برا .باشیید میاسییت(   ازیچه در واقع مورد نتر از آننییپا اری)و بسیی   یخیتار یهانیانگ یاز م  ترکم اریبسیی 

چند   یگذارهیسیرما  همچنین  ؛کنگره نامشیخص خواهد بود  شیدر آرا  رییها و تغدولت  رییبا تغ  ندهیسیح  بودجه آ

و   یتوجهیها باز سییال یکردن خسییارات ناشیی   یخنث  یدر دوره دولت ترامپ برا آمریکامسییل     یروهایدر نسییاله  

هایی که از سیوی روسییه، چین، ایران این میزان بودجه برای مقابله با تهدید   ولذا .نبوده اسیت  یاسیتفاده مداوم کاف

 (.Wood, 2019: xiii) . نیستو تروریسم متوجه ایاالت متحده است کافی 

و آمادگی وضییعیت نیروهای نظامی ایاالت   1در ادامه با در نظر گرفتن سییه شییاخص ظرفیت، تواناییگزارش   این

 دهد. ثر را در قالب جداول زیر نشان میؤصورت مهای نظامی بهمتحده آمریکا برای انجام علملیات

 

 

 
  . توانایی یک کشور برای انجام یک اقدام نظامی 1
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 (Wood, 2019: 14.) 

به آن   2018هایی است که در استراتژی دفاع ملی سال فصل چالش بخش دیگری از این افزایش بودجه حل و

ترین چالش برای رفاه و امنیت ایاالت متحده آمریکا تجدید  در این سند بیان شده است که مهم ؛ اشاره شده است

های تجدیدنظر طلب  عنوان قدرتحیات رقابت طوالنی مدت و استراتژیکی است که استراتژی امنیت ملی از آن به 

گرایانه خود را  وضوح قابل درک است که چین و روسیه تالش دارند الگوهای اقتدارکند. از دید این سند به یاد می 

های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی  به سراسر جهان گسترش دهند و از طریق قدرت خود در شورای امنیت تصمیم
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دنبال باز تجدید  گرانه به عملیات نفوذ و اقتصاد غارتسازی نظامی، ها را وتو کنند. چین از طریق مدرن سایر دولت 

کارگیری  زمان روسیه از طریق قدرت خود در شورای امنیت و به طور همپاسفیک است. به  -در نظم منحقه هند 

دنبال تضعیف ناتو و تغییر ساختارهای امنیتی اروپا و خاورمیانه به نفع خود است. این سند همچنین  حق وتو به 

داند که منافع ایاالت متحده  های تجدیدنظر طلبی میمانند ایران و کره شمالی را نیز از جمله قدرت  کشورهایی

  دهنده بازتاب ، 2020 سال دفاعی بودجه نورکوئیست،  ته گف  به .( Bartels ,2019)کنند تهدید میآمریکا را 

ترامپ است که در چهار حوزه مشخص   دونالد  2018 سال "ملی امنیت  استراتژی" در شده محرح هایاولویت 

  اند شده

   های نوظهور فضایی و سایبری؛ گذاری در حوزه سرمایه .1

 های هوایی، زمینی و دریایی؛ نوسازی توانمندی  .2

تسلیحاتِ هایپرسونیک، تسلیحات خودکار و انرژی  هایی از جمله هوش مصنوعی،  آوری تسریع در توسعه فن .3

 شده؛ هدایت

 (.  1397های استراتژیک ریاست جمهوری،  )مرکز بررسی .های کسب شده حفظ قوا و افزودن برآمادگی   .4

 

 ثیر آن بر تحوالت خاورمیانه أو ت 2020قانون اختیارات دفاع ملی   .3

گری ایاالت  توان گامی جدید در نظامیجمهوری را میتصویب شدن این قانون از سوی کنگره و امضای ریاست 

تصویب شدن این قانون از چند جهت   ؛ویژه منحقه خاورمیانه دانستمتحده آمریکا در مناطق مختلف جهان به 

   :دهد ثیر قرار میأتتحوالت آتی در خاورمیانه را تحت

 های بزرگ در خاورمیانه  الف( افزایش رقابت قدرت 

های بزرگ از  بر رقابت بین قدرت 2020گونه که عنوان شد تمرکز اصلی قانون اختیارات دفاع ملی برای همان

ایاالت متحده آمریکا در   2018ترین اهداف دفاعی که در استراتژی دفاع ملی مهم ؛جمله چین و روسیه است

 د از:  ارتباط با روسیه و چین محرح شده است عبارتن

 . در مقابل حمله هن یدفاع از م .1

 ، هم در سح  جهان و هم در مناطق مهم. ینظام  مشترک ی روهاین ی ایحفظ مزا .2

 . آمریکا ی اتیمنافع ح ه یعل مخالفان  دفع تجاوز .3

 متحده. االتینفوذ و منافع ا بردشیپ ی متحده برا االتیا یسازمان نیب انیتاکردن هم فعال .4

 . یغرب کرهم ی و ن  انهی، اروپا، خاورمه یانوس یدر هند و اق  یا منحقه  توازن قوایحفظ  .5

https://www.heritage.org/staff/frederico-bartels
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  ی هاتیمسئول  نسبی  میخود در برابر اجبار، و تقس  یشرکا  تیو تقو  یدفاع از متحدان در برابر تجاوز نظام .6

 مشترک.  یدفاع

   .های کشتار جمعییابی مخالفان دولتی و یا بازیگران غیر دولتی به سالحمنع یا جلوگیری از دست  .7

شهروندان، متحدان و   هنیم هیعل یخارج یهااتیها از عملستیترور یبانیپشت ای تیاز هدا یریجلوگ .8

 . (  Bartels ,2019)  در خارج از کشور آمریکا یشرکا

مسیکو آمده اسیت که در سیال آتی    2020سیسیه هریتی  با عنوان شیاخص قدرت نظامی آمریکا در  ؤدر گزارش م

به   برالیل  یالمللنینظم ب  فیگسیترش اهداف خود خواهد بود، از جمله تضیع  یاز اهداف برا  یعیوسی  فیدنبال طبه

در شییکل دادن به   هیروسیی   یینشییان دادن توانا، غرب  یتیو امن یاسیی یسیی   ینهادها  میمتحده، تقسیی  االتیا  یرهبر

 یاز جمله کارزارها  نهینسیبتا  کم هز  یهانهیگز انتخاببا    هیروسی   .نیپوت  یداخل  مشیروعیت  تیو تقو یمسیائل جهان

، که به نظر متحده االتیقدرت ا  یهاتا از خالء  خواهد بودمحدود، درصیدد    یو مداخالت نظام یبرینفوذ، ابزار سیا

متوجه آمریکا از  این گزارش تهدید  ، استفاده کند.ستیقادر به پر کردن آن ن ایندارد   یلیمتحده تما االتیا مسیکو

 دهد. های رفتار و توانایی( را در قالب جدول زیر نشان میسوی روسیه )براساس شاخص

 

    (Wood, 2019: 222 .) 

های امنیتی را علیه ایاالت متحده  ترین چالشدارد که پکن کامل این گزارش همچنین در مورد چین عنوان می

جنگ    ،یعنی میهن    کایآمر  ی مل  ی اتیمنافع ح  نهیرا در هر سه زم  یمختلف   داتیکشور تهد   نیا  ؛دهد آمریکا ارائه می

و دوستان(    نیمتحد   هیعل  نی متحده خارج از کشور و همچن  االتیا  یهاگاهیبه پا  ی)از جمله حمالت احتمال  یامنحقه

های متوجه آمریکا از سوی چین )براساس شاخص  این گزارش تهدید .  کند ی م  جادیا  یالمللن یمشترک ب  یو فضاها

 (. Wood, 2019: 250)  دهد رفتار و توانایی( را در قالب جدول زیر نشان می

https://www.heritage.org/staff/frederico-bartels
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ثیر این قانون بر ساختار امنیتی منحقه نکته قابل توجه این است که هم باراک اوباما و هم دونالد  أدر ارتباط با ت 

  ی منابع کمتر  د یو با  استشده    ر یاز حد در منحقه درگ  ش یمتحده ب   االتیکه اترامپ در این عقیده مشترک بودند  

همین دلیل بود که  شد. به می تیحما یاس یگفتمان س  یک ق یاز طر همچنین  ن یا؛ اختصاص دهد  انه یرا به خاورم

حال کاهش اهمیت کید داشت. با اینأترامپ بر کاهش نیروهای ایاالت متحده آمریکا در منحقه خاورمیانه ت

وجود آورد که بازیگرانی مانند روسیه و  ای خالء قدرتی را به خاورمیانه برای ترامپ و خروج آن از ساختار منحقه

کارگزار   کی عنوان به  هیروس  ،افزایش دهند. با کاهش نسبی نفوذ آمریکا در خاورمیانه چین توانستند نفوذ خود را 

سکوی  عنوان به  ه یخود در سور  تیبا استفاده از موفق هی روس "شد. ظاهر  انهیدر خاورم ی نظام گر یمهم قدرت و باز

روسیه تالش   .ه استشکل داد را  ید یدگرگون کرده و روابط جد  را در سراسر منحقهخود  یمی، روابط قد پرتاب

ت حسنی مبارک  ایباره از حمداشت به حاکمان منحقه نشان دهد که بر خالف آمریکا که بعد از سه دهه به یک 

    (Weiss and Rumer, 2019)  "تواند شریک قابل اعتمادی باشد دست کشید می

نسیبی اکنون در تالش برای گسیترش حضیور اسیتراتژیک و نفوذ اقتصیادی خود در ها انفعال  چین نیز پس از سیال

( BRI)  راه  یککمربند   ابتکار یکو    یانرژ  یتقاضیا  محور  حول  انهیبا خاورم  نیروابط چ ؛منحقه خاورمیانه اسیت

در حال حاضییر خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری ،  ترقیطور دقبه شیید.  یاندازراه  2013که در سییال   رخد چمی

 انهیآن از خاورم  یانرژ  منابع وارداتی  شیتریاسیت و ب  شیرو به افزا نیچ  یمصیرف انرژاسیت زیرا    اهمیتبرای چین 

دهد، از یم  لیرا تشیک نیچ  یدرصید کل مصیرف انرژ  50از   شیکشیور که ب نیواردات نفت خام ا  شیود.یم  نیتأم

 40به    کینزد  کهکرد   افزایش پیدا  2018تن در سییال   ونیلیم  9.25از    شیبه ب  2014تن در سییال   ونیلیم  6.2

 کیعنوان  به  از طرف دیگر(. Berman, 2019: 2)  شیید مین میأت  انهیخاورم  از کشییورهای  منابع  درصیید از کل

 انهیدهد، خاورمیم  وند یپ  قایرا به اروپا و آفر ایکه آسی   ییایو خحوط در  یتجار  یرهایمسی   یبرا  کیچهارراه اسیتراتژ

. در دهد قرار می یتجارت جهان  یهادر مرکز شیبکه را نیچ  زیرا  ؛مهم اسیت  ابتکار یک کمربند یک راه  ندهیآ  یبرا

دلییل نقش غیالیب کشیییورهیای حوزه خلی  فیارس در بیازارهیای انرژی روابط چین بیا منحقیه حول حیال حیاضیییر بیه

کشییور   پانزده بیش از تاکنون با نیچ (.Lons at all, 2019: 2) گسییترش روابط با این کشییورها متمرکز اسییت. 

عربسیییتیان   ژهیوبیه ؛دارنید   ژهیو اهمییتمورد   نیمشیییارکیت منعقید کرده اسیییت، امیا چنید  یهیانیامیهتوافق  انیهیی خیاورم
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 یتجار   کیشییر  نیترو پکن بزرگ ایدر غرب آسیی  نیچ  یتجار  کیشییر  نیتراکنون بزرگ یپادشییاه نی. ایسییعود

 (. Avdaliani, 2019: 3). امارات، مصر و ایران از دیگر کشورهای مورد توجه چین هستند در جهان است اضیر

میانه برای این کشییور، در وررغم ادعای آمریکا در مورد کاهش اهمیت نسییبی خادلیل وجود چنین رقابتی علیبه

زیرا منافع ایاالت متحده آمریکا   ؛ای خواهیم بودفعال واشینگتن در معادالت منحقه  های آتی نیز شیاهد حضیورسیال

که برای خروج از منحقه عجله کند مجبور صیورتی  داند درخوبی میدر منحقه از بین نرفته اسیت. ایاالت متحده به

های حضیور خود را فراهم کند. منافعی که ایاالت متحده های باالتر زمینهاسیت در آینده با شیرایط بدتر و با هزینه

ترین روشین اسیت. بعد از جنگ جهانی دوم یکی از مهم  دارد کامال ت طوالنی در آمریکا نگه میآمریکا را برای مد 

اهداف سیییاسییت خارجی آمریکا جلوگیری از تسییلط هرگونه نیروی دیگر بر مناطق دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و 

ای آمریکا دارد. درسییت اقتصییادی بوده اسییت. خاورمیانه باتوجه به جغرافیا و منابع طبیعی خود اهمیت زیادی بر

وزیر دفاع ترومن   2گونه که جیمز فارستالاما همان  ،است که ایاالت متحده وابسته به منابع نفتی خاورمیانه نیست

و ایاالت   "پذیر نبودبدون دسیترسیی به نفت خاورمیانه امکان"  ،"موفقیت برنامه مارشیال برای اروپا"کند  عنوان می

توانسییت بجنگد و حتی در زمان صییل  نیز بدون دسییترسییی به نفت متحده آمریکا بدون دسییترسییی به آن نمی

 (.  Fain,2008 :28) توانست ثبات خود را حفط کند خاورمیانه اقتصاد آمریکا نمی

اسیییت کیه فکر کنیم اییاالت متحیده بیدون نتیجیه گرفتن، از خیاورمییانه کنید کیه این ییک خییال برنیدز اسیییتیدالل می

نفوذ   شیدارد. افزا  یریگهنوز هم در آن منحقه منافع چشیییم  کایاسیییت که آمر نیامر ا نیا  لیدل؛  ردیفاصیییله بگ 

و خشیونت گسیترده   یثباتیو ب  یسیتیترور  ید یکل یهاسیازمان یاحتمال اتیح  د یتجد ،  رانیا  افزایش نفوذ  ه،یروسی 

تواند ایاالت متحده نمیهسیتند که    یشیود، مشیکالت واقعیاز منحقه م  یبخش بزرگ  ناآرامیکه موجب   یاسی یسی 

به امروز انجام چه که تا نسیبت به آن  یشیتریب  یتوانند کارهایدر منحقه م  کایآمر  یشیرکاها را نادیده بگیرد.  آن

بدون   یکار نیطور آشییکار قادر به انجام چنها بهآن حالبا اینمشییکالت انجام دهند،   نیا  تیریمد   یاند براداده

نشییینی عجوالنه از خاورمیانه با اقدامات عجوالنه عالوه براین عقب .سییتند یمتحده ن االتیقابل توجه ا یبانیپشییت

، خت یفرو ر  با یکشییور تقر نی، ا2011متحده از عراق در سییال  االتیج اپس از خرومتعاقب آن همراه خواهد بود.  

. (Brands ,2019)   اجتناب ناپذیر شیید خسییارات  جبران  یبرا  یاضییحرار  یو مداخله نظام د یرسیی  قدرتداعش به  

اوباما  توان نقحه مقابل سیاستتصویب افزایش بودجه از سوی کنگره را میراین باتوجه به این نگاه استراتژیک  بناب

زیرا هم در اسییتراتژی امنیت  ؛ای دانسییتو ترامپ مبنی بر کاهش نقش ایاالت متحده آمریکا در معادالت منحقه

های موجود ایاالت متحده آمریکا وجه به تهدید ملی و هم در قانون اختیارات دفاع ملی عنوان شییده اسییت که بات

 ها برعهده بگیرد. باید نقش جدیدتری را برای رقابت با سایر قدرت

 
2. James Forrestal 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W.+Fain%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.hoover.org/profiles/hal-brands
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 ثیر قانون اختیارات دفاع ملی بر کشورهای منطقه  أب( ت

 های پیشینهادیگذارد راهبردثیر میأموضیوع دیگری که قانون اختیارات دفاع از طریق آن بر تحوالت خاورمیانه ت

 شود. ها پرداخته میسوریه است که در ذیل به هرکدام از آنو  آن در مورد کشورهایی مانند ترکیه

 ترکیه  .1

های جدیدی را علیه ترکیه پیشینهاد از روسییه قانون اختیارات دفاع ملی تحریم  400خرید سیامانه اس باتوجه به  

 ترکیهمتحده به   االتیا  F-35  یجنگنده مخف یماهایمسیدود شیدن فروش هواپ  هایکی از این تحریم؛ کرده اسیت

 زاتیتجه  ای  F-35 یمایمجوز انتقال هر هواپ ایانتقال    لی( انتقال، تسیییه1موارد این تحریم عبارتند از: ) اسیییت.

هرگونه   یکه برا  یماد  یبانیپشت  ای  یفن  یها، دادهیمعنو  تی( انتقال مالک2)  .هیقحعات مربوط به ترک  ای  یبانیپشت

( 3) .اسییت  یضییرور  هیترک  F-35  یبوم تیقابل  جادیا  یبرا  که  F-35 یمایهواپ  یبانیپشییت ای یو نگهدار  ریتعم

 هی که به ترک   F-35  یمای، هر هواپیسیازرهیذخ لیصیورت تسیهنیا  ریدر غ ای،  یسیازرهیذخ سیاتیتأسی  سیاخت

ار پیامی عنوان تشاقدام بود که وزرات خارجه ترکیه با ان(. در پاسخ به همین  NDAA,2020) منتقل شیده اسیت

در دهد ایاالت متحده آمریکا همچنان بر عدم احترام خود به تصیمیمات اتخاذ شیده داشیت که این قانون نشیان می

که ترکیه به همه تعهدات خود عمل کرده اسیت ایاالت متحده از طریق تصیویب رغم اینو علیترکیه اصیرار دارد  

  .(www.mfa.gov.tr) ای را علیه آنکارا اتخاذ کرده استقانون رفتار خصمانهاین 

های اخیر حال در ماهبا این ،ترکیه یکی از متحدان ایاالت متحده آمریکا در پیمان آتالنتیک شییمالی )ناتو( اسییت

زند. های کنگره آمریکا نیز به آن دامن میکه تحریماسییت روابط آن با اعضییای این سییازمان همراه با تنش بوده  

شید موضیوع سییس این سیازمان برگزار میأعنوان مثال در نشیسیت ناتو در لندن که به مناسیبت هفتادمین سیال تبه

های محرح شیده در عنوان مثال از جمله بحثنشیسیت بود. به هایترین بحثترکیه و آینده روابط آن با ناتو از مهم

ویژه فرانسیه در موضیوعاتی مانند حمله ترکیه به سیوریه و این نشیسیت اختالف بین ترکیه و شیرکای اروپایی خود به

از  شیپحال موضییوع اصییلی جایگاه ترکیه در میان متحدان غربی بود.  نحوه برخورد با زندانیان داعش بود. با این

کند، برنامه  یبانیپشیت هیکرد در سیور  یروهاین  هیعل  هیاز جنگ ترک د یناتو با  با این توجیه که  هینشیسیت، ترک نیا

اکثر کشیورهای   .بود  رد کرده را  هیو لهسیتان در صیورت تجاوز روسی   کیبالت  یاز کشیورها تیحما  یدفاع ناتو برا

 (. Aydıntaşbaş,2019)گیرند تا گروه تروریستی  میعنوان متحد در نظر  حمایت آمریکا را به  تحتاروپایی کردهای  

در ناتو   هیاگر ترک  یحتکنید که  مکس بوت در ارتبیاط با رابحیه ترکییه و ایاالت متحیده آمریکیا در ناتو اسیییتیدالل می

قابل اعتماد   کیشیر کی  هیتوهم را رها کنند که ترک نیا د یاتحاد با  نیا یاعضیا ریمتحده و سیا االتیبماند، ا  یباق

متحده  االتیا دیگر متحد پاکسییتان    یکه برا  یاصییحالح  ؛رفتار کنند   "نارفیق"عنوان  به  هیبا ترک د یها باآن ت.اسیی 

کنند، اما منافع   یهمکار  توانند می آنکارا و واشینگتنآن   وجود خواهد داشیت که با   یهنوز مسیائل.  کاربرد داردز  نی

http://www.mfa.gov.tr/
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کند طور که ریچارد هاس اسییتدالل می. همان کرده اس   رییمتحده به شییدت تغ االتیموضییع ا  نسییبت به  هیترک

 یهاگاهیبه پا وابسییتگی،  ردیرا پس گ  یاهسییته  یهاتمام سییالح د یمتحده با االتیاباتوجه به همین تغییر رویه  

این نگرانی به این دلیل (.  Boot ,2019)   اطالعات و فروش اسیلحه را محدود کند  اشیتراکرا کاهش داده و    هیترک

های اینجیرلیک و کورجیک را که نیاز باشیید ترکیه پایگاهکه در صییورتی  تهدید کرده بود  اسییت که اردوغان قبال 

ترکیه هشیدار داده بود که باتوجه به نگرش آزار دهنده برخی از اعضیای ناتو نسیبت به نیز   2017بندد. در سیال  می

 .(Gurcan ,2019) های آمریکایی را مدنظر قرار دهد پ ک ک ممکن است تعحیلی پایگاه

های ایاالت متحده آمریکا در قبرس و به رسیمیت شیناختن مسیائل دیگری مانند سییاسیتموضیوع فوق  بر   عالوه

ثیر قرار أتکشیی ارامنه از سیوی کنگره آمریکا روابط آنکارا با واشینگتن را در ناتو و همچنین خاورمیانه تحتنسیل

های و ایران اتخاذ تحریمدهد. باتوجه نگاه به شیرق ترکیه و افزایش روابط آن با کشیورهایی مثل روسییه، چین می

های ایاالت متحده آمریکا را گیری ترکیه از سییاسیتتواند روند فاصیلهجدید علیه این کشیور از سیوی کنگره می

کند که به قول فرانتزمن این مسیئله را در نظر داشیته باشییم که این موضیوع زمانی اهمیت پیدا می  .تسیریع کند 

 یغرب  یکه به کشیورهااز آن شیها بآن  یهر دو  کنند.یم یهمکار گریکد یدر مسیائل منحقه با    نیو پوتاردوغان  

 یدهند و دارا یم  رییتغ  شیییهیها را هماسیییتیسییی   یغرب  یکشیییورها  رایز ؛اعتماد دارند  گریکد یاعتماد کنند، به  

جمهور   سیرئ اهداف  باتوجه بهرا    هیکه ترک  کایهسیییتند، مانند کنگره آمر  یادهیچیپ  کیدموکرات  یهاسیییتمیسییی 

از مسیائل اختالف نظر داشیته باشیند  یاگر در برخ  ی، حتهیروسی  ای  هیدر مقابل، مجالس ترک  کند.یم  میتحر  کایآمر

 یدر رهبر   ینقش راسییت افراط  کیبه سییمت    یاندهیطور فزابه  هیترک. صییحبت کنند  گریکد ی  هیخواهند علینم

و قحر، که از حماس   ی، مانند مالزگراراسیت  مسیتعد اسیالم  یعنوان رهبر کشیورهاآورد و خود را بهیم  یرو یجهان

کار متمایل به راسیییت را پیگیری حال روسییییه نیز یک جریان محافظهگیرد. در عیندر نظر می  کنند یم تیحما

گرا اسیییت حیال روسیییییه ییک واقعبیا این ،کنید کیه در این زمینیه ممکن اسیییت بیا ترکییه اختالف پییدا کنید می

(Franzman, 2019.) 

 سوریه  .2

های قانون اختیارات دفاع ملی در مورد تحریم؛ بخش دیگری از قانون اختیارات دفاع ملی مربوط به سیوریه اسیت

 شود: سوریه به دو دسته تقسیم می

افراد تحریم ،  این تحریم شیامل افراد معامله کننده با دولت سیوریه، مقامات سییاسیی ارشید آن: های ثانویه. تحریم1

روسییه و ایران در داخل ارتش سیوریه قرار دارند،   ،شیده به وسییله آمریکا، و کسیانی که به نیابت از دولت سیوریه

های قابل توجه داخلی در زمینه تولید، سیاخت شیود که در فعالیتشیود. این تحریم همچنین شیامل افرادی میمی

https://www.cfr.org/expert/max-boot
https://www.al-monitor.com/pulse/authors/metin-gurcan.html
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گیرد، اهداف خاص نظامی در سییوریه مورد اسییتفاده قرار میو سییاز و مهندسییی نفت و قحعات هواپیما که برای  

 شوند. درگیر می

 ایی کنید کیه آ نیی، تعبیی روز پس از تصیییو 180خواهید کیه حیداکثر ظرف یم یدارخزانیه ری: از وزژهیاقیدامیات و. 2

 .یا خیر  کند   لیتحم  ییپولشیو یاصیل  یاز مؤسیسیات مال  یکیعنوان  به  هیسیور  یبانک مرکز  هیرا عل  "ژهیاقدامات و"

آوری اطالعات، نگهداری سیسیات مالی آمریکا را ملزم به رعایت الزامات جمعؤتواند من کردن این موضیوع مییتعی

 ,Marquardt and Chang) های مربوط به بانک مرکزی سییوریه کند سییوابق و بسییتن و یا باز گذاشییتن حسییاب

شیود. این قانون نیز می(  2019)این قانون همچنین شیامل قانون سیزار، قانون حمایت از شیهروندان سیوری    (.2019

مجاز را    کنند یکار م  هیسییور  میکه با رژ  یمؤسییسییات و افراد  یبرا  یمال  یهاتیو محدود یاضییاف  یهامجازات

 داند. می

توان بخشییی از ضییعف سیییاسییت خارجی ایاالت متحده این اقدام جدید کنگره در ارتباط با تحریم سییوریه را می

خوبی در متن این ضیعف به  ؛آمریکا در این کشیور و افزایش نفوذ سیایر بازیگران از جمله ایران و روسییه دانسیت

نگره از ککند که  مشیخص شیده اسیت. این قانون در بخشیی از متن خود اشیاره می  2020قانون اختیارات دفاع ملی  

های کشور را در سوریه مورد استراتژی  ،ربط ها و نهادهای ذید که با همکاری با سایر سازمانخواهوزرات دفاع می

هیایی کیه دولیت میاییل بیه انجیام آن اسیییت بینیانیه از فعیالییتهیای واقعارزییابی قرار داده و اهیداف خود را بیا ارزییابی

متحده  االتیبه اهداف ا  یابیدسیت  یتالش برا  ،ینظام  رینگران اسیت که خحوط غ  نیهمچن  محابقت دهد. کنگره

یک   به دنیرسی   ی، از منابع الزم برااسیت شیده  فیتعر  هیسیور  یمتحده برا االتیا یاسیتراتژ  صیورتکه به،  هیدر سیور

های افراطی و از بین بردن ناآرامی افراطی از جمله داعش، سرکوب ایدئولوژی  برای شکست گروهای  ثباتحل باراه

 . (NDAA, 2019) نباشد برخوردار  ناامنی در منحقهو 

 "اول آمریکا"نویسیید سیییاسییت خارجی جنیفر روبین در ارتباط با سیییاسییت خارجی دونالد ترامپ در سییوریه می

گرفته تا چابلوسیی او از روسییه،  "دیکتاتور کره شیمالی"های عاشیقانه  ای از غرور اسیت؛ از نامهدونالد ترامپ آمیزه

چیز به   چهای پر سییر و صییدای او در مورد ایران قابل نقد اسییت اما هیگرا و اسییتراتژیجارت حمایتحمایت از ت

انگیز نیسیت. سییاسیت ترامپ در سیوریه یک خیانت عمیق بود و ضیربه سینگینی به اندازه اشیتباه او در سیوریه غم

و هم در فراهم آوردن  یدولیت اسیییالم هیی در جنیگ عل نیزکردهیا اعتمیاد متحیدان اییاالت متحیده آمریکیا وارد کرد. 

کننید کیه یخیاطرنشیییان م یانید. )مقیامیات نظیاموفیادار و مؤثر بوده نیمتحید   یاثبیات منحقیه برای از اقیدامیات یبرخ

 انیکه شبه نظام  یو محافظت از امکانات  هیدر سور  یاز بازگشت دولت اسالم  یریجلوگ  یکمک کردها هنوز هم برا

 رش یترامپ که هرگز از قحع پذ همچنین    ".(شییوند، الزم اسییتیم یها نگهدارآن  یهاخانواده  و  یدولت اسییالم

فرسیتادن   یاردوغان براکرد. رجب طیب  کمک    یگرید یکابوس انسیان  گیریبه شیکلشیود،  یپناهندگان خسیته نم
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چیزی اسیت که ایاالت ریزی کرده اسیت که بر خالف آن  ی برنامهلیما  140به نوار   یسیور  یپناهجو  ونیلیم  سیه

هزار پناهجوی   800الی    700دهی ها برای سییامانای اسییت که آننامهگوید بخشییی از توافقمتحده آمریکا می

همین دلیل در متن آگاهی دارد و بهخوبی از این ضییعف کنگره به  (.Rubin , 2019 )اند  کردهریزی  سییوری برنامه

خواهد که گزارشیی از اقدامات نظامی انجام شیده نگره از وزرات دفاع میکقانون اختیارات دفاع ملی آمده اسیت که  

 خواهد در سوریه به آن دست یابد را به کنگره ارائه کند. وسیله آمریکا در سوریه و اهدافی که وزرات دفاع میبه

 . جمع بندی  4

محور  برای چندین دهه این منحقه    قایو آفر ایاروپا ، آسییی   اسیییتراتژیکی  در تقاطع  انهیخاورمتوجه به موقعیت   با

، یی گرامتحده در منحقه براسیاس عمل االتیا  یتیروابط امن ؛متحده بوده اسیت االتیا یخارج اسیتیدر سی   یمهم

کشیییورهیای منحقیه متحیده بیه  االتیی ا تسیییلیحیات ادیی از جملیه فروش ز یو منیافع اقتصیییاد یتیامن یهیاینگران

عنوان منبع منحقه به  یاقتصییاد تیاز اهم  نیهمچن  انهیمتحده به خاورم االتیا  گذاری شییده اسییت. عالقهبنیان

ترامپ های ادعایی باراک اوباما و دونالد  رغم سییاسیتهمین دلیل علیبه  شیود.یم ینفت و گاز در جهان ناشی  یاصیل

مبنی بر کیاهش اهمییت خیاورمییانیه برای اییاالت متحیده آمریکیا تصیییوییب قیانون اختییارات دفیاع ملی برای افزایش 

دهد که خارومیانه همچنان در محور س جمهور نشیییان میئیبودجه نظامی آمریکا از سیییوی کنگره و امضیییای ر

کید قانون اختیارات دفاع ملی أباتوجه به تنظامی ایاالت متحده آمریکا قرار دارد و چه بسیا  -های سییاسییراهبرد

بر افزایش مقابله با نفوذ چین و روسییه در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه شیاهد افزایش حضیور مجدد 

 نظامی آمریکا در منحقه باشیم. 

 "ی دولت اسیالم"رسید که  یبه نظر م؛ رو به وخامت گذاشیته اسیت  ریاخ یهادر سیال  یامنحقه  تی، امنیکلطوربه

 نیب  یدر عراق، روابط آت .سیتیآن مشیخص ن نیجانشی  تیمتعارف شیکسیت خورده اسیت، اما ماه  یمعنابه  )داعش(

منحقه   کشیورهای  اختالف به قدرت برسید، دشیوار خواهد ماند. با ثباتدولت    کیکه  یمتحده تا زمان االتیبغداد و ا

، ی بیمانند عراق، ل  ییدر کشییورها. تر و دشییوار باشیید دهیچیدر منحقه پ  کایبا قحر باعث شییده اسییت تا روابط آمر

براین ه  عالو شیده اسیت.  دهیبه چالش کشی   یدولت  ریغ گرانیاز باز یاریملت توسیط بسی -دولت  ی، برترمنیو    هیسیور

و   یفرامل  سیمیترور  شی، افزایتحقق بهار عرب رقابلیغ  یهامنحقه با آرمان  یاسی یو سی   یتیامن  یهاچالش  نیتریاصیل

و   یسین  یافرقه یها، شیکافلیعرب و اسیرائ  یریدرگ  با  موارد نیهمه ابوده اسیت. پیچیدگی   رانیا  افزایش نفوذ

 ندهیآ  یبرارود که  همین دلیل انتظار میبه  شیود.یتر مبیشیتر یسین  یاسیالم  یانقالب  یهاو گسیترش گروه  ،عهیشی 

عنوان ، همچنیان بیهآن برای آمریکیا  یتیامن یهیاواسیییحیه بودن چیالشیب  لیی دلبیه  انیهیی ، منحقیه خیاورمینیبشیقیابیل پ

دفاع   یاسیتراتژ  ممکن اسیت که  ی، حتماند خواهد   یمتحده باق االتیا  سییاسیی و دفاعی  زانیربرنامه  یمرکز اصیل

  .بازگردد   هیو روس   نیچ  هایی مانند قدرتبا    زرگتا وزارت دفاع مجددا  به سمت رقابت ب  بخواهد از وزارت دفاع    یمل

https://www.washingtonpost.com/people/jennifer-rubin/
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