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 چکيده
عنوان شخصیتی که رویکردی متمایز با اسلاف خود در عرصه سیاست خارجی آمریکا داشته، ترامپ به

عنوان الملل در دستور کار قررار داد  اسرت کره ان آن برهرهیافت متفاوتی را نیز در عرصه روابط بین

ها در شود. انجمله خروج ان توافق پاریس، یونسکو، نفتا و برجام، این رهیافتین خروج تعبیر میدکتر

هرای درداکیری، سرانی، برانی برا انتخا پرتو  اقداماتی انجملره اصررار فررار در رقابرت برا اهررم

مرو  هزینه و سود و با دالت سریع و مل کنترل طلبی، معتقد به ریسک منفی با باندهی میبت،قدرت

دهد. بر این اسا ، سیاست ترامپ در منطقه غر  آسیا بر ... مختصات رفتار سیاسی او را نران میو

 و خصمانه شدتبه است که  جدید استراتژی یک ریزیگرایی دستوری، مبتنی بر طرحجانبهاسا  یک

 فرار خلیج بره نسبت ترامپ سیاست بررسی به داریم قصد ما رو پیش پژوهش در. باشدمی  تقابلی

 .دهیم قرار مورد بررسی نمینه این در را او خارجی سیاست هایاستراتژی و هامؤلفه و بپردانیم
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 مقدمه

 مرورد توجره دیربران ان دارد کره خاصری ژئروپلیتیکی موقعیت جهت  به فار منطقه خلیج

 ترا انردکرد  تلرا  مختلفری تاریخ، کرورهای طول در و است شد  واقع بزرگ هایقدرت

 سرپس و هراپرتغالی. بخررند تحقرق منطقره بر ایرن را خودشان اقتصادی و نظامی استیلای

 منطقره ایرن بره طمرع چررم که آیندمی شمار به غربی استعمارگران نخستین ان هاانگلیسی

 ایرن در را خرود قردرت و نفرو  وانسرتندمیلادی ت 1791 سال تا و بودند دوخته جغرافیایی

 جنر  ان پس که است بود  هاقدرت این انجمله نیز آمریکا متحد ایالات. کنند اعمال دون 

 و آورد عمرل به منطقه این بر تسلط برای را سیاسی و نظامی تحرکات نخستین دوم جهانی

 آن ان. بخرد تحقق را خود چیرگی کامل طوربه توانست منطقه ان هاانگلیسی خروج ان پس

 تقلرا ایرن یابرد، دسرت جهرانی  هژمونی به است توانسته متحد ایالات که نیز دالتابه نمان

 برارا  ان پرس کره ترامرپ. است یافته تردید ترامپ آمدن کار روی با و است داشته ادامه

 فرار خلیج بره اسرت گرفتره دسرت بره را قردرت خوا جمهوری تندرو جناح ان و اوباما

 تلرا  و نگرردمی آمریکرا خرارجی سیاست در تأثیرگذار و استراتژیک منطقه یک ونهمچ

 اتخا  را مرخص استراتژی یک منطقه این در آمریکا ملی منافع تأمین جهت که است داشته

 پرردانیممی منطقه به نسبت ترامپ سیاست بررسی به داضر پژوهش در اسا  بر این. کند

 ایرن در فرار خلیج بره نسربت ترامپ خارجی سیاست ولاص و مبانی که دهیممی نران و

 گذرا نگاهی ضمن ابتدا ما منظور به این. است بود  چگونه ا جمهوریریاست کوتا  دور 

 ترامپ خارجی سیاست اصول و مبانی بر آمریکا خارجی سیاست در فار خلیج اهمیت به

 طوربره انآنپرس. کنیممری تمرکز او خارجی سیاست گیریجهت بر تأثیرگذار هایمؤلفه و

مرورد  را فرار خلیج در ترامرپ خرارجی سیاسرت مورد توجه مسائل و هامؤلفه مرخص

 فرار خلیج در را او مرورد توجره هایاسرتراتژی نیز آن با متناسب و دهیممی قرار بررسی

 و هااسرتراتژی ان ناشری تهدیردات و هافرصرت بحر  نیرز درنهایرت. کرد خواهیم بررسی

 .گیردمی قرار واکاوی مورد منطقه در ترامپ سیاست
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 فارسخليج در آمریکا خارجی سياست

 کررور ایرن و است بود  متحد ایالات مورد توجه جغرافیایی مراکز ترینمهم ان فار خلیج

 ریرره. آورد فرراهم جغرافیرایی منطقره ایرن بر را استیلا و نفو  دداکیر تا است کرد  تلا 

 ان پرس دوران بره کررور این خارجی سیاست در آن اهمیت و فار جخلی به آمریکا توجه

 جهرانی قردرت افرول با نمانهم و جهانی دوم جنر  ان بعد. گرددبرمی دوم جهانی جن 

 شرد، افرزود  فرار خلیج منطقره در آمریکررا متحرد ایالات نفرو  برر تردریجبه انگلستان،

 شرروروی، جمرراهیر اتحرراد هررایلا ت رغمبرره بعررد میلررادی برره 1791 دهرره ان کررهطوریبه

 اسرتیلای تحقرق منظوربه .(7: 1837واعظی،) شدمی تلقی ایمنطقه برتر قدرت تنها متحد ایالات

 عربسرتان خصوصبه منطقه کرورهای در را خود نفو  تا کرد تلا  متحد ایالات ای،منطقه

 انررژی دون  در ریکاآم سیاست مرور نمان به اسا  بر این و دهد افزایش ایران و سعودی

 در آمریکرا خرارجی سیاست سرد، جن  طول در. شد انگلستان جایگزین ایمنطقه امنیت و

 مقابلره و سرویک ان انرژی منابع بر تمرکز شامل که داشت قرار محور دو دول فار خلیج

 ان ترا کاربسرت بره را خود تلا  تمام دوران این در آمریکا. بود دیگر سویی ان کمونیسم با

 تمام بر ایمنطقه اقتصادی و نظامی سیستم به ورود و ایمنطقه کرورهای با همکاری طریق

 و شروروی مقابرل در  نفرو  سرد ضرمن طریق این ان و باشد داشته تسلط آن سانوکارهای

 داشته را برداریبهر  دداکیر نیز منطقه انرژی منابع ان کمونیستی تفکرات رشد ان جلوگیری

 کارگیریبره طریرق ان ترا کررد تلرا  آمریکرا بعرد میلادی بره 1791 سال نا بنابراین باشد؛

 «نیرابتی استراتژی. »بخرد تحقق منطقه در را خود رشد به رو دضور مختلفی هایاستراتژی

 ادامرره در ریگرران اسررتراتژی ،«نیروهررا سررریع آرایررش» بررر مبنرری کررارتر دکترررین نیکسررون،

 «رو پریش دضرور استراتژی» ،«استراتژیک اعاجم» طریق ان آن تقویت و کارتر هایسیاست

 ان پرس منطقره در آمریکا فعلی دضور بالاخر  و کلینتون و پدر بو  جرج نمان در آمریکا

 میلادی به 1791 سال ان را آمریکا دضور خطیگستر   صدام، سرنگونی و عراق به دمله

 تسرلط سرپتامبر، 11 وقروع و سرد جن  یافتن پایان با .(130: 1833ابراهیمی،) دهدمی نران بعد

 استراتژی یک قالب در کرد تلا  آمریکا و یافت ادامه همچنان فار خلیج دون  بر آمریکا
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 امنیتری نگرا  در را جدیردی فصرل سرپتامبر یاند  واقعه لذا. کند دفظ را خود تسلط جدید

 تروریسرم علیره جنر  اعلرام قالرب در را خرود کره گررود فرار خلیج منطقره به آمریکا

 سررکو  بهانره بره کره افغانسرتان در آمریکرا نظرامی مداخلره ان پس. داد نران المللیینب

 ان کره برود ایتران  رویکررد عرراق، در  دستانهپیش جن  اید  و گرفت صورت تروریسم

 سیاسرت نیرز اوبامرا دور  .(131: 1878دیگرران، و جالینوسری) شد گذاشته نمایش به آمریکا سوی

 ملی منافع برای منطقه این استراتژیک اهمیت بر مبتنی فار خلیج هب نسبت آمریکا خارجی

 مکانیسرم قالرب در را اسرتیلا و نفرو  سیاسرت نیرز اوباما اسا  این بر و بود متحد ایالات

 ایمنطقره کرورهای با بیرتر همکاری فار خلیج دون  به اوباما نگر . برد پیش جدیدی

 وفصرلدل ضرمن طریق این ان تا بود بانیگران خود به ایمنطقه هایمسئولیت واگذاری و

 اینمونه. دهد کاهش منطقه در نیز را آمریکا هایهزینه دیپلماسی، و مذاکر  قالب در مسائل

 برر کره نمود مراهد  داعش علیه ایمنطقه کرورهای ائتلاف در توانمی را استراتژی این ان

 برانیگران همکراری طریرق ان را فرار خلیج امنیتی معضلات تا کرد تلا  اوباما آن اسا 

 دور  ایرن در متحد ایالات ملی امنیت راهبرد سند بو ، دور  برخلاف. نماید دفع ایمنطقه

 کررد  تأکیرد فرار خلیج درون  کررورهای به امنیت تأمین مسئولیت واگذاری بر شدتبه

. اسرت شرد  اآمریکر مداخلرهعدم و محلری بانیگران خود ترپررن  نقش خواستار و است

 داد  قررار خرود اولویرت در را نهادهرا و هرادولت با المللیبین همکاری سند این همچنین

 مبنرا برر ایرن. است دانسته آمریکا خارجی سیاست گیریجهت اساسی مبنای را آن و است

 بررای مرا... » کره داردمری میلادی اظهار 1111 سال در متحد ایالات ملی امنیت راهبرد سند

 یرا معیارهرا و توسرعه دیپلماسری، برر صررل  دفرظ و مناقرات ان ممانعت لافات،اخت دل

 را نوربره توسرل بره نیران اسرت ممکن که آنجا تا و کنیممی بان دسا  المللیبین نهادهای

 .(NAT IONAL SECUR IT Y STR ATEGY,2010,p23) «...دهیممی کاهش

 هرایویژگی ان کره ترامرپ ونالردد یعنی آمریکا؛ جدید جمهوررئیس آمدن کار روی اما

 در اساسری تحرولی بررای را نمینره است برخوردار متفاوتی دزبی مرام و خاص شخصیتی

 ان متفراوت کاملاً آن اصول و مبانی که است آورد  فراهم آمریکا خارجی سیاست استراتژی
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 خرارجی سیاسرت بره نسربت انتقاد ضمن ترامپ. باشدمی اوباما خارجی سیاست استراتژی

 چهرارچو  در را آمریکرا خرارجی سیاسرت اهرداف و منرافع ترا اسرت کرد  تلا  وباماا

 .است سخت قدرت و تقابلی هایمؤلفه بر مبتنی که ببرد پیش جدیدی استراتژی

 

 آمریکا در دوره ترامپ خارجی سياست

 نمینره آمریکرا خارجی سیاست بر هادموکرات تسلط دور  دو ان پس ترامپ آمدن کار روی

 اسرتراتژی و آمریکرا خارجی سیاست گیریجهت در اساسی تحول یک گیریشکل یبرا را

 سیاسری جناح ان که ترامپ دونالد. است آورد  فراهم المللبین سیاست به نسبت کرور این

 سیاسرت و بگیررد دسرت بره را قردرت اوباما ان پس توانست آید،می شمار به  کارمحافظه

 ان خرود خرارجی سیاسرت در او. نمایرد هردایت خاصری جهرت در نیز را آمریکا خارجی

 شخصریتی هرایویژگی. اسرت گرفتره نررأت مؤلفه چند ان اساساً که کندمی پیروی اصولی

 تررینمهم ان دیگرر سرویی ان آمریکرا سیاسری سراختار و دزبری مررام و سویک ان ترامپ

 مسرئله ایرن بره بایرد البته. تأثیرگذارند خارجی سیاست در او نگر  بر که هستند عناصری

 نیرز دور  ایرن در همچنران متحرد ایالات خرارجی سیاست مبانی و اهداف که داشت توجه

 گذشرته اصرول و اهداف تقویت و تأمین دنبال به اوباما مانند نیز ترامپ دولت و است ثابت

 خرارجی سیاسرت اهرداف کسب هایاستراتژی و خارجی سیاست گیریجهت تنها و است

 طوربه که است برخوردار خاصی شخصیتی ویژگی ان ترامپ. شودمی تحول دچار که است

 در  هرو  چرتم مؤسسره که تحقیقاتی طبق. است تأثیرگذار او خارجی سیاست بر مستقیم

 صورتبه این  را او شخصیتی هایویژگی ان برخی است، داد  انجام ترامپ شخصیت مورد

 مرزاجدمیدم و بینیپیشقابرلغیر نرارنجی،نان  گسرتا،، شخصریتی او کره کندمی توصیف

 برا ترامرپ برخرورد در اسرت ممکرن هامؤلفره ایرن همره .(Rt Question More,2017)است

 جهرانی امنیتری و سیاسری سرانوکارهای و آمریکا مخالفان المللی،بین نهادهای و هاسانمان

 خرود هروریجم ریاسرت ان قبل دوران در ترامپ اینکه رغمبه میالعنوانبه. باشد تأثیرگذار

 عربسرتان امرا داد، قررار مرورد نقرد را هراآن و شرد وردمله اسلامی کرورهای به شدتبه
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 بیرانگر مسرئله ایرن. کررد انتخرا  خود خارجی سفر برای مقصد اولین عنوانبه را سعودی

 و رقبرا تحمرل عردم. اسرت ترامرپ بودن شخصیت مزاجیدمیدم و بودن بینیپیشغیرقابل

 سیاست تواندمی است کرد اشار  آن به نیز هو  چتم مؤسسه که ترامپ بودن نارنجینان 

 عواقب است ممکن که بکراند گرایانهسخت و تقابلی هایگیریجهت به را آمریکا خارجی

 .باشد داشته پی در المللبین نظام برای را وخیمی

. دارد اساسری تأثیری او خارجی سیاست گیریجهت در نیز ترامپ دزبی مرام و نگر 

 فکرری مبانی و اصول ان خود که آمریکایی کارمحافظه و راست جناح به او گرایش درواقع

. باشرد تأثیرگرذار آمریکا خارجی سیاست بر طور مستقیمبه تواندمی است برخوردار خاصی

 و مبرانی ان هرکدام که دارد اشار  دموکرات و خوا جمهوری جناح بین تفاوت به مسئله این

 کمترر خواهرانجمهوری ان هرادموکرات. کنندمی پیروی خارجی سیاست در خاصی اصول

 لیبررال دیردگاه  و دهنردمی تررجی  جنر  بر را دیپلماسی و مذاکر  و هستند طلبجن 

 طبقره ویرژ  اجتمراع  هاىبرنامه اجراى ان دمایت با دموکرات دز . دارند مسائل دربار 

 برابررى تضرمین و بهتر جامعه ایجاد در فدرال ولتد فعال نرقش خرواهان ،مرتوسط و فقیر

 درز  ان اقررلیت  هاىگرررو  و کرارگرى هاىاتحادیه اغلب ،عقید  این به توجه با. است

 داخررل  امنیرت بره معطروف بیررتر هرم درز  امنیت  دیدگا . کنندم  پرتیبان  دموکرات

 همتایران ان کمترر اغلرب ،کرورها دیگر در نظام  مداخله براى آنان تمایل برنابراین. اسرت

 کنتررل و نیسرتمحیط دفرظ دامیان همچنین هادمروکرات. رسدم  نظر به خوا جمهورى

 شررهرها سرراکنان و ننران جرذ  باعر  نرریز نگرر  نوع این که آیندم  شمار به اسلحه

 امرا ؛(159: 1871دارابی،) ندهست کرور داخل  امنیت نگران سایرین ان بیرتر که کسان  شود؛م 

 و ندارنرد چندانی اعتقاد قالب این در صل  امکان و المللبین همکاری به خواهانجمهوری

 بره همچنرین هراآن. دهنردمی قررار خارجی سیاست رأ  در را افزاریسخت هایمکانیسم

 عنوانبره را آن و برود  اعتمرادبی نیز قالب این در همکاری امکان و المللیبین هایسانمان

 نظرامبره  هراآن نگا  اینکه درنهایت. گیرندمی نظر در خود امنیتی منافع پیربرد برای ابزاری

 قالرب در یادشرد  هایمؤلفره. اسرت  رئالیسرتی و بدبینانره کاملاً نگرشی بر مبتنی المللبین
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 تأثیرگرذار ترامرپ دولرت خرارجی سیاست ماهیت در تواندمی عمیقاً خوا جمهوری دز 

 فکررهم برانیگران ورود اسرا  برر بلکره فکری هاینگر  قالب در تنهانه تأثیر این. باشد

 رکرس میرالعنوان بره. برود خواهرد نیرز خرارجی سیاسرت دستگا  به جمهوررئیس جناح

 ان اسرت گرفترهبرر عهد  ترامرپ دور  در را آمریکرا خارجه ونارت مسئولیت که تیلرسون

 .است برخوردار جمهوررئیس با نزدیکی سیاسی نگر 

 ترامرپ دولرت خرارجی سیاست گیریجهت بر که عناصری ترینمهم ان یکی درنهایت

 سیسرتم برر مبتنری متحد ایالات سیاسی ساختار. آمریکاست سیاسی ساختار است تأثیرگذار

 این. است برخوردار اجرایی قدرت بیرترین ان جمهوررئیس آن اسا  بر که است پارلمانی

 بانی را اول نقش خارجی سیاست دون  در بتواند که دهدمی اختیار جمهورئیسر به مؤلفه

 بره خرود خرارجی سیاسرت اهداف راستای در را اقتصادی و نظامی منابع تمام بتواند و کند

 اسا  بر او که نمود مراهد  بو  دور  در توانمی را اختیارات این ان اینمونه. بگیرد کار

 را سرونخانمان جنر  دو آمریکا، امنیت به نسبت تهدید وجود به ر اشا با و خود اختیارات

 هاییمکانیسرم چنرین ان است ممکن نیز ترامپ دولت. انداخت را  به افغانستان و عراق در

 .ببرد بهر  متحد ایالات ملی امنیت راستای در

 دردودی ترا شرد گفته ترامپ دولت خارجی سیاست پیرامون که هاییمؤلفه به توجه با

 خرارجی سیاسرت و برود خواهد چگونه او خارجی سیاست گیریجهت که فهمید توانمی

 شخصریتی هرایویژگی مؤلفره سره. یافت خواهد سوق سمت کدام به دوران این در آمریکا

 درز  خراص هرایویژگی دارد، خرود جایگا  و نقش ان او که برداشتی و تفسیر و ترامپ

 در ترامرپ خودمحروری بررای را نمینره توانردمری آمریکرا سیاسری ساختار و هاجمهوری

 سرمت بره را او و سراند فرراهم الملرلبین نظرام همچنین و خارجی سیاست گیریتصمیم

 ان اینمونره. دهرد سروق مخالفران تنبیه برای سخت قدرت ان گیریبهر  و گراییجانبهیک

 همران ان رامرپت. نمرود مرراهد  ایران با ترامپ برخورد در توانمی را هاییسیاست چنین

 و سراخته ملرزم ایرران کننرد ثبراتبی هایبا سیاسرت مقابله به را خود شدنش کاندید آغان

 قررار خرود اخطرار مورد را ایران هموار  نیز ا ملی امنیت مراور نخستین  فلین تی مایکل
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 یتنبیهر اقردام انجرام خواسرتار بارها ترامپ .(Brian Katulis and Muath Al-Wari,2017) داد

 نیرز ایمنطقره و المللریبین برانیگران سرایر ان و اسرت شرد  ایران اسلامی جمهوری علیه

 .دهند افزایش ایران بر را خود فرارهای که است خواسته

 

 فارسخليج در ترامپ خارجی سياست

 متحرد ایالات خارجی سیاست اصلی اولویت عنوانبه همچنان نیز ترامپ دور  در فار خلیج

 و منرافع بتوانرد ترا گیرردمی کرار به را خود تلا  تمام نیز ترامپ دولت و است شد تعریف 

 مسرائل ان برخری بره اینکره برر علراو  ترامرپ. ببرد پیش را دون  این در آمریکا ملی اهداف

 مررکلات و مسرائل برا دارد توجره آمریکرا بررای آن امنیت و انرژی منابع تأمین مانند قدیمی

 تغییرر نیرز آمریکرا ملری منرافع تأمین آن اسا  بر که است واجهم فار خلیج در نیز جدیدی

 برا مقابلره کررور، ایرن ایهسرته بحر  و ایران مهار داعش، گیریشکل یمن، بحران. یابدمی

 مسرائلی تررینمهم ان منطقه این بر متحد ایالات هژمونی دفظ و انرژی امنیت مقاومت، محور

 مسرائل ایرن اهمیرت. است فار خلیج به نسبت ترامپ خارجی سیاست کنند تعیین که است

 بررای مقصرد نخسرتین عنوانبره را فرار خلیج او که است بود  ددی به ترامپ دونالد برای

 بررای خو  بسیار فرصت یک سفر این ترامپ منظر ان. است کرد  انتخا  خود خارجی سفر

 و کنرد بانسرانی را ا کلیردی متحردین برا خرود ارتبرا  بتواند آن طریق ان تا است آمریکا

. نمایرد تقویت را آن و برداشته گام نیز ایغر  آس در آمریکا رهبری ارتقای جهت در همچنین

 فرار خلیج در ترامپ خارجی سیاست مورد توجه مسائل و هامؤلفه بررسی به بخش این در

 لمسرائ ایرن درل بررای را کره هاییاسرتراتژی تا کنیممی تلا  بعدی بخش در و پردانیممی

 .نماییم است، بررسی ترامپ دولت مدنظر

 

 انرژی امنیت

 خرارجی سیاسرت مرورد توجره هایمؤلفره ترینقردیمی و تررینمهم ان یکی انرژی امنیت

 برره نسرربت آمریکررا خررارجی سیاسررت درواقررع. اسررت بررود  فررار خلیج در متحررد ایالات
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 خرورد گرر   ار فرخلیج انررژی امنیت برای کرور این تلا  با نیادی دد تا فار خلیج

 صرورت قالرب ایرن در نیرز منطقره در کررور این گرایانهسلطه هایتلا  نخستین و است

 طبیعری سریر و انرژی امنیت دفظ نیز ترامپ دولت اولیه تلا  اسا  بر این. است پذیرفته

 درجره در آمریکرا بررای غر  آسیا اساسی اهمیت ترامپ ان نظر. آمریکاست به منابع انتقال

 برر مبتنی من بیزنس یک عنوانبه ترامپ اولویت. است آن اقتصادی اهمیت دلیل به نخست

 فرار خلیج منطقره طورکلیبه و غر  آسیا با رابطه در. است بیرتر اندانپس و کمتر هزینه

 اهمیرت به تاجر یک عنوانبه او. است واض  اولویت این به ترامپ توجه نیز خاص طوربه

 اهمیرت فرار خلیج نفت به متحد ایالات بانار ثبات جهت و است آگا  فار خلیج منطقه

 وابسرتگی اینکره برر مبنری دارد وجرود هرایینگر  اگرچه .(Neginraz,2017: 1-9) دهدمی

 همچنران متحد ایالات که داشت اظهار باید اما است رفته بین ان فار خلیج نفت به آمریکا

 ترأمین منطقره ایرن ان آمریکا نفتی ارداتو اساسی بخش و است متکی فار خلیج نفت به

 فرار خلیج انرژی امنیت را  سر بر را ایگسترد  موانع ترامپ دولت وجودبا این . شودمی

 ایرران، ایهسته برنامه آمریکا، دولت ان نظر. شود دفع موانع این باید است معتقد که بیندمی

 نفرت عظریم درآمردهای ان کره فراطریا هایسانمان ان بسیاری و داعش القاعد ، الله،دز 

 خطررر برره را فرار خلیج انرررژی امنیرت اندشررد  منرردبهر  اخیرر هایدهرره در فرار خلیج

 است محتمل ترامپ دولت برای نمینه این در که سیاستی بنابراین ؛(Doran,2017) اندانداخته

 نظرر بره. کنرد لرهمقاب منطقه هایناامنی با بتواند عربی کرورهای پول طریق ان که است این

 و صرل  جهرت در و نباشد منطقه در جن  یا و رادیکال تغییرات پی در ترامپ که رسدمی

 ورود ان خرود و بفروشد عربی کرورهای به بیرتری هایسلاح تا کندمی تلا  منطقه ثبات

 .(Neginraz,2017: 1-9) نماید جلوگیری هاتنش و جن  به مستقیم

 

   ایران

 نیرز انتخابراتی مبرارنات طرول در کره ترامرپ دولت هایدغدغه ترینیاساس و ترینمهم ان

 برود   مرتر  اقدام جامع برنامه توقف و ایران قدرت مهار بود ورنید  تأکید آن بر هموار 
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 کره اسرت ایرن پی در و است تقابلی و خصمانه کاملاً ایران به نسبت ترامپ سیاست. است

. کنرد تأمین را متحد ایالات ملی منافع است نتوانسته هک دهد نران توافقی عنوانبه را برجام

 را ایرران و است گرفته صورت تاکنون که داندمی توافقی بدترین را توافق این ترامپ دولت

 منرافع به ندن ضربه و منطقه سانیثباتبی دنبال به که کرد  اعلام تروریسم دامی ترینمهم

 دسرتگا  بر او تسلط و ترامپ آمدن کار روی با عدرواق. است آن ایمنطقه متحدان و آمریکا

 دالرت ان کررور ایرن خرارجی سیاسرت کره هستیم این شاهد ما آمریکا، خارجی سیاست

 ایران با اوباما سان  سیاست مخالف ترامپ. رودمی ایران با تقابل سمت به ایران با سان 

 جهرت در آمریکرا قردرت ان اسرتفاد  ایران با مقابله را  تنها که است معتقد شدتبه و بود 

 بره فررار بررای را خرود قوای تمام باید واشنگتن و است ایران خصمانه هایسیاست تغییر

 تقابل بود، کرد  اتخا  را تعاملی سیاست که اوباما بارا  برخلاف ترامپ. بگیرد کار به ایران

 و است نمود  سان  جایگزین ایران برابر در ا خارجی سیاست هدایتگر اصل عنوانبه را

 وجرود به ایران علیه را نظامی و دیپلماتیک اقتصادی، فرارهای ان کمپینی تا است تلا  در

 کره اسرت معتقرد و دانسته ناکارآمد را ایران با گرفتهشکل ایهسته توافق او همچنین. آورد

 غر  آسریا در را خود خرابکارانه هایسیاست همچنان ایران که است شد  باع  توافق این

 واقررع مررورد پررذیر  توانرردنمی متحررد ایالات ان نظررر مسررئله ایررن کرره دهررد ادامرره

 اسرت نمرود  تصادب را جمهوری ریاست پست که نمانی ان ترامپ .(Maloney,2017)شود

. اسرت نمرود  اتخرا  ایهسته توافق و ایران اسلامی جمهوری علیه را تندی مواضع هموار 

 سرانمان نرست در شرکت جهت آمریکا به ظریف جوادمحمد سفر با نمانهم میالعنوان به

 کرررد اعلررام ترامرپ دولررت ا ،سرخنرانی شررروع ان قبرل و پایرردار توسرعه مررورد در ملرل

 دیگرر و ایرران موشرکی برنامره در کره افررادی و ایرانری اشرخاص علیره تران  هایتحریم

 ترامرپ .(SLAVIN,2017) شرد خواهرد وضرع دارنرد شرکت ایهسته هایسلاح هایبرنامه

 نفرع به و جانبهیک کاملاً توافق این و نیست آمریکا نفع به وجههیچبه برجام که است معتقد

 معتقرد ترامرپ اسرا  بر این. کند قدرتمندتر را کرور این است توانسته و است بود  ایران

 در. خواهرد آمریکرا بررای بهتر توافق یک دصول برای ایران با مذاکر  پی در که است بود 
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 یرک ان خرود اظهرارات در متحرد ملرل سرانمان در آمریکرا نمایند   هیلی نیکی رابطه ینا

 او ان نظرر کره آورد میران بره سرخن متحرد ایالات خارجی سیاست برای «جدید واقعیات»

 برجرام ان خرروج پری در متحرد ایالات او ان نظرر. شود کار برد  به برجام جایبه تواندمی

 تا کرد مطرح را مختلفی دلایل او. است برجام برای جایگزین توضعی یک پی در اما نیست

 انجملره. دهد ارتبا  ایهسته مسئله با را هاآن بتواند طرفی ان و دهد قرار تنگنا در را ایران

 آن موشرکی آنمایررات و نقا  دیگر و سوریه در ایران اقدامات ایران، گذشته بد رفتارهای

(ASHFORD,2017). بیرانگر کنردمی مررخص را ترامرپ دولرت مواضع که هیلی اظهارات 

 ایرران اسرلامی جمهروری برر خروا جمهوری دز  هایخواسته تحمیل برای آمریکا تلا 

 .است

 اسرت آن ایمنطقره قدرت مهار ایران با رابطه در ترامپ دولت اصلی هدف کهانآنجایی

 بره. کنرد نقر  است قابلمت سود بر مبتنی که توافقی عنوانبه را برجام که است طبیعی لذا

 آن خرابکارانه رفتار ایران اساسی مرکل که است معتقد ترامپ دولت که است خاطر همین

برر . است تهدیدآمیز و خطرنا  موشکی هایآنمایش و تروریسم ان دمایت مانند منطقه در

 نایررا موشکی آنمایش ان انجامپس  سابق ملی امنیت مراور فلین مایکل که بود اسا  این

 آنمایررات نمینره در ایرران را علیره تندی اتهامات عرف، ان خارج ایبیانیه در ما بهمن در

 مطررح متحردانش و آمریکا منافع تهدید و منطقه در کنند ثباتبی رفتار تروریسم، موشکی،

 مرا امرون ان: گفت و دانست ملل سانمان 1181 قطعنامه نق  را موشکی آنمایش وی. کرد

 خرود سخنرانی در ترامپ اما ؛(159-153: 1875فرام، یزدان) دهیممی اخطار ایران هب رسمی طوربه

 که کرد اتخا  ایهسته توافق و ایران علیه را تندی موضع نیز ملل سانمان عمومی مجمع در

 آینرد  در را ایرران بره نسربت ترامرپ خارجی سیاست مبانی سخنرانی این رسیدمی نظر به

 و خوانرد آمریکرا «شرمساری مایه» را ایهسته توافق سخنرانی نای در ترامپ. دهدمی شکل

 مرا» کره کررد تأکیرد همچنین او «.ایمنرنید  توافق این دربار  را آخر درف هنون» که گفت

ای هسرته برنامره یرک سراخت برای باشد پوشری اگر بمانیم، پایدار توافقنامه به توانیمنمی

 همره کره اسرت آن وقرت کره کررد بیران تهرران هایسیاست ان انتقاد ضمن ترامپ «.است
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 تروریسرم ان دمایرت بره بکررد، دست خود رو  ان که بخواهند ایران دولت ان کرورها

 .(1871فارسی، سیبیبی) بگذارد ادترام همسایگانش دقوق به و دهد خاتمه

 اسرتراتژی چهرار ایرران اسلامی جمهوری مقابل در ترامپ که رسدمی نظر به طورکلیبه

 هااسرتراتژی ایرن. کرار گیررد به را هاآن ان یک هر است ممکن که دارد رو پیش را لمحتم

 و رژیرم تغییر منطقه، در ایران نفو  کریدن چالش به ایران، علیه هایتحریم استراتژی شامل

 اسرلامی جمهروری علیره هراتحریم افزایش یا انسرگیری استراتژی. است بیرتر هایتحریم

 نیرز درگذشرته کره است سیاستی است کرد  تأکیدبر آن  شدتبه نیز مپترا دولت که ایران

 نظرامی برخرورد بره کره نظرامی اسرتراتژی. بود شد استفاد   ایران علیه متحد ایالات توسط

 کره دارد کمری ادتمرال و اسرت ضرعیف بسیار ایگزینه دارد، اشار  ایران با آمریکا مستقیم

 توسررط معمولرراً کرره رژیررم تغییررر سیاسررت. نرردک اسررتفاد  گزینرره ایررن ان ترامررپ دولررت

 به او و باشد ترامپ دولت اصلی مورد توجه است ممکن شودمی پیگیری خواهانجمهوری

 در ایرران با نفرو  مقابله استراتژی درنهایت. برآید استراتژی این تحقق پی در مختلفی طرق

 کره مسرائلی تررینمهم ان یکری و بود خواهد ترامپ خارجی سیاست اولویت در نیز منطقه

 ایرران با نفو  مقابله بح  داد قرار مورد توجه نیز فار خلیج دون  به خود سفر در ترامپ

 .است بود  منطقه در

 

 یمن

 هایقردرت نقرش دلیرل بره کره است ترامپ دولت مورد توجه مسائل انجمله یمن بحران

 برخروردار اساسری میتریاه ان آمریکرا برای آن در سعودی عربستان و ایران مانند ایمنطقه

 بره آن مخالفران و آمریکرا متحدین بین دیگری درگیری صحنه نیز یمن ترامپ، برای. است

 و مخالفین بین که است هاییگیریجبهه ان اینمونه نیز بحران این او ان نظر و آیدمی شمار

 نگرا  برا اقعدرو یمن بحران به ترامپ نگا . است برقرار سوریه در آمریکا ایمنطقه موافقین

 کره اسرت معتقرد سرعودی دولرت آن اسرا  برر که است همخوان کاملاً سعودی عربستان

 لرذا و برآمرد  کررور ایرن سرانینراامن و دکومت نابودی پی در یمنی مخالفین و القاعد 
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 بره نسربت عربسرتان سیاست پنهان نوایای اما کند؛ دفاع یمن دکومت ان تا دارد تلا  عربستان

 کررور ایرن در هرادوثی آمدن کار روی ان که گیرد کار به را خود تلا  تمام که است این یمن

 ان و آورد  وجرود بره را هرادی منصرور رهبرری بره سنی موافق دکومت یک و کند خودداری

 خرود تلرا  تمام نیز ترامپ دولت لذا. آورد عمل به خودداری منطقه این در ایران نفو  هرگونه

 ترامرپ ان نظرر چراکره شرود پیررون یمرن بحرران در سعودی تانعربس تا است گرفته کار به را

 .(Brendan Dougherty,2017) آمریکاسرت پیرونی درواقع مخالفینش مقابل در کرور این پیرونی

 و سرویک ان سرعودی عربسرتان بره تسرلیحات فرو  طریق ان تا است کرد  تلا  ترامپ

 فرراهم یمرن در را سعودی عربستان پیرونی نمینه دیگر سویی ان نظامی هایعملیات انجام

 در ایرران نفرو  کراهش برای را نمینه سعودی عربستان پیرونی ضمن طریق این ان تا ساند

 ان شردتبه سرعودی عربسرتان ماننرد نیرز ترامرپ که است اسا  بر این. ساند فراهم یمن

 برر ایرن اسرا . اسرت یمرن دکومت بر او تسلط خواهان و کندمی دمایت هادی منصور

 برا همکراری طریرق ان بتواند تا است داد  انجام هادی منصور با را مذاکراتی هموار  مریکاآ

 آمریکرا سرفیر تولر، متیو راستا این در. گرداند مسلط یمن اوضاع بر را او سعودی، عربستان

 ربره عبرد برا دیردارهایی مرنظم صورتبه متحد ایالات دولت که است داشته اظهار یمن در

 داعرش علیه جن  همچنین و القاعد  علیه جن  در ما پیمانهم و دوست که هادی منصور

 بررسری بره دولرتش و هادی با منظم هاینرست این در ما و کندمی برگزار است، یمن در

 .(1871دانرجو، خبرگزاری) پردانیممی یمن در اوضاع

 هرایگررو  وجود است شد  ترامپ دولت برای یمن اهمیت به منجر که دیگری مسئله

. یابرد تسلط یمن سرنمین ان بخری بر است توانسته که است القاعد  خصوصبه تروریستی

 طریرق ایرن ان ترا ببررد برین ان یمرن در را القاعرد  گرو  که است این پی در ترامپ دولت

 برود  اسا  بر این. نماید دفع را انرژی به مربو  تهدیدات ویژ به و منطقه امنیتی تهدیدات

 کررد  صرادر ژانویره مرا  در را القاعرد  نابودی جهت یمن به دمله دستور ترامپ که است

 ترامرپ دونالرد کره برود نظرامی عملیرات اولین یمن مرکز در البیضاء منطقه عملیات. است

 توسرط ژانویره 17 رون در عملیات این. است کرد  صادر را آن دستور آمریکا جمهوررئیس
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 نظرامی عملیرات نخسرتین و شرد انجام و نمینی یهوای دریایی، ویژ  وادد نیروهای نفرات

 همچنرین. اسرت برود  ترامرپ دونالرد جمهروری ریاست دور  در متحد ایالات مرنیبرون

 در هروایی دمله 91 ددود مار  ما  در ترامپ دونالد فرماندهی تحت متحد ایالات ارتش

 1111 سال در آمریکا دملات تعداد برابر دو ان بیش دملات ان میزان این که داد انجام یمن

 بره همچنران مرا: کره اسرت داشته اظهار رابطه این در پنتاگون سخنگوی. است بود  میلادی

 ایرن برردن برین ان منظوربره دملرات ایرن و دهیممی ادامه یمن در القاعد  علیه دملاتمان

 .(Buncombe,2017)اسرت متحد ایالات برای مهمی بسیار تهدید که است تروریستی سانمان

 کررتار دلیرل بره اوبامرا کره پرذیرفت صورت دالی در جدید دولت قالب در آمریکا دمله

 کراهش شردتبه یمن به را آمریکا دملات دامنه بود پذیرفته صورت یمن در که غیرانسانی

 برر تأکیرد و یمرن بحرران بره نسربت او خصرمانه نگر  بیانگر ترامپ اقدام این. بود داد 

 آمریکرا دمله که داشت توجه مسئله این به باید البته. است انبحر آمیزمخاصمت وفصلدل

 پذیرفتره صورت القاعد  با مقابله با هدف آمریکایی مقامات اظهارت طبق اگرچه که یمن به

 آمریکرا تلرا  بر مبتنی که باشدمی نیز تریمهم و پنهان اهداف دارای دملات این اما است

 ایرن در ایرران نفرو  ان جلوگیری همچنین و نیم در سعودی عربستان نظامی برتری جهت

 .است یمن در ترامپ دولت بلندمدت هدف مسئله این. است منطقه

 

 سوریه

 و پیچیردگی نروعی برا را متحرد ایالات اسرت، گرفتهشکل اوباما دور  در که سوریه بحران

 دولرت بررای آن عواقرب و نترایج کره است کرد  همرا  ا خارجی سیاست در سردرگمی

 و ایرران نفرع بره سروریه سیاسری و نظامی میدان داضر دال در. است ناگوار بسیار امپتر

 منراطق ان بسریاری برر اسرت توانسرته نیرز سروریه دولرت و اسرت تغییرر درال در روسیه

 31 برر تقریبراً داضر دال در سوریه دولت کارشناسان، اظهار طبق. یابد تسلط ا سرنمینی

 در او سیاست که است داشته اظهار اینکه رغمبه ترامپ دولت. دارد کنترل سرنمینش درصد

 نظرر بره و ببررد پیش ان را کاری نتوانسته عملاً اما بود خواهد اوباما ان متفاوت کاملاً سوریه
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 دچرار نمینره ایرن در ترامپ و است نامرخص همچنان سوریه قبال در او سیاست رسدمی

 برا مقابله و اسد برداشتن میان ان هسوری در ترامپ اصلی هدف. است شد  سردرگمی نوعی

 این به یافتن دست اما است مقاومت محور بردن بین ان درنتیجه و کرور این بر ایران تسلط

 ا انتخابراتی تبلیغات در که رسدمی نظر به چیزی آن ان دشوارتر بسیار ترامپ برای اهداف

 که است کار برد  به را مختلفی هایاستراتژی سوریه با رابطه در ترامپ. کردمی تأکید آن بر

 روسریه برا مرذاکر  بره متمایل طرفان یک  او. دارد اشار  بحران دل برای او سردرگمی به

 اقردامات طرفری ان یابرد، دسرت آمیزمسرالمت اینتیجه به بتواند طریق این ان تا است بود 

 و دمایرت اسرد جیخرار و داخلری مخالفین ان و است کار برد  به اسد علیه را لانم نظامی

 .است کرد  تجهیز را هاآن

 بررای را نمینره کررور، ایرن اقنراع و روسیه با مذاکر  طریق ان داشت تلا  ابتدا ترامپ

 دولرت برا را مرذاکراتی منظرور به این و ساند فراهم سوریه بحران آمیزمسالمت وفصلدل

 و آمریکا خارجه رایون لاوروف، و تیلرسون رکس ابتدا مسئله دل جهت. داد انجام روسیه

با ایرن . یابند دست دلخوا  نتیجه به طریق این ان تا دادند انجام را مذاکراتی مجموعه روسیه

 در را روسریه نتوانسرت آمریکرا دولرت و نرسرید اینتیجه به طرف دو بین مذاکرات وجود

 ماتاقردا گرفرت تصمیم ترامپ مذاکرات شکست با لذا. نماید ترغیب خود اهداف راستای

 ان پرس آوریرل 0 در ترامرپ کره برود اسا  بر این و دهد انجام سوریه علیه را تریجدی

 ادلرب، اسرتان ان اینادیره شریخون، خان به شیمیایی اتهامات دمله ان هاییگزار  شنیدن

 کررد  تغییرر بسریار اسرد و سوریه به نسبت من نگر : گفت سوریه، غربی شمال در واقع

پرس  سراعت 91 ان کمتر. شد اسد برار دکومت علیه تریسخت اقدامات خواستار و است

 دریرایی نیرروی کررد، صرحبت اسرد بررار علیره ترسخت اقدامات مورد در ترامپ ان آنکه

 برود شریمیایی دملره مررکو  منبرع کره سوریه هوایی پایگا  علیه را کرون موشک آمریکا

 یرک بتواند که بود این لاتدم این ان ترامپ اصلیهدف  .(O'CONNOR,2017) کرد پرتا 

 میررژ و اردن برا بتوانرد طریرق ایرن ان کره کنرد ایجراد سروریه جنرو  در را امرن منطقه

 بررای نیرز را پروانممنروع منطقره یک همچنین و باشد داشته بیرتری همکاری یستیونیصه
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 سرانیآمراد  برای را امن منطقه یک تواندمی اقدام این. آورد وجود به سوریه به ندن ضربه

 منطقره بره نسربت منطقره ایرن مزیرت و سراند فراهم آمریکا طرفدار نظامیشبه نیروهای به

 آن در ترکیره دولرت اسرت، دور کردهرا مسئله ان منطقه این در که است این سوریه شمالی

 قسرمت در که است دالی در این. است فارغ نیز روسیه نظامی دضور ان و ندارد دضوری

 سروریه در صحنه تواندمی بهتر متحد ایالات که دارند قرار یستیونیصه میرژ و اردن جنوبی

 برای توجهیقابل  نتیجه نیز ترامپ اقدام این .(Rabinovich,2017) باشد داشته تعامل هاآن با

 را برترر دسرت سوریه در اندتوانسته همچنان سوریه و ایران و است نداشته دنبال به آمریکا

 .باشند داشته

 مکانیسرم نیز مخالف هایدولت همچنین و داخلی مخالفین شامل اسد مخالفین به کمک

 مخرالف کررورهای ان ترامرپ. اسرت شد  کار برد  به ترامپ توسط که است بود  دیگری

 طریرق ایرن ان تا کندمی دمایت دارد قرار سعودی عربستان هاآن رأ  در که سوریه دولت

 هایقردرت تررینمهم ان سرعودی عربسرتان. هردد قرار فرارتحت  را اسد دکومت بتواند

 هراگرو  ایرن ان مختلفی طرق به و پرداندمی مخالف هایگرو  تقویت به که است ایمنطقه

 سعودی دولت با ا خاورمیانه سفر در ترامپ که مسائلی ترینمهم ان یکی. کندمی دمایت

 ریرا  و واشرنگتن برین دوجانبره همکاری ضرورت و سوریه بحران نیز گذاشت میان در

 ایجراد آمریکرا و عربسرتان همکراری موضروعات ان یکری. است بود  آن وفصلدل جهت

 هاتروریسرت ان را لانم هایدمایت بتوانند طریق این ان تا است بود  سوریه در امن مناطق

 آمریکرا توسط که امن منطقه طرح ان شدتبه سعودی دولت. آورندعمل  به اسد مخالفین و

 .(1875تودی، پار ) است کرد  دمایت بود د شمطرح 

 برا رابطره در را شد اشار  آن به بالا در که ایچندجانبه هایمکانیسم ترامپ اینکه رغمبه

 در را جرامع و مررخص اسرتراتژی یرک است نتوانسته گا هیچ اما است کار برد  به سوریه

 سیاسری مقامرات و لیلگررانتح جانرب ان هم خاطر همین به. گیرد پیش در بحران این قبال

 ان کره تحلیلری طی  «کیتو» مؤسسه میالعنوان به. است شد واقع  مورد نقد شدتبه آمریکا

 درگیرری بره اوباما برخلاف ترامپ که داردمی اظهار است داشته سوریه در ترامپ استراتژی
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 کررور ایرن در را بیررتری نظرامی نیروهای و آورد روی سوریه در بیرتری تقابلی اقدام و

 سوریه در اسد هوایی پایگا  نظامی، اقدام یک طی او همچنین. است داد  قرار مورد استفاد 

 مرورد دملره است داشته نقش سوریه مردم به شیمیایی دمله در پایگا  این اینکه اتهام با را

 سروریه در یکپارچره استراتژی یک و مرخص برنامه یک فاقد ترامپ اقدامات اما قرار داد؛

 نیرز او بنرابراین نماید؛ تحصیل را متحد ایالات اهداف است نتوانسته نیز او اقدامات و است

 سروریه در آمریکرا اصرلی هردف بره یرافتن دسرت جهرت مرخص استراتژی یک نیانمند

 .(Ashford,2017)است

 

 مقاومت محور

 آن برردن برین ان و مقاومت محور با مقابله غر  آسیا، عرصه در ترامپ دولت اصلی تلا 

 تسرلط بررای را نمینره منطقره، در آمریکرا مخرالفین نرابودی ضرمن طریرق این ان تا است

 مقاومرت درون  کررور چهرار همره برر ترامپ دولت. ساند فراهم کرور این قیدوشر بی

 ایرران اسرلامی جمهروری مقاومرت، محور مبنای و اسا  ترامپ، ان نظر. است کرد  تمرکز

 نرابودی نمینره بتروان طریق این ان تا شود قطع اللهدز  و وریهس با ارتباطش باید که است

 ای،هسته توافق ان گیریکنار  با که دارد تلا  ترامپ. برد بین ان را ضدآمریکایی محور این

 کررورهای برا همکراری طریرق ان و سراند فراهم را آن انزوای درنتیجه و ایران تنبیه نمینه

 هاسرخنرانی در بارها او. بپرداند ایران بیرتر تضعیف به سعودی عربستان خصوصبه منطقه

 امنیرت مخرل و تروریسرم درامی ایران که است داشته اظهار ایران به نسبت خود مواضع و

 ترامرپ. شرود متوقرف کرور این ایهسته فعالیت و موشکی آنمایرات باید و است منطقه

 تجراون باید ما که بود گفته رانخبرنگا به سفید کا، در ارتش ارشد رهبران با دیدار ان پیش

 را ایهسرته نامرهموافقت روح ایرران چراکره. کنیم متوقف را ایهسته هایطلبیجا  و ایران

 مرورد در را جرامع و مررخص اسرتراتژی یرک است کرد  تلا  ترامپ. است نکرد  دفظ

 سرفید، کا، یسخنگو. ببرد بین ان را مقاومت محور اسا  و مبنا بتواند تا گیرد کار به ایران

 محرور نرابودی بررای تلا  و ترامپ دولت ایرانی ضد هایتلا  مورد در نیز  سندرن سارا



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 0111 پاییز، 11 شمار  ،پنجمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 11

 

 ایرران برا مقابله چگونگی مورد در جامع استراتژی یک ترامپ که است کرد  تأکید مقاومت

 کررد خواهرد دمایرت تلرا  ایرن ان او سرر پرت متحد تیم یک و کرد خواهد را پیرنهاد

(dennis,wadhams,2017). هایبرنامره تررینمهم ان نیرز اسد نابودی و عراق دولت بر تسلط 

 تلرا  آمریکرا کره اسرت بود  دلیل همین به و است بود  مقاومت دلقه قطع جهت ترامپ

 عراق با ایران عمیق روابط ان عراق در آمریکا نظامی نیروهای تقویت طریق ان تا است کرد 

 در دردالررعبی رشرد هراآمریکایی ان نظرر. آورد عمل به جلوگیری الرعبیدرد ویژ به و

 بررای را نمینره و برود  مقاومرت محرور اتصرال دلقره کننرد تقویت تواندمی درواقع عراق

 را ایرران ترا اسرت کرد  تلا  ترامپ. ساند فراهم عراق در دیگر اللهدز  یک گیریشکل

 یرک عنوانبره نیرز داعش ضد ائتلاف ان و دهد جلو  عراق برای اساسی تهدید و خطر یک

 ترامرپ ان نظرر کره اللهدز  تضعیف درنهایت. کند استفاد  عراق در بیرتر نفو  برای ابزار

 بررای آمریکا دولت اهداف ترینمهم ان نیز شودمی محسو  منطقه در ایران عملیاتی بانوی

 لبنران هاللدز  مورد در خبری کنفرانس یک در ترامپ. است مقاومت محور به ندن ضربه

 دنبرال به اما کندمی معرفی لبنان ملی منافع مدافع عنوانبه را خود اللهدز  که داشت اظهار

 بره منطقه همه و لبنان مردم و لبنان دولت برای تهدیدی اللهدز . است ایران و خود منافع

رژیرم  برا جنر  بره تواندمی که است خود نظامی تجهیزات تکمیل دال در و آیدمی شمار

 بره ایرران هرایدمایت با اللهدز  که است کرد  تأکید همچنین او. شود منجر یونیستیصه

 .(1871خواجوئی،) نندمی دامن سوریه در انسانی فاجعه

 

 رژیم صهیونیستی از حمایت

 و دارد نتانیرراهو و رژیررم صهیونیسررتی بررا نزدیکرری بسرریار ارتبررا  ترامررپ اوبامررا، برخلراف

 رژیرم صهیونیسرتی هراینگر  ترأثیر تحرت نیرادی دد تا منطقه به نسبت او هایسیاست

 بررای را نمینره و کنرد ترأمین منطقره در را رژیم صهیونیسرتی منافع تا دارد تلا  او. است

رژیرم  ملی امنیت طریق این ان تا ساند فراهم رژیم صهیونیستی و اعرا  بین بیرتر نزدیکی

رژیررم  ان بارهررا ا انتخابرراتی مبررارنات طررول در ترامررپ. نمایررد تضررمین را صهیونیسررتی
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 او سرسرخت دامیران ان نیز رژیم صهیونیستی ونیرنخست و بود کرد  دمایت صهیونیستی

 یک را نتانیاهو و خواند  «رژیم صهیونیستی بزرگ طرفدار» را خود ترامپ. بود انتخابات در

 بره فرسر ان پس و فوریه 15 در او دولت خاطر همین به. است دانسته «بزرگ ونیرنخست»

 منطقره مسائل پیرامون تا داد ترتیب نتانیاهو با را دیداری فرصت، اولین در سعودی عربستان

 و کررد  دمایرت رژیرم صهیونیسرتی ان شردتبه دیدار این در ترامپ. برسند نظر اتفاقبه 

 ایرن در همچنرین ترامرپ. اسرت شد  فلسطین و رژیم صهیونیستی صل  پیررفت خواستار

 و مندمعلاقه شما با نزدیک همکاری به» که داشت اظهار رژیم صهیونیستی مقامات به دیدار

 در نیرز رژیرم صهیونیسرتی ونیرنخسرت «نتانیراهو بنیرامین» .«کررد خواهیم دمایت شما ان

 رویردادی» را آمریکرا جمهروریرئیس سرفر ترامپ، دونالد ان استقبال آیین در خود سخنان

 درائز نتانیراهو هرم و ترامرپ بررای هرم سفر این در که یامسئله .(1871ایلنا،) نامید «تاریخی

 جوییچرار  درل بره نیز نمینه این در کرور دو هر رهبر که است ایران مسئله بود ، اهمیت

رژیرم  ونیرنخسرت نتانیراهو کره برود دردی ترا مبادیرات ایرن در ایران اهمیت. پرداختند

 هماهنگی جهت در تا کرد واستدرخ آمریکا ملی امنیت مراور فلاین مایکل ان صهیونیستی

رژیرم  برا ایرران ایهسرته توافرق برا مقابلره هرایرا  و منطقره در ایران علیه هاییاستراتژی

 ترا رژیرم صهیونیسرتی ان ترامرپ هرایدمایت .(S. Indyk,2017) کند همکاری صهیونیستی

 بررا مقابلرره مررورد در متحررد ملررل سررانمان قطعنامرره ان شرردیداً او کرره اسررت بررود  درردی

رژیرم  ان بیررتر دمایرت بره متعهرد و است کرد  انتقاد رژیم صهیونیستی هایسانیهر ش

 کررد  انتخرا  رژیرم صهیونیسرتی در را سفیری نیز راستا این در و است شد  صهیونیستی

 .(Kleber,2017)کنردمی دمایرت مسکونی واددهای این بیرتر وسانهایساخت ان که است

 او کره اسرت برود  اهمیت دائز ترامپ برای ددی تا ستیرژیم صهیونی و فلسطین مسئله دل

 مرراور  کوشرنر کوری جَرِد آن امنیت تأمین و رژیم صهیونیستی مرکلات به دادن پایان برای

  گرینبلرات جیسرون همررا  بره کنردمی عمرل هیدر سا دیپلمات یک عنوانبه را که خود ارشد

رژیرم  دولتی مقامات با را لانم مذاکرات ات است فرستاد  رژیم صهیونیستی به ا ویژ  نمایند 

 درل بنرابراین ؛(Jerusalem Post,2017) دهنرد انجام فلسطین مقامات نمایندگان و صهیونیستی
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 ایمنطقره خرارجی سیاسرت رأ  در غر  آسیا در رژیم صهیونیستی مرکلات و معضلات

 رژیرم صهیونیسرتی یروننخسرت نتانیاهو ان شدتبه نیز نمینه این در او و دارد قرار ترامپ

 .پذیردمی تأثیر

 

 آمریکا سیطره پرتو در فارسخلیج امنیت

 ترامپ خارجی سیاست مبنای و اسا  آمریکا رهبری و هژمونی بقای و منطقه امنیت دفظ

 دولرت خرارجی سیاسرت اساسری اهرداف ان مسئله این. است فار خلیج دون  به نسبت

 لایتغیر و ثابت اهداف ان درواقع و است بود  نیز  متحدایالات قبلی جمهور رؤسای و اوباما

 نیروهرای خروج با و سرد جن  ان پس که آمریکا. شودمی محسو  فار خلیج در آمریکا

 دارد تمایرل است، دید  منطقه امنیت و نظم دافظ یگانه عنوانبه را منطقه، خود ان انگلیسی

 خرودداری آن خوردن همبه ان و ندک دفظ فار خلیج در را آمریکایی نظم این همچنان که

 اسرتراتژیک اولرویتی ان نیرز ترامرپ دولرت بررای منطقره امنیرت دفظ دلیل همین به. کند

رژیرم  بحرران درل بررای تلرا  فرار ،خلیج دون  کرورهای به او سفر. است برخوردار

 در نیز ایران مسئله به پرداختن همچنین و سوریه و یمن بحران دل فلسطین، و صهیونیستی

 وارد ترامرپ بره نیرادی انتقادات نمینه این در البته. است پذیرفته صورت هدف این جهت

 ترامرپ کره معتقدنرد آمریکرایی کارشناسران و هاجناح سیاسی، مقامات ان بسیاری و است

 رهبرری توانردنمی او و باشرد خطرنرا  جهان بر آمریکا امپراتوری بقای برای است ممکن

 ترامپ که هستند مسئله این نگران شدتبه آمریکایی مقامات. کند ظدف درستیبه را آمریکا

 دیپلمرات  کراکرر رایران میرال عنوانبره. کنرد ادار  را المللریبین مسرائل خواهدمی چگونه

 جهرانی ومررجهرج بره اسرت ممکن ترامپ سیاست که داردمی اظهار نمینه این در معروف

 و آمریکاسرت رهبرری دفرظ نیز ترامپ تلا  متما وجودبا این  .(HUNT,2017) شود منجر

. اسرت برخروردار ایویرژ  اهمیرت ان ترامرپ بررای فرار خلیج سیاسرت، این پیربرد در

 عربری کررورهای بره او سرفر با منطقه در آمریکا رهبری دفظ برای ترامپ تلا  نخستین

 برا فرسر این در او که روابطی و هانرست مجموعه در. پذیرفت صورت فار خلیج دون 
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 آمریکرا، امپراتروری و منطقه امنیت دفظ جهت در تا کوشید داشت، عربی کرورهای سران

 رفرع ضمن کرورها این با همکاری طریق ان و نمود  بررسی را منطقه مرکلات و معضلات

 در کره مسرائلی مجموعره. نماید تحمیل عر  بر جهان را خود رهبری بتواند معضلات این

 :  است نیر موارد شامل بود مریکاآ مورد توجه روابط این

 را  سرر برر جدی مانع یک و کندمی تهدید را منطقه ترامپ ان نظر که ایمسئله نخستین

 و سروریه بحرین، یمن، در که است ایران دولت شودمی محسو  منطقه بر آمریکا هژمونی

 وجرود د القاعر و داعرش جانرب ان که است امنیتی تهدیدات بعدی مسئله. دارد نفو  عراق

 ایمنطقره و محلری نیروهرای و آمریکرا نظرامی قردرت ان گیریبهر  آن با مقابله را  و دارد

 برا ترامپ تعامل در که است عناصری ان دیگر یکی نیز یمن و سوریه وضعیت تیبیت. است

 هرایدولت در ثبرات ایجراد بررای هاییطرح درنهایت و است بود  مدنظر عربی کرورهای

 رهبرری مسرئله در را آن ترامرپ کره اسرت برود  مسائلی ترینمهم ان نیز منطقه ورشکسته

 .(Pletka,2017) است داد  قرار مورد توجه فار خلیج بر آمریکایی

 

 راهبرد

 در اهردافش بره دستیابی و ایمنطقه معضلات و مرکلات وفصلدل منظوربه ترامپ دولت

 برود  مربهم بسیار البته که است کار برد  به را هااستراتژی ان ایمجموعه فار ،خلیج دون 

 منتقردان ان بسیاری هم دلیل همین به. است نبود  برخوردار لانم یکپارچگی و انسجام ان و

 سیاسرت اهرداف بره یرافتن دسرت برای مرخص استراتژی یک فاقد او که معتقدند ترامپ

 ترامرپ وجرودایرن با . است نیافته دست نمینه این در لانم اجماع به هنون و است خارجی

 بره طریرق ایرن ان ترا اسرت گرفته پی در فار خلیج دون  در را هامکانیسم ان ایمجموعه

 هامکانیسرم ایرن بررسی به ادامه در. یابد دست منطقه قبال در خود خارجی سیاست اهداف

 .پردانیممی
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 ایمنطقه متحدان با ائتلاف و اتحاد

 توسرط کره اسرت برود  هاییمکانیسرم آشکارترین ان ییک ایمنطقه متحدان با سانیائتلاف

رژیرم  و عربری کررورهای نیرز سرانیائتلاف ایرن در و اسرت شرد  گرفتره کرار به ترامپ

 ترامرپ آمردن کرار روی ان عربری کرورهای سران. اندداشته را نقش ترینمهم صهیونیستی

 کررورها ایرن همکاری با ایمنطقه سانیائتلاف به شدتبه او چراکه اند،بود  خرنود بسیار

 دقروق مسرائل و دموکراسری پیرامرون عربری جامعه نقدبه  که اوباما برخلاف و بود  معتقد

 مبنرای را آن و دانسرته اهمیرت دائز را اقتصادی و امنیتی مسائل ترامپ پرداخت،می برری

 ربی،ع کرورهای به سفر طی ترامپ اسا  بر این. داندمی عربی کرورهای و آمریکا تعامل

 تررینمهم عربی ناتوی ترکیل که ساخت فراهم را ایمنطقه سانیائتلاف هاینمینه نخستین

 ان کنردمی تلرا  کره اسرت ایمنطقه امنیتی ائتلاف یک درواقع عربی ناتوی. است آن نمود

 نمینره دهنردمی انجام آمریکا هدایت و رهبری با و عربی کرورهای که سانوکارهایی طریق

 عملیراتی برانوی کره سرعودی بر عربستان علاو . ساند فراهم ایمنطقه سانیتامنی برای را

 کررورهای تررینمهم ان نیرز اردن و مصرر عربری، متحد  امارات آید،می شمار به طرح این

 اصرل سره بیرانگر درواقع عربی ناتوی بح . بود خواهند امنیتی ائتلاف این در کنند شرکت

 ان دمایرت. اسرت مروارد ایرن شامل که است مپترا خارجی سیاست چهارچو  نخستین

 مرراغل ایجاد و متحدان دو  به سانیامنیت مالی هزینه بار تغییر منطقه، بر آمریکا رهبری

 ائتلراف ایرن در ترامرپ .(Rogin,2017) سرنگین هایاسلحه فرو  طریق ان کرور داخل در

 سیسری ان شردن بره انعربسرت پادشراهی کنار در و بود  قائل خاصی اهمیت نیز مصر برای

 تقویرت منطقره در را مصرر -اردن محور تا است آن دنبال به واشنگتن. است کرد  دمایت

 دسرت بره آمریکرا جدیرد دولرت دیدگا  اسا  بر را خاورمیانه تحولات عمل ابتکار تا کند

 ترامپ شخصیتی فردمنحصربه هایویژگی که است داشته اظهار مقابل، در نیز سیسی. گیرند

 کنرار در برا قردرت تروریسرم برا مقابلره نمینه در که است داشته ابران و کندمی ایشست را

 روابرط رونرد بهبود بیانگر یکدیگر ان سیسی و ترامپ تمجید و تعریف. بود خواهد آمریکا

 مررکلاتی برا «اوبامرا برارا » جمهوری ریاست دور  جریان در که است واشنگتن و قاهر 
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 جایبره که بود کرد  تبدیل آمریکا خرمگین پیمانانهم ان یکی به را مصر و بود شد  همرا 

 ائتلراف در مصرر اهمیت بیانگر مسئله این .(1: 1871بخا،،) بود آورد  روی روسیه به واشنگتن

 ائتلراف در نیرز عربری متحرد  امارات و اردن بحرین، مصر، بر علاو . است ترامپ ایمنطقه

 و عربری متحرد  امرارات به خود سفر در ترامپ. اند کرد ایفا اساسی نقری ترامپ ایمنطقه

 برا آمریکرا برین روابرط و هراهمکاری میزان تا کرد  تلا  ناید بن محمد شیخ با دیدار در

 منطقره، در ایرران برا نفرو  مقابلره پیرامرون نیز ناید شیخ با ترامپ. دهد گستر  را امارات

 هرایهمکاری توافقنامره طررف دو ینبر و کررد مرذاکر  القاعد  همچنین و داعش با مبارن 

 را بیرتری نظامی نیروهای که دهدمی اجان  آمریکا به توافقنامه این. گردید منعقد نیز دفاعی

 تررینمهم ان یکری نیرز اردن .(CAFIERO, KARASIK,2017) نمایرد مسرتقر کررور این در

 برا جرواریهم و سروریه بره نزدیکری دلیل به اردن کرور. است مذکور ائتلاف در بانیگران

 دولرت خراطر همرین بره و اسرت برخروردار اساسی اهمیتی ان ترامپ برای مقاومت محور

 که نرستی طی ترامپ. دهد گستر  اردن با را ا امنیتی روابط تا است کرد  تلا  آمریکا

. ورنیرد تأکیرد ایمنطقه مسائل دل در اردن نقش به نسبت بود، کرد  برقرار اردن پادشا  با

 وقوع ان پس اوباما دولت تفکر. است توجهقابل  جدید ائتلاف در نیز بحرین نقش تدرنهای

 دقروق رعایرت جهرت آن دکومرت به فرار بحرین، به میلادی نسبت 1111 سال تحولات

 محرور برا مقابلره جهرت ترامرپ امرا بود؛ کرور این به تسلیحاتی هایکمک کاهش و برر

 آل و اسرت کررد  دران بحررین سرویبه یدوسرت دسرت ایران اسلامی جمهوری و مقاومت

 قبلری دولرت برر را او و اوبامرا ترا بیندمی ترامپ با را بیرتری مرتر  هاینمینه نیز خلیفه

 .دهدمی ترجی  آمریکا

 مبرانی عنوانبره کره مهرم اجلرا  سره در همچنرین هردفش تحقرق راستای در ترامپ

 اجلرا  شرامل اجلرا  هسر ایرن. کررد شررکت شروندمی محسو  ایمنطقه سانیائتلاف

-اسرلامی-عربری اجلرا  و آمریکرایی-خلیج عربی کرورهای اجلا  آمریکایی،-سعودی

 ایمنطقره ائتلراف دملره نرو . برود جهران مسلمان و عر  کرور 51 دضور با آمریکایی

 مذاکرات تمام در ترامپ کهنحویبه است ایران و مقاومت محور عربی، کرورهای و ترامپ
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 کررورها ایرن همره ان و ورنیرد  تأکیرد ایرران ایمنطقه خطر بر مذکور کرورهای با خود

 به که نمانی ترامپ. نظرگیرند در ایران مهار برای را لانم تمهیدات تا است کرد  درخواست

در  کره نمرود درخواسرت عربی پادشاهی دو این ان شدیداً بود سفر کرد  عربستان و امارات

 منطقره بره نسربت ایرران خطرر مورد در او. کار گیرندبه  را خود تلا  ایران با مقابله نمینه

 تسرلیحات کرور این نظام و بود  غر  آسیا در ثباتیبی مسئول ایران نظام که داشت اظهار

 هایسرانمان مرالی ترأمین در ایرران جلوی باید ما و کندمی تأمین را تروریستی هایسانمان

 .(1871لف،ا تحلیلی خبری جامعه) بگیریم را تروریستی

 بحرران برا است داد  انجام ایمنطقه سانیائتلاف برای آمریکا دولت که هاییتلا  اما

 مواجره اساسری مررکلات با پذیرفت صورت منطقه به ترامپ سفر ان پس اندکی که قطر

 چنرد و عربسرتان اتهرام برا نمانمیلادی هم 1119سال  ژوئن 1 ان قطر بحران. است شد 

 داخلری مسرائل در دخالرت و تروریسرم ان دمایرت برر مبنری طرق به دیگر عربی کرور

 فرراهم عربری کررور چنرد برا قطرر برین تنش برای را نمینه و شد آغان عربی کرورهای

 نیرز آمریکرا دولت خود همچنین. ساخت فراهم را عربی جبهه در شکاف نمینه و ساخت

 تررینبزرگ ان قطرر چراکره بگیرد قرار بحران این تأثیر تحت طور مستقیمبه است ممکن

 ان بریش قطرر العدیرد مرکز. شودمی محسو  آمریکا ایمنطقه امنیتی و اقتصادی شرکای

 آمریکرایی هواپیماهای و تانکرها ها،افکنبمب و دارد آمریکایی نظامی مندکار هزار یاند 

 رینتربزرگ ان آمریکا همچنین. شوندمی تأمین پایگا  این ان افغانستان و سوریه عراق، در

 کررور دو اقتصراد هرم و ایمنطقره امنیرت در هرم کره اسرت قطر به اسلحه فروشندگان

 .(CAP MiddleEast Team,2017) است تأثیرگذار

 

 سعودی عربستان با استراتژیک تعامل

 ایرن کرهانآنجایی و دارد محوری نقش آمریکا ایمنطقه اهداف پیربرد در سعودی عربستان

 کرورها این منافع سانیهمگون در شودمی محسو  عربی کرورهای تربزرگ برادر کرور

 است بود  مهم ددی تا ترامپ برای سعودی عربستان. دارد را برتر دست هاآن هماهنگی و
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 منطقره ایرن و دارد عمیقری امنیتری روابرط اروپرایی کررورهای با آمریکا با وجود اینکه که

انتخرا   نخسرت مقصرد عنوانبره عربستان اما باشد ترامپ سفر نخستین مقصد توانستمی

 ویژ بره و تروریسرم برا مبرارن  منطقره، امنیت مورد در ترامپ اینکه به توجه با. است شد 

 و ماهیرت تروانمی داد، انجرام سرعودی پادشراهی با را ایگسترد  مذاکرات ایران، با مقابله

 اسرتراتژیک روابط تعمیق نمینه تا است کرد  تلا  ترامپ. دانست امنیتی را سفر این هدف

 عرادل. سراند وارد ایمنطقه مسائل دل در را کرور این و ساند فراهم را عربستان و آمریکا

 همکراری تقویرت» اسرت داشرته اظهرار رابطه این در نیز عربستان خارجه امور ونیر الجبیر

 پادشرا  و ترامپ دیدار مبنای و اسا  سعودی عربستان و آمریکا «کرور دو بین استراتژیک

 را خرود امنیتی هایاولویت لیست عربستان در ترامپ تیم .(Aljazeera,2017) است عربستان

 گرایریافرا  علیره جردی اقدامات تا خواست عربستان پادشاهی ان و داد ارائه کرور این به

 برا منطقره امنیرت دفرظ در و کنرد ترردید را داعش علیه مبارن  و نمود  اعمال را اسلامی

 یکری کررور دو بین نظامی و اقتصادی قراردادهای عقد .(Rogin,2017) دباش شریک آمریکا

 طریرق ایرن ان ترا است بود  کرور دو بین استراتژیک روابط تقویت هایمؤلفه ترینمهم ان

 اینکره هرم و شرود مجهرز نظرامی تجهیرزات ترینپیرررفته بره بتواند سعودی عربستان هم

 در آمریکرا جمهوررئیس. ساند فراهم را خود قتصادیا بانار رونق نمینه بتواند متحد ایالات

 بره عربسرتان برا را دلرار میلیرارد 111 ارن  بره نظامی تسلیحاتی فرو  قرارداد دیدار این

 .است نیر شرح به تسلیحات این فرو  جزئیات که رساند امضاء

 1111 الی 1118 تحویل بان  با THAAD موشکی پدافند سامانه بارآتش هفت خرید برای دلار میلیارد 1835

-GBU 31v3،GBU شرامل نروع پرنج در نمرین بره هروا مهمرات عردد هرزار 110 خریرد جهرت دلار میلیارد 030

10،GBU-12،GBU-31v1،GBU-38 

 کره دارد وجود ادتمال این نامرخص؛ اجرای بندینمان با هوایی سبک پرتیبانی هواپیمای خرید جهت دلار میلیارد دو

 OA-X نرام با آمریکا ارتش هوایی پرتیبانی برنامه هایگزینه ان یکی آن، سوی ان ارائهقابل  گزینه و قرارداد این برند 

 .باشد

 نقرش در و برود خواهنرد آمریکا هوایی نیروی JSTARS مدل به شبیه که جدید هواپیمای چهار برای دلار میلیارد دو

 در نسرل این جدید هواپیماهای آمریکا در گرفت؛ ر خواهندقرا مورد استفاد  تاکتیکی هوابرد شناسایی و نظارت سامانه

 .شوندمی خدمت میلادی وارد 1110 سال
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 میلرادی؛ 1111 سرال ترا پررتیبانی کنرار در C-130J فروند 11 و KC-130J فروند سه خرید برای دلار میلیارد 533

 .شد خواهد میلادی آغان 1111 سال ان تحویل

 دلراری میلیرون 11 قرارداد همرا  به عربستان F-15 هایجنگند  ناوگان ان سالههرت نیپرتیبا جهت دلار میلیارد 1315

 F-15 C/D هایجنگند  پیرامون مطالعاتی برنامه به کمک

 نامرخص تحویل نمان با( MK-VI) 1 مار  گرتی قایق نامرخصی تعداد خرید جهت دلار میلیارد دو

 رنمی شناورهای اسا  بر طردی با مارتین لاکهید صنایع ساخت ناو گرت فروند چهار خرید جهت دلار میلیارد شش

 میلادی 1113 الی 1115 تحویل بان  لیتورال؛

 در سرعودی ارترش در موجرود برادلی رنمی خودروهای ان دستگا  011 ددود ارتقای و تغییر جهت دلار میلیارد 1385

 دلار میلیارد 1385 ارن  به جدید دستگا  118 خرید قرارداد کنار

 میلادی 1111 الی 1117 تحویل بان  با هویتزر 131 خرید برای دلار میلیارد 135

 نرد  گفته اجرا بندینمان و جزئیات آن؛ سانییکپارچه و C4I سیستم خرید جهت دلار میلیارد 13

 ارتباطرات و یهفضراپا نودهنگرام هرردار جهرت بره ماهوار  دو و دلار میلیون 311 ارن  به اندورسنجش ماهوار  دو

 یامراهوار  ارتبرا  هایسرامانه برای دلار میلیون 01 ارن  به هم قرارداد یک و دلار میلیارد چهار ارن  به ایماهوار 

 .(1871تسنیم، خبرگزاری)

 

 نفوذیذبازیگران 

 مروارد، ان بسریاری در خود ایمنطقه اهداف به دستیابی برای است کرد  تلا  متحد ایالات

 ناشری تهدیدات دلیل به مسئله این که دهد قرار خود مذاکرات طرف را غیردولتی هایگرو 

 ان شروندمی هردایت غیردولتی بانیگران جانب ان که منطقه تروریستی هایگرو  فعالیت ان

 کره است این آمریکا دولت اصلی تلا  سوریه با رابطه در. است برخوردار بیرتری اهمیت

 ارتبرا  مسرئله، وفصرلدل جهرت  آناد ارترش و کردها مانند وتررمیانه هایگرو  با بتواند

 گررو  دو طورکلیبره. ببررد بهرر  اسد با مقابله جهت در هاآن ان و باشد داشته ترینزدیک

. سروریه آناد ارترش پس ان آن و کردها نخست هستند؛ آمریکا وثوق مورد سوریه در اصلی

 سروریه، تروریسرم برابر در کردها پیرونی به اشار  با خود انتخاباتی رقابت طول در ترامپ

 داعش ضد المللیبین ائتلاف نظامپیاد  عنوانبه نیروها این بر آمریکا تمرکز افزایش خواستار

 کردهرا مبرارن  بررای را ایبرنامه قدرت، به دستیابی ان پس او .(1875رشد، خبرگزاری) بود شد 

 کنند شرکت داعش ان رقه بانگرداندن برای دنبر در بتوانند تا است کرد  تصویب سوریه در
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 ارسرال مری مرا  در ترامپ. بود شد واقع  نیز  ناتو متحد ترکیه، جدی مخالف مورد البته که

 ضرروری کردهرا برای را مهمات این ارسال و نمود تصویب را خلق مدافعین یگان به سلاح

 را هراگرو  ایرن ان ایرتدم و سلاح ارسال ان خود هدف ترامپ .(Aljazeera,2017) دانست

 سروریه دکومرت نرابودی و اسد با مقابله او اصلی هدف درواقع اما دانسته داعش با مقابله

 آن و است مواجه اساسی مرکلاتی با ترامپ دولت همچنیندو گرو   این با رابطه در. است

 در نردتواننمی نظر این ان و ندارند یکدیگر با مرخص اشتراکات گرو  دو این که است این

مرورد  سروریه آناد ارترش میرالعنوان بره. برسرند توافرق به یکدیگر با سیاسی مسائل مورد

 منرافع برا جردی تضراد سوریه در داضر کردی هایجریان مقابل در و است ترکیه دمایت

 سیاسری و میردانی مسرائل سرر بر بتوانند جریان دو این که رسدنمی نظر به لذا. دارد آنکارا

 هاییمکانیسرم دیگرر ماننرد نیز استراتژی این .(1871غفاری،)برسند توافق به ریکدیگ با سوریه

 ترامرپ و اسرتبرنداشرته  در چنردانی موفقیرت اسرت شد  گرفته کار به ترامپ توسط که

 اهرداف نیرز هراگرو  ایرن چراکره برسرد نظر اتفاقبه  غیردولتی هایگرو  با است نتوانسته

 متحرد ایالات اهرداف راسرتای در که نیستند داضر رادتیبه و کنندمی دنبال را خود خاص

 .بردارند گام

 

 منطقه نظم به نسبت انگليس و آمریکا خارجی سياست تقابل

 دیردگا  اختلراف دارای متحد ایالات و انگلستان فار خلیج منطقه نظم و امنیت با رابطه در

 واشنگتن هژمونی و منطقه بر آمریکا استیلای دفظ آمریکا متحد ایالات اصلی هدف. هستند

 منطقره ایرن در ا گذشرته نقرش ادیای همچنین و بیرتر نقش خواستار انگلستان اما است

 انگلریس تمایرل که کرد میلادی اعلام 1111 دسامبر در انگلیس ونیرنخست  می ترنا. است

 بیررتر ا تلر معنای به این که بود خواهد فار خلیج در پایدار امنیت به بیرتر تعهد ایجاد

 بانگررت ان ملموسی هاینرانه انگلستان اسا  بر این. است ایمنطقه ترتیبات در انگلیس

 1110 سرپتامبر در. اسرت داد  نرران را فرار خلیج منطقه در ا نظامی توجهقابل  دضور

 ظاهر در فار ،خلیج در جدید پایگا  سه ایجاد بر مبنی را خود قصد لندن، مقامات میلادی،
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 تلرا  در انگلریس دولرت ایرن، بر علاو . کردند ابران( اسلامی دولت) داعش با قابلهم برای

 بحررین جزیرر  در خود دریایی دضور تقویت و عمان بندر در خود دضور گستر  برای

 ان پرس را خود نظامی پایگا  نخستین که است این پی در انگلیس .(Iddon,2016) است بود 

 پایگرا  ایرن در را نظرامی نیرروی 111 ددود کرور این. دکن اندانیرا  بحرین در سال 01

واقرع  بحرین «سلمان مِنا» بندر در که پایگا  این ان نیز امنیتی ویژ  نیروهای و کندمی مستقر

 نیرز تسرلیحاتی انبرار عنوانبره کره پایگا  این. کنندمی استفاد  خود مقاصد برای است، شد 

 اضطراری عملیات هرگونه در که دهدمی را امکان این انیابریت به گیرد،می قرار مورد استفاد 

 دهند نرران منطقره در انگلسرتان نظامی تحرکات .(1875تسنیم، خبرگزاری) کند شرکت ادتمالی

 کنرار در بیررتر نقرش ایفرای و ایمنطقره ترتیبرات بره بانگررت بررای کررور ایرن تلا 

 و مررتر  همکراری آمریکرا دولرت آیرا کره دید آیند  در باید بنابراین است؛ متحد ایالات

 برترر هژمرون تنهرا را خود همچنان اینکه یا پذیردمی را منطقه در انگلیسی نیروهای دضور

 متحول باید را منطقه جغرافیایی نقره که است معتقد آمریکا همچنین. داندمی دون  این در

 منطقره بررای را لیفع جغرافیایی وضعیت دفظ و است مسئله این مخالف انگلیس اما نمود

 عرراق کردسرتان اسرتقلال و جدایی با شدیداً انگلستان هم خاطر همین به. داندمی ترمناسب

 کردسرتان پرسریهمه برا رابطره در انگلریس خارجه ونارت سخنگوی. است کرد  مخالفت

 دولرت کره سرپتامبر 15 مرور، پرسریهمه برگرزاری ان انگلیس که است داشته اظهار عراق

 در ثبراتیبی بررون خطرر پرسریهمه این. کندنمی دمایت است، آن خواهان اقعر کردستان

 خبرری جامعره)دهردمی افرزایش باشرد، داعرش شکسرت برر بایرد تمرکز کههنگامی را منطقه

 .(1871الف،

 

 هافرصت و تهدیدات

 تهدیرد معرر  در را ایرران اسلامی جمهوری مستقیم طوربه منطقه به ترامپ امنیتی نگر 

 تریننزدیرک و نخسرتین. کنیممری بررسری اجمالی طوربه را تهدیدات این که دهدمی قرار

 تلرا  برر مبتنی دارد وجود ایران اسلامی جمهوری علیه ترامپ دولت جانب ان که تهدیدی
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 سیاسرت گیریجهرت اصرول ترینمهم ان یکی ایران با مقابله. است ایران مهار برای ترامپ

 انجرام را متفراوتی اقدامات ترامپ راستا این در و است ود ب فار خلیج در ترامپ خارجی

 معنریبره ایران مهار برای ترامپ تلا . کردیم اشار  آن به نیز قبلی مباد  در که است داد 

 تهدیرد منطقره در را مرا منرافع تواندمی که است آمریکا جانب ان هاییاستراتژی کارگیریبه

 اسرلامی جمهوری به نسبت او خصمانه نگر  یانگرب برجام ان خروج بر ترامپ تأکید. کند

 را سرناریوهایی ان آنپرس  و شرد  خرارج برجام ان تا دارد تلا  ترامپ دولت. است ایران

 خلاصره مرورد چهار در توانمی را سناریوها این معمولاًدرآورد.  اجرا به ایران بر فرار برای

 .کردیم اشار  آن به پیرین هایبح  در که نمود

 اسرلامی جمهروری علیره اسرت ممکن ترامپ هایسیاست جانب ان که تهدیدی میندو

 دملره نو  درواقع. است عربی کرورهای کمک به ایمنطقه سانیائتلاف گیرد شکل ایران

 عربری کررورهای با مذاکراتش در ترامپ و است ایران اسلامی جمهوری سانی،ائتلاف این

 ان بسریاری برا داضرر درال در ایران اسلامی جمهوری. است داشته ا عان مسئله این به نیز

 در را هراآن تواندمی ترامپ اقدام این و است ایمنطقه رقابت و تنش دچار عربی کرورهای

 سیاسرت. نمایرد تقویرت را هراآن ایرانری ضرد هایسیاسرت و داد  قررار متحرد جبهه یک

 ژیرم صهیونیسرتیر برا سرعودی عربسرتان خصروصبه و عربری کرورهای بین نداییتنش

 ترامرپ. سراند فرراهم منطقه در ایرانی ضد جبهه بیرتر هماهنگی برای را نمینه نیز تواندمی

 جلرو  رژیم صهیونیستی و عربی کرورهای مرتر  دشمن را ایران تا است بود  این پی در

 اطرخر همرین به. ساند فراهم را یکدیگر با هاآن اتحاد و نزدیکی نمینه طریق این ان تا دهد

 کرد  معرفی منطقه کرورهای یک درجه دشمن را ایران رژیم صهیونیستی، به سفر  در او

 .شوند متحد هم با ایران مهار راستای در تا بود خواسته منطقه کرورهای ان و

 اسرت کررد  ایجراد ایران برای ترامپ که امنیتی هایچالش ترینمهم ان یکی همچنین

 عربسرتان خصروصبه و عربری کرورهای به نظامی اتتسلیح ان ایگسترد  میزان فرو 

 111 داد میلادی قرار 1119 سال در سعودی عربستان گردید اشار  چنانچه. است سعودی

 تسلیحات، نوع و میزان لحاظ به که کرد منعقد آمریکا با را تسلیحات خرید دلاری میلیارد
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 تواندمی پیررفته هایلاحس به کرورها این تجهیز. شودمی محسو  سابقهبی قرارداد یک

 نروعی گیریشکل برای را نمینه طرفی ان و انداند خطر به را ایران ایمنطقه امنیت شدیداً

 اسرلامی جمهروری علیره برزرگ تهدید یک ساند و فراهم منطقه در نیز تسلیحاتی رقابت

 هرایگرو  ان ترامرپ دمایرت. شرودمی محسرو  آن انررژی منرابع خصروصبه و ایران

 ان یکری. اوست ایمنطقه کنند ثباتبی هایسیاست دیگر جلو  نیز کردها مانند ولتیغیرد

 برا مقابله آمریکایی، فرهن  نرر در جهت کردها ان دمایت منطقه در ترامپ هایسیاست

 رسرمی طوربره متحرد ایالات اگرچره. اسرت بود  منطقه در آمریکا مخالفین دیگر و اسد

 ایرن جردایی طرفداران ان آمریکا در واقعیت اما است بود  عراق کردستان جدایی مخالف

 کررور یرک در خرود بیرتر نفو  برای را نمینه طریق یک ان تا است بود  عراق ان منطقه

 آسریا در دیگرر قومی دکومت یک گیریشکل با نیز طرفی ان و ساند فراهم دیگر موافق

 و نرژادی کررور یرک عنوانهبر رژیرم صهیونیسرتی ان را منطقره کررورهای بدبینانه نگا 

 تروانمی است ما متوجه ترامپ دولت جانب ان که تهدیداتی بر علاو . کند دور تجاونکار

 او غیرمنطقری و ایمنطقره هایسیاست ان که نمود اشار  ایران برای نیز فرصت چندین به

 لداصر مرا برای ترامپ ایمنطقه سیاست ان تواندمی که فرصتی نخستین. گیردمی نرأت

 و گررایش ایرن ان اینمونره. اسرت پروتین با بیرتر همکاری و روسیه به ما گرایش شود

 ان بسریاری در تواننردمی روسریه و ایرران. نمرود مرراهد  سوریه در توانمی را همکاری

 ایرن ان ترا دهند گستر  را دوجانبه همکاری انرژی، و امنیت مانند ایمنطقه موضوعات

 در ایرران و روسریه. کنند خنیی نیز را ترامپ هایسیاست ان ناشی تهدیدات بتوانند طریق

 ناکرامی برا را ترامرپ هایسیاسرت همکراری، طریق ان توانندمی که اندداد  نران سوریه

 در ترامرپ غیرمنطقری هایسیاست ان ناشی که قطر به ایران بیرتر نزدیکی. سانند مواجه

 بررای تلرا  خصروصبه ترامرپ ایمنطقره هایاسرتراتژی توانردمی نیرز باشدمی منطقه

 .بزند همبه را سانیائتلاف
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 گيرینتيجه

 و اصرول و اسرت لانم یکپارچگی فاقد فار خلیج دون  به نسبت ترامپ خارجی سیاست

 ترامرپ کره اسرت شرد  باعر  هرم مسرئله همین و نیست مرخص کامل طوربه آن مبانی

 شرد  عربری کررورهای بین اتحاد استارخو طرفان یک  او. شود واقع مورد انتقاد شدتبه

 و قطرر برین درگیری و کرمکش شاهد ا ،خاورمیانه سفر پایان ان پس نیز طرفی ان و بود

 دفراع عربسرتان مواضرع ان شدیداً بحران این در نیز ترامپ که بودیم عربی کرورهای سایر

 و آمریکرا گراییهجانبریک برر مبتنری منطقه به ترامپ نگر  و نگا  وجود با این. بود کرد 

 کررورهای بره شدن وارد ان پس او هم خاطر همین به و است افزاریسخت قدرت کاربرد

 برر شدتبه ترامپ. داد نران کرورها این به بیرتر هایسلاح فرو  برای را تمایلش عربی

 منطقره کررورهای که است این پی در و است گرفته موضع نیز ایران اسلامی جمهوری ضد

 قررار اسرتراتژیک انزوای در را ما طریق این ان تا ساند متحد ایران اسلامی مهوریج علیه را

 برترری و ایرران نفرو  کراهش برر مبتنری ترامپ موضع نیز یمن و سوریه با رابطه در. دهد

 تضرعیف و اسرد نرابودی ترامرپ، منظرر ان. اسرت بود  کرور دو این در سعودی عربستان

 در. است منطقه در ایران نفو  کاهش و مقاومت محور به ندن ضربه منزلهبه یمن هایدوثی

 کررد  تلرا  ترامرپ ایرانری ضد متحد جبهه ایجاد و منطقه کرورهای سانیائتلاف راستای

 ان ترن دو او دلیرل همرین به. کند ترنزدیک همبه نیز را رژیم صهیونیستی و اعرا  تا است

 فرسرتاد  منطقره بره یم صهیونیسرتیرژ و اعرا  مسائل بررسی جهت را خود هایدیپلمات

 تهراجمی سیاسرت ان اینمونره نیرز آن ان خروج جهت ترامپ تهدید و برجام بح . است

 فررارهای بتوانرد برجرام ان خرروج برا ترا کنردمی تلرا  ترامپ. است ایران نسبت ترامپ

 وردمر در را جرایگزین سرناریوهای و کرد  بیرتر ایران اسلامی جمهوری علیه را المللیبین

 علیره هراتحریم افرزایش نیادادتمال به  سناریوها این ترینمهم ان یکی که کند اعمال ایران

 .بود خواهد ایران
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