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 چکیده
 تسیاس چه آمریکاایاالت متحده  جدید دولت که است این حاضر مقاله اصلیپرسش 

 طور به ایران اسالمی جمهوری قبال در و عام طور به المللیبین عرصه در راهبردی و

 چهارچوب طرح بر عالوه سخخوال  این به پاسخخخ در گرفت؟ خواهد پیش در خاص

 دو در آمریکا جدید دولت خارجی سیاست گیریشکل در موثر عوامل کوتاه  مفهومی

 به توجه با آن راهبرد و تشخخری  آن رویکرد و اصخخول طرح  المللیبین و ملی سخخ  

 به ترامپ دولت رسدمی نظر به. اسخت  شخده  داده توضخی   احتمالی موانع و هاتناقض

 هایبنیان به توجهیبی و آمریکا داخل در ساختاری و سیاسی هایشخکا   ایجاد دلیل

 اب آمریکا منافع و اهدا  تأمین در آمریکا خارجی سخخیاسخخت و المللبین نظام تاریخی

مواضخخع اعالمی خود در  در تعدیل به ناگزیر و شخخده روبرو بزرگی مشخخکالت و موانع

 .شد خواهدسیاست خارجی 
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 مقدمه
غیرمنتظره و به  6512پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاسخخخت جمهوری آمریکا در سخخخال 

د. تا ای را نداشخختنمداران انتظار چنین نتیجهگران و سخخیاسخختگیرکننده بود. تحلیلشخخدت غافل

ها حاکی از فاصخخله قابل ها و حتی روزهای منتهی به برگزاری انتخابات  اغلب نظرسخخنجیهفته

خواه و دموکرات بود. نامزد حزب دموکرات با اطمینان از ن دو نامزد حزب جمهوریمالحظه بی

های اصخخلی دولت را مشخخخد کرده تازی خود  همه مقدمات کار را فراهم و نامزد پسخختپیش

ها هنوز باور نداشتند که پیروز میدان بود. این موضخو  در خصوص تیم ترامپ متفاوت بود. آن 

به همین دلیل  نه راهبرد روشخنی در قبال مسخایل داشتند و نه کارگزاران   انتخابات خواهند بود. 

خواه در طول مبارزات انتخاباتی بیشتر دولت ترامپ مشخخد شخده بود. نامزد حزب جمهوری  

ها و راهبردهای دولت دموکرات بود و کمتر به شکل ایجابی طرح موضو  در پی نفی سخیاست 

وپنجمین رئیس پ پیروز انتخابات شخخخد و به عنوان چهلکرد. بخا وجود این  دونخالخد ترامخ    می

 قدرت را در دست گرفت.   1۹۳0جمهور ایاالت متحده آمریکا از اول بهمن 

قانون اسخاسخی آمریکا  رئیس جمهور مسخئول سیاست خارجی و فرمانده     6بر اسخا  ماده  

ین است که نیروهای مسخل  اسخت تا اهدا  و منافع این کشخور را تأمین کند. اکنون پرسخخش ا   

رسد که هنوز دولت ترامپ هایی دارد؟ به نظر میسیاست خارجی ترامپ چیست و چه ویژگی

نتوانسخته به سیاست خارجی خود سامانی دهد. نه کارگزاران آن کامل شده و نه نررش واحدی  

بر تیم رئیس جمهور در خصخوص مسایل و موضوعات سیاست خارجی حاکم است. بنابراین   

دادن به سخخیاسخخت خارجی دولت جدید آمریکا چه عوامل اسخخت که در شخخکلپرسخخش دوم این 

موثرند؟ فرض بر این اسخت که سخیاست خارجی آمریکا در حال شدن است و به مرور خ و    

ها  رویکردها  شوند. نررشها و رویکردهای آن اصخالح می اصخلی آن روشخن و برخی نررش  

یند تعاملی و تقابلی بین نیروهای نظام سخخیاسخخی ها  منافع و راهبردها در یک برااهدا   اولویت

المللی جالء خورده و تا حدودی گران دیرر در عرصه بیندر درون سخیسختم و سخیاسخت کنش    

شخود. پرسخش سخوم این اسخت که سیاست این دولت در مورد جمهوری اسالمی     مشخخد می 

ی تأمین اهدا  و هایی دارد؟ در نهایت  جمهوری اسالمی ایران براایران چیسخت و چه ویژگی 

 ریرد؟منافع ملی خود بهتر است چه سیاستی را در برابر دولت جدید آمریکا در پیش ب
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 الف. چهارچوب مفهومی 
المللی  یکی از مباحث اصخخلی علوم ها در عرصخخه بینتحلیل سخخیاسخخت خارجی یا رفتار دولت

 وامل موثر در رفتار والملل است. دانشوران این حوزه تالش دارند علل و عسیاسی و روابط بین

المللی درک کنند. سخیاست خارجی  ها را در عرصخه بین های متفاوت یا مشخابه دولت سخیاسخت  

یابی به آن ها در عرصخخه خارجی در پی دسخختکشخخورها نشخخان دهنده اهدافی اسخخت که دولت 

 و ها و باورها ملیگیری و براسا  ارزشهستند. اهدا  و منافع ملی کشورها در فرایند تصمیم

ه گیرد. سها مد نظر قرار میها تعیین و ابزارها و امکانات تأمین آنگیرندگان از آندرک تصخمیم 

(. جریان نخست در 1۹11فام جریان اصخلی در م العه سیاست خارجی قابل طرح است )یزدان 

 و گرایی قرار دارد  که همانند رقیب سخخنتی خود  لیبرالیسخخمگرایی و نوواقعهای واقعذیل نظریه

 اند و به طور خاص  سیاستمربو الملل نولیبرالیسخم  اسخاسخاه به حوزه روابط و سخیاسخت بین     

هاسخخت. خارجی را مدنظر ندارند و یا دسخخت کم  سخخیاسخخت خارجی در مرحله دوم اولویت آن

 نظر دارند. اصلهایی که دارند  در چند اصل اشتراکهای ذیل این جریان  با تمام تفاوتگرایش

بودن موضو  شناسایی و اصل توانایی ناسخا از موضخو  شناسایی  اصل مادی و عینی  شخ جدایی 

 یگرایشناسی واقعشناسی و معرفتشخناسخا برای شخناخت امور واقع  سه اصل در حوزه هستی   

 هستند.

د. داننها عموماه دولت را بازیرر اصلی میالملل و سیاست خارجی  آندر حوزه سیاست بین

ا به هالمللی در شناخت سیاست خارجی نقش اساسی دارد؛ دولتاختار نظام بینها  ساز نظر آن

المللی و موقعیت شخخوند که با توجه به سخخاختار نظام بین صخخورت موجودیتی واحد قلمداد می

ها توان اصخخول علمی از آنها قابل م العه اسخخت و میخود  رفتار مشخخابهی دارند؛ که رفتار آن

. جریان دوم در م العه (Buzan, Fones and Little, 1993; Waltz, 1979)اسخختخراک کرد 

ها را موجودیتی واحد سخیاسخت خارجی  رفتارگرایی اسخت که برخال  جریان نخست  دولت   

های ها  اهدا  و ویژگیها  گرایشداند. تالش آن بر شخخخکافتن دولت و شخخخناخت انریزهنمی

گرایانه و اصخخل سخخیاسخخت خارجی  اثبات اجزای آن متمرکز اسخخت. روش این جریان در م العه

ها  گیری بر سخیاست خارجی دولت است. هر دوی این جریان اسخاسخی آن  تأثیر روند تصخمیم   

آوری اطالعات  سخخنجش هد  و دانند که با جمعگر میموجودی عقالنی و حسخخابانسخخان را 
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ود کوشند سکرده و میها  بهترین آن را انتخاب وسخیله  هزینه و دسختاورد و ارزیابی همه گزینه  

 (.1۹11فام    یزدان1۹40زاده  ؛ سیف1۹27کنند )آلیسن  حداکثری خود را تأمین 

یان ای که در این جرترین نظریهگرایی م رح است. مهمجریان سوم  در قالب تفکر فرااثبات

به سخخیاسخخت خارجی توجه بیشخختری دارد و بر م العات این حوزه اثر گذاشخخته اسخخت  رویکرد 

شود که در بررسی سیاست خارجی  به انراری  راهی میانه محسوب میانراری است. سازهازهس

انراری  سخخاختار و کارگزار به همدیرر تعامل میان سخخاختار و کارگزار باور دارد. از نظر سخخازه 

شخخناسخخی  به انراری به لحاظ هسخختیاند. سخخازهها اموری اجتماعی و تاریخیدهند. آنشخخکل می

یند. بشخناسا برای شناخت معتقد است  اما برخال  جریان اصلی  همه چیز را مادی نمی توانایی

شخخود. منافع و ها متأثر میگیرند. سخخیاسخخت خارجی از هویت دولتامور در اجتما  شخخکل می

ها اموری اجتماعی و برساخته شخده نیسختند. آن  اهدا  ملی اموری عینی  ثابت و از پیش تعیین

ها در تعریف این منافع کاماله مؤثرند. منافع و اهدا  ملی اموری تاریخی تهسخختند. هویت دول

(. هر کدام 1۹17ها را باید در بستر تاریخ و اجتما  بررسی کرد )ونت  هستند و آن 1مندو زمینه

ای خاص دارند و بر ها  در شخناخت و تحلیل سخیاسخت خارجی  اصخول و شیوه    از این جریان

رسخخخد در مواردی  گیرند. به نظر میکنند یا نادیده میرنگ میا کماموری تأکید و بخشخخخی ر

ها پیوند زد و یا با توجه به موضو  و مسئله  س   تحلیل  فرایند تحلیل توان بین این جریانمی

 (.  1۹۳۹ها تأکید بیشتری کرد )خسروی و میرمحمدی  و ابعاد و مراحل بررسی  بر یکی از آن

ت جدید آمریکا به مراتب دشخخوارتر از سخخیاسخخت خارجی   م العه سخخیاسخخت خارجی دول 

گیری های قبلی آمریکاسخت؛ چون رویکرد آن در سخیاسخت خارجی هنوز در حال شخخکل   دولت

گران نیست  در نزد کارگزاران اسخت و عماله تصخویر روشنی از آن نه تنها در نزد رقبا و تحلیل  

های داخلی اعم از بیشخختر به ریشخخه  رسخخد بایدنیز وجود ندارد. در چنین شخخرای ی  به نظر می

ها با عنوان ( از آن1۹16کورمیک و ویتکف )های فردی و ساختاری یعنی چیزی که مکویژگی

ه دهندالمللی شکلکند و نیز و عوامل بینهای درونی سیاست خارجی آمریکا یاد میسخرچشمه 

الملل و ام بینبه سخخخیاسخخخت خارجی آمریکا توجه کرد. عوامل خارجی بیشخخختر مع و  به نظ 

                                                                                                                                                       
1. contextual 
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 گرایی وواقع ای است که بیشتر در چارچوب نظریهمناسخبات قدرت در سخ   جهانی و من قه  

 شود.  گرایی طرح میویژه نوواقعبه

رسد در بررسی سیاست خارجی آمریکا در با توجه به مباحث نظری طرح شخده  به نظر می 

ری و اجرا و شکست و موفقیت آن گیهای زیر نقش مهمی در شکلدوره ترامپ عوامل و مولفه

 نقش داشته باشند:

 های رئیس جمهور   شخصیت و ویژگی 

   افراد اصلی کابینه ترامپ 

   مناسبات کاخ سفید با کنرره و دستراه قضایی آمریکا 

   کاخ سفید و مناسبات آن با حوزه عمومی قدرت 

 های بزرگ جهانی   مناسبات آمریکا با قدرت 

 ای  های موثر من قهرتمناسبات آمریکا با قد 

 .و در ارتبا  با ایران  سیاست و راهبرد جمهوری اسالمی ایران 

ها به سه دسته عوامل فردی  ساختاری و مسایل مربو  به مناسبات قدرت تقسیم این مولفه

های فردی و شخخخصخخیتی ترامپ و کابینه دولت وی نقش  شخخوند. در عوامل فردی  ویژگیمی

گانه اجرایی  کرد. در دسخخته عوامل سخخاختاری  شخخکا  بین قوای سخخه  اصخخلی را ایفا خواهند 

گذاری و دسختراه قضخا از یک سو و بروز تعارضات جدی بین حوزه رسمی و غیررسمی   قانون

 قدرت از سوی دیرر تأثیرگذار خواهد بود. 

 

 های فردی ترامپ ویژگیشکاف ساختاری در سایه ب. 
ای در سخخاختار سخخیاسخخی آمریکا اسخخت. این فرد به شخخدت رسخخد دونالد ترامپ پدیدهبه نظر می

سختیز  خودشخیفته  نژادپرسخت  ثروتمند و موفر در عرصخه اقتصخخاد سخخنتی است.     اقتدارگرا  زن

ای در کارهای دولتی و حکومتی داشخخته باشخخد  در انتخابات حضخخور که سخخابقهترامپ بدون این

ترین الفت با سخاختار سخیاسی آمریکا  به پیروزی رسید و سکان اداره بزرگ  یافت و به رغم مخ

قدرت جهان را در اختیار گرفت. ترامپ نه برای سخاختارهای سیاسی آمریکا ارزش قایل است  

دهد. ترامپ اهل مشخخورت با شخخده سخخیاسخخت خارجی آمریکا بها می  و نه به اصخخول پذیرفته
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ر آمریکا نیست و به شدت ضدساختار و خودمحور سخاختارهای سخیاسی  اطالعاتی و فکری د  

وپنجمین رئیس جمهور آمریکا فردی استثنایی در کاخ سفید به کم چهلاست. از این نظر  دست

آید. این باعث شخده تا خ و  اصخلی سخیاست خارجی آمریکا به شدت کدر و مبهم    شخمار می 

دست اری مراسم سوگند و بهروز از برگز 70. کابینه ترامپ پس از (McAdams, 2016)باشد 

یاست گیری سگرفتن قدرت  هنوز تکمیل نشده است. با وجود این  افراد کلیدی موثر در شکل

 خارجی آمریکا مشخد هستند. 

مایک پنس  معاون اول رئیس جمهور  رکس تیلرسخخخون  وزیر خارجه   انرال جیمز متیس  

مایک پومپئو  رئیس سخخازمان اطالعات وزیر دفا   انرال مک مسخختر  مشخخاور امنیت ملی  انرال 

مرکزی آمریکا  انرال جان کلی  وزیر امنیت داخلی  اسختیو بنن  مشخاور ارشد رئیس جمهور و   

 گیری سیاست خارجی وترین افرادی هستند که در شکلداری مهماستیون منوچین  وزیر خزانه

در درون این حلقه وجود  رغم همه اختالفاتی کهراهبرد امنیخت ملی دولخت ترامخپ موثرند. به   

در دو دهه  کمدارد  از نظر بسخیاری از کارشناسان  کابینه ترامپ تندروترین کابینه آمریکا دست 

اند. خواه جمع شخخدهترین افراد حزب جمهوریترین و افراطیطلباخیر اسخخت و در آن  جنگ

هاست اکثریت با انرالها نسخبت به کابینه اوباما به شخدت ایدئولوایک هستند. در این جمع    آن

ای دارد. ای  گزینه نظامی نقش برجسخخختهها در مورد هر مسخخخألهو در پس زمینه ذهنی اغلب آن

ویژگی دیرر کابینه ترامپ این است که افراد آن ارتباطات بسیار خوبی با روسیه داشته و نسبت 

است خارجی ترامپ هایی که در سیبه جمهوری اسخالمی ایران نراه خصخمانه دارند. اکثر انرال  

موثر هسختند  در محیط راهبردی ایران از جمله در عرا  و افاانسختان حضخخور داشتند و بر این   

ها و اقدامات ایران یکی از عوامل اصخلی شخکست آمریکا در این دو   باور هسختند که سخیاسخت   

 آیند. شمار میکشور به

اش ا  مایکل فلین بود که دورههها دشمنی قابل توجهی نسبت به ایران دارند. در رأ  آنآن

بسخیار کوتاه بود و به دلیل داشختن ارتبا  با سفارت روسیه  ناگزیر استعفا داد و جایراه مشاور   

ته گر شخخناخعنوان شخخخصخخیتی مسخختقل و حسخخاب امنیت ملی را به مک مسخختر تحویل داد که به

 . (Berman, 2017)شود می



 049 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ایران اسالمی جمهوری و ترامپ خارجی سیاست

ل بنیان نهاده شده است. این اص« کنترل و موازنه»نظام سخیاسخی آمریکا بر پایه اصل بنیادی   

گانه  بین دولت های مختلف حاکم اسخخت؛ بین قوای سخخهبین ارکان قدرت در سخخ وح و حوزه

ها  بین حزب حاکم و رقیب  بین قدرت رسخخخمی و قدرت غیررسخخخمی. انتخاب فدرال و ایالت

افکار  ها وحزب رقیب  رسانه رتبه دولتی با رئیس جمهور و با تأیید کنرره اسخت. مقامات عالی

دهند. ها و رفتار دولت را زیر نظر دارند و آن را مورد بحث و بررسی قرار میعمومی سخیاست 

ها و فرامین رئیس جمهور نظام بورکراتیک آمریکا ضخخمن اینکه بسخختر و عامل اجرای سخخیاسخخت

ال حاضخخخر  (. در ح1۹۳6کند )امجد  هخای زیادی بر آن ایجاد می آمریکخاسخخخت  محخدودیخت   

خواهان عماله کنرره  کاخ سخخفید و دادگاه عالی آمریکا را در اختیار دارند که در تاریخ جمهوری

دهد که دسخختی نهادهای رسخخمی قدرت به ترامپ این امکان را میسخخابقه اسخخت. یکآمریکا کم

زات رترین مانع پیش ببرد. البته ترامپ به دلیل این که در طول مباهای خود را با کمسخخیاسخخت 

خواه های زیادی در درون حزب جمهوریانتخاباتی با سخاختار رسمی در تعارض بود  با چالش 

های و کنرره نیز روبرو است. هنوز ساختار رسمی قدرت در آمریکا در مورد رویکرد و سیاست

رغم این که بیش از یک سویی ندارد و به همین دلیل  بهترامپ متقاعد نشخده اسخت و با آن هم  

 و نیم از شرو  به کار دولت جدید گذشته  هنوز کابینه آن کامل نشده است.  ماه 

تن از افراد کابینه او توانسخخخته بودند تأیید کنرره آمریکا را  0در روز مراسخخخم تحلیف تنها 

های ترامپ اکثریت را در اختیار دارند. این مقدار حزبیای که در آن همدریخافخت کننخد؛ کنرره   

  نه نفر بود. برخی از وزرا و مقامات دولت ترامپ با حداقل 655۳در سخخخال برای دولت اوباما 

اند از سخد کنرره عبور کنند. در این مدت که هنوز کابینه ترامپ کامل نشده است   رای توانسخته 

در اثر افشخاگری م بوعات و فشار نمایندگاه کنرره  مشاور امنیت ملی آن ناگزیر به استعفا شده  

های ترین فرمانگیری کند. یکی از مهمبه شخدت تحت فشخار است تا کناره  و وزیر دادگسختری  

اجرایی ترامپ در خصوص ممنوعیت مسافرت اتبا  هفت کشور عمدتاه مسلمان از جمله ایران 

به آمریکا که در هفته اول زمامداری خود آن را صادر کرد  با حکم قاضی فدرال لاو شده است. 

ها و عرصه عمومی قدرت بسیار گسترده و یژه ترامپ با رسانهودرگیری و چالش کاخ سخفید به 

  انانهای پرنفوذ آمریکا و جهان از جمله سخخیسخخابقه اسخخت. ترامپ با بیشخختر رسخخانهشخخاید بی

ا ها را به دشمنی با دولت آمریکسخی  نیویورک تایمز و واشخنرتن پسخت درگیر شده و آن   بیبی
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ها را به جلسه مصاحبه ورود خبرنراران برخی رسانه متهم کرده اسخت. کاخ سفید در یک مورد 

 های عمومی تحریم شد. سخنروی کاخ سفید ممنو  و متقاباله این جلسه از سوی سایر رسانه

ها منتشخخر و تا کنون چندین گزارش افشخخارگرانه علیه مقامات دولت ترامپ در این رسخخانه 

. هالیوود با تمام توان از (Cillizza, 2017)ها شخخده اسخخت  گیری آنمنجر به اسخختعفا و کناره

های خود را به محلی برای تمسخر و تحقیر ترامپ های کاخ سفید انتقاد کرده و مراسمسیاست

اسخخت. در ماه اول حضخخور ترامپ در کاخ سخخفید  هنرمندان    های آن تبدیل کردهو سخخیاسخخت 

ن اند. شکا  در دروهای دولت وی بودهآمریکایی پای ثابت اعتراضخات خیابانی علیه سخیاست  

گاه به این اندازه نبوده است و دولت های گذشته هیچقدرت رسمی و غیررسمی آمریکا در دهه

ترامپ برای هماهنری نظام سخخیاسخخی اعم از شخخاخه اجرایی  کنرره و دسخختراه قضخخایی و حوزه 

افع برد اهدا  و تأمین منها و مراکز فکری برای پیشعمومی قخدرت مخاننخد احزاب و رسخخخانه   

آمریکا با موانع و مشخکالت بیشتری مواجه شده و عماله یکی از نقا  قوت وی از نظر خودش  

 های اخیر زیر سوال رفته است.و طرفدارانش  یعنی قدرت و توان رهبری او  در هفته

 

 الملل ج. نگرش متفاوت دولت ترامپ به نظام بین
ارجی گیری سیاست خهای موثر در شکلالملل و عوامل سیستمیک یکی دیرر از مولفهنظام بین

دادن به الملل در شخخخکلکنند  نظام بینگرایان طرح میگونه که نوواقعدولت ترامپ اسخخخت. آن

المللی نقش اصخخخلی را دارد. آمریکا موثرترین قدرت در نظام ها در عرصخخخه بینرفتخار دولخت  

های نظامی جهان درصد کل هزینه 75های نظامی آمریکا بیش از آید. هزینهشمار میبهالملل بین

 60. (IISS, 2016: 19)درصخد تولید ناخالد جهانی در اختیار این کشخور است    66اسخت و  

کند. آمریکا تا کنون موتور جهانی های سخاالنه سازمان ملل را آمریکا پرداخت می درصخد هزینه 

چندملیتی برتر جهان به آمریکا تعلر دارد.  شرکت 155درصخد سخهام    05ز شخدن بوده و بیش ا 

دادن به سیاست خارجی و راهبرد امنیت الملل در شکلنراه و نررش رهبران آمریکا به نظام بین

ها از ملی این کشخخور در جهان نقش اسخخاسخخی دارد. راهبرد کالن کشخخورها از درک رهبران آن  

هدا  و منافع ملی خود و تهدیدات موجود علیه کشخخخور آغاز المللی  امخاهیت و فضخخخای بین 

الملل موجود و جهان م لوب و مورد نظر چیست؟ در این مورد ها از نظام بینشود. درک آنمی



 047 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ایران اسالمی جمهوری و ترامپ خارجی سیاست

الملل و جایراه آمریکا در آن دارد و جهان م لوب خاص  ترامپ چه درکی از ماهیت نظام بین

دو دهه گذشخخته موقعیت و جایراه آمریکا در جهان  و مدنظر آن کدام اسخخت؟ از نظر ترامپ  در

 تنزل یافته است.  

های سخخازی  هزینهمداخالت بوش در عرا  و تالش برای گسخخترش دموکراسخخی و دولت 

سنرینی به اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است. دولت اوباما با کاهش بودجه نظامی  قدرت نظامی 

ه های نادرسخختی بر اسخختفاده از قدرت نظامی  پیامآمریکا را تضخخعیف کرده و به دلیل ناتوانی د

ها را در قبال آمریکا جسخورتر ساخته است. در همین حال  متحدین  های دیرر داده و آندولت

ام های نظهای سخخنرینی به آمریکا تحمیل نموده و عماله مشخخارکتی در تأمین هزینه آمریکا هزینه

ل پیشرفت و شکوفایی است و آمریکا در موقعیت ها در حاجمعی ندارند. اقتصاد آنامنیت دسته

های اقتصخخادی  نظامی  رفت قرار دارد. مشخخارکت آمریکا با کشخخورهای دیرر در همه حوزهپس

محی ی و تجاری کاماله به ضرر آن تنظیم و تمام شده است. آمریکا به تنهایی هزینه تولید زیست

کنند اعتنایی میشخخرفت کرده و به آمریکا بیپردازد و دیرران در سخخایه آن پیکاالی امنیت را می

(Perthes, 2016)شخدن به ضرر آمریکا تمام شده است. کارگران  . از نظر ترامپ  روند جهانی

های و کاالهای آمریکایی موقعیت خود را از دسخخخت داده و به سخخخود کشخخخورهای دیرر  هزینه

جانبه و به ضرر این کشور یکاند. معامالت تجاری آمریکا به صورت کمرشکنی را متحمل شده

 و به نفع رقبای کلیدی آن رقم خورده است.  

باری هستند که باید های تجارت آزاد  معامالت تجاری فاجعهنامهترامپ معتقد است توافر

ها توان تولید آمریکا را فلج کرده و دسخختمزدها را به نامههر چه زودتر متوقف شخوند. این توافر 

داشتن ارزش دولت چین به عنوان دومین اقتصاد جهان  با پائین نره شخدت کاهش داده اسخت.  

ای دسخت زده است و همین مناسبات ناعادالنه در مورد  پول ملی  به مناسخبات تجاری ناعادالنه 

 تهدیدلین اش  اوشخود. از نظر ترامپ و مشاوران اصلی سخایر شخرکا و متحدین آمریکا دیده می  

 به مریکاآتی داعش اسخخت که تهدیدی وجودی و تمدنی برای گروه تروریسخخ آمریکا در جهان 

های تروریستی سنی مانند داعش و القاعده از چشخم گروه  تنهارا  تهدیداین آنها  آید.شخمار می 

امنیت  تعفیمس مشاور  دانند. مایکل فلیننوعی تروریست میبلکه تمام مسلمانان را به  بینندنمی

داند که در پشت چهره رایی را سرطان و ایدئولوای سیاسی میگتمام اشکال اسالم  ملی ترامپ
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کرده  یادگرفته توسط افراد شرور ای صورتیک جنبش تودهاز آن به عنوان شخده و   دین پنهان

. تنیس های اسخالمی تفاوتی سخنی یا دیرر فر  و گروه  و میان شخیعه   ترامپ در نررش. اسخت 

 هک بخشی از این جریان تروریستی هستندشخهروندان مسلمان آمریکا هم   که از نظر او بدتر این

های افراطی عمل کنند گروهستون پنجم  در داخل آمریکا حضخور دارند و ممکن است به شکل 

(Feaver and Brands, 2017) . 

از نظر ترامپ  روسخخیه متحد طبیعی آمریکا در مبارزه با تروریسخخم در جهان اسخخت؛ پوتین  

تدر و قابل احترام اسخت و آمریکا باید به دنبال بازسخخازی روابط با مسکو و گسترش  رهبری مق

آن باشخخد؛ واشخخنرتن این آمادگی را دارد که در سخخوریه با مسخخکو همکاری نزدیکی داشخخته و به 

گری بروند؛ در اوکراین و سایر مناطر جهان  همکاری دو کشور صورت متحد به جنگ با افرا 

؛ چیزی که که از نظر (DeYoung and Rucker, 2017)د و موثر باشخخد تواند بسخخیار مفیمی

ای ترامپ  دولت اوباما از انجام آن ناتوان بود و روابط دو کشخور را به وضخعیت بسیار شکننده  

رسد . با وجود این  به نظر می(Eugene, Sokolsky and Weiss, 2017)تبدیل رسانده است 

داری موجب شخخده اسخخت که پس از سخخیاسخخت و حکومت تجربه بودن ترامپ در عرصخخهکه بی

نی نشیهای خود به مرور عقبدسخت زدن به برخی کارهای غیرمنتظره زده  از بسخیاری از گفته  

اراده در توان ترامپ را به کارگزاری بیها  نمیهخا تجخدیدنظر نماید. با همه این  کرده یخا در آن 

لی آن دارای اصول  اهدا  و منافعی هستند عرصه سیاست خارجی تقلیل داد. ترامپ و تیم اص

ها برای درک سیاست خارجی آن در قبال کشورهای جهان و از جمله جمهوری که شناخت آن

اسخخالمی ایران ضخخروری اسخخت. سخخیاسخخت خارجی ترامپ در نهایت خروجی برایند تقابل و    

 سو با یکدیرر هستند.  همکاری این نیروهای متعارض و هم

 

 و منطق سیاست خارجی ترامپ اصول، اهداف د.
تحلیل گفتارهای ترامپ در یک سخخال گذشخخته و اقدامات آن پس از ورود به کاخ سخخفید روشخخنی 

بندی را به سخاختارهای سخخیاسخخی و اصول سیاست خارجی  ترین پایدهد که ترامپ کمنشخان می 

نویسخخد یزاد در یادداشخختی که در نشخخنال اینترسخخت منتشخخر شخخده  م    آمریکا دارد. زلمای خلیل

 در عقیده اختال  با وجود  به این سو 1۳۳6 سال از جمهوری ایاالت متحده ریاسخت  کاندیداهای



 045 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ایران اسالمی جمهوری و ترامپ خارجی سیاست

 ایاالت جنگ از پس سخخاختار باید که اندداشخخته توافر موضخخو  این بر همری خاص  موضخخوعات

  صل و دهد پاسخ جهانی هایبحران به گزینشخی  صخورت  به آمریکا رهبری و شخود  حفظ متحده

 و دیرر مفروضات سیاست این اصخول  از بسخیاری  ترامپ کند  اما حفظ را بزرگ هایقدرت میان

 ندکتری پیدایش دهندهنشخخان را هاتفاوت این زادآمریکا را به چالش کشخخیده اسخخت. خلیل خارجی

 موجود  یساختارها از گرفتنفاصخله  دنبال به که دکترینی؛ خواندمی ترامپ دکترین نام به جدیدی

 ترویج تروریسخخم  با مبارزه متحده  ایاالت اهدا  شخخامل اسخخاسخخی مسخخئله پنج حداقل در آن هم

 است. جهانی بزرگ هایقدرت روابط و مهاجرت بحث سازی دموکراسی و ملت

نادیده گرفته شخخخدن منافع   از نظر ترامخپ یکی از تهخدیدات مهم علیه منافع حیاتی آمریکا  

حیاتی آمریکا در تعامالت اقتصخادی  سخیاسخی  نظامی و امنیتی با سایر کشورهای جهان است.    

المللی منافع آمریکا را نادیده گرفته های بیندولت اوباما در تعامل با کشخورهای دیرر و سازمان 

دهای تجاری چندجانبه و و در موارد متعددی از منافع حیاتی آمریکا عدول کرده اسخخخت. قراردا

و  ها موجب خروک سرمایهنایای در تضاد منابع حیاتی آمریکا هستند. های مشترک من قهپیمان

شخخخده اسخخخت. دولت اوباما با  این کشخخخورهای تولیدی از آمریکا و ورود مهاجرین به کارخانه

  ر ترامپبخه منافع اقتصخخخاد و امنیت آمریکا ل مه زده اسخخخت. از نظ   تضخخخعیف مرزهخای ملی 

گرایی اوباما موقعیت آمریکا را در جهان تضخخخعیف و قدرت رقبای آن را افزایش داده المللبین

ها از اصل سواری مجانی استفاده کرده و در حال کاستن فاصله خود با آمریکا هستند. است. آن

 Kahl andبه نفع متحدین آن بوده است )  گرایی بیش از این که به نفع آمریکا باشخد المللبین

Brands, 2017.) 

را در قالب نوعی  1«آمریکا نخسخخت» شخخعار ترامپ آمریکا  متحده ایاالت در زمینه اهدا 

اصخخل   از نظر ترامپ .کرده اسخختگرایی همراه اسخخت  طرح جانبهگرایی افراطی که با یکملی

ی از یکباید چراغ راهنمای سیاست خارجی کشور باشد. بلوک غرب به عنوان « نخست آمریکا»

 ,Goldbergهای دنیای پس از جنگ جهانی دوم معنای خود را از دسخخت داده اسخخت )سخختون

المللی بلکه در مورد متحدین غربی های بینگرایی نه تنها در مورد سخخخازمانانبهج(. یخک 2017

منافع متحدین خود در بلوک  در راستایآمریکا نیز مشخهود اسخت. آمریکا دیرر حاضخر نیست    

                                                                                                                                                       
1. America First 
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کا باید هزینه تأمین ای آمریکنخد. هر کخدام از کشخخخورهای غربی و متحدین من قه  غرب هزینخه  

تیار کند و در اخامنیت کاالیی اسخخت که آمریکا تولید می  پردازند. از نظر ترامپامنیت خود را ب

ها بهای آن را بپردزاند. افزایش بودجه نظامی آمریکا به دهخد  بخدون این که آن  دیرران قرار می

طمینان پیدا کند  هم دهد که هم به اول بودن آمریکا در جهان امخپ این امکان را می دولخت ترا 

اعتبار از دست رفته خود را دوباره   شده را به دیرران بفروشد و هم با اعمال قدرتامنیت تولید

 بازسازی کرده و به دیرران نشان دهد که نادیده گرفتن آمریکا چه عواقب وخیمی دارد. 

  من ر سخخخیاسخخخت خارجی ترامپ ترکیبی از «نخسخخخت آمریکا»فتن شخخخعار با در نظر گر

جویی خواهد بود. انزواگرایی در سخخ   داخلی و در بخش گرایی و برتریجانبهانزواگرایی  یک

حدود یابد. ماقتصخادی و امنیتی خواهد بود که با بستن مرزهای ملی به روی ملل دیرر نمود می 

کاال از راهبردهای ترامپ برای تأمین اهدا  خود در داخل  کردن جریان نیروی کار  سخخرمایه و

گرایی در ابعاد شخخدن و جهانگرایی افراطی دارد و با جهانیکشخخور اسخخت که ریشخخه در ملی  

گرایی در سخخ   خارجی و در روابط با کشخخورهای دیرر جانبهگوناگون در تعارض اسخخت. یک

های جانبه اقتصخخادی و همکاریهای چندانبروز خواهد یافت که از همین حاال با خروک از پیم

( و تهدید به خروک از نفتا آشخکار شده است. تالش برای  TPPتجاری مانند ترانس پاسخفیک ) 

تضخعیف اتحادیه اروپا و تنظیم مناسخبات آمریکا با تک تک کشورهای اروپایی نمود دیرری از   

لی و الملهای بینسخخازمان  تیگرایانه دولت جدید آمریکا اسخت. با چنین سخخیاسخ  جانبهمن ر یک

جویی در ای در دوره ترامپ به شخخخدت تحت فشخخخار قرار خواهند گرفت. من ر برتریمن قخه 

 های فکری سیاست  خارجی ترامپ و بعد نظامی آن نمود دارد. بنیان

دو تفاوت  البته گرایی ترامپ بازگشتی تراایک به دوره ریران است کهاقتدار طلبی وقدرت

سیاست ریران کاماله در حمایت بلوک غرب و در تضاد  اینکه اول :یرانیسخم دارد اسخاسخی با ر  

های غربی و شخخدید با شخخوروی شخخکل گرفته بود  در حالی که ترامپ به شخخدت منتقد دولت  

اضر گرایی بود و حهای لیبرالی و جهانریران معتقد به ارزش اینکه متمایل به روسیه است. دوم

گرا در در حالی که ترامپ یک جریان فکری واپس  سنرینی بپردازد ینهها هزبود برای تأمین آن

لی الملو عرصه بینخال  جریان اصلی در داخل آمریکا آید که برشدن به شمار میقبال جهانی

 کند.حرکت می
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های سیاست و راهبرد یکی دیرر از اصخول و ویژگی  1گراییگرایی اقتصخادی یا حمایت ملی

 یجمهور رؤسخخای تمامی ترامپ برخال  سخخت.در قبال سخخایر کشخخورهادید آمریکا دولت ج

ر که ب  کردندتلقی می برد -برد بازی آزاد بودند و آن را تجارت به معتقد همواره که آمریکا

 و اخلد در آمریکا منافع تامین و امنیت افزایش اسخخا  اصخخول لیبرالیسخخم موجب تولید ثروت 

 تاسخخ باور این بر ترامپ داند.به نفع رقبای آمریکا می باخت -  آن را بازی بردشخخودمی خارک

 ایبادآورده سودهای روند  در این و کندمی دنبال را آزاد تجارت لوحانهساده متحده ایاالت که

 ارت آزادتج هاینامهتوافر بیشتر  ترامپ نظر از به همین دلیل . کندمی کشورها دیرر نصیب را

 نای ارزان کارگران کارگیریبه و مکزیک و چین مانند دیرری کشخخورهای برای شخخال ایجاد با

 فیمن تاثیر این کشخخور متوسخخط طبقه و کارگران زندگی بر و کرده نابود را آمریکا کشخخورها 

 نهایت در و کالن هایبدهی اقتصادی  رشد کند روند ادامه است معتقد ترامپ. اسخت  گذاشخته 

  .(Graceffo, 2017بود ) خواهدها سیاست نو  این نتایج آمریکا اقتصادی قدرت تضعیف

 سیاست گیریفهم جهت که در است دیرری در جهان اصخل  دموکراسخی  مخالفت با ترویج

  ریران جمهوری ریاست زمان از دموکراسی ترویج سیاست. کندترامپ به ما کمک می خارجی

 وردبرخ همانند سیاست این با ترامپ برخورد. است داشته قرار آمریکا خارجی سخیاست  محور

ای که در این زمینه باید به آن توجه نکته. اسخخت رایم سخخیاسخخت تاییر و سخخازیملت با او تند

تحده  مداشخت این است که مبنای مخالفت ترامپ با این اصل از سیاست خارجی سنتی ایاالت  

ای ههزینهها با وجود گردد. اگر تداوم این سیاستهای باال و بدون دسختاورد آن بازمی به هزینه

به سبب اولویت نراه   شدباالی آن از سخوی رؤسخای جمهور پیشخین آمریکا همننان دنبال می   

رسخخد در مورد ترامپ چنین نیسخخت  امنیتی در سخخیاسخخت خارجی نزد آنان بود  اما به نظر می 

(Traub, 2017در واقع  در اینجا این بن .)  نرره اقتصخخادی و محاسخخبه سخخود و زیان اسخخت که

. در همین کندناپذیر مین سخخیاسخخت را نزد ترامپ در سخخیاسخخت خارجی آمریکا توجیه تداوم ای

مریکا را آهای کردن برای جنگ  پولجای هزینهبهکه اعالم کرد  پس از انتخابترامپ زمینخه   

 های فرسوده این کشور خواهد کرد.  ها و فرودگاهها  پلصر  بازسازی جاده

                                                                                                                                                       
1. Protectionism 
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در   ایمتریلیون دالر در خاورمیانه هزینه کردهشخخش ما حداقل »: ه اسخختترامپ مدعی شخخد

البته تداوم این سخخیاسخخت به شخخدت محل  «. های ما در همه جا پر از خرابی اسخختحالی که راه

ا رویدادهای تردیخد اسخخخت. رویکرد ترامخپ در تخأمین اهدا  و منافع نظامی و امنیتی آمریکا ی   

ی اقدامات نظامی پرهزینه سو  دهند که در سود به سخرعت سیاست او را به توانامنیتی ویژه می

های بنیادی غرب نخواهد ای جز توسخخخل به ارزشبرای توجیه افکار عمومی چاره  این حخالت 

سپتامبر بر سیاست خارجی بوش داشت در مورد سیاست خارجی  11داشخت. تأثیری که واقعه  

 ترامپ نیز محتمل است.  

گرایی ترامپ ه در گرایش تجاری و عملریشخخخ ییهای آمریکاتوجهی ترامخپ بخه ارزش  بی

 «فارن پالسی»مجله  ؛ چیزی کهدارد که یکی دیرر از اصول و ارکان راهبرد دولت در آینده است

(. ترامپ معتقد اسخخخت Kahl, and Brands, 2017نامد )می 1گرایی غیراخالقیآن را فراعمل

نظر از الزم باشخد )صر   آمریکا باید حاضخر باشخد معامالتش را با هرکسخی و هر کشخوری که    

های مشترک هستند یا نه( ق ع کند. برای مثال  ترامپ درباره مبارزه با اسالم اینکه دارای ارزش

ی که این هد  را تمام اقدامات باید در محور این هد  باشند و هر کشور»افراطی گفته است: 

روابط  تجدید کنداد میترین فرصتی که ایجبزرگ  شود این اصلتصور می .«دارد  متحد ماست

راهبردی آمریکا با روسخیه است؛ کشوری که ترامپ و بسیاری از مشاورانش آن را در مبارزه با  

گرایی عمل البته در این مورد دانند. اسخخخالمی و حتی شخخخاید چین  متحد خود می یگرایافرا 

تحدین غربی ترامخپ بخه کخاهش قدرت نرم آمریکا در جهان منجر شخخخده و اعتبار آن در نزد م   

 که ترامپ در حال حاضر توجهی به آن ندارد. ؛آمریکا به شدت کاهش خواهد یافت

یی آن جوکه با من ر برتری ترامپ  بسط و گسترش قوای نظامی است راهبرد اصلآخرین 

انتقال قدرت  ترامپ خواسخختار  فاصخخلهدر مبارزات انتخاباتی و در سخخازگاری بیشخختری دارد.  

د. اما ای شهای هستههای سایبری و سالحگذاری روی تواناییتجهیزات نظامی بیشتر و سرمایه

مقابله با   های نظامی نیسخخخت  بلکه هد اعالم کرد که هد  از این کار شخخخرکت در درگیری

  داولین دستورات خودر  کنند. اودشخمنان بالقوه و شکست کسانی است که به آمریکا حمله می 

ون به پنتاگ های نظامی لاو کرد وفرمان اجرایی رئیس جمهور قبلی را در خصوص کاهش هزینه

                                                                                                                                                       
1. transnationalism amoral  
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عملیات نظامی های خود را برای و سخازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( دستور داد که برنامه 

داده است که  او وعده .(Dreazen, 2017ارائه دهند )های تروریستی علیه داعش و دیرر گروه

خواست آمریکا جمهور سابر میرئیس به زودی داعش و تروریسم اسالمی را نابود خواهد کرد.

و ضمن آمادگی برای مقابله با  قدر قدرتمند شود تا بتواند امور و روابط جهانی را شکل دهدآن

ها علیه منافع ای مانع از اقدام آناز طریر برقراری موازنه قدرت من قه  تهدیدات نظامی سخخنتی

 ات خواهدرسخخخد ترامپ آمریکایی قدرتمند میاما به نظر می حیاتی آمریکا و متحدینش شخخخود؛

ان کاالی امنیت را به دیرر  ثباتآلود و بیتر  ینابود کرده و در فضخخخایبتواند تروریسخخخم را 

 .(Kahl and Brands, 2017)بفروشد 

کاسخختن از تعهدات امنیتی آمریکا در قبال متحدان خود یکی دیرر از   بر پایه چنین اصخخلی 

گرایانه و نراه اقتصخخخادمحورانه  عملاز که  ؛سخخختهخای راهبرد دولخت جخدیخد آمریکا    گیویژ

به کاستن از تعهدات نو  نراه رئیس جمهور جدید آمریکا گیرد. ت مینشأ خودخواهانه ترامپ

  کشورهای شرقی اروپا و حوزه بالتیک  کشورهای عربی ناتو امنیتی در قبال متحدان خود یعنی

ها با روسخخیه بیش از حوزه خلیج فار   کره جنوبی و ااپن و حتی هد  وی از کاسخختن تنش

جی و های سیاست خارآنکه توجیه امنیتی داشخته باشخد  برمبنای تحلیل اقتصخادی کاهش هزینه   

بارها اعالم کرده است که آمریکا نباید ترامپ  پذیر است.ناآشخنایی وی از جهان سیاست توجیه 

ترین متحدان این کشخور باید سهم عادالنه خویش را در  برای دیرران هزینه کند و حتی نزدیک

امور مربو  بخه امنیخت و دفا  از خودشخخخان بپردازند. ترامپ معتقد اسخخخت آمریکا در حالی به   

ندارد. دیدگاه وی در  آنجا در مستقیمی منافع دهد کهمی «مجانی سواری» بسخیاری از کشخورها  

 تهداش پی در آمریکا برای زیادی ثمربی هایهزینه سازمان این که اسخت  این مورد ناتو حاکی از

 ملمتح  سخخازمان این داشخختننره پا روی برای هنرفت هایهزینه پرداخت با کنون تا آمریکا و

 است. شده فراوانی خسارات

 

 های آمریکای ترامپ پذیریها و آسیبه. تناقض
و  هادرک سیاست و راهبرد دولت ترامپ در برابر جمهوری اسالمی ایران بدون اشاره به ضعف

ارائه راهبرد الزم  درها ها و تناقضشخود. این ضعف کامل نمی مواضخع اعالمی وی های تناقض
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د کاماله ضروری است. نررش و رویکرد برای جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با شرایط جدی

 ست و عمالهاصول دیرینه سیاست خارجی آمریکاها و ترامپ به جهان در تعارض کامل با سنت

امپ تا تر توسط های اعالم شده. سیاستآیدالمللی به شخمار می تهدیدی علیه نظم و امنیت بین

بوده هخای جهان غرب از دوره پس از جنگ جهانی دوم  هخا و منش کنون در تعخارض بخا روش  

قرار  آن رأ دهه گذشته از انسجام نسبی برخوردار بوده و آمریکا در  4اسخت. بلوک غرب در  

 و های دموکراتیک  اقتصخخاد و تجارت آزادهای سخخیاسخخی و اجتماعی  نظام. آزادیه اسخختداشخخت

ها در آمریکا مدعی بسخط و گسترش آن  های سخال که سخال اصخولی بوده  ن از جمله شخد جهانی

دانست. و صخل  و امنیت جهان ضخروری می   خودها را برای تأمین امنیت ملی جهان بوده و آن

ا ر «ییآمریکانظم »ها و باورها ندارد. این نررش و رویکرد اکنون ترامخپ تمخایلی به این ارزش  

 المللی به هم ریخته است. لکه در عرصه بینب  نه تنها در داخل

و را های اهای ترامپ کنترل نشود و ارکان دیرر قدرت نتوانند جلوی سیاستاگر سخیاسخت  

ترین ضخخربه را به عصخخر آمریکایی خواهد زد و جهان شخخاهد افول قدرت بریرند  ترامپ بزرگ

می و غیررسخخمی قدرت ترامپ در داخل آمریکا با همه سخخاختارهای رسخخ  آمریکا خواهد بود.

در مراسخخم تحلیف به صخخراحت اعالم کرد که امروز انتقال قدرت نه تنها در  اودرافتاده اسخخت. 

ال که در حرغم اینشود. بهگیرد  بلکه از واشخنرتن به مردم نیز انجام می واشخنرتن صخورت می  

کا  بزرگی خواهان هر سه رکن اصلی قدرت را در اختیار دارند  اما ترامپ شحاضر جمهوری

خواه و کنرره در با سخخخران حزب جمهوری اودر همخه ارکخان قدرت به وجود آورده اسخخخت.   

کشور مسلمان به آمریکا و تعلیر آن  4تعارض بوده و با صخدور دستور اجرایی منع ورود ابتا   

از سخوی یکی از قضات فدرال با دستراه قضایی این کشور نیز در تعارض و تقابل قرار گرفت.  

ها طر  خود نیز مشخخکل دارد. آن یدسخختور اجرایی نشخخان داد که ترامپ با وزرای انتخابهمین 

ها  احزاب و هالیوود خبر بودند. تقابل ترامپ با رسخخانهمشخخورت ترامپ نبوده و از موضخخو  بی

گیری اعتراضات گسترده در است. سخنان و دستورات ترامپ موجب شکلبوده بسخیار آشخکار   

 ا شده است. شکا  بین دولت و جامعه مدنی در حال افزایش است.  بیشتر شهرهای آمریک

ای که به ماه عسخخخل روسخخخای جمهور آمریکا معرو  اسخخخت  در محبوبیت ترامپ در دوره

ترین حد خود قرار دارد. تیم اجرایی او هنوز کامل نشخده  با رسوایی و ریزش روبرو شد.  پائین
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توان از روبرو کرده اسخت و این شخخکا  را می ترامپ جامعه آمریکا را با شخکا  و دودسختری   

 رأ  قدرت تا کف جامعه مشاهده کرد.

ی المللهای دیرینه آمریکا در عرصخخخه بینگرایی افراطی ترامپ و مخالفت آن با سخخخنتملی

المللی کنونی پس از جنگ جهانی دوم موجب آشخفتری در عرصخه جهانی شده است. نظام بین  

ری رهب  ی آمریکا شکل گرفته است. آمریکا در دوره پس از جنگعمدتاه بر پایه قدرت و هژمون

بلوک غرب را بر عهده داشخت و پس از فروپاشخی شوروی در پی قرن آمریکایی بود. ترامپ با   

زعم خود در پی احیای قدرت آمریکا است  اما در عمل روند تحوالت به« نخست آمریکا»شعار 

ار المللی دور از انتظفروپاشخخی نظم بین  پیدا کندبه شخخکل دیرری اسخخت و اگر این روند ادامه 

ترامپ با  هایها به عنوان متحدین دیرینه آمریکا در هرا  از سخخخیاسخخختنخواهد بود. اروپایی

 های اصخخلیاحتیا  در حال ارزیابی تحوالت در واشخخنرتن هسخختند. نظم هژمونیک یکی از پایه

ای حفظ جایراه برتر آمریکا در نظام خود را از دسخت داده است. دولت ترامپ ضمن تالش بر 

خواهد آمریکا هزینه تأمین های دولت هژمون نیسخخت و نمیالملل  حاضخخر به انجام کارویژهبین

تواند به مشخخخارکت کشخخخورهای دیرر در تأمین المللی را بپردازد. چنین رویکردی میامنیت بین

 و احتمااله های جدیدبندیلوکهای گسخخخترده  بالمللی  خالء قدرت و رقابتهزینخه امنیت بین 

 های تجاری و نظامی در جهان منجر شود.و جنگ نظمیبی

های قدرت  ثروت و هویت که گانهدهد که سخخخهالمللی نشخخخان مینرخاهی به صخخخحنه بین 

های نظامی رنگ شخخدن هسخختند. موازنه آیند  در حال کمبخش جامعه جهانی به شخخمار مینظام

یکا در مناطر مختلف جهان شخکا  بزرگی برداشته است. ترامپ به  مسختقیم و غیرمسختقیم آمر  

 شدت به ناتو تاخته و متحدین خود را در این سازمان نظامی غربی متهم کرده است که در حال

سخخواری مجانی از آمریکا هسخختند. گرایش ترامپ به روسخخیه موجب نررانی و وحشخخت  گرفتن

ور شده و ممکن است بحران از های اروپایی شده است. جنگ در اوکراین بار دیرر شعلهدولت

موجب   آمریکا در برابر چین 1تضخعیف موازنه فراسخخاحلی   کنترل خارک شخود. در شخر  آسخیا   

انداز . حضخور نظامی آمریکا در خاورمیانه به ااهر چشم وحشخت متحدین آمریکا شخده اسخت   

گرایی ها و افرا خیز دیرر دارد. اما در عمل تناقض در سیاستبهتری نسبت به دو من قه بحران

                                                                                                                                                       
1. Offshore balance  
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کند. تیم ترامپ تمایز بحرانی  پیشممکن اسخخخت وضخخخعیخت این من قخه را بیش از     در عمخل 

  جوی اسالم قایل نیست و به همین دلیلبین شیعه و سنی و گروهای افراطی و صل  آشخکاری 

 به جنگ دامن بزند.  ممکن است که بیش از برقراری ثبات

شخخدن را کاماله به ضخخرر اقتصخخاد  گرایی و جهانیدر حوزه اقتصخخاد نیز ترامپ چندجانبه 

داند و معتقد اسخخخت که باید به این روند پایان داد. جنگ تجاری با مکزیک  چین  آمریکا می

شدن است. آمریکای ترامپ حاضر به ادامه های اقتصادی در حال آشکارسایر قدرتآلمان و 

داند. تأکید بر این ها را به ضخخرر خود میهای چندجانبه نیسخخت و آنفعالیت در قالب پیمان

المللی با موانع و مشخخکالت های اقتصخخادی را در عرصخخه بین تواند همکاریسخخیاسخخت می 

از  المللی نیز بسیار متفاوتهای بینم ترامپ به قواعد و ارزشسهمرینی مواجه سازد. نراه تی

خواه سخخخابر آمریکخاسخخخت. ترامپ با رویکرد  هخای جمهوری دولخت اوبخامخا و حتی دولخت    

گرایانه  متحدین غربی را نادیده گرفته و در حال بازتعریف روابط با روسخخخیه اسخخخت. عمخل 

های غربی را دچار سردرگمی کرده تتعریف و تمجید ترامپ از پوتین  جامعه آمریکا و دول

مردان غربی به شخخخدت نرران رفتارهای ترامپ و حلقه محدود گران و دولتاسخخخت. تحلیل

گرایان افراطی و تندروها در ها  راستها از حضور شورشیان  لنینیستمشاورانش هستند. آن

 کنند.کاخ سفید بحث می

ن زماطور همتواند بهست. ترامپ نمیهای زیادی روبرون با تناقضسخیاست ترامپ در جها 

به  های گمرکیضمن داشتن روابط اقتصادی خوب با کشورهای غربی و شرکای تجاری  تعرفه

 مرزهای  شدنهای جهانیمندی از فرصخت تواند ضخمن بهره تولیدات دیرران ببندد. آمریکا نمی

سانی  سرمایه و کاال ایجاد ملی خود را تقویت و دیوارهای محکمی در برابر آمد و شد نیروی ان

متحدین های آن  دیک با روسخخیه و لاو تحریمتواند ضخخمن داشخختن روابط نز . ترامپ نمیکند

اگر   زمان با ایران و داعش در من قه غرب آسخخخیااروپایی خود را راضخخخی نره دارد. مبارزه هم

طور بهرا ه شمالی تواند چین و کربسخیار دشخوار اسخت. ترامپ نمی     ای غیرممکن نباشخد گزینه

 یاسخخت و راهبرد ترامپ به حدی زیادهای سخخ(. تناقضKrepon, 2016تهدید نماید )زمان هم

. خواهد شخخدبه باتالقی برای قدرت آمریکا تبدیل   هااسخخت که بدون بازبینی اسخخاسخخی در آن 

ای در سیاست ندارد  بسیار پرهزینه خواهد بود. المللی برای کسخی که سخابقه  زدن نظم بینبرهم
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اند از توکس نمیو قدرتی که این کشخخور دارد  هیچ المللجایراه آمریکا در نظام بیناما به دلیل 

 نظمی احتمالی در امان باشد و آن را نادیده بریرد. های این بیترکش

 

 قبال جمهوری اسالمی ایرانراهبرد ترامپ در  و.
المللی علیه های دوجانبه و چندجانبه بینزمخان با اعمال شخخخدیدترین تحریم دولخت اوبخامخا هم   

ای با ایران دسخخت یافت. دولت المللی هسخختهترین توافر بینبه مهم  جمهوری اسخخالمی ایران

ترین مهم . او ایران راصورت گرفته استتا کنون داند که را بدترین توافقی می این توافرترامپ 

 وزدن به منافع آمریکا سخخازی من قه و ضخخربه ثباتحامی تروریسخخم اعالم کرده که به دنبال بی

ای آن اسخت. اکنون پرسخش این است که ترامپ در برابر جمهوری اسالمی ایران   متحدان من قه

ر در برابراهبردی چه  بهتر استجمهوری اسالمی ایران متقاباله چه سیاست و راهبردی دارد؟ و 

 ؟رویکرد دولت جدید آمریکا در پیش بریرد

رسد دولت ترامپ هنوز به راهبرد مشخصی در مورد ایران نرسیده است. شناخت به نظر می

مشخخاور   انرارانه اسخخت. مایکل فلینترامپ از جهان سخخیاسخخت و ایران بسخخیار محدود و سخخاده 

ال انر و مسخختعفی امنیت ملی و مایک پومپئو  رئیس سخخازمان مرکزی اطالعات آمریکا )سخخیا(  

 ها درهای گذشته آنشخناخت بیشختری از ایران دارند. در سخال    دولت ترامپ وزیر دفا متیس  

 سبتها در من قه ناما تجربه آن  عرا  و افاانسختان حضور داشتند و با سپاه و ایران آشنا هستند 

  ومایک پمپئشان علیه ایران خصمانه است. به جمهوری اسخالمی ایران به شدت منفی و مواضع 

 در سال شورای اسالمی در جریان انتخابات مجلس و از مخالفان سخرسخخت توافر اتمی است  

پس از انجام   مایک فلین .و نظارت بر این انتخابات شخخده بود ایرانگذشخخته خواسخختار سخخفر به 

در  علیه ایران اتهامات تندی  ای خارک از عر ماه در بیانیهایران در بهمنآزمخایش موشخخخکی  

کننده در من قه و تهدید منافع آمریکا و ثباتزمینه آزمایشخخات موشخخکی  تروریسخخم  رفتار بی  

سخخازمان ملل دانسخخت و   66۹1. وی آزمایش موشخخکی را نقض ق عنامه متحدانش م رح کرد

  «کنیم.ی به ایران اخ ار میطور رسماز امروز ما به»گفت: 

ئیس جمهور ر»در بخشی از بیانیه مایکل فلین که در دیدارگاه کاخ سفید انتشار یافت  آمده است: 

ترامپ به شدت از توافقات متعدد و منعقده میان ایران و دولت اوباما و همننین سازمان ملل به عنوان 



 59زمستان  74فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 091

قاد گزاری از آمریکا برای انعایران به جای سپا توافقاتی ضعیف و ناکارآمد انتقاد کرده است و حال 

 تیلرسخخون به  در میان کارگزاران دولت ترامپ «.در حال اقدامات جسخخورانه اسخخت  چنین توافقاتی

 عنوان وزیر خارجه نسبت به دیرران کمتر مواضع ضدایرانی داشته است.

ر به ای بود  اکنون کمتترامپ برخال  دوره انتخابات که خواسخختار بازبینی در توافر هسخخته

گیرانه برجام اسخخت. وی قبول کرده کند و بیشخختر به دنبال اجرای سخخختاین موضخخو  تأکید می

المللی های چندجانبه بیناسخت که لاو برجام از سخخوی آمریکا نه تنها منجر به بازگشخت تحریم  

به شکا  بیشتر بین متحدین آمریکا و انزوای بیشتر آن در جامعه جهانی منجر بلکه شخود   نمی

 هشخود. پل رایان  رئیس تندرو مجلس نمایندگان آمریکا که به شدت مخالف برجام بود  گفت می

های ها را شدیدتر کرد و تحریمکردن برجام گذشخته است  اکنون باید نظارت زمان پاره: »اسخت 

 «زفاکس نیو»ترامپ در آخرین مصخخاحبه خود با شخخبکه  .«علیه ایران افزایش دادای را غیرهسخخته

ایران نکاتی را طرح کرد که  در خصخخخوص سخخخیاسخخخت آمریکا در قبال  ضخخمن پذیرش برجام 

 دولت ایران » . او گفت:های آن در قبال ایران اسخختدهنده نررش  رویکرد و پارادوکسنشخخان

 جنریهای کشتی. فرستندمی جا همه به اسلحه و پول هاآن. است تروریسم حامی یک شخماره 

های نظامی ایران احاطه شخخده و مورد اذیت و آزار ایاالت متحده در خلیج فار  از سخخوی قایر

  .«تاند  ایران هیچ احترامی برای ما قائل نیسها جسورتر شدهاند  آنقرار گرفته

 طور تلویحی آن را پذیرفته وبه  ایضخمن انتقاد از توافر هسته  رئیس جمهور جدید آمریکا

به  پاسخ ترامپ از .«کنمها برویند با شما هستیم  من آن را ترک نمیاگر آن: »عنوان کرده اسخت 

سخوالی درباره اینکه آیا گزینه نظامی علیه اقدامات ایران نظیر آزمایش موشکی انجام خواهد داد  

باره ما هرگز در .باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد»که  نوان کرده اسخخختع و هطفره رفت  یخا نه 

قدم دولت ترامپ در نقض برجام پیشرسد به نظر نمی «.مکنیاقدامات نظامی خود صحبت نمی

ای های جدید غیرهسخختهگیرانه و تحریمهای سخخختبا اعمال نظارتممکن اسخخت شخخود  اما 

  هانقض برجام از سخخخوی هر کدام از طر  .نماید وادار ایران را به نقض برجام کندکوشخخخش 

 ای مشرو  اقداماتدهد تا علیه ناقض برجام به شیوهقدرت بسیج عمومی را به طر  مقابل می

  ای اعمال کند.  گیرانهسخت
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رایم صخهیونیسختی و عربستان دولت ترامپ را تشویر   ای و حوزه نظامی  در سخ   من قه 

 له بهحم به ایران مواضخع تندتری داشخته باشخد و حتی او را تشویر به   خواهند کرد که نسخبت  

های نظامی درگیری و کند. آزمایش موشخخخکی  انتقال سخخخالح به یمن و سخخخوریه خواهندایران 

های اقدامات تندتر ترامپ علیه ایران در حوزه نظامی به شخخخمار محخدود در خلیج فار  زمینه 

اقتدارگرا و خودرأی دارد و کمتر با دیرران مشورت  تیترامپ برخال  اوباما  شخخصی  آیند.می

احتمال بروز تنش نظامی بین   زند. از این نظرکند و بیشخختر دسخخت به اقدامات ناگهانی می می

ایران و آمریکا در این دوره به شخخدت افزایش یافته اسخخت. دو سخخناریو برای برخورد نظامی بین 

  دادن قاطعیت خود به ایرانترامپ برای نشاندو کشور قابل تصور است: نخست  ممکن است 

ال یا انتق امی ایران و آمریکا در خلیج فار های کوچک مانند تنش بین نیروهای نظبخه بهخانخه   

دوم  زمانی ممکن است سخالح به یمن و رویدادهای مشابه دست به اقدام نظامی محدود بزند.  

دسخخت به اقدام نظامی   الت دیرردولت ترامپ برای انحرا  افکار عمومی از مسخخایل و مشخخک

 علیه ایران بزند. 

 الملل را بانظام سخخیاسخخی آمریکا و نظام بین  های نسخخنجیدهسخخیاسخخترفتارها و ترامپ با 

بیشترین بحران   در کمتر از یک ماه اول زمامداری خود اوهای جدی روبرو خواهد کرد. بحران

دامن زده اسخخت. اقدام نظامی  ایهت گسخختردالمللی آفریده و به اعتراضخخارا در سخ   ملی و بین 

د. آیهای رایج برای فرار از پاسخخرویی در سخیاسخت به شخمار می    علیه کشخورها یکی از شخیوه  

ارتباطات ضخعیف ایران با کشورهای قدرتمند جهان  حمایت مستقیم چند کشور پرنفوذ من قه  

خواهان مریکا و اکثریت جمهوریاز اقدام نظامی آمریکا علیه ایران  اجما  ضدایرانی در داخل آ

توانند عوامل موثر در تصمیم دولت ترامپ در توسل در هر سه رکن اصلی قدرت در آمریکا می

 به زور علیه ایران باشند.  

 

 گیرینتیجه
خ رناکی را در س   داخلی و خارجی  بینانه وغیرواقع نامنسجم  هایترامپ مواضع و سیاست

ای در هر دو سخخخ   و در نتیجه  نظام تواند پیامدهای گسخخختردهدر پیش گرفته اسخخخت؛ که می

جمهوری اسالمی ایران باید چه سیاستی در پیش   در چنین وضخعیتی الملل برجای برذارد. بین
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ر برای کا و بهترین توافبریرد و چرونخه رفتخار کنخد؟ ترامپ برجام را بدترین توافر برای آمری   

به ناچار اصخل توافر را پذیرفته و به دنبال اجرای دقیر آن در قبال ایران است.   اوداند. ایران می

ه علیای جدیدی های غیرهستهتحریموضخع  بر اجرای برجام و شخدیدتر   نظارتترامپ طرفدار 

را حامی اصلی تروریسم ها ایران ؛ آناسخت تیم ترامپ به شخدت ضخدایرانی   افراد . ایران اسخت 

ن ها ضمآن  سخازی من قه است. در همین حال ثباتدانند و بر این باورند که ایران در پی بیمی

زدایی با روسخیه  داعش را دشخمن اصخلی آمریکا تلقی کرده و در سیاست حذ     تمایل به تنش

 بشار اسد در سوریه جدی نیستند.

های از تحوالت من قه خاورمیانه و سیاست رسد دولت ترامپ هنوز درک درستیبه نظر می

به ایران بیش از این که ناشی از درک  تیم ترامپجمهوری اسخالمی ایران ندارد. نراه دشخمنانه   

ن ممک  ست که در عملاهآنهای فردی ها باشد  متأثر از برداشتکارشناسی و بدنه سازمانی آن

و جرح و تعدیل شخود. گذشت زمان   ها و نظرات کارشخناسخی متفاوتی روبرو  اسخت با مخالفت 

های آن را تواند بسخیاری از ابهامات سخیاست خارجی دولت جدید آمریکا را آشکار  چالش  می

ایجاد های جدیدی برای کشخورهای من قه از جمله جمهوری اسالمی ایران  برطر  و فرصخت 

 مراه با دوراندیشیو ه. رفتارهای و اقدامات جمهوری اسخالمی ایران باید بسیار هوشمندانه  کند

 های سیاستطلبی است و هنوز با پینیدگی. دولت جدید آمریکا در اوک مبارزهباشخد و آرامش 

ر ایران نباید خود را به دستورکا  آشخنا نشده و شکست را تجربه نکرده است. در چنین شرای ی 

 طلبی آن قرار گیرد.این دولت تبدیل کرده و در سیبل قدرت

باید در   ن جخدا از تحوالت به وجود آمده در سخخخیاسخخخت آمریکا جمهوری اسخخخالمی ایرا

المللی عمل کند. جمهوری شده بینها و قواعد پذیرفتهارزش چهارچوب اهدا  و منافع خود و

تواند اهدا  و منافع ملی خود را به صخخورت کاماله قابل دفا  و متقاعدکننده اسخخالمی ایران می

المللی اسخت  اما تنها بازیرر آن نیست.  یرران مهم جامعه بینگیری نماید. آمریکا یکی از بازپی

باید به   ها و اقدامات احتمالی آمریکاجمهوری اسخخالمی ایران ضخخمن شخخناخت دقیر سخخیاسخخت

المللی بپردازد و هرگز اجازه ندهد که دیرران به گسخخترش روابط با سخخایر بازیرران جامعه بین 

 ضرر ایران به یارگیری اقدام کرده و منافع آن را نادیده بریرند. 
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المللی ایجاد کرده اسخخت. جمهوری ای در عرصخه ملی و بین دولت ترامپ شخکا  گسخخترده 

کم نباید موجب کاهش این کند  دسخختشخخدید این شخخکا  نمی اسخخالمی ایران اگر کمکی به ت

ای و جهانی یکی گیری اجما  در داخل آمریکا  س   من قهشخکا  شخود. جلوگیری از شخکل   

اهدا  اصخلی سخیاسخت خارجی جمهوری اسالمی ایران است. دولت اوباما با ایجاد اجما  در    

را  های تاریخ جهانترین تحریمنهگیراترین و سخخختسخخنرین  المللیداخل آمریکا و سخخ   بین

تر از آن اسخخخت که بتواند چنین اجماعی را علیخه ایران اعمال کرد. دولت ترامپ در عمل ناتوان 

گیری این در شکل  ایراناز سخوی  های غیرهوشخمندانه  پاسخخ هرگونه ایجاد نماید. اما اقدامات 

ه ب  انرارانها اقدامات متقابل سخخادهتواند موثر باشخخد. جمهوری اسخخالمی ایران نباید ب اجما  می

واکنش نشخان دهد. در هر اقدامی باید به شخکل سنجیده منافع     دولت ترامپجانبه اقدامات یک

هم از تصخخخاعد بحران   ها و دسخخختاوردهای ایران لحاظ شخخخود. در این حالتتوانمندی  اهدا 

ری اسخخخالمی ایران از د که جمهوگردای عملی میو هم اقدامات در حوزه شخخخودمی جلوگیری

 تواند دستاورد بیشتری داشته باشد. مزیت نسبی برخوردار است و می

گرفته از مردم است. تالش برای کاهش شکا  و افزایش قدرت جمهوری اسخالمی ایران بر 

کند. را تضمین می و پیشخرفت کشخور   ثبات نظام  مشخروعیت نظام  انسخجام و همبسختری ملی   

های داخلی قدرت ملی در داخل کشخخخور و یران باید تقویت پایهاولویت جمهوری اسخخخالمی ا

رامپ با باشد. ت در سیاست خارجی از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی و فرهنری بیشتر اسختفاده 

اپوزسخخیون جمهوری اسخخالمی و مردم عادی ایران را در    قانون منع ورود مسخخلمانان به آمریکا

گیری نوعی همبستری بین مردم آمریکا و جب شکلداخل این کشور تحت فشار قرار داده و مو

 گیران آمریکا نشان داد که از رفتایرانیان شخده اسخت. جمهوری اسالمی ایران با پذیرش کشتی  

ای واقعی کند. چهره ایران در آمریکا بیش از این که چهرهو آمخد مردم بخه آمریکا اسخخختقبال می  

تواند چهره ست. دیپلماسی عمومی میهای آنهادشخمنان ایران و رسانه باشخد  چهره برسخاخته   

ها برای بسخخخیج مردم و امکانات برای ایران را در نزد مردم آمریکا تاییر داده و از قدرت افراطی

شخده و هوشمندانه جمهوری  اقدام خصخمانه علیه ایران بکاهد. اقدامات ترامپ و رفتار حسخاب  

چهره ایران در آمریکا باشخخد و تهدیدات  تواند آغاز روندی برای بازسخخازیاسخخالمی ایران می

 .  شوددر جهان تبدیل  ایراندولت جدید به فرصتی برای بهبود جایراه 
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کنند و معتقدند که ترامپ و مشخاور ارشخد او جهان را به دو قسخمت خوب و بد تقسیم می   

ر کنار آمدن با چنین نراهی بسیا .«یا پیروزی یا مرگ :بازی تاک و تخت دو امکان بیشختر ندارد »

آید. ر میتهدیدی جدی علیه امنیت وجودی کشور به شما  سخخت است  اما رودرو شدن با آن 

نیازمند هوشخخمندی کامل اسخخت که باید الزامات آن را در داخل و   نیچنیمقابله با تهدیدات این

ه ضرر مفاهیمی هستند کبیعبور  و انتظار  کنارکشخیدن  دوراندیشخی   خارک فراهم کرد. احتیا  

و خود را از دسخختورکار ترامپ خارک  باید به زمان فرصخخت دادتوانند راهنمای عمل باشخخند. می

  ه آنبندی بزمین و پای. احتیا  شر  عقل است و خردگرایی ویژگی فرهنگ سیاسی ایرانکرد

 نظمی و آشوب است.برون رفت ایران از عصر بیراه
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