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 مقدمه
کمخ  2عررعمه در املب گزاره برگ 12راهبرد جامع  معرکاام در ابمج جوریرا امااایعا اکرا  در   

اکن نیشاامر ابا ا ب  بررما اه ا  اکن راهبرد   جوریر معرکام اعیم شا   نم  رئدس ماید    ما   

  ده عیرد بحث   بررما ارار عارا اجراا اکن راهبرد  پردازد   مپس ابزارهم   ممز کمرهماعا

 

 ایران مورداهداف راهبرد ترامپ در  .لفا
از  ک  برخادهن ه اه ا  گینمگینا امت بررماا م نم  رراع    گزاره برگ کمخ مید  نام  

هام عطوی  ب  داخ  معرکام   برخا عطوی  بدر     برخیرد بم جوریرا امااایعا اکرا   م 

 بن ا کرد:ریا  ب  شا  زکر صیرتامت  اکن اه ا  را ب  اجومج عا

 «دگر»را  دهن ه م  امت ک  ا بمعمر کارد   اا اعمت رراع  ناام   :اوباما میراث . نابودی1

  ا مت عدراث   ا بمعم نیا راماما در هم   اا اعمت  ا اغلبمادممت  دان    بنمبراکنخید عا

 از نظر ا  چی  اعم ن ارد، برجمم عحایاا   اکرا  از درماا شنمخت رراع  ناام  داده امت ک  

                                                                                                   
 عضی هدئت علوا پژ هاا ه عوملطمت راهبردا  

1. Fact Sheet  



 69بهار  57فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   181

ا بمعمزداکا ب  کاا از   بر د بدن از بمک  اماات، شاا ه نرمکا ا بمعم د لت ماایا از ریافق اکن

دمما معرکام رب ک  ش ه امت   عویً عقینداا هم در پات م  اه ا  عرم رراع  در ماپرر م 

عنیا  رئدس جوریر معرکام داشا  امت   ندست  نیا گذشا ، نقش عروا در انا مب رراع  ب 

گدرا راهبردهما داخلا   ماادمماات خمرجا د لت  ا در عقمب  بمزک را  دک ر از در شااا 

 جول  اکرا  ندز جمک مه بسدمر اممما دارد  

رکام براا مع م رشرم   ریافقا ریافق ب ررکن را برجمم رراع : برجام از هزینهکم خروج .2

 سدمرب م  از جمنب کک خر ج اکن ریافق، در ش هبدناپدش ممز کمرهما دلد ب  اعم خیان ه امت،

دکپلوممااا، رااا ک  عنمزعمت در عنمخق ع ال   اعابمرابا الوللا،بدن انز اا  اماات پرهزکن 

رراع  براا اکن ک    امت م  هماهزکن  جول  از رراع  بم داخلا هماع ملیت را ک    جرم 

هما عاط د ب  اکن ریافق   جلیگدرا از بایانا  برجمم را نمبید کن ، اماااارارژا  اردکرد  زخم 

 دنبمج اکجمدگدرا اکرا  از دمااام ردهما م  را در پدش گرفا  اماات   ا براا اکن کمر ب  برره

انا عنیا علد  جوریرا امیعا اکرا    برجمم امت  ارممج برجمم ب  کن ره   اعومج فضما ر 

برره کرد  برجمم   باکمرهما رراع  براا زخواهما عاط د، راههاما جا کا  ب  برمن    رحرکم

همکا در اکرا  در عیض  بررر اا هسان ؛ رم از اکن خرکق افراد   گر هکرد  اکرا  از ریافق هسا 

فا    دمت ب  اا اعمت رن رر زده   عویً از برجمم خمرج شین   در اکن حملت، برجمم بم ارار گر

هزکن  اکرا  نمبید خیاه  ش    رراع  از شر م  رهم ش ه   عویً عنممبمت رررا     اشدن ان ب  

 د  اا اکرا  عاح  شیهما هسا د ره اب  از برجمم بمزگاا    بمر دک ر جرم  علد  خور فطملدت

 :جمهوری اسرریم  ایگذاری در ایران و تضررعیف جایهاه منطقه. جلوگیری از سرررمایه3

  ک زعمنا در اماات عطاق    بیدن  عیفق بساادمر ابلا همارحرکم ارزکمبا رراع  اکن اماات ک 

 اا،هسااا  ریافق   داد  ب  عذاکرهرن بم ا بمعم بید، نمبیدا حمج در همرحرکم اثر در حایعت اکرا 

   برجمم از اب  د ره ب  بمزگات رراع  در اکن رامام، ه    داد نجمت حاوا شااسات   از را م 

امت  د لت رراع  بر اکن  جمنب هو  همارحرکم اعومج خرکق از اکرا  علا ا رت   ریا  رضطد 

بام ر امااات کا  معرکاام در هوام  اباا ا هو  اعادمزات را ب  اکرا  داده   بم رحیک  عبمل  کی         

شااا ه، جوریرا امااایعا اکرا  را رقیکات کرده   با  اکن ررردب، زعدن    مزادکرد  عبامل  بلیکا   

هم شراکوا، رر ک  رحرکمهما گساارده اکرا  در خم رعدمن  را فراهم کرده امات  در چندن   فطملدت
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بمک  ب  صایرت عولا بمزگردد   اگر برجمم عمن  م  امت، بمک  بم خر  ادعمهما عاط د علد  اکرا   

گذارا در اکرا  جلیگدرا کرده   عمن  هم، از هرگین  مارعمک  کرد  خور بمزگاات رحرکم   بزرگ

 هراما   ریش برااکج اکرا ش   عنممبمت اکرا  بم کایرهما دک ر ش   هوچندن، بم رر از عمدا

هما کرد  اکرا    هوچندن، عقامبلا  بم جوریرا امااایعا اکرا  در عنوق  ب  ر ش  د بامره اعنداا 

 د    عح  د کن  ع ال  عوان، د لت رراع  مطا دارد جمک مه   نییذ اکرا  در عنوق  را رضط

ثروتمند خلیج های ای و دسررتیاب  به دهرهای دادشرراه  . حمایت از متحدان منطقه4

  ممتمعرکا ااعنوق  عاح ا    امراکد  اعندت علد  اممما رر ک ا اکرا  رراع ، نظر از: فارس

رراع    نامندمهی ن رش ب  ش ت عنیا کاسمنا علد  جوریرا امیعا اکرا  دارن   نامندمهی در 

دمر رراع  بسااکرد  اماااقبمج ا  از شااومرا عاگرفان د ره ا بمعم لحظ ماامج گذشااا  براا پمکم 

مشااامر بید  بیفمصاال  بط  از ماا نرانا رراع ، نامندمهی در ماا نمنا از راهبرد معرکام در ابمج 

جوریرا امایعا اکرا  حومکت کرده   م نم  رراع  را ب  صیرت کمع  عیرد ریکد    روجد   

ه دارد   اکن بمعث ش  عروا نقش اکرا  بم رقمب  ب  رراع  داد میق در ارار داد  البا اماراکد  

  ب  راهبرد دادرم رراع  ب  عنوق  بداار از عنظر امراکد  ن مه کن   امراکد  نقش عروا در شا 

ج ک  معرکام دارد  در گمم د م، عاح ا  ماناا معرکام در عنوق  عمنن  عربسام    اعمرات از اکن  

هما خید را ب  هرامااا، ماای زد  ب  اکرا راهبرد معرکام حومکت کردن   رراع  از خرکق داعن

اا عنوقا   فر شااا    زعدن هما نیاا ثر رون  خلدج فمرس عاادوات گزا  با  پمدشااامها  

 م رد  پذکر براا ر ا م حضیر نظمعا کایرش در عنوق  ب  دمت عاریجد 

 ب  مدممت شایاه  حمکا از م  امات ک  معرکام در د را  رراع   : ایران در رژیم . تغییر7

 کژه د لت رراع ، عسئل  اصلا خیاهم  ب جوریرا  در اکرا  بمزگاا  امت رژکم دررغد   عرمر

ن رن    م  را رر ک  اصااالا براا هم ب  اکرا  هومنن  داعش عادانن   م خم رعدمن  را اکرا  عا

کننا   ن امه افراد اک ئیلیژکک اخرا  رراع  عمنن  نداا هدلا، جم    عنامف  معرکاام الوا اد عا   

حاا عمکک پوپئی ب  اکرا  بساادمر عنیا اماات  البا  شاا پ رراع ، فرد اک ئیلیژکاا  بیلای   

ندساات   بمرهم از لز م رق م امااارارژا بر اک ئیلیژا ماا ن گیا  اماات   هوچندن، برخا از  

گرا عسار ندز بداار عو اعضاما د لت  ا عمنن  جدوز عادس، رکس ردلرمی ، جم  کلا   عک 

ئیلیژکک  بم اکن حمج، در حمج حمضار مادممت اعیعا د لت رراع ،   گرا هساان  رم اک     اا 
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البا  اکن ب  عطنما م  ندساات ک  معرکام ا اا  داشا  بمش  بم ز ر     رغددر رژکم در اکرا  امات 

 اا ام نظمعا در اکرا  اکن پر ژه را ب  انجمم برممن  

  در عامب  مدممت رک مدنبمج اعومج مدمماا رم  در اکن رامام، د لت رراع  ب ب  نظر عا

نی  اکابمج شیر ا در برابر اکرا  امت  برخا از افراد د لت رراع  عطاق ن  حایعت اکرا  هم

گرفان ر کاردا رک منا، ب  ریا  بم در پدشدارد   عا 2891شااراکوا عااامب  شاایر ا ده    

 د، برجممفر پمشاا م  کمرا رمامن   اکنی  کک عمن  بزرگ ک  در عقمب  اکن مدممت  جید دار  

هم در ب ررکن شراکط ارار داشت امات  رراع  عطاق  امت ک  اکرا  اب  از برجمم در اثر رحرکم 

 جما اکنا  گلیا اکرا  را ب درد    عویً ب  کنج دکیار برده شا ه بید، اعم ا بمعم اشابمه کرد   ب  

 دا حاوا نجمت داد م  را خی  کن ، دمت م  را گرفت   اکرا  را از کنج دکیار بلن    از نمبی

 

 ای راهبرد ترامپ در برابر ایرانهسازوکارب. 
در راهبرد جمع  معرکام در ابمج جوریرا امیعا اکرا ، ممز کمرهمکا مشامر   پنرم  براا عقمبل    

 ررکن اکن ابزارهم   ممز کمرهم عبمررن  از:برخیرد بم جوریرا امیعا ر ارک دک ه ش ه امت  عرم

م   اا براا ررماادرراع  رم کنی  ریش بسادمر گساارده  : ایران اهریمن  از. بازنمای  چهره 1

اا شادومنا از جوریرا امایعا اکرا  در جرم  انجمم داده امت   ا در م نرانا   ر ایکر چرره 

عررعامه کاا  راهبرد د لاات خیکش دربامره جوریرا امااایعا اکرا  را اعیم کرد، ریش کرد    12

هم در عنوق    حاا جرم  نام  ده   رراع  هم   ب اهو  خراباجوریرا امیعا اکرا  را عمع  

در اکن عیرد حاا بساادمر از جیرج بیش هم فرارر رفا  اماات   اررمعمت  اها ج ک ا ندز علد   

 در اکرا  امیعا جوریرا اا اعمت بر عر را بم رراع  در م نرانا فیق، اکرا  خر  کرده امت 

 زا  دائومً ا ر اایکر عنییرا بساامزد  الوللابدن جمعط  نزد  اکرا از کرد مااطا گذشااا ، ماامج چر 

کرد   ب  اکن  امااایمده «جوریرا اماایعا اکرا »جما ب « دکاامریرا»کم « رژکم» همکا عمنن  اژه

 شنمم ، مطا کرد اکرا  اعر ز راررردب، عی ه بر اکنا  نام  داد حایعت اکرا  را ب  رمودت نوا

 ماارشاات براا دندم ر اایکر کن   رراع  از اررمعمرا هوچی  هوامرا  عطمدج رژکوا خرابامر   ب

زداکا در عنوق ، حومکت از رر رکساام، رر ک ات پنرمنا بم کره شااوملا، دکاامریرا در داخ ، ثبمت
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اا   انجمم حویت ممکبرا در فضما عجمزا   ریش خلبا عنوق عیشااا علد  دک را ، ریماط   

 اا در راماما اکن ه   خیکش امایمده کرد   هما هسا براا دمادمبا ب  می 

م   ک  تاماا اکن عطنا ب  الوللابدن نظمم کرد  کک بمزک ر دراعنداا: ایران کردن. امنیت 2

ب   للاالوبدن جمعط  اعضااما رومم بمک    اماات الوللابدن اعندت   صاال  علد  رر ک ا بمزک ر

 گرا  کنن  اا ام م  علد  گینمگی  هماشااا پمرچ    بم امااایمده از رومم ریا    ب  صاایرت کک

 بید اعنداا عویً گدرد، ارار ریکد  عیرد عنایر هیت ف   ذک    در اعندت شیراا در ادعم اکن

 علد  فااامر اعومج براا هو م  دماات حملت، اکن در  شاایدعا شاانمخا  رمااودت ب  بمزک ر م 

دم ر اماات   کرده خمرج شاا هاعنداا  ضااطدت از را اکرا  برجمم،  اماات بمز شاا هبمزک ر اعنداا

کیممزا از د  اکرا  هسان « کرد بمز اعنداا»   برجمم از پدش  ضطدت بمزگردان   دنبمجب  رراع 

اکرا    خر  ادعمهما گسااارده علد  اکرا  در اکن رامااامماات  از نظر د لت رراع ، بم د بمره   

 گذارا درکرد  اکرا ، هراس از م  در جرم  گساارش کمفا    بساارهما هرگین  مرعمک   اعنداا

 ر د ضطد    در نرمکت از بدن عاهما ا رت م  ب  عر ر رر د   بندم م  از بدن عا

رد  کاا اهرکونا از اکرا    اعندااه   از ررمدم چرره: ایران بر گسترده و مداوم . فشار3

کرد  شااراکط براا فااامر گسااارده بر جوریرا اماایعا اکرا  اماات  در اکن د بمره م ، فراهم

برجمم براا رراع  اهودت بسدمر زکمدا  عزاکم   پدمع هما از اکرا  عن ابرره از رامام، جلیگدرا

 اکرا   ب ااگسااارده   عوا  ع ا م، فااامر بدن ،عا پرهزکن  را م  کاجمنب  لغی البا  چی    ددار

 بم ر اکن بر ا   ناااید فراهم اکرا  در گذاراماارعمک  براا عنمماابا فضااما رم کرد خیاه   ارد

 ک  اکن کااایر داد اجمزه در حملا ک  نبمک  اماات، شاا ه احدم اکرا  ااا اامد برجمم، بم ک  اماات

فامر ع ا م   گسارده عوان امت در نرمکت   کن  بمزممزا را خید ارربمخا   ااا مدا ا رت

هما خر ج از ریان  هزکن بام  اکنش رنا  اکرا  ر بر  شاااید  در اکن حملت، د لت رراع  عا  

راحاا ب  د ره اب  از برجمم بمزگردد  بمب کیرکر   رط اد برجمم را ب  د ش اکرا  گذاشااا    ب 

کنن   عردا  رراع  از اکن گزکن  پاادبمنا عاخیاه   د لتیجرا از منمریرهما جوریراامب  ر

 ارد  دکرد  مدممت رغددر رژکم برعامیا عولدمرادر اکن حملت، معرکام گمم بزرگا را ب 

د لت رراع  در هوم  مغمز اعیم اکن راهبرد دماات ب  ای: های متعدد و غیرهسررته. تحریم4

گدرا م  امت  در املب اکن راهبرد، رراع  حمضر نا  براا بمر دهن ه جرتاا اعمرا زد ک  نام 
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هم اعیم کردن  ک  اکرا  ر   برجمم را نقض کرده   بن ا اکرا  را ب  برجمم ریکد  کن   م میم پما

گدرا در ه امت ک  بم برجمم ممزگمر ندست  ب  هودن دلد ، ر ودمب  اا اعمرا زد در عنوق  دمات 

گدرا در خ یص برجمم ب  کن ره کرد  ر اودم اکن عیرد را ب  کن ره  اگذار کرده امات  عحیج 

   اا بم ر یکرا ک  د لت رراع  ابن ا اکرا  ب  ریافق هسا ب  دلد  م  امت ک  ا الً: اعیم پما

خیاه  هر ر ز اکرا  را حمعا رر رکسم   کن ، در رنماض امت  رراع  نوادارد از اکرا  بمزنومکا 

بن  بیده ممز در عنوق  عنیا  کرده   بط  از م  عمه اعیم کن  ک  اکرا  ب  برجمم پماثبمترژکوا با

امت  ثمندمً: رراع  بم اکن کمر ب ش عروا از ریش براا ر رکب برجمم را ب  د ش کن ره گذاشا  

زد  ب  نماعنا   ریان  در داعناا ب  اکرا  عاهما غدرهسااا ره بم خر    اعومج رحرکماماات  کن 

 پمم ارا  مهمپ ک  علد  رحرکم اعومج ثبمرا در فضاما ااا امدا اکرا  عرثر بمشا   دمایر   اکجمد با

   افراد بر هما عاط درحرکم دارا ب  هوراه ر ااایکب اعومجامااایعا از مااایا خزان  انقیب

 اکرا  را افزاکش ده   ریان  فامرهم برعاط د عا همابرمن  از میا کن ره ب  بداار هماممزعم 

هما عیشاا، حقیق هما ج ک  ب  برمن در اکن راماام، احاومالً شامه  ر یکب   اعومج رحرکم  

اا علد  اکرا  خیاهدم بید  هوچندن، ریش براا اانمع   فامر ب  عاح ا  بارا، رر رکساا   عنوق 

 هم ندز در دمایرکمر د لت رراع  ارار دارد  اا اعومج فامر   رحرکم علد  اکرا  در اکن زعدن بر

 

 گیرینتیجه
ده  د لت ج ک  معرکام ا   دارد شا ه از مایا رراع  در عیرد اکرا  ناام  عا   راهبرد اعیم

براا عقمبل  بم رکزا کن   اا را بر علد  جوریرا امیعا اکرا  پاجمنب فاامرهم   اا اعمت هو  

ش ه دارد ک  حمص  اجومع در مو  ن ب م  م ، اکرا  ندمز ب  کک اماارارژا عنساجم   حسمب  

هما رراع  براا برخیرد مادمما بمش   در  اا ، مرنیشت راهبرد د لت معرکام   پدمع  ریش 

 ا  بم اکرا ، رم ح  زکمدا ب  نیع بمزک را جوریرا امیعا اکرا ، هم در مو  مدممت اعیع

ه ا  اا بمش  ک  رحقق اگین هم در مو  مدممت اعوملا، بسا ا دارد  نبمک  اکن بمزک را ب 

 عنیا  شمه اب  ریان م ر عاهما رن    هراس اکنش راهبرد رراع  را عوان کن   براا نوین ،

 اجومعا گدرا  ب  شااا  عو  کرده جوریرا اماایعا اکرا  از معرکام برماامخا  هیکت بر

 بر اکرا  عنجر شید  فامر اعومج در راماما جرم    عنوق  معرکام، داخ  در ن ا ررو


