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چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست خارجی ایاالت متحده با محوریت دولت تازه کار دونالدد ترامد اسدت و سددی در
بازخوانی حضور ایاالت متحده و منافع این کشور در منطقه پر اهمیت خاورمیانه دارد .همچنین در این نوشتار سیاست های
اعالمی و اعمالی ترام

در قبال خاورمیانه و چالش های پیش روی آن بررسی خواهد شد .سوال اصلی مقاله این است که

سیاست خارجی ترام

در ق بال خاورمیانه بر اساس چه مولفه هایی است؟ عوامل گوناگونی در تصمیم گیری ها و سیاست

خارجی ایاالت متحده دخیل است ،و دولت دونالد ترام به منظور پیشبرد اهداف ایاالت متحده و دولت خود و بر خالف
شدار های تبلیغاتی اش و مخالفت وی با سیاست های رئیس جمهور پیشین و همچنین بر اثر عوامل تدیدین کننددهای چدون؛
فشار البی های صهیونیستی ،دالرهای عربستان سدودی و عوامل دیگر ،از مواضع اعالمی خود عقب نشینی نموده و الجدر
خود را مجبور به دنباله روی از سیاست های اعصار گذشته (در مورد خاورمیانه) و حتی تالش جهت افداایش تدنش هدا در

این منطقه میبیند.
واژههای کلیدی  :سیاست خارجی ،ایاالت متحده ،دونالد ترام  ،خاورمیانه ،صهیونیست ،عربستان سدودی

( .1نویسنده مسؤول) ،دانش آ موخته دکتری علوم سیاسی ،مسائل ایران ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران saeedjahangiri61@yahoo.com
 .2استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3عضو هیأ ت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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مقدمه

سال  2016مصادف بود با راهیابی دونالد ترامپ به کاا سادید و تصادی عناوان ریاسات
جمهوری ایاالت متحده .پدیده سیاست آمریکا پس از ماه ها جنجال در میان بهت و نگرانی
همگان بر رقیب دموکرات خود غلبه کرد .از غافلگیری در انتخاب ترامپ ،برخالف تحلیل
ها و نظر سنجی ها که بگذریم مسئله دیگری توجه افکار عمومی جهان زا به خود معطوف
کرد و آن شخصیت و اعقاب فکری ترامپ و همچنین سیاست ها و مواضع اعالمی وی در
موارد مختلف بود .مواض عی که به ندرت از جانب مقامات ایاالت متحاده باه یااد داریام و
نتیجه روشن آن ایان باود کاه نظاام حااکم در ایااالت متحاده را باا باالش رو باه رو و
ساختارهای حکومت این کشور را متزلزل نمود .ترامپ در مواضع خود نشان داد از حداقل
نقشه راه و راهبرد روشنی بهره می برد و تمرکز وی بر روی نقد عملکرد دولت دماوکرات
باراک اوباما و به بالش کشاندن ساختار داخلی و بین المللی بوده است .این مسااله وقتای
روشن می شود که با گذشت هدته ها از تصدی ریاست جمهوری ترامپ کابینه وی کامال
می شود و ایام پس از راهیابی وی به کا سدید هنوز اجماع نظر و هماهنگی مناسبی باین
مقامات کا سدید دیده نمی شود .در برخی موارد ،یک روز پس از اظهار نظار تراماپ در
باب مسائل مختلف ،سخنان وی از سوی مشاورین و سخنگویان او به نحو دیگاری تعبیار
می شود و این امر نشان از ناتوانی تراماپ در تحلیال هاا و عادم آشانایی وی باا دنیاای
سیاست است .همچنین ویژ گی های شخصیتی ترامپ مزید بر علت اسات کاه او احتمااال
بدون بهره گیری از نظر مشاورینش ،اقدام به موضع گیری و سخنرانی رسمی می نماید کاه
این امر با گذشت بند ماه از تصدی ریاست جمهوری به نظر تعدیل شده است .

حال با توجه به مواضع اعالم شده از سوی ترامپ در مورد خاورمیانه سواالتی ذهن
تحلیل گران را به خود جلب کرده است؛ آیاا تراماپ مای تواناد مناافع ایااالت متحاده و
متحدین منطقه ای خود را در خاورمیانه نادیده بگیرد؟

بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه(اهداف و منافع) 44 /

آیا ترامپ می تواند از تضمین امنیت رژیم صهیونیستی در این منطقه حساس بشام
پوشی کند؟ با توجه به عوامل متعدد تاثیر گاذار و تعیاین کنناده در اساتراژی و سیاسات
خارجی ایاالت متحده ،بی توجهی این کشور به خاورمیاناه و باالش هاای آن عماال غیار
ممکن به نظر می رسد بنان که اقدامات دولت ترامپ در این مدت گاواه روشانی از ایان
مسئله است .در طول ادوار گذشته ریاست جمهوری ایااالت متحاده ،عوامال متعاددی در
شکل گیری سیاست خارجی این کشور دخیل بوده اند و با تغییر دولت ها از تاثیر آنها بار
نقشه راه و افکار طراحان سیاست خارجی کاسته نشده است .با توجه به ضرورت بررسای
این عوامل و شناخت دکترین سیاست خارجی ترامپ و همچناین نظار باه اظهاارات وی،
سوال اصلی مقاله این گونه مطرح می شود  :سیاست خارجی ترامپ در قبال خاورمیانه بار
اساس به مولده هایی است؟
در پاسخ فرضیه مقاله این گونه مطرح می شود کاه  :عوامال گونااگونی در تصامیم
گیری ها و سیاست خارجی ایاالت متحده دخیل است ،و دولت دونالد تراماپ باه منظاور
پیشبرد اهداف ایاالت متحده و دولت خود و بر خالف شعار های تبلیغاتی اش و مخالدات
وی با سیاست های رئیس جمهور پیشین و همچنین بر اثر عوامل تعیاین کنناده ای باون؛
فشار البی های صهیونیستی ،دالرهای عربستان سعودی و عوامل دیگر ،از مواضاع اعالمای
خود عقب نشینی نموده و الجرم خود را مجبور باه دنبالاه روی از سیاسات هاای اعصاار
گذشته (در مورد خاورمیانه) و حتی تالش جهت افزایش تنش ها در این منطقه می بیند.
مبانی نظری دکترین سیاست خارجی آمریکا

سیاست خارجه ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی دو وجهی بود :بخش تنشزا :همچاون
روابط با مکزیک (و دور نگه داشتن مهاجران) و بین (به لحاظ ایجاد مشاغل آمریکاایی) و
بخش پذیراتر :همچون روابط با روسیه (و امکان سنجی برای نزدیکتار شادن باا پاوتین)،
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درعین حال او برخی سیاست های مسلم خارجی آمریکا (همچون ناتو) را زیر سؤال میبرد.
او اعتقادی به تغییر رژیم در کشورهای دیگر ندارد بلکه شاعار او تغییار در سااختار رژیام
آمریکا بود .او به لحاظ مکاتب بین المللی در باربوب رئالیستها قرار مایگیارد باه ایان
عبارت که بر روابط بین کشورها فارغ از ماهیت درونی آنها میپردازد .برخالف لیبرالها و
نئومحافظه کاران که توجه زیادی به ماهیت دولت ها دارند و تغییر رژیمها یا وضع تحریمها
را در دستور کار خود دارند .منظور آن است که درنهایت دونالد ترامپ یاک ماذاکرهکنناده
محسوب می شود و اگر به راه حلی ،حتی با بین و مکزیاک و یاا روسایه برساد ،شخصاا
دشمنی خاصی با ماهیت آن کشورها ندارد .البته او در مصاحبهای در مورد سیاست خارجی
خود پاسخ میدهد که «به شدت به توان نظامی زیاد باور دارد و به هیچکس ،اعم از روسها
و متحدان ،اعتماد نمیکند»(Taylor, 2016: 80).

بر اساس وب سایت رسمی کا سدید؛ سیاست خارجی ترامپ با درونمایاه اصالی
«اول آمریکا» در تنها  221کلمه در سه بخش « شکست داعش ،بازسازی توان نظامی آمریکا
و توسل به دیپلماسی» بیان شده است  .شان اسپایسر دبیر مطبوعاتی کا سدید در پاسخ باه
سؤال خبرنگاری مبنی بر بیستی دکترین سیاست خارجی آمریکا اینگونه پاسخ میدهد که
این دکترین همان «اول آمریکا» میباشد بادینصاورت کاه «مناافع ملای آمریکاا در ابعااد
اقتصادی و امنیت ملی» حدظ شود و نه به این معنی که امریکا «ژاندارمی باشد که در جهان
پرسه بزند»
آنچه ترامپ در مورد مسیر سیاسات خارجاه خاود بیاان داشاته اسات «جاایگزینی
غیرمترقبه بودن با هدفمند بودن؛ جایگزینی ایدئولوژی با راهبارد؛ و جاایگزینی باینظمای
بجای صلح» است .او خود را منعطف دانسته و اظهار میدارد که «اگر جهان تغییار کناد او
نیز تغییر میکند» ،این میتواند نشان از فرصتطلبی وی هم باشادGokcan and Guney, .
)2017: 27
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ازاین رو و با توجه به سیاست های اعالمی تراماپ در دوران مباارزات انتخابااتی و
سیاست های اعمالی آن در بهار ماه اول ریاست جمهوری ،پان رویکارد عماده سیاسات
خارجی ترامپ را به نحو زیر استخراج نمودهایم:
 .1رویکرد حمایتگرایی ملی

ترامپ تحت تأثیر پوپولیسم جهانی از جمله در بریتانیا و فرانسه قرار گرفته بود و مسلما از
شکست مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهاوری فرانساه ناراحات اسات .در حقیقات
گدتمان ضد ن خبگی و عوامانه ترامپ ریشه در نگاه انزواگرایانه و درعینحاال ملایگرایاناه
(در مقابل نگاه میهن پرستانه و مداخله جویانه) وی دارد .تمسک به دیپلماسی به عنوان یاک
سیاست اعالمی رسمی را میتوان در این بخش قرار داد ،بهنحاویکاه در وبساایت کاا
سدید آمده است که «جهان بای د بداند که ما (آمریکا) در خارج به دنبال دشمن نیستیم بلکاه
خوشحالتر می شویم اگر دشمنان به دوست و دوستان به متحد تبادیل شاوند» .در نگااهی
تقلیلگرایانه می توان این سیاست را ناشی از عدم توانایی آمریکا در به راه انداختن جنگای
دیگر و آمادگی برای رویارویی های آینده دانست و اینکه افزایش صادرات آمریکا به ساایر
کشورها تأثیر مستقیم تری بر سدره شاهروندان آمریکاایی خواهاد داشات و از طرفای نیاز
میتوان از آن به عنوان فرستادن سایگنال مببات و انتظاار بارای دریافات پاساخ از برخای
کشورها دانست.
 .2رویکرد اتحاد بی هزینه

دونالد ترامپ عمیقا از اتحادهای نظامی آمریکا در سراسر جهان ناخرسند اسات .او معتقاد
است آمریکا فراتر از تعهدات خود در جهاان عمال کارده و دباار خساران شاده اسات.
مخاطبین مشمول این رویکرد شامل متحدان سنتی همچون کشورهای عضو سازمان پیماان
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آتالنتیک شمالی (ناتو) و متحدان نوظهورتر همچون عربستان سعودی است .ترامپ در سال
 ،2113در مورد کره جنوبی گدته بود که «تا کی میبایست هزینه های دفاعی کره جنوبی در
برابر کره شمالی را آمریکا بپردازد .پس آنها کی به ما پول میدهند؟» او در جریان مبارزات
انتخاباتی نیز مجددا اذعان میکند «که آمریکا  20111نیروی نظامی بر خط در کاره جناوبی
دارد و عمال در مقایسه با هزینهها هیچبیز به دست نمیآوریم ».البته الزم به ذکر است کاه
این رویکرد در تضاد با دشمنی آمریکا با کره شمالی ندارد ،براکه منظور این است آمریکاا
تمایل به ادامه استقرار نیروهای خود بدون هیچ ثمری و صرفا برای دفاع از کره جناوبی را
ندارد و در صورت احساس خطر از کره شمالی سعی خواهاد کارد باا آن وارد رویااروی
نظامی زودبازده شود .در نمونه ای دیگر ،در سدر خانم مرکل به آمریکاا ،تراماپ در لحنای
انتقادی خواهان پایبندی آلمان و دیگر اعضا به پرداخت تعهدات مالی خود در ناتو میشود.
او حتی عالقه بندانی به تحوالت اوکراین نشان نمیدهد و آن را موضوعی بیشتر اروپاایی
می بیند و آمریکا را بندان متأثر از تحوالت آن منطقه نمیداند)(Katzman, 2017: 5

 .3رویکرد صلح قدرتمآبانه

رویکرد صلح قدرتمآبانه به معنای دارا بودن توان (نظامی و اقتصادی) در جهات اساتقرار
صلح است .کشورهای مخاطب این رویکرد دارای تعارض منافع باا آمریکاا هساتند .نکتاه
قابل توجه این است که آمریکا در مقابل این کشاورها تاوان مواجاه مساتقیم نادارد و تنهاا
می تواند زورآزمایی کند .بدین معنی که برای اصالح سایر کشورها و قرار گرفتن در مسایر
مطلوب آمریکا ،گسترش توان آمریکا فارغ از بهکاارگیری آن ،الزم اسات .ایان رویکارد از
زبان ترامپ اینگونه بیان میشود که « به لحاظ نظامی ،یک ارتش بسیار بزرگ ،بسیار قاوی
و بسیار قدرتمند خواهیم ساخت .نه اینکه از آن استداده ببریم .آنوقت است که دیگر کسی
با ما درگیر نمیشود ».قدرت اقتص ادی و توان تحریم و فشار اقتصادی بر سایر کشورها نیز
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در این دسته قرار می گیرد .رویکرد ترامپ با کشورهای ایران و روسایه در ایان بااربوب
قرار میگیرد(Greater Middle East’ (GME)).

 .4رویکرد تحریک و پاسخ (تشنجآفرینی برای تشنجزدایی)

در صورت شکست رویکرد صلح قدرتمآبانه ،مرحله بعدی تحریک کاردن و باه عباارتی
تنشآفرینی در روابط است تا فرصت و شرایط برای واکنش نشان دادن و تنشزدایی بارای
آمریکا فراهم گردد .از ابزارهای اصلی این رویکرد ،تبلیغات رسانهای علیه کشور مخاطب و
انتظار برای پاسخدهی غیرمتناسب از طرف آن کشور است .مزیت این رویکرد در این است
که وی قادر خواهد بود اجماع و همراهی نئولیبرالها ،نئومحافظهکاران و حمایت ساازمانی
را از آن خود کند .ازآنجاکه با دخالت نظامی اکبر طارفین (اگار نگاوییم تماامی افاراد) در
آمریکا از ترامپ حمایت خواهند کرد ،این سیاست میتواند هر اتدااق غیرمنتظاره ای را در
جنوب بین ،ایران و اروپای شرقی را شامل شود .در این رویکرد او به نحوی خود را نشان
خواهد داد که دیگران باور کنند آن بنان جربزه دارد که جنگ جهانی دیگری راه بینادازد و
از این طریق کشورهای قدرتمند را به مجباور باه ماذاکره باا وی کنادGukmen, 2016: .

))119
 .5رویکرد مواجهه نظامی

درصورتی که تعارض منافع و دشمنی با آمریکا به حدی باشد که نیاز به تبلیغاات رساانهای
علیه آن کشور یا سازمان نباشد و افکار عمومی آمادگی حمله نظامی به آن را داشته باشد از
رویکرد مواجه نظامی استداده می شود .بعالوه ،این رویکرد نیازی به همراهی جامعه جهانی
و حمایت سایر کشورها ندارد و آمریکا میتواند بهتنهایی عمال کناد .لاذا آمریکاا باا ایان
رویکرد اختیار و مسئولیت واکنش را دارا است و حق مداخلاه نظاامی اندارادی بار ساایر
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کشورها را برای خود محدوظ نگاه می دارد .فارغ از اینکه سایر کشورها به نظری راجع به
آن د ارند .البته این بدان معنا نیست که ترامپ توان و حتی اراده اقدام نظامی تماام عیاار باا
کشوری را داشته باشد ولی درعین حال از رویارویی نظامی مقطعی امتناعی نخواهد داشت.
حمله موشکی به پایگاه نظامی سوریه به بهانه اثبات نشده حملاه شایمیایی دولات ساوریه
علیه مردم آن کشور و پرتاب مادر تمام بمبها در افغانساتان از نموناههاای ایان رویکارد
است.

الف .بررسی رویکرد دونالد ترامپ در قبال خاورمیانه و عملکرد دولت وی دراین
منطقه

دونالد ترامپ در حالی از بی اهمیتی خاورمیانه در سیاست خارجی خود سخن به میان
آورده است که دولت های سابق ایاالت متحده در دکترین سیاست خارجی خود جایگاه
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ویژه ای برای این منطقه پر اهمیت قائل بوده اند .همان طور که در مقدمه نوشتار ذکر شد،
ترامپ بارها در طول کمپین انتخاباتی خود اظهار داشته بود خاورمیانه نقشی در سیاست
خارجی وی ندارد))Gukmen, 2017: 119
اما واقعیت این است که منافع ملی ،اهداف و استراتژی دراز مدت ایاالت متحده در
خاورمیانه ،راهبردی است که همه دولات ماردان ایااالت متحاده ،بااالخص از بناد دوره
گذشته همواره آن را دنبال کرده اند و عدم توجه به این منطقه حساس و بحاران خیاز ،باه
ضرر منافع ایاالت متحده و برخالف امنیت ملی ایان کشاور اسات و تغییار اساتراتژی در
اهداف این کشور بعید به نظار مای رساد .در ماورد اهمیات خاورمیاناه بایاد متاذکر شاد
کشورهای بزرگی بون ایاالت متحده متوجه این موضوع شده اند که بخشای از مشاکالت
خاورمیانه ناشی از اقدامات آنهاست وبی توجهی به مشکالت این منطقه ،در نهایات بارای
آنها نیز مشکالتی ایجاد خواهد کرد(ترابی)33:1331 ،
خاورمیانه از نگاه کشورهای غربای دارای اهمیات بسازایی اسات و بناابر تعریاف
مکیندر ،از این منطقه بعنوان هارتلند(قلب جهان) تعبیر می شود .خاورمیانه مهد تمام ادیاان
ابراهیمی و تمدن های بشری است.

با جمعیتی بالغ بر  011میلی ون ندر با اکبریتی جوان ،تنها منطقه ای است که جلاوی
مدرنیته شدن مقاومت کرد .با پیداش ندت به ساال  1311در مساجد سالیمان بار اهمیات
خاورمیانه بعنوان تأمین کننده انرژی جهان افزوده شد و متعاقب آن رشد و گسترش بنیااد
گرایی این منطقاه را دباار باالش هاای گونااگونی نماود .ایان منطقاه بادلیل موقعیات
ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی ،در طول تاریخ همواره کانون توجه قدرت های منطقاه ای و
فرامنطقه ای بوده است .قرار داشتن نقاط پر اهمیتی بون کانال های بسدر ،داردانل ،ساوئز
جبل الطارق ،باب المندب ،تنب بزرگ و کوبک ،تنگه هرمز و ابوموسای در ایان منااطق،
ا همیت خاورمیانه را صد بندان کرده است .هم اکناون  ٪12مناابع انارژی جهاان از ایان
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منطقه تأمین و صادر می شود و می توان ادعا کرد شریان اقتصاد جهان در الیه های زیرین
این منطقه ( میعانات ندت وگاز) جریان دارد .کشورهایی که میزان باالیی از ذخایر انرژی را
در اختیار دارند ،از تاثیر گزاری باالیی در عرصه اقتصاد جهاانی برخاوردار هساتند و مای
توانند با باال یا پایین آوردن عرضه ،بر رشد اقتصاد تمامی کشورها تاثیر بگذارناد در نتیجاه
حدظ و تأمین امنیت انرژی و صدور آن از خاورمیانه به کشورهای دیگر بسایاراهمیت دارد
که بی شک یکی از دالیل حضور ایاالت متحده در این منطقه را می توان ،ناشی از همین
امر دانست .بطور کلی سیاست خارجی که ایاالت متحده در دوران پس جنگ سرد در ایان
منطقه دنبال کرده است بر سه اصل استوار می باشد :تأمین امنیات وحداظ تمامیات رژیام
صهیونیستی و دفاع همه جانبه از آن ،تضمین صدور ندت و انرژی خاورمیانه ،حداظ رژیام
های همراه و مقابله با رژیم های ناهمراه با شیوه های مختلف ،حتی از طریق مداخله گری
تهاجمی (کلعبی .)03:1331،بطور کلی ترامپ در خاورمیاناه سیاسات مشخصای را دنباال
نمی کند و در مورد جای جای این منطقه ،سیاست های متضادی را دنبال کرده اسات .هار
اندازه در مورد یمن سیاست خصمانه و نظامی دولت گذشته را دنباال مای کناد ،در ماورد
نقض حقوق بشر درعربستان کامال بی تداوت است و از تحریم های ایران به بهانه حقاوق
بشر حمایت می کند .به نظر می رسد دولت ترامپ در بحران هایی بون ساوریه و عاراق
حاضر به ورود نظامی و آغاز ی ک جنگ تمام عیاار نیسات ،اماا باا نقشای کاه روسایه در
خاورمیانه درمبارزه با تروریسم بر عهده دارد ،کا سدید خواهان ایدای نقش در مباارزه باا
تروریسم است و قصد ندارد در حاشیه قرار گرفته و در نتیجه ،دست باالی خود را در این
منطقه از دست بدهد)(Jones, 2016: 2

نگاه اقتصادی دونالد ترامپ و بهره جویی از بالش ها و ساتیز در منااطق مختلاف
باالخص خاورمیانه منجربه شعله ور شدن هربه بیشتر این درگیر ها خواهد شد و باتوجاه
به شرایط حساس و حیاتی خاورمیانه ،نمی توان آینده روشنی برای این منطقه متصور شاد.
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پیش بینی می شود با گذشت زمان به تدری سیا ست ترامپ در قبال خاورمیانه روشن تر و
واضح تر گردد ومنطق سیاست خارجی وی تکمیل شود .خطری که در حال حاضر ایاالت
متحده را تهدید می کند این است که ادامه سیاست های نسنجیده دونالد ترامپ ،این کشور
را دبار بالش های فراوان کرده و منجربه بی اعتمادی شرکا و متحدین شاده ،در نهایات
افول نسبی قدرت ایاالت متحده را به دنبال خواهد داشت .با توجه باه وضاعیت نیروهاای
معارض سوری و گروه تروریستی داعش در منطقه و تضعیف و شکست های پیاپی آنها در
عراق و سوریه ،در حال حاضر ایاالت متحده سعی در برنامه ریزی بارای خاورمیاناه پساا
داعش و احتماال تال ش در جهت دولت سازی در این مناطق دارد .اما اولویت تعیاین شاده
ترامپ در منطقه خاورمیانه ،مبارزه با داعش است وایاالت متحده در این برهاه زماانی باا
تجزیه این مناطق و تالش قومیت ها برای استقالل ،نظیر آنچه این روزها در مورد استقالل
کردستان عراق به گوش می رسد مخالف است تا در جبهاه مقابال داعاش شاکافی ایجااد
نشود)( Freidman, 2017: 152

ب .جایگاه رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی ایاالت متحده و میزان تااییر پاریری
ترامپ از این رژیم

در این مبحث ابتدا نگاهی تاریخی به تااثیر و نداوذ رژیام صهیونیساتی در سیاسات هاا و
استراتژی ایاالت متحده د ر ادوار گذشته خواهیم داشت و با نگاهی به افراد موثر در پیوناد
این دو متحد راهبردی که در دولت جدید ایاالت متحده از مناصب مهمی برخوردارند ،باه
بررسی تاثیر احتمالی این رژیم در تدکرات دونالد ترامپ می پردازیم .از زمانی که تارومن،
رئیس جمهور وقت ایاالت متحده ،استقال ل اسرائیل را به رسمیت شناخت ایان کشاور تاا
امروز به عنوان مهم ترین حامی و پشتیبان رژیم صهیونیستی مطرح باوده اسات .در ناوامبر
 1303با امضای « توافق نامه همکاری های استراتژیک » جایگااه رژیام صهیونیساتی نازد
ایاالت متحده از پیرو به شریک ارتقا یافت .البته این رواباط از ساال  1301کاه قطعناماه
تاسیس دو دولت مستقل یهودی و عربی در سرزمین فلسطین به تصویب مجماع عماومی
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سازمان ملل رسید برقرار بوده است و هیچ گاه دولت یا رئیس جمهوری در ایاالت متحده
وجود نداشته که درپی تأمین امنیت رژیم صهیونیستی نباشد .در واقاع حداظ موجودیات و
تأمین امن یت این رژیم بعنوان متحد و شریک اساتراتژیک ایااالت متحاده از اصالی تارین
تعهداتی است که همه نامزد های انتخابات ریاست جمهوری از ادوار گذشته تا کناون باه
دموکرات و به جمهوری خواه در دستور کار خاود قارار داده اناد و ایان جازف الینداک
سیاست خارجی ایاالت متحده است .بررسی رواباط ایااالت متحاده و اسارائیل در دوران
جنگ سرد بسیار حائز اهمیت است .در این دوران اسرائیل به عنوان خاط مقادم دفااع در
برابر پیشرفت کمونیسم در خاورمیانه نقش آفرینی و پس از فروپاشی شوروی خاود را باه
عنوان سد محکم و رسو ناپذیر در مقابل گسترش ( بنیاد گرایی اسالمی ) معرفای کارد و
همچنین پس از حوادث  11سپتامبر  2111استنباط مشترک از تهدید تروریسم کشور های
خاورمیانه ،نقش مهمی در نزدیک شدن مواضع دو دولت اسرائیل و امریکا داشاته اسات (
میرحسینی ،ناقوسی  .) 10:1333در طول بند دهه گذشته شاهد حمایات هاای بای دریاغ
ایاالت متحده از رژیم صهیونیستی در زمینه های نظامی ،امنیتی و سیاسی بوده ایم .از ساال
 1302ایاالت متحده  32قطعنامه شورای امنیت سازمان ملال را کاه در انتقااد باه عملکارد
اسرائیل مطرح شده را وتو نموده است .در مقابل اسرائیل نیز بیشترین سهم را در بی ثبات
کردن منطقه ،تأمین منافع تسحیالت ی و ندتی ایاالت متحده و تداوم بخشیدن به برتاری ایان
کشور در خاورمیانه ،طی نیم قرن گذشته داشته است( آقارضای ،آذر  .) 1303:113بررسای
عوامل پشت پرده حمایت های متقابل ایااالت متحاده ورژیام صهیونیساتی از ضاروریات
مطالعه روابط این دو دولت است .در روابط این دو متحد راهبردی ،البی ها و گروه هاای
فشار نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری ایاالت متحده دارند .یکی از این نهاد ها کاه
در ایاالت متحده فعال است کمیته امور عمومی امریکا  -اسرائیل( آیپک ) ناام دارد .آیپاک
محوری ترین قدرتمندین ترین ابزار صهیونیستی در ایاالت متحده محسوب میشاود و از
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قدرت البی موثر و تعیین کننده ای برخوردار است که در سال  1331توسط ( ای ،ال ،کنن
) بوجود آمد .کمیته امور عمومی آمریکا -اسرائیل( آیپک ) تاثیر فراوانی بر سیاست داخلای
و خارجی ایاالت متحده در قبال مسائل گوناگون دارد( رسولی.)33:1301 ،

این کمیته در راستای بهبود هر به بیشتر روابط واشنگتن – تل آویو ،در حوزه های
نظامی اقتصادی ،علمی و همکاری فرهنگی تاالش مای کناد و نشسات ساالیانه آیپاک در
آمریکا ،بزرگترین تالش سیاسی این نهاد صهیونیستی است که هر ساله به منظور حمایت از
این رژیم کندرانس برگزار می کند( رابعی ،حمید  .)201: 1303ترامپ در حاالی بار مساند
ریاست جمهوری ایاالت متحده می نشیند که روابط واشنگتن – تل آویو در دوران تصادی
اوباما به ضعیف ترین شکل ممکن رسیده بود .اوباما در آغاز ریاسات جمهاوری خاود در
سال  2110به تدری حمایت از رژیم صهیونیستی را از متن به حاشیه بارد و باه نحاوی
عماال کاارد کااه جایگاااه اساارائیل از یااک متحااد اسااتراتژیک بااه شااریکی درجااه دوم در
اواخردولتش تبدیل شد .در سال  2111زمانی که رای قاطع  10عضو شورای امنیت با رای
ممتنع دولت بارک اوباما ،در مورد توقف شهرک سازی های رژیم صهیونیستی به تصاویب
رسید ،ترامپ اعالم کرد باید منتظر  21ژوئن بمانیم تا دولت وی قدرت را در دست گیرد و
شاهد تغییر اوضاع به ندع اسرائیل باشیم .ایان باراغ سابزی اسات کاه تراماپ باه رژیام
صهیونیستی نشان می دهد .همچنین ترامپ در تبلیغات انتخاباتی باه روشانی از عملکارد
دولت اوباما در کاهش حمایت ها از رژیم صهیونیستی انتقاداتی مطرح مای کارد .یکای از
انتقادات ترامپ به دموکرات ها این بود که آنها بهترین دوست آمریکا در منطقه خاورمیانه (
رژیم صهیونیستی) را آزرده خاطر کرده اند .ترامپ پس از پیروزی و راهیابی به کا سادید
در اولین پیام خود به رژیم صهیونیستی می گوید( :من عاشق اسرائیل هستم ،من در صددم
تا پیوند ناگسستنی میان واشنگتن و تال آویاو را تقویات کانم ،اسارائیل تنهاا دموکراسای
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خاورمیانه است و مانناد بارقاه ای از امیاد بارای بسایاری از انسانهاسات (شاریف زاده،
)31:1331
ترامپ به منظور جلب رای و اعتماد یهودیان و محافل آنان به صراحت اعاالم مای
کند که دخترش ایوانکا،پس از ازدواج با یک یهاودی آمریکاایی تغییار ماذهب داده و هام
اینک او یک یهودی است و در حال پرورش نوه هایش با آموزههای این دین است .به هر
ترتیب پیروزی ترامپ در ریاست جمهوری ،خوشحالی دولتمردان رژیم صهیونیستی را باه
دنبال داشت .اما برخی کار شناسان این رژیم معتقد بودند ،خوشاحالی اسارائیل از پیاروزی
ترامپ حماقت سیاسی است ،زیرا ترامپ بر خالف کلینتاون کاه دوسات آشاکار اسارائیل
است ،دارای شخصیتی غیر قابل پیش بینی است و ممکان اسات بارخالف خواساته هاای
اسرائیل عمل کند .آنچه از شعارها و عملکرد دولت نیم ساله تراماپ مشاخص اسات ایان
است که او با توجه به منافع کشورش گام بر می دارد و این منافع همواره در راستای نیااز
های اسرائیل نخواهد بود .قبل از این که دونالد ترامپ باه عناوان یاک سیاساتمدار مطارح
باشد ،یک تاجر و فعال اقتصادی است طبیعی است در هر مسئله ای به دنبال سود و زیان
باشد و منافع اقتصادی را در اولویت هایش قرار دهد باه هماین جهات در رواباط باا هار
متحدی از جمله اسرائیل بدنبال تأمین منافع دولت خود خواهد باود .نقطاه عطاف رواباط
دولت جدید ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی در سدر ترامپ به خاورمیانه است (.ترابای،
تابستان.)12:1331.
طبق سنت ری است جمهوری در ایاالت متحده الزم اسات رئایس جمهاور منتخاب
همچون روسای جمهور سلف خود ،سدر های خارجی خود را به مناطق مختلف آغاز کند
و به همین ترتیب دونالد ترامپ اولین سادر خاود را در مااه مای  2111منطقاه خاورمیاناه
( عربستان و اسرائیل) و سپس واتیکان قرار می دهد که احتماال نشانگر راهبارد ماورد نظار
اودر مسائل پیچیده امنیتی و نظامی ،تحت پوشش دین و مذهب اسات.کارشناساان رواباط

بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه(اهداف و منافع) 55 /

بین الملل تحلیل ها و واکنش های متداوتی در خصوص دالیل و اهمیت این سدر داشته اند
اما بررسی این مساله که برا ترامپ بر خالف مواضع بی تداوتی در قباال خاورمیاناه ،ایان
منطقه را بعنوان مقصد اولین سدر خود برگزیده ضرورت دارد .مهم ترین هادف عزیمات
ترامپ به خاورمیانه را می توان تضمین امنیت رژیم صهیونیستی دانست ،هار بناد انگیازه
اقتصادی ترامپ نیز روی دیگر این سدر است .به نظر می رسد ایااالت متحاده در راساتای
تأمین امنیت رژیم صهیون یستی با تدارک این سدرو دیدار های قبلی ترامپ با مقامات ترکیه،
اردن و امارات متحده (در واشنگتن) به دنبال دو مقوله مهم است؛ مقابله با نداوذ ایاران در
منطقه و کنترل آنچه فعالیت های بی ثبات کننده ایران می خوانناد و همچناین مباارزه باا
داعش و القاعده .راهبرد دراز مدت ایاالت متحده و دولت دونالد ترامپ این اسات کاه باا
ایجاد ائتالف منطقه ای توجه کشور های حاشیه خلی فارس را متوجه تهدید ایران کناد و
سعی در پیوند و عادی سازی روابط میان اعراب و اسارائیل دارد تاا در کناار بااز تعریاف
بالش ها و تهدیدات خاورمیانه برای کشور های منطقه ،به ایران هراسای مباادرت ورزد.
همان طور که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایاالت متحاده نیاز در مصااحبه خاود باا
شبکه (ان بی سی) با اشاره به اهمیت سدر ترامپ در ارسال پیام وحدت میان ادیان مختلف،
هدف این سدر را بیشتر مربوط به ایجاد اتحاد در برابر ایران می داند .در مورد منافشه باین
فلسطین و رژیم صهیونیستی جالب است بدانیم رئیس جمهور ترامپ طبق سنت انتخابااتی
خود عمل کرده است .وی در طول ایام پیش از انتخابات در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین
می گوید ( :جنگی که هرگز باه پایاان نمای رساد) و بارهاا از گساترش اراضای رژیام
صهیونیستی حمایت کرده است  .اما پس از پیروزی در انتخابات از میانجی گری بی طرفانه
در حل این مناقشه صحبت می کند و از موفقیت در صلح اظهار امیادواری مای نمایاد .در
مقطعی نیز آن را بهترین توافق می خواند .به همین ترتیاب ،همچاون ساایر ماوارد شااهد
تعدیل سیاست های ترامپ در این مورد نیز هستیم.
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در بررسی کابینه دولت جدید ایاالت متحده باید متذکر شد ،دونالد ترامپ در پست
های مهم دولت خود از شخصیت های یهودی نیز بهره می برد .براساس گزارش روزنامه
اسرائیلی (جروزالم پست)  11پست کلیدی ترامپ که توسط شخصیت هاای یهاودی اداره
میشوند عبارتند از)( Freidman, 2016: 151

«جراد کوشنر»؛ داماد ترامپ است که به عنوان مشااور ارشاد وی مشاغول باه کاار
است .وی مشاور ترامپ در بخش خاورمیانه و اسرائیل و برخی فعالیت های اقتصاادی او
است.

«دیوید فریدمن»؛ کسی که به زبان عبری سخن می گویاد و سااکن قادس اشاغالی
است .وی از مدت ها پیش وکیل ترامپ بوده و هم اکنون به عنوان سدیر ایاالت متحاده در
رژیم صهیونیستی مشغول به کار است و جالب اسات بادانیم فریادمن از سارمایه گاذاران
گسترش اراضی اشغالی است.
«جیسون گرینبالت» ؛ نماینده ویژه ترامپ در مذاکرات بین المللی با تمرکز بار نازاع
فلسطین و اسرائیل و روابط امریکا و کوبا .

«استدان مناخین»؛ وی مشاور اقتصادی ترامپ در ایام تبلیغات بوده است و هم اکنون
در زمینه اقتصادی فعالیت دارد.
«استدان میلر»؛ مشاور ارشد سیاست های ترامپ است کاه نقاش مهمای در متاون
سخنرانی های وی دارد.
«ارل ایکان»؛ بازرگان و سرمایه گذار ،که عهده دار پست مشااور ویاژه اصاالحات
تشکیالتی می باشد.
«گری کوهن»؛ ریاست شورای اقتصاد ملی کا سدید را عهده دار است.
«بوریس ایشاین»؛ از معاونین ویژه ترامپ است .
«دیوید شولیکن»؛ وزیر امور کهنه سربازان ایاالت متحده.
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«رد کودیش»؛ معاون ترامپ در اقدامات داخلای حکومات هاا و فعاال در زمیناه
فناوری .
«آبراهام بیرکوویچ»؛ از معاونین ویژه ترامپ و دستیار جراد کوشنر.

ج .نقش و جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی ایااالت متحاده(دولت دونالاد
ترامپ)

بهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده در حالی طی اقدام بی سابقه عربستان سعودی
را مقصد اولین سدر ریاست جممهوری خود برمیگزیند که پیشتر در نشست های انتخاباتی
خود ،از این کشور بعنوان حامی تروریسم و عامل حوادث  11سپتامبر سال  2111نام بارده
است .مساله قابل توجه در این سدر آن است که روسای جمهاور پیشاین ایااالت متحاده
غالبا مکزیک و کانادا را برای این مهم برگزیده اند اما برا رئایس جمهاور تراماپ منطقاه
غرب آسیا و ریاض را اولین مقصد قرار می دهد؟ ترامپ با این عنوان که عربستان سعودی
پدر تروریسم است و از اسالم رادیکال سخن باه میاان مای آورد ،تروریسام و داعاش را
خطری بالقوه برای خود عربستان سعودی می داند که دردنیا آغوشای جاز آنهاا ندارناد و
عاقبت دامن خودشان را خواهد گرفت و در نتیجه به منظور مقابله با آنها حکاام ساعودی
نیازمند پشتیبانی ایاالت متحده خواهند بود .وی در سخنرانی پیش از انتخابات از عربساتان
سعودی بعنوان گاو شیرده یاد می کند که هرگاه ثروت و طالی آن تمام شد ،می بایست آن
را ذبح نمود .همچنین می افزاید؛ این کشور باید سه بهارم ثروت و دارایی خاود را بابات
حمایت های داخلی و خارجی به ایاالت متحده بپردازد .با این حال اظهار مای دارد؛ (باه
بخواهیم ،به نخواهیم برخی مقامات ایاالت متحده از عربستان حمایت کرده اناد کاه مان
جلوی این کار را نمیگیر م ،اما نتیجه این حمایت ها بیزی نبود جز هزینه های باال برای ما
بدون آنکه در مقابل بیزی بدست بیاوریم) .پر واضح است در مواضع اعالمای تراماپ در
مورد عربستان نیز بنا بر ضرورت سیاست خارجی ایاالت متحده ،شاهد تعدیل در سیاسات
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گذاری کارگزاران وی هستیم برا که در تبیین سدر ترامپ به عربستان ساعودی در وهلاه
اول تغییر مواضع ترامپ در خصوص عربستان سعودی به بشام مای خاورد ( Freidman,
)2016: 74

تأمین منافع اقتصادی ایاالت متحده

ایاالت متحده و عربستان سعودی روابط دیرینه ای در زمینه اقتصادی و تسالیحاتی دارناد.
ایاالت متحده یکی از مشتریان اصلی ندت است و در مقابل عربستان نیز یکای از مشاتریان
بزرگ تسلیحات .هر دو کشور در تأمین نیازهای یکدیگرسهم قابال تاوجهی دارناد و ایان
عاملی است در جهت پیوند مناسبات دوجانبه آنها .بدون شک از اصلی تارین دالیال سادر
ترامپ به پایتخت عربستان سعودی را می توان انگیزه های اقتصادی دانست .ایاالت متحده
با استراتژی القاف خطری که از جانب ایران متوجه عربستان است ،علی رغم اختالف دیرینه
این دو کشور سعی در اقناع حکام ساعودی در ضارورت تاأمین امنیات وافازایش خریاد
تسلیحاتی دارد .اوضاع کنونی منطقه ،تنش ها و جنگ نیابتی ایاران و عربساتان در منااطق
مختلف خاومیانه ،فرصت مناسبی است برای فروش تسلیحات باا هادف موازناه ساازی و
استداده از منابع عظیم و ثروت عربستان).( Brzezinski, 2017: 86

قابل توجه ترین توافق در این سدر ،قرارداد 011میلیارد دالری واشانگتن و ریااض
در زمینه همکاری های نظامی است که 111میلیارد آن به قرارداد های نظامی پیشین مربوط
می شود .همچنین قرارداد دفاعی دیگری به مبلغ  331میلیارد دالر که طای 10ساال آیناده
عملی خواهد شد و در آن استقرار سامانه موشکی و دفاعی موسوم به تاد و پاتریوت پایش
بینی شده است .طی این قرارداد آل سعود ثروت عظیمی را روانه خزانه داری ایاالت متحده
نمود که در نتیجه آن سهام شرکت های این کشور به شادت افازایش یافات .مسائله قابال
توجه اینکه عربستان سعودی محل تأمین هزینه ها را درآمدهای مالیاتی قرار داده است کاه
به نقل از العربیه؛ میزان درآمد مالیاتی عربستان در سال  2111به  101میلیارد دالر می رسد.
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پیش بینی می شود با توجه به رویکردی که حکام سعودی در پیش گرفته اند و مندعتی که
از این طریق نصیب ایاالت متحده می شود ،شاهد تشدید تنش ها در منطقه و حمایت همه
جانبه ایاالت متحده از جنگ افروزی های آل سعود خواهیم بود.

مقابله با ایران بعنوان دشمن مشترک

مقابله با ندوذ و بسط ایدئولوژی ایران در خاورمیانه از اهمیت ویژه ای در نزدیکای هرباه
بیشتر ایاالت متحده وعربستان برخوردار است .افزایش عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه
باالخص در یمن و سوریه برخالف منافع ایاالت متحده،ضد امنیت رژیم صهیونیساتی و در
نهایت خطری است در جهت ادامه حیات عربستان .دولت جدید ایاالت متحده در راستای
مقابله با ایران که خطری بالقوه برای شرکای منطقه ای آن باه حسااب مای آیاد باهوسایله
بازتعریف تهدید تروریسم و تروریسم پروری ایران ،سعی در ایجاد ائتالف منطقه ای علیاه
ایران دارد.در مقابل وضعیت آنارشیک نظام بین الملل بعنوان مهمتارین ویژگای ایان نظاام
باعث تالش عربستان برای جستجوی امنیت از طریق ایجاد ائتالف راهبردی با قدرت های
بزرگ شده است (اسدی .)01:1331،در سالهای اخیرایاالت متحده بدلیل نااتوانی در آغااز
جنگ جدید به منظور پیشبرد اهداف خود به جنگ های نیاابتی روی آورده اسات .جناگ
یمن یکی از جنگ هایی است که بدین منظور برای مقابله با حاکم شدن ایدئولوژی ایران
در یمن ،توسط عربستان سعودی اتداق افتاد .با مراجعه به استراتژی ایاالت متحده و مناافع
مشترک این دو کشور در منطقه ،مهم ترین هدف این جنگ (یمن) همان طور که گدته شاد
مقابله با ندوذ ایران در جای جای خاورمیانه و جلوگیری از حاکم شدن ایدئولوژی ایران در
منطقه است.همچنین یمن از اهمیت استراتژیک برای ایاالت متحده برخوردار اسات .یمان
یکی از دروازه ورود ایاالت متحده به خاورمیانه محسوب می شود و از موقعیت ویاژه ای
جهت محافظت از هم پیمانان یعنی عربستان و رژیم صهیونیساتی برخاوردار اسات .یمان
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ستون فقرات امنیت ملی عربستان محسوب می شود و اگر هر تغییاری در محایط سیاسای
یمن اتداق بیدتد یقینا آن تغییرات را به عربستان تحمیل می کند (التیامی نیاا ،عزیزآباادی و
تاجیک  . )122:1396به منظور دستیابی به اجمااع مناساب در تقابال باا ایاران ،تراماپ باا
همکاری عربستان و برخی کشور های عرب حوزه خلی فارس استراتژی یک اتحاد نظامی
علیه ایران را دنبال می کند و این همان نقشی است که عربساتان خواهاان آن اسات .طای
نشستی که در جریان سدر ترامپ به ریاض انجام شد ،با حضور  33کشور مسالمان پیماان
استراتژیک خاورمیانه پی ریزی و ریاض نیز به عنوان مقر آن تعیین شد .گدتنی است پیمان
استراتژیک خاورمیانه تا پایان سال  2110تکمیل خواهد شد .به نظر مای رساد ایان پیماان
اولین قدم در ایجاد اتحاد موسوم به ناتوی عربی خواهد بود کاه همکااری هاای امنیتای و
نظامی کشور های حاشیه خلی فارس به رهبری اتحااد مبلاث عربساتان ،آمریکاا و رژیام
صهیونیستی را در مبارزه با تروریسم به دنبال خواهد داشت .آنچه قابل پیش بینی است این
است که نوک پیکان این اتحاد و ناتوی عربی متوجه ایران خواهد باود ( Katzman, 2016:
)5

حفظ و حراست از امنیت رژیم صهیونیستی

مسئله اعراب و اسرائیل در طی بند دهه گذشته از اهمیت بسیاری در سیاسات خاارجی
ایاالت متحده برخوردار بوده است .همان طور که در بخش هاای قبلای نوشاتار ذکار شاد
دولت جدید ایاالت متحده نیز همچون دولت های پیشین در صدد است تمامیت ارضای و
امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین کند ،که در دستیابی به این مهم پیوند اعراب و اسرائیل
را در دستورکارخود قرار داده است .اما ایاالت متحده در راستای این استراتژی باه خاوبی
دریافته است که حمایت بی بون و برا از اسرائیل مایه درد سر برای خود امریکا خواهاد
بود ،برا که هر گونه حمایت و پشتیبانی این کشور از تجاوز گاری ،غصاب سارزمینهای
اشغالی موجب خشم ملت های مسلمان وکشورهای عرب زباان منطقاه خواهاد شاد .در
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نتیجه موجب اخالل در روابط با کشور های ندت خیز حاشیه خلای فاارس و بار بیادن
پایگاه های نظام آمریکا خواهد شد که بر خاالف مناافع ملای ایااالت متحاده اسات .ایان
دوراهی حمایت یا عدم حمایت از عملکارد رژیام صهیونیساتی ساال هاسات دولتماردان
ایاالت متحده را به فکر باره وادار نموده است)( Katzman, 2016: 44

ایاالت متحده در این وهله زمانی برای حدظ امنیت رژیم صهیونیستی و تأمین منافع
خود ،راهی جز حضور فعال در خاورمیاناه نادارد و حال بحاران تضااد مناافع در منطقاه
خاورمیانه باره ای جز تالش برای بهبود روابط اعراب و اسرائیل ندارد تا ایااالت متحاده
هم از امنیت رژیم صهیونیستی حمایت کرده و نیز رواباط راهباردی خاود را کشاور هاای
عرب زبان منطقه حدظ نماید.
نتیجهگیری

انتخابات سال  2111ایاالت متحده و روی کار آمادن دولتای جمهاوری خاواه تااثیر قابال
مالحظه ای بر سیاست خارجی این کشور نخواهد داشات ،بلکاه انتظاار مای رود در طای
تصدی دونالد ترامپ شاهد اقدامات تناد و بادون اعقااب فکاری وی باشایم .بسایاری از
کارشناسان حوزه روابط بین الملل معتقدند ،تداوم سیاست های ایاالت متحده که به هایچ
یک از اصول روابط بین الملل پایبند نیست ،منجربه افول قدرت این کشور و بای اعتبااری
آن در اذهان عمومی جهان خواهد شد .پیش بینی می شود در صورت نااتوانی تراماپ در
پاسخگویی به وعده های انتخاباتی خود و برآوردن خواسته هاا و نیازهاای ماردم ایااالت
متحده ،زمینه تنش های سیاسی ،امنیتی و اجتماعی را ایجاد خواهد نماود تاا از زیار فشاار
افکار عمومی جهان در امان باشد .تراماپ درک روشانی از تحاوالت منطقاه خاورمیاناه و
راهبرد جمهاوری اساالمی در ایان منطقاه نادارد کاه ریشاه آن را مای تاوان در ضادیت
مشاورینش با جمهوری اسالمی دانست .
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مسأله حائز اهمیت آن است که جمهوری اس المی ایران به منظور تقابل با اقدامات و اهداف
ایاالت متحده بهتر است به استراتژی را دنبال کند؟
پیشنهاد می شود جمهوری اسالمی به جهت مقابله با اقدامات دولت تراماپ ،اساتراتژی و
راهبرد روابط حسنه با کشورهای عرب همسایه ،قدرت های منطقاه ای همچاون ترکیاه و
همچنین نزدیک ی هربه بیشتر به اتحادیه اروپا را دنبال کند و باا تمرکاز بار ساود و زیاان
مشترک بازیگران نام برده ،امنیت اقتصادی ،سیاسی و نظامی خود را افزایش دهد.

همانطور که در بخش های مختلف نوشتار ذکر شد و د ربررسی تاریخ خاورمیانه به بشام
می خورد،در جهت گیری سیاست خارجی دولت های ایاالت متحده منافع و امنیت رژیام
صهیونیستی محوری ترین مسئله در این زمینه است که نتیجه آن بیزی جز قادرت یاافتن
گروه های بنیادگرا همچون داعش ،القاعده و ...نخواهد بود.
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