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 همقدم

ی یحراکاا رج   تحلیل سیاست خااجی  یااا م حدحا     

هاا   دا      قیاس باا ذشتاد ب باا اک اری دیییا ذ      

های بیشدری همری  یسات  ر تات ی اا  یاا       قطعیت

تعاجهای ضا ناا     کشوج ب  جهبری ر نات  تریحپ با 

تغییر  ضعیت حویورب ق جم جی رج رست ذرفد  یسات  

هاای ساند     کنا  تاا باا بارهن رری ج اا         تالش ح 

یی جی رج  ر تدهااای ذشتااد  رج یحراکاااب ج اکاارر تااار   

یجتباط با حوضاودام ریخلا    خااجی  یت ااا نمااا        

آنی  رج یا  حیای حش ص یست یانک ب ر تات ی اا    

اااا یتیااوی سیاساات خاااجی   یحراکااا تاااکنوی فاقاا 

ک  همای  یحار تحلیال     بحش ص   حن جن بور  یست

جفداجهای خاجی  یا  کشوج جی با دیییا ذ  بیشادری   

سارر  یحا با یا   یورب یا  ذفد  با یی حعناا    همری  ح 

تاویی حنطار جفدااجی جهباریی ی اا        نی ت ک  نما  

یحراکا جی تناساا    تحلیل نمور؛ بلک  فهن جفداجهاای  

باتاا    حاا  ی بیشاادر یارحناا  رقاات   حطاتعاا ی ااا  ن

درسش دیش ج ی یا  نوتداج آی یسات کا  رج حیاای    

سیاست خاجی  یحراکا رج جیبطا  باا یمهاوجی     بح م

یسالح  چیون  خویه  باور    یااریی چا  جیهکاجهاای     

 توین  رج دیش ذیرر  یحدمات  جی رج حوییه  با آی ح 

 نسیاست خارجی امریکا در ارتباط با ج.ا.ایرا

ج اکارر سیاسات خااجی  یحراکاا رج قباا       بریی فهن 

قطعیات حهان جی    باا  چن  د   یارییب دیش یر هر چیز

 :حوجر توی  قریج ریر

ساخداج ناا  سیاس  حاکن رج یحراکا رج  یانک   1

نهاات ب  سمت تش ا  تعاجض   رجذیری با یمهوجی 

 رکت خویه  کارر حساری یا  کشوج    یحنید یسالح  

تا چ   بتح  حوضوع یجتباط یاریی با ححوج حقا  اا خیر 

ی جفداج با یا  کشوج حب    ین یر  ب  حعیاجی بریی نحو 

 خویه  ت  

ساایا   نیااز  یحنیداا  باار  آ هااای  ضاار جم  2

حالحاااام حربااوط باا  بااارایریی یااا  حنطقاا  نایاار  

 داری،ب  ساوجا ب  صهیونی اد ب  جژان سعوریب درب دای

ب رج نهاات تا چا   دشری   یتقاد   یهللب یفغان دایب حز 

ین یر  خویه  توین ت بر نوع ج اکرر   جفداجهای آان   

 یحراکا با ج ی  یاریی یثرذشیج باتن  
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یمهاوجی  سطح کاجآح ی راپلماس  خااجی     3

توینا    کشوج تا چ  ین یر  ح  یسالح  یاریی   یانک  یا 

هاای   قا جم  وفر تور تا یر طرار نزرااا تا ی با    ح

ج سای    چای ب فشااجهای     یج دااب بزجگ نایر یتحارا  

 یحدمات   یتنید  دلی  خور جی تع ال نماا  

دری،ب ساوجا ب  یی یاریی رج  های حنطق  ظرفیت  4

هاا حاااز    تبنای   ام ب تا چا  ینا یر  باریی یحراکااا     

توین  حبنای تعاحل ححا  ر باا یاا      یهمیت یست   ح 

 کشوج قریج ذیرر 

  ه دن  هاا یانها رج  یقع حهمدرا  د   قطعیت

آانا     بار   توینا  حا  ی داسا یوا  با  آنهاا     نحو ک  

سیاست خاجی  یااا م حدحا   یحراکاا رج جیبطا  باا      

بااور    تعیاای  کنناا    یسااالح  یااارییب   یمهااوجی

رج حاا  حاضارب     سناجاوهای حدنود  جی حطرح نمااا  

ی برخاوجر باا    ر تت ر نات  تریحپ رج جیبطا  باا نحاو    

آنکا  قا جم   نفاوا     یمهوجی یسالح  یارییب بیش یر

یی یا  کشوج   دیاح های آی جی حوجر توی  قریج  حنطق 

حح  رساری قا جم   یا  حبن  بر تماال ب  نشان ره ب 

تاالش  بر ر ریر  یسات    یر خورجی یا  کشوج ساخداجی 

بریی بارنیری رج تویفقناح  یتم  با یاریی   اا یقا یحات   

رج رحیناا  حح  رساااری تااویی حوتااک  یااا  کشااوجب 

همیاا  رج جیساادای چناای  ج اکاارری قاباال توضاایح  

یی یااریی نایار    ه دن   رج حقابل یحااب جقباای حنطقا    

سریئیل رجصا ر ذ ادرش ریحنا     درب دای سعوری   ی

 سااری  بری د با یمهوجی یسالح    ی یحراکا  حوییه 

یی یا  کشاوج ه ادن   آنهاا باا      نقش   کاجکرر حنطق 

ذریاا    یفریط رجک یهمیت حوضوع حقابل  با تر جا ن  

یااریی جی رج کنااج    کننا  تاا   رج ر تت تریحپب تالش ح 

دناصر یصل  توتیا   اک  یر ب  دنویی  بیتقاد     ریدش

 یی   یهان  تعراف نماان   خشونت رج سطوح حنطق 

 برجام ی مناسبات ایران و  امریکا و آینده

یمهاوجیب   رج ر جیی یند اباام جااسات  تریحاپ  ر نات  

یدال   5+1جی با تویفر یتم  یاریی    باجها ح اتفت خور

  « ب ایاج خطرنااک  »  یر آی تحت دنویی اا تویفار  

سار بویور آحا ی ااا سانت     توین  رحین  ک  ح « ب »

رحاان   »رج کداا     یخطرناک بات  اار کرر  یسات   

 یصال     ی تیا   ه ف» :نوا   ح  «1ذیری بریی س ت

 های طلب  یا  تماح  نابوری باا  یاریی قبا  رج یحراکا

 باا  جی یااا  رهیاا  ییااار   باتاا  باااا  آی یی ه ااد 

یی  برناحا  ه اد    ؛رینن بیوان ترا  حاتد  ک  ح  ر سا

یی کا  نیاار    یاریی باا  حدوقف تور حا  با هار  سایل   

 جیراکاات   جژان چنی توینین ییار  رهین  یست  حا نم 

 یر خاور  ااا  کا   سالح  ااب ب رست یی ه د  سالح ب 

 هاا  تر جا ات  رسات  با     ااا  کرر خویه  یسدفار  آی

کا  قاارج   با یا   یاور  ی تاکیا  ریجر   « 2 ریر خویه 

ب ب  ااا تویفار بهداری باا     «حشیکر »یر طرار  یست تا

یذار چنانیا  رج نهااات     طرف یارین  رست دی ی کنا   

با بیرقابل قبو  خوین ی تویفر باا   یحراکایمهوج  جئیس

یاا   ضاعیتب    بیارییب بکل  یر ییریی آی سر باار رنا   

یاااریی جی رج حااوقعید  قااریج خویهاا  ریر تااا دلیاا      

یتمللا  یقاحا  رداوی کنا        ها رج حجااحع بای    یحراکاا 

یی حوییا    دیییا    تاریا  ها باا   ضم  آنک  یحراکاا 

یتمللا    خویهن  ت    یحکای بارذررینا ی ییمااع بای    

دلی  یااریی آنیونا  کا  تاا دایش یر ینعقاار تویفقناحا         

 ریتتب حی ر ن ویه  بور یی  یور  ه د 

                                                           
1  Time to Get Tough 

2  Trump Donald ,” Time To Get Tough: Making 

America Again”, New York City,2015,p:2-4. 
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 ایران های پاسخ

جسا  کا     بناار حا   همانیون  ک  دیشدر ذفدا  تا ب   

ی ج ااج ا  ر تت تریحاپ باا یمهاوجی یساالح       نحو 

تا حا  ر  تناسان  بات ب  بیشدر یر آنک  حاهوی   ه د 

 رااری حعطوف ب  حح  رساری ق جم ساخداجی یاریی

یش یر خویه  بور  ب  تعبیری رایارب ر تات تریحاپ با    

های ریخل   آنک  حاهیت یجرت  ینقال  یاریی   سیاست

حهاااج   کنداار  ج ناا  یاا  کشااوج حدمرکااز تااورب باار  

حدمرکز خویه  باور  بناابریا     ااب  ساخداجی آی ق جم

هاای حشادرک    رج خصاو  نیرینا   جس  ک   بنار ح 

اا ب  ذری یحنید  رج ساطح حنطقا  نایار بحار یفاریط     

یحدماا   ر  طرف  بد  ریدش   یتقاتر جا ن   تقابل با 

یاا     دیا ی کننا   هااا  باریی تعاحال     رحین توینن   ح 

ناوع   ج اکرر جی رج یظهاجیم ر نات  تریحپ رج خصاو   

 4توینا  حشااه   نماور  رج     با ج سی  نیز حا   برخوجر

یمهوجی یحراکا رج داسخ ب  یندقاار   جئیس 2017فوجا  

ر تات  ی  خبرنیاج تبک  فاکس نیور حبن  بر تمااال  

تعاحل با ج سی  رج دی  سرکوبیر باوری ر تات آی    ب 

ح  ب  دوتی  یحدری  حا  ذاشیج ب    یحاا     »   کشوج ذفت: 

یحدریح  ک  ح  بریی دوتی  قائل ه دنب ب  حعناای یاا    

نی ت ک  حا با هن کناج ح  آاین    حا  حا  ذاوان کنااج     

آح ی با ج سی  بهدر یر کناج نیاح ی با یا  کشاوج یسات     

حا رج حباجر  با ریدش   تر جا ن یسالح  رج  یذر ح کو ب 

  یا  3«کما کن ؛ یتفا، خوب  خویه  بور سریسر یهایب

ره  ک  ر تت تریحپ تا چا  ینا یر     نشای ح  یظهاجیم

بر سار حوضاودام   جقبای خور حد  با آحارذ  ریجر تا 

یتبدا   دیک   یجر تعاحال تاور    کاب  تحاظ تا حشدرکب 

ی  ا بیشادر بویساط   یهمیت ج سی  بریی ر تات یحراکا  

                                                           
3  http://insider.foxnews.com/2017/02/04/preview-

bill-oreilly-donald-trump-super-bowl-interview  

ی  یتملل ب  حثاب  حوقعیت یا  کشوج رج سطح ناا  بی 

اا ق جم بزجگ   تاثیرذشیج یست   یاا  با یی حعناا    

نی ت ک  ر تت تریحپ تز حا همی  ناوع نیارش جی رج   

باتا     یی هن ریجی ح  یجتباط با اا ق جم رج ی حنطق 

تاویی ینداااج چنای      یحا رج تریاط  خا  یحدما  ح 

یی نیز یر آی  یی جی رج سطوح حنطق  های تاکدیک جفداج

هاا رج   یندااج ریتت  تریاط  کا  طا  آیب یحراکااا    

حهاج تر جا ن رج بر  آسیا توفیار چنا ین  ن یتاد     

یی  بیونا  ذاری   ااب  نیر های یفاریط  باتن    ج ن  ق جم

 هاای  ی فعاتیت یفزیاش ااب  ک  آنها قارج تون  تا ریحن 

ج قابال تاویه  با  فریتار یر     دملکرر خاور جی با  طاو   

 حررهای یا  حنطق  ذ درش رهن  

جس  ک  سناجاوی ححدمال رج خصاو     بنار ح 

دیییاری  ب یااریی  بریبرآان   سیاست خاجی  یحراکا رج 

ذیاری   قا جم باتا    « تعاحل رج دای  تقابال  »یتیوی 

هااشاای   فعاتیت ی ذ درش ریحن    ذری های یفریط ذر  

تویناا  ضاار جم  خا جحیاناا ب حاا باا  فریتاار یر حررهااای 

 ساامت چناای  ج اکاارری جی رج جیبطاا  باااذااریاش باا  

رج جی یسالح  بریی یاا م حدح   یفزیاش ره   یمهو

چنی  تاریاط ب تاالش باریی حا ارات   بکااجذیری      

یی یمهاوجی یساالح  یر طراار     توینمن اهای حنطقا  

کاااج کاجب اات اااا راپلماساا  تعاااحل  رج رساادوج   

هاا   چاری کا  یحراکااا     یه  ذرفت ها قریج خو یحراکاا 

قااارج باا  کناااج ذشیتااد  اااا نارااا   ذاارفد  نقااش    

ذریاا    یثرذشیجی یاریی باریی حهااج تر جا ان   یفاریط    

یا  یتیاو حبدنا  بار بکااجذیری     ن ویهن  بور  فزیان   

ب «های فشاج راپلماس  تشواق ب همری  با یهر »توأحای 

 بریی تربیب یمهوجی یسالح  یهات حشااجکت حاوثر   

خویها   یتمللا    یی   بای   تر جا ن حنطقا   رج تقابل با

 ی   هر ین یر  کا  ریحنا  دملیاات    تا م ضارب      بور

یاش اابا ب نیارحنا ی یحراکاا    های تر جا د  یفاز  ذر  
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یی  های رج ی حنطقا   ذیری یر ظرفیت ق جم بهر بریی 

رج چنای    نایر یمهوجی یسالح  بیشدر خویه  تا   

فضاا ب ب شا  یر جیهکاجهااا  کا  توسا  یمهاوجی      

 توین  حوجر توی  قریج ذیرر دباجتن  یر: یسالح  ح 

نشای ریری یا  حوضوع ک  یاریی ااا قا جم     1

های  کن  تا ظرفیت یی یست   تالش ح  ح ئو  حنطق 

برقاریجی ثباام   حقابل  با تر جا ن    جی رج جیسدایخور 

  تقابل با یاریی نا  تنهاا    رذیر یی بکاج   یحنیت حنطق 

کن ب بلک  یبعاار   کمک  ب  کاهش تنش رج حنطق  نم 

 تر خویه  کرر  بحریی جی دییی  

یمهوجی یسالح  باا  نشای ره  ک  یساسا رج   2

فضای فشاج حاضر ب  تغییر جفداج   همکاجی با یااا م  

حاانع یر تبا ال یاا      ببات    یر یا  طرار حدح   نم 

 ها با یاریی تور  ا    رج جفداج یحراکاج اکرر ب  اا ج ا

یاریی یر حشاجکت رج تعاحل حح  ر بار یسااس     3

توین  ب  دناویی یحکاای   تااکدیک      حنافع حشدرکب ح 

یی خورب ترحین تویی ححوج  بریی یحیای حوقعیت حنطق 

 ذیری نماا   ها بهر  حقا حت   کاهش سطح تنش

توینا  یر طراار نزرااا     یمهوجی یسالح  ح   4

یشدر ب  بارایریی جقیاب یحراکاا نایار ج سای ب     ت ی ب

 رجص ر بهبور حوقعیت خور رج حنطق  برآا  

ب اات  یمهااوجی یسااالح  یر طرااار باا  باا    5

های ح ارات بحریی یحراکاا رج حنطقا ب    ح کشان ی طر

توینا  یاا  کشاوج جی نااذزار با  تویا  با  حناافع          ح 

 یمهوجی یسالح  رج تریا  بریبر نماا  

یتملل     نهارهای بی  حلل  حرییع  با سارحای   6

طرح ردوی یر جفداجهای خصمان  یحراکا رج فضااا  کا    

جس  ر تت تریحپ چن یی یددقاری ب  نقاش     بنار ح 

حال   رج یتمللا   کاجکرر حوثر سارحانها   نهارهای بای  

 یهان  ن یجر  یی   های حنطق  چاتش

 گیری نتیجه

  « ی ااجم »سات کا     یمهوجی یحراکاب فارری  جئیس

   رحا  حوفقیات   « ق جم»جی حعار  « دشاری جا ا»

تاور تاا  ی    کن   همی   اژذ  حویاب حا    تلق  ح 

هاای ساراع   حدعا ر       ذیری ح ی  حبارجم ب  تصمین

بعضااا حدناااقا نماااا    نیریناا  کمدااری ن اابت باا  

ها ریتد  بات   حبنای یا   ذیری دیاح های یا  تصمین

  ححااوجی  هااا حبدناا  باار ندیجاا     ذیااری تصاامین

جسا  کا     بات   بنابریا  ب  نار حا   سنج  ح  حنفعت

هااا  کا  یر جفداجهاا       ح یقل رج کوتا  ح مب تحلیال 

تاور بااا     یجیئا  حا    پتریحر نات  های ر تت  سیاست

  با   جی حا  ناار قاریج رهنا     کوتا  ح م ی رحان   بار 

ی  یمهوج یحراکااب ندیجا    حعناا  رایرب یر حنار جئیس

توین  رج نهاات حویب تاور   حاصل  یر اا تصمین ح 

ی بلن  حا م حناد     تا آی تصمین ب  اا جفداج اا ج ا 

   اا یانک  یر یساس تغییر ااب  تور 

جس  ک  ی توات یصل  ر ناتا  تریحاپ رج    بنار ح 

سیاساات خاااجی ب یقاا ی  بااریی تناااین اااا سااری  

های بزجگ یهان  نایر  حناسبام ق جم ححوج با ق جم

یاا  تعااحالم باریی سیاسات       بات  ح ج سی    چی  

خاااجی  یحراکااا دماا تا ریجیی کاااجکرری تاااکدیک    

یتمللا  با  سامت     خویهن  بور  هنیاحیک  ححی  بای  

هاای بازجگ یهاان      های ر  سوا  حیای قا جم  تویفر

ذااری  کناا ب دمااال فضااا بااریی کاانش سااو، دیاا ی حاا 

یی کاهش  های کوچا رج ی حنطق  ی ق جم ح دقالن 

هااای کوچااا رج ی  قاا جم ااباا   بنااابریا  یااا  حاا 

ی ک ب قا جم قاریج    یی ک  همینای رج حرحل  حنطق 

ریجن ب نااذزار خویهنا  باور تاا جفداجهاای خاور جی رج       

ی بزجگ   سایا    چاجچو  یتزیحام نات  یر اا حویرن 

هاای   جس   یکانش  تناین نماان   بنار ح ب یتملل  بی 

یی  یمهوجی یسالح  ب  دنویی اا بارایر رج ی حنطق 
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کاا  رج نااان  ااا  تااا حاا  ری باار حبنااای یتفاقااات  با

بنا ی   تنااین    دیونا رب صاوجم   یتملل  بوقوع ح  بی 

یا  خور دیش یر هر چیاز ح ادلز  برخاوجریجی     تور 

 بات   ین یر یسدریتژاا حن جن ح  کشوج یر اا چشن

اولویت دولتت ترامتپ در    شرایط فعلی،در 

ارتباط با ایران بیش از آنکه مربتوط بته نقتش و    

وری استالمی باشتد، بتر    ای جمهت  نفوذ منطقته 

تتتالب بتترای  تتاهش  تتدرت   محدودستتازی و

هرچند ر بای ساختاری این  شور متر ز است. 

ای ایتتران نظیتتر ترب تتتان ستتعودی و  منطقتته

طریت   ترار دادن نتام     اسرائیل در تالشند تا از

 نار القاتده و داتش، دامنه این تقابتل   ان درایر

ای  درت ایران ب تط   را به سطح  ار رد منطقه

رج چناای  تااریاط ب برخااوجریجی یر اااا    دهنتتد.

هاا   باارایریی    راپلماس  فعا  بریی تعاحل با یج دااا  

تاثیرذشیجی نایر ج سی    چی ب   همینی  جیوع با   

  کا  بناار   یتملل  رج تاریاط  نهارها   سارحانهای بی 

جس  ر تت یحراکا رجص ر تضعیف کاجیا    یددبااج   ح 

رج حاا     ضاعیت   یتوین  تا ح  ر یا  نهارهاستب ح 
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