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چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست خارجی ایاالت متحده با محوریت دولت تازه کار دونالد ترامپ
است و سعی در بازخوانی حضور ایاالت متحده و منافع این کشور در منطقه پر اهمیتت خاورمیانته دارد
همچنین در این نوشتار سیاستهای اعالمی و اعمالی ترامپ در قبال خاورمیانه و چالشهای پیش روی
آن بررسی خواهد شد سؤال اصلی مقاله این است که سیاست ختارجی ترامتپ در قبتال خاورمیانته بتر
اساس چه مؤلفههایی است؟ در پاسخ فرضیه مقاله این گونه مطرح میشود :عوامل گوناگونی در تصتمی
گیریها و سیاست خارجی ایاالت متحده دخیل است ،و دولت دونالد ترامپ به منظتور پیشتبرد اهتداف
ایاالت متحده و دولت خود و بر خالف شعارهای تبلیغتاتیاش و مخالفتت وی بتا سیاستتهتای رئتی
جمهور پیشین و همچنین بر اثر عوامل تعیین کنندهای چون؛ فشار البتیهتای صهیونیستتی ،دالرهتای
عربستان سعودی و عوامل دیگر ،از مواضع اعالمی خود عقب نشینی نموده و الجرم ختود را مببتور بته
دنباله روی از سیاستهای اعصار گذشته (در مورد خاورمیانه) و حتی تالش جهت افتاایش تتنشهتا در
این منطقه میبیند
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مقدمه
سال  6102مصادف بود با راهیابی دونالدترامپ به کاخ سفید و تصدی عنوان ریاستجمهوری
ایاالت متحده پدیده سیاست آمریکا پ از ماهها جنبال در میان بهت و نگرانی همگان بر
رقیب دموکرات خود غلبه کرد از غافلگیری در انتخاب ترامپ ،برخالف تحلیلها و نظر سنبیها
که بگذری مسئله دیگری توجه افکار عمومی جهان زا به خود معطوف کرد و آن شخصیت و
اعقاب فکری ترامپ و همچنین سیاستها و مواضع اعالمی وی در موارد مختلف بود مواضعی
که به ندرت از جانب مقامات ایاالت متحده به یاد داری و نتیبه روشن آن این بود که نظام
حاک در ایاالت متحده را با چالش رو به رو و ساختارهای حکومت این کشور را متالال نمود
ترامپ در مواضع خود نشان داد از حداقل نقشه راه و راهبرد روشنی بهره میبرد و تمرکا وی بر
روی نقد عملکرد دولت دموکرات باراک اوباما و به چالش کشاندن ساختار داخلی و بین المللی
بوده است این مساله وقتی روشن میشود که با گذشت هفتهها از تصدی ریاست جمهوری
ترامپ کابینه وی کامل میشود و ایام پ از راهیابی وی به کاخ سفید هنوز اجماع نظر و
هماهنگی مناسبی بین مقامات کاخ سفید دیده نمیشود در برخی موارد ،یک روز پ از اظهار
نظر ترامپ در باب مسائل مختلف ،سخنان وی از سوی مشاورین و سخنگویان او به نحو دیگری
تعبیر میشود و این امر نشان از ناتوانی ترامپ در تحلیلها و عدم آشنایی وی با دنیای سیاست
است همچنین ویژگیهای شخصیتی ترامپ ماید بر علت است که او احتماالً بدون بهره گیری
از نظر مشاورینش ،اقدام به موضع گیری و سخنرانی رسمی مینماید که این امر با گذشت چند
ماه از تصدی ریاست جمهوری ی به نظر تعدیل شده است
سیاستهای اعالمی دونالد ترامپ و راهبرد دولت وی نشان ازنوعی برتری جویی و استیالی
ایاالت متحده در جامعه بین المللی کنونی دارد که در شعارهای وی مبنی بر بازگشت اقتدار از
دست رفته آمریکا و تضمین امنیت این کشور نمود مییابد در راهبرد دولت ترامپ و عملکرد
دولت نی ساله وی همچنین تناقض و سر درگمی های بسیاری در مسائل مختلف دیده
میشود نمونه بارز این تناقض در شعار قبل انتخابات ترامپ و عملکرد وی در ماههای ابتدایی
مسولیت وی دیده میشود یکی از شعارهای ترامپ مخالفت با جنگ افروزی های کاخ سفید
بود ،وی بارها اعالم کرده بود ملت آمریکا از لشکر کشی به دیگر کشورها ضررهای اقتصادی
بسیاری را متحمل شده است و همواره تاکید میکرد که مانع از این کارها خواهد شد ،اما با
بررسی اقدامات دولت تازه کار ترامپ عمالً شاهد عدم تعهد به این شعار بودهای از نمونه
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اقدامات ترامپ در بدو ورود به کاخ سفید میتوان به؛ دستور لغو طرح اوباماکر (طرح همگانی
شدن بیمه خدمات درمانی آمریکا) ،برکناری سفرای منتصب باراک اوباما ،با این وجود که تا
روزها سفرای جایگاینی برای آنها انتخاب نکرده بود و همچنین دستور خروج آمریکا از توافق
نامه تغییرات اقلیمی پاری و اشاره کرد از اقدامات بحث برانگیا و قابل تأمل دیگر ترامپ،
دستور ساخت دیوار مرزی بین ایاالت متحده و مکایک و همچنین دستور ممنوعیت مسافرت
اتباع  7کشور مسلمان عمدتاً از کشورهای خاورمیانه بوده است اما در مورد خاورمیانه موضوع
مورد بحث این نوشتار ،آنچه مشخص است از ابتدای تشکیل دولت دونالد ترامپ شاهد عقب
گرد وی از مواضع اعالمی بودهای
وی بارها در طول کمپین انتخاباتی خود مدعی شده بود که خاورمیانه نقشی در سیاست
خارجی وی ندارد و تنها مساله ای که قصد دارد در این منطقه دنبال کند مبارزه علیه تروریس
باالخص گروه تروریستی داعش است آنچه مسل است ،بررسی سیاست خارجی دولت جدید
ایاالت متحده دشوارتر از دولتهای قبلی این کشور است ،چرا که هنوز دکترین سیاست
خارجی ترامپ در بسیاری از موارد بطور کامل و واضح بیان نشده است ،اما در این نوشتار قصد
داری با بررسی عوامل داخلی و بین المللی مؤثر در جهت گیری سیاست خارجی ایاالت متحده
راهبرد دولت تازه کار دونالد ترامپ را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهی
حال با توجه به مواضع اعالم شده از سوی ترامپ در مورد خاورمیانه سواالتی ذهن تحلیل
گران را به خود جلب کرده است؛ آیا ترامپ میتواند منافع ایاالت متحده و متحدین منطقهای
خود را در خاورمیانه نادیده بگیرد؟
آیا ترامپ میتواند از تضمین امنیت رژی صهیونیستی در این منطقه حساس چش پوشی
کند؟ با توجه به عوامل متعدد تأثیر گذار و تعیین کننده در استراژی و سیاست خارجی ایاالت
متحده ،بی توجهی این کشور به خاورمیانه و چالشهای آن عمالً غیر ممکن به نظر میرسد
چنان که اقدامات دولت ترامپ در این مدت گواه روشنی از این مسئله است در طول ادوار
گذشته ریاست جمهوری ایاالت متحده ،عوامل متعددی در شکل گیری سیاست خارجی این
کشور دخیل بودهاند و با تغییر دولتها از تأثیر آنها بر نقشه راه و افکار طراحان سیاست خارجی
کاسته نشده است با توجه به ضرورت بررسی این عوامل و شناخت دکترین سیاست خارجی
ترامپ و همچنین نظر به اظهارات وی ،سؤال اصلی مقاله این گونه مطرح میشود :سیاست
خارجی ترامپ در قبال خاورمیانه بر اساس چه مؤلفههایی است؟
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در پاسخ فرضیه مقاله این گونه مطرح میشود که :عوامل گوناگونی در تصمی گیریها و
سیاست خارجی ایاالت متحده دخیل است ،و دولت دونالد ترامپ به منظور پیشبرد اهداف
ایاالت متحده و دولت خود و بر خالف شعارهای تبلیغاتیاش و مخالفت وی با سیاستهای
رئی جمهور پیشین و همچنین بر اثر عوامل تعیینکنندهای چون؛ فشار البیهای صهیونیستی،
دالرهای عربستان سعودی و عوامل دیگر ،از مواضع اعالمی خود عقب نشینی نموده و الجرم
خود را مببور به دنباله روی از سیاستهای اعصار گذشته (در مورد خاورمیانه) و حتی تالش
جهت افاایش تنشها در این منطقه میبیند درکنار سؤال اصلی برای فه کاملتر موضوع
بحث سؤاالت فرعی زیر نیا مطرح میشوند:
 -0رویکرد دونالد ترامپ در مورد خاورمیانه چه بوده و تا چه اندازه به سیاستهای اعالمی و
مواضع خود در قبال این منطقه متعهد بوده است؟
 -6رژی صهیونیستی چه نقشی در سیاستهای دونالد ترامپ در مورد خاورمیانه دارد؟
 -3عربستان سعودی چه جایگاهی در معادالت و سیاستهای دونالد ترامپ در مورد خاورمیانه
دارد؟
درمورد ضرورت و اهمیت تحقیق پاسخ به این سؤاالت و همچنین اهمیت کلی موضوع مورد
بحث باید به این نکته اشاره نمود که؛ شناخت استراتژی و سیاست خارجی دولت ترامپ در
رابطه با خاورمیانه و باالخص درمورد ایران ،در اتخاذ سیاست خارجی و تدابیر سیاسی ،امنیتی و
نظامی توسط کشورمان ،گواه روشنی از اهمیت موضوع مورد بحث است همچنین بررسی
سیاستها و مواضع اعالم شده از سوی ترامپ در موارد مختلف و مقایسه آنها با عملکرد دولت
نی ساله وی مه و ضروری به نظر میرسد به همین دلیل ابتدا طی یک بخش رویکرد و
رهیافت دونالد ترامپ در مورد خاورمیانه از شعار تا عمل وی مورد بررسی قرار خواهد گرفت،
سپ نقش البیهای پر نفوذ صهیونیست و تأثیر آنها بر افکار طراحان سیاست خارجی
دولتهای ایاالت متحده بطور عام و دولت ترامپ بطور خاص ،و در نهایت در بخش آخر به
بررسی نقش عربستان سعودی در معادالت و سیاست خارجی ایاالت متحده پرداخته میشود.
دکترین سیاست خارجی (مبانی و رویکردها):
سیاست خارجه ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی دو وجهی بود :بخش تنشزا :همچون
روابط با مکایک (و دور نگه داشتن مهاجران) و چین (به لحاظ ایباد مشاغل آمریکایی) و بخش
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پذیراتر :همچون روابط با روسیه (و امکانسنبی برای نادیکتر شدن با پوتین) ،درعینحال او
برخی سیاستهای مسل خارجی آمریکا (همچون ناتو) را زیر سؤال میبرد او اعتقادی به تغییر
رژی در کشورهای دیگر ندارد بلکه شعار او تغییر در ساختار رژی آمریکا بود او به لحاظ مکاتب
بینالمللی در چارچوب رئالیستها قرار میگیرد به این عبارت که بر روابط بین کشورها فارغ از
ماهیت درونی آنها میپردازد برخالف لیبرالها و نئومحافظهکاران که توجه زیادی به ماهیت
دولتها دارند و تغییر رژی ها یا وضع تحری ها را در دستور کار خود دارند منظور آن است که
درنهایت دونالد ترامپ یک مذاکرهکننده محسوب میشود و اگر به راهحلی ،حتی با چین و
مکایک و یا روسیه برسد ،شخصاً دشمنی خاصی با ماهیت آن کشورها ندارد البته او در
مصاحبهای در مورد سیاست خارجی خود پاسخ میدهد که «بهشدت به توان نظامی زیاد باور
دارد و به هیچک  ،اع از روسها و متحدان ،اعتماد نمیکند»
بر اساس وبسایت رسمی کاخ سفید؛ سیاست خارجی ترامپ با درونمایه اصلی «اول
آمریکا» در تنها  661کلمه در سه بخش « شکست داعش ،بازسازی توان نظامی آمریکا و توسل
به دیپلماسی» بیان شده است .شان اسپایسر دبیر مطبوعاتی کاخ سفید در پاسخ به سؤال
خبرنگاری مبنی بر چیستی دکترین سیاست خارجی آمریکا اینگونه پاسخ میدهد که این
دکترین همان «اول آمریکا» میباشد بدینصورت که «منافع ملی آمریکا در ابعاد اقتصادی و
امنیت ملی» حفظ شود و نه به این معنی که امریکا «ژاندارمی باشد که در جهان پرسه باند»
آنچه ترامپ در مورد مسیر سیاست خارجه خود بیان داشته است «جایگاینی غیرمترقبه
بودن با هدفمند بودن؛ جایگاینی ایدئولوژی با راهبرد؛ و جایگاینی بینظمی ببای صلح» است
او خود را منعطف دانسته و اظهار میدارد که «اگر جهان تغییر کند او نیا تغییر میکند» ،این
میتواند نشان از فرصتطلبی وی ه باشد
از اینرو و با توجه به سیاستهای اعالمی ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی و سیاستهای
اعمالی آن در چهار ماه اول ریاست جمهوری ،پنج رویکرد عمده سیاست خارجی ترامپ را به
نحو زیر استخراج نمودهای :
 .0رویکرد حمایتگرایی ملی:
ترامپ تحت تأثیر پوپولیس جهانی از جمله در بریتانیا و فرانسه قرار گرفته بود و مسلماً از
شکست مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ناراحت است در حقیقت گفتمان ضد
نخبگی و عوامانه ترامپ ریشه در نگاه اناواگرایانه و درعینحال ملیگرایانه (در مقابل نگاه
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میهنپرستانه و مداخله جویانه) وی دارد تمسک به دیپلماسی به عنوان یک سیاست اعالمی
رسمی را میتوان در این بخش قرار داد ،بهنحویکه در وبسایت کاخ سفید آمده است که
«جهان باید بداند که ما (آمریکا) در خارج به دنبال دشمن نیستی بلکه خوشحالتر میشوی
اگر دشمنان به دوست و دوستان به متحد تبدیل شوند» در نگاهی تقلیلگرایانه میتوان این
سیاست را ناشی از عدم توانایی آمریکا در به راه انداختن جنگی دیگر و آمادگی برای
رویاروییهای آینده دانست و اینکه افاایش صادرات آمریکا به سایر کشورها تأثیر مستقی تری
بر سفره شهروندان آمریکایی خواهد داشت و از طرفی نیا میتوان از آن به عنوان فرستادن
سیگنال مثبت و انتظار برای دریافت پاسخ از برخی کشورها دانست در این رویکرد ،کشورهای
مخاطب نه متحد هستند و نه عداوت جدی با آمریکا دارند ،بلکه در عوض هاینههای مستقی
اقتصادی برای آمریکا دارند مثالً در دیدار با رئی جمهور چین ،ترامپ بهجای انتقاد از
سیاست های پولی این کشور و یا وضع عوارض شدید برای واردات از چین ،سخن از گامهای
مؤثر در روابط دو کشور زد
 6رویکرد اتحاد بی هزینه:
دونالد ترامپ عمیقاً از اتحادهای نظامی آمریکا در سراسر جهان ناخرسند است او معتقد
است آمریکا فراتر از تعهدات خود در جهان عمل کرده و دچار خسران شده است مخاطبین
مشمول این رویکرد شامل متحدان سنتی همچون کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی (ناتو) و متحدان نوظهورتر همچون عربستان سعودی است ترامپ در سال  ،6103در
مورد کره جنوبی گفته بود که «تا کی میبایست هاینههای دفاعی کره جنوبی در برابر کره
شمالی را آمریکا بپردازد پ آنها کی به ما پول میدهند؟» او در جریان مبارزات انتخاباتی
نیا مبدداً اذعان میکند «که آمریکا  60111نیروی نظامی بر خط در کره جنوبی دارد و عمالً
در مقایسه با هاینهها هیچچیا به دست نمیآوری » البته الزم به ذکر است که این رویکرد در
تضاد با دشمنی آمریکا با کره شمالی ندارد ،چراکه منظور این است آمریکا تمایل به ادامه
استقرار نیروهای خود بدون هیچ ثمری و صرفاً برای دفاع از کره جنوبی را ندارد و در صورت
احساس خطر از کره شمالی سعی خواهد کرد با آن وارد رویاروی نظامی زودبازده شود در
نمونه ای دیگر ،در سفر خان مرکل به آمریکا ،ترامپ در لحنی انتقادی خواهان پایبندی آلمان و
دیگر اعضا به پرداخت تعهدات مالی خود در ناتو میشود او حتی عالقه چندانی به تحوالت
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اوکراین نشان نمیدهد و آن را موضوعی بیشتر اروپایی میبیند و آمریکا را چندان متأثر از
تحوالت آن منطقه نمیداند
از طرف دیگر ،ترامپ خواهان همکاری با متحدان نوظهور خود در جهت بهاصطالح مبارزه
با داعش و مقابله بانفوذ منطقهای ایران است ترامپ پیشتر در مورد مبارزه با داعش معتقد بود
که چرا میبایست آمریکا هاینه مبارزه با گروهی تروریستی که فرسنگها با خاک آمریکا را دارد
بپردازد البته اذهان عمومی مردم آمریکا ،ساختار حاکمه آمریکا و همچنین جامعه بینالملل
مبال کنارهگیری از مبارزه با داعش را از ترامپ گرفت و درنتیبه راهحل مطلوبتر برای وی،
فروش تسلیحات بیشتر به عربستان به بهانهی مقابله با داعش و برجسته کردن خطر ایران برای
کشورهای منطقه بود لذا ،او برای عملی کردن این سیاست ،از طریق اتحاد با عربستان سعی در
تحمیل هاینههای بیسابقه تسلیحاتی بر این کشور برای مقابله با داعش و نفوذ منطقهای ایران
را دارد
 3رویکرد صلح قدرتمآبانه:
رویکرد صلح قدرتمآبانه به معنای دارا بودن توان (نظامی و اقتصادی) در جهت استقرار
صلح است کشورهای مخاطب این رویکرد دارای تعارض منافع با آمریکا هستند نکته قابلتوجه
این است که آمریکا در مقابل این کشورها توان مواجه مستقی ندارد و تنها میتواند زورآزمایی
کند بدین معنی که برای اصالح سایر کشورها و قرار گرفتن در مسیر مطلوب آمریکا ،گسترش
توان آمریکا فارغ از بهکارگیری آن ،الزم است این رویکرد از زبان ترامپ اینگونه بیان میشود
که «ب ه لحاظ نظامی ،یک ارتش بسیار بارگ ،بسیار قوی و بسیار قدرتمند خواهی ساخت نه
اینکه از آن استفاده ببری آنوقت است که دیگر کسی با ما درگیر نمیشود » قدرت اقتصادی و
توان تحری و فشار اقتصادی بر سایر کشورها نیا در این دسته قرار میگیرد رویکرد ترامپ با
کشورهای ایران و روسیه در این چارچوب قرار میگیرد
 4رویکرد تحریک و پاسخ (تشنجآفرینی برای تشنجزدایی):
در صورت شکست رویکرد صلح قدرتمآبانه ،مرحله بعدی تحریک کردن و به عبارتی
تنشآفرینی در روابط است تا فرصت و شرایط برای واکنش نشان دادن و تنشزدایی برای
آمریکا فراه گردد از اباارهای اصلی این رویکرد ،تبلیغات رسانهای علیه کشور مخاطب و انتظار
برای پاسخ دهی غیرمتناسب از طرف آن کشور است مایت این رویکرد در این است که وی قادر
خواهد بود اجماع و همراهی نئولیبرالها ،نئومحافظهکاران و حمایت سازمانی را از آن خود کند
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ازآنباکه با دخالت نظامی اکثر طرفین (اگر نگویی تمامی افراد) در آمریکا از ترامپ حمایت
خواهند کرد ،این سیاست میتواند هر اتفاق غیرمنتظرهای را در جنوب چین ،ایران و اروپای
شرقی را شامل شود در این رویکرد او به نحوی خود را نشان خواهد داد که دیگران باور کنند
آن چنان جرباه دارد که جنگ جهانی دیگری راه بیندازد و از این طریق کشورهای قدرتمند را
به مببور به مذاکره با وی کند این رویکرد ابتدا با بیان ادعاهای اثبات نشده مطرح میشود و
به نحوی القا می شود که طرف مقابل حتی لیاقت احترام گذاشتن ه ندارد ،سپ حمله
صورت گرفته و بعد سایر کشورها به نحوی مببور به حمایت ضمنی از آن میشوند این رویکرد
را می توان در مقابل کره شمالی و حتی در مواردی در مقابل ایران مشاهده کرد نکته مه در
این رویکرد ،احتمال نادیده گرفته شدن منافع و تمایالت متحدان آمریکا است مثالً در جریان
برجام ،علیرغ مخالفت طرف های اروپایی ،ترامپ همچنان به دنبال راهی برای بر ه زدن آن
است رویکرد تشنجآفرینی برای تشنجزدایی ،در اکثر معامالت ترامپ نمود داشته است
 .5رویکرد مواجهه نظامی:
درصورتی که تعارض منافع و دشمنی با آمریکا به حدی باشد که نیاز به تبلیغات رسانهای
علیه آن کشور یا سازمان نباشد و افکار عمومی آمادگی حمله نظامی به آن را داشته باشد از
رویکرد مواجه نظامی استفاده می شود بعالوه ،این رویکرد نیازی به همراهی جامعه جهانی و
حمایت سایر کشورها ندارد و آمریکا میتواند بهتنهایی عمل کند لذا آمریکا با این رویکرد
اختیار و مسئولیت واکنش را دارا است و حق مداخله نظامی انفرادی بر سایر کشورها را برای
خود محفوظ نگاه میدارد فارغ از اینکه سایر کشورها چه نظری راجع به آن دارند البته این
بدان معنا نیست که ترامپ توان و حتی اراده اقدام نظامی تمامعیار با کشوری را داشته باشد
ولی درعین حال از رویارویی نظامی مقطعی امتناعی نخواهد داشت حمله موشکی به پایگاه
نظامی سوریه به بهانه اثبات نشده حمله شیمیایی دولت سوریه علیه مردم آن کشور و پرتاب
مادر تمام بمبها در افغانستان از نمونههای این رویکرد است
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دکترین سیاست خارجی ترامپ در مورد ایران:
در بینظمی سیاسی دولت ترامپ ،همچنان به ایران بهعنوان یک اولویت عمده نگریسته
می شود مشاهده شد که در جریان مبارزات انتخاباتی ،ترامپ بیش از هر ناماد دیگر ،بهطور
متناوب توافقنامه هستهای برجام را محکوم کرد او در ابتدا بیان میدارد که برجام را پاره
خواهد کرد ،سپ رویکرد خود را به مذاکره مبدد بر سر مفاد آن تعدیل داد و برخی گمان آن
می برند که آمریکا همان سیاست قبلی مبنی بر حفظ برجام را ادامه خواهد داد لیکن واقعیت
امر این است که قرائت کلیه اعضای تی امنیت ملی از مشکالت ،همچنان «ایران-محور» است؛
بدین سان که ایران خاورمیانه را تحت شعاع قرار داده و منافع آمریکا در آن منطقه را تهدید
میکند ادله آن ها ه این است که دیپلماسی دولت اوباما با ایران ،سبب قدرت یافتن نقش
رهبری و دسترسی آن در خاورمیانه شده است
منطق دکترین در حال ظهور ترامپ در قبال ایران اساساً در جهت عک اوباما قرار دارد:
اوباما تعامل بیشتر با ایران را بهعنوان ابااری برای مهار کردن آن میدانست و توافق هستهای را
گواه اثبات این مفهوم میدانست در طرف دیگر ،تی ترامپ ،چش انداز اعتدال ایران را تصوری
بیش نمیدانند آنها معتقد هستند دستاوردهای آمریکا در به عقب راندن برنامه هستهای ایران
در مقایسه با امتیازات بهدستآمده ایران و تشدید دسترسی آن در منطقه ناچیا است و
«استفاده از قدرت آمریکا» را تنها راه مقابله با آن میدانند
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در مورد نفوذ منطقهای ایران ،دولت جدید با اکثریت جمهوریخواه و اقلیت دموکرات در
کنگره یک نظر هستند و کوچک ترین آمادگی آمریکا برای مقابله با ایران ،از سوی کشورهای
متحد آمریکا در منطقه مورد استقبال قرار میگیرد چراکه میدانی به اعتقاد بسیاری ،رویکرد
اوباما به ایران بهنوعی ح خیانت به رژی صهیونیستی و بسیاری کشورهای حاشیه
خلیجفارس بوده است که سفر ترامپ به عربستان بهعنوان اولین سفر خارجی وی ،شادمانی و
جلب اعتماد مبدد آنها را برانگیخته است
در کل ،ترامپ در مورد برجام اقدام خاصی نخواهد کرد و اساساً مذاکره مبدد و حتی طرح
آن از حوصله تی ترامپ و افکار عمومی آن کشور خارج است در عوض ه اکنون در حال
بررسی بین سازمانی این توافقنامه برای فشار آوردن مضاعف اقتصادی به ایران در چارچوب
مفاد برجام هستند (که از نظر آنها نتیبهبخشترین سیاست علیه کشورمان بوده است) در
حقیقت ترامپ در تالش است سازگاری با تهران را با رویارویی با آن عوض کند این رویارویی از
طریق حمایت هر دو حاب در داخل آمریکا و کمپینهای چند جبههای دیپلماتیک ،اقتصادی و
فشار نظامی انبام خواهد گرفت لذا این رویارویی از دید آنها میبایست «قاطعانه و چندجانبه»
صورت گیرد
با توجه به اشراف و ترس آمریکاییها از توان زمینی ایران ،اولین سناریوی محتمل رویارویی
نظامی ،درگیری در آبهای خلیجفارس و یا ضربه زدن غیرمستقی به گروههای مقاومت
موردحمایت ایران و یا در مواردی ضربه مستقی در کشورهایی همچون سوریه ،یمن و عراق
خواهد بود لذا در آینده احتماالً شاهد افاایش رد پای نظامی آمریکا در خلیجفارس و کشورهایی
که ایران در آن حضور مستقی و غیرمستقی دارد خواهی بود
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 دولتهای سابق ایاالت متحده در دکترین سیاست خارجی خود جایگاه ویژهای برای
این منطقه پر اهمیت قائل بودهاند 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
اما واقع یت این است که منافع ملی ،اهداف و استراتژی دراز مدت ایاالت متحده در
خاورمیانه ،راهبردی است که همه دولت مردان ایاالت متحده ،باالخص از چند دوره گذشته
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همواره آن را دنبال کرده اند و عدم توجه به این منطقه حساس و بحران خیا ،به ضرر منافع
ایاالت متحده و برخالف امنیت ملی این کشور است و تغییر استراتژی در اهداف این کشور بعید
به نظر میرسد در مورد اهمیت خاورمیانه باید متذکر شد کشورهای بارگی چون ایاالت متحده
متوجه این موضوع شده اند که بخشی از مشکالت خاورمیانه ناشی از اقدامات آنهاست وبی
توجهی به مشکالت این منطقه ،در نهایت برای آنها نیا مشکالتی ایباد خواهد کرد(ترابی،
)0330
خاورمیانه از نگاه کشورهای غربی دارای اهمیت بساایی است و بنابر تعریف مکیندر ،از این
منطقه بعنوان هارتلند (قلب جهان) تعبیر میشود خاورمیانه مهد تمام ادیان ابراهیمی و
تمدنهای بشری است.
با جمعیتی بالغ بر  411میلیون نفر با اکثریتی جوان ،تنها منطقهای است که جلوی مدرنیته
شدن مقاومت کرد با پیداش نفت به سال  0312در مسبد سلیمان بر اهمیت خاورمیانه بعنوان
تأمین کننده انرژی جهان افاوده شد و متعاقب آن رشد و گسترش بنیاد گرایی این منطقه را
دچار چالشهای گوناگونی نمود این منطقه بدلیل موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی ،در
طول تاریخ همواره کانون توجه قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای بوده است قرار داشتن نقاط
پر اهمیتی چون کانالهای بسفر ،داردانل ،سوئا جبل الطارق ،باب المندب ،تنب بارگ و
کوچک ،تنگه هرما و ابوموسی در این مناطق ،اهمیت خاورمیانه را صد چندان کرده است ه
اکنون  ٪26منابع انرژی جهان از این منطقه تأمین و صادر میشود و میتوان ادعا کرد شریان
اقتصاد جهان در الیههای زیرین این منطقه (میعانات نفت وگاز) جریان دارد کشورهایی که
میاان باالیی از ذخایر انرژی را در اختیار دارند ،از تأثیر گااری باالیی در عرصه اقتصاد جهانی
برخوردار هستند و میتوانند با باال یا پایین آوردن عرضه ،بر رشد اقتصاد تمامی کشورها تأثیر
بگذارند(ترابی)0330 ،
در نتیبه حفظ و تأمین امنیت انرژی و صدور آن از خاورمیانه به کشورهای دیگر بسیار
اهمیت دارد که بی شک یکی از دالیل حضور ایاالت متحده در این منطقه را میتوان ،ناشی
از همین امر دانست بطور کلی سیاست خارجی که ایاالت متحده در دوران پ جنگ سرد در
این منطقه دنبال کرده است بر سه اصل استوار میباشد :تأمین امنیت وحفظ تمامیت رژی
صهیونیستی و دفاع همه جانبه از آن ،تضمین صدور نفت و انرژی خاورمیانه ،حفظ رژی های
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همراه و مقابله با رژی های ناهمراه با شیوههای مختلف ،حتی از طریق مداخله گری تهاجمی
(کلعبی)0331 ،
حال پ از بررسی کوتاه اهمیت خاورمیانه ،سوالی که مطرح میشود این است که؛ آیا
ترامپ میتواند سیاستهای کلی و اهداف ایاالت متحده را در این منطقه حیاتی و تأثیر گذار
در اقتصاد خود و سایر قدرتها نادیده بگیرد؟ در بررسی عملکرد دولت جدید ایاالت متحده در
مورد خاورمیانه ،شاهد نوعی تناقض در سیاستهای اعالمی و اعمالی چهل و پنبمین رئی
جمهور این کشور هستی ترامپ در حالی به ضرورت دوری از جنگ و تأمین منافع ایاالت
متحده میپردازد که با بررسی عملکرد وی در حوزه نظامی ،اقداماتی چون؛ دستور ترامپ به
پنتاگون مبنی بر افاایش بودجه و همچنین تشدید اقدامات نظامی علیه کشورهای مختلف از
جمله یمن ،به بهانه مبارزه با القاعده و به چش میخورد.
بطور کلی ترامپ در خاورمیانه سیاست مشخصی را دنبال نمیکند و در مورد جای جای
این منطقه ،سیاستهای متضادی را دنبال کرده است هر اندازه در مورد یمن سیاست خصمانه
و نظامی دولت گذشته را دنبال میکند ،در مورد نقض حقوق بشر درعربستان کامالً بی تفاوت
است و از تحری های ایران به بهانه حقوق بشر حمایت میکند به نظر میرسد دولت ترامپ در
بحرانهایی چون سوریه و عراق حاضر به ورود نظامی و آغاز یک جنگ تمام عیار نیست ،اما با
نقشی که روسیه در خاورمیانه درمبارزه با تروریس بر عهده دارد ،کاخ سفید خواهان ایفای
نقش در مبارزه با تروریس است و قصد ندارد در حاشیه قرار گرفته و در نتیبه ،دست باالی
خود را در این منطقه از دست بدهد در چند ماه اخیر ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،همچنین
شاهد افت قدرت دیپلماسی کاخ سفید و تمرکا برافاایش توان نظامی بودهای که این امر با
خالی گذاشتن پستهای کلیدی ومه دیپلماتیک و بویژه پیشنهاد ترامپ مبنی بر کاهش
بودجه وزارت امورخارجه آمریکا نمود مییابد به نظرمی رسد نقطه قوت دولت اسبق ایاالت
متحده در قدرت دیپلماسی ،در دولت جدید ایاالت متحده به حاشیه رفته و اولویت با افاایش
قدرت نظامی میباشد از بررسی سیاستهای اعالمی و عملکرد چند ماهه دولت دونالد ترامپ،
میتوان دریافت که موضع وی مبنی بر بی تفاوتی در قبال مسائل خاورمیانه ،تنها در قالب شعار
مطرح شده است به گاارش گروه بین الملل خبرگااری تسنی  ،روزنامه آمریکایی (واشنگتن
پست) در گاارشی به تشدید بی سرو صدای عملیاتهای نظامی و فروش تسلیحات در دولت
ترامپ و کاهش سطح دیپلماسی در این دوره از ریاست جمهوری ایاالت متحده پرداخت این
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روزنامه با اشاره به اقدام جنگنده آمریکایی در سرنگونی یک هواپیمای جنگی سوری و همچنین
حمله موشکی ایاالت متحده به پایگاه هوایی شعیرات سوریه علیه نظامیان دولت بشار اسد
مینویسد؛ این موارد تازهترین قسمتهای مربوط به تشدید حرکات خانده وار نظامی آمریکا در
سراسر منطقه است ،و دولت آمریکا استراتژی واضح و هدف این عملیاتها را برای مردم آمریکا
مشخص نکرده است طبق این گاارش ،اگرچه موج امروز عملیاتهای نظامی آمریکا در
خاورمیانه بدون حضور هااران نظامی اشغالگر شهرها صورت میگیرد ،اما نشان دهنده افاایش
حضور نظامی آمریکا بویژه نیروهای عملیات ویژه دولت واشنگتن است که این اقدام شفاف
صورت نگرفته است در ادامه گاارش واشنگتن پست آمده است؛ حمالت پهبادهای آمریکایی
بعد از ریاست جمهوری ترامپ درمناطق مختلف باالخص در افغانستان 4 ،برابر افاایش یافته
است و هواپیماهای آمریکایی ،فقط در هفته اول ماه مارس در مقایسه با حمالت هوایی یک
سال اوباما ،اهداف بیشتری را در یمن مورد حمله قرار دادهاند.
بنابر شواهد و برآیندی از وضعیت منطقه خاورمیانه و همچنین حضور نظامی ایاالت متحده،
ا نتظارات مردم ایاالت متحده و افکار عمومی جهان از اتمام جنگ و درگیری در این منطقه
عمالً غیر ممکن است ،اما پیش بینی میشود ترامپ بخواهد از این مقوله به منظور حفظ استیال
و هژمونی ایاالت متحده و تأمین منافع این کشور استفاده کند همان طور که در سخنرانیهای
خود ،شرکت ایاالت متحده در هر نوع جنگ در جهت حمایت از متحدین خود را منوط به
تأمین هاینههای آن توسط متحدین منطقهای و شرکای محلی این کشور عنوان میکند به
عالوه پیش بینی میشود ترامپ به اختالف و درگیریهای کنترل شده در مناطق مختلف نی
نگاهی دارد تا ه هاینه تأمین امنیت را از شرکا دریافت کند و نیا سود هنگفتی از طریق
فروش سالح بدست آورد با این رویکرد پیش بینی میشود ترامپ آغازگر جنگ جدیدی
نخواهد بود ،مگر منافع ایاالت متحده در آن وجود داشته باشد نه ضرر و زیان اقتصادی پر
واضح است دکترین سیاست خارجی ترامپ در منطقه خاورمیانه و سایر مناطق مبتنی بر
تباری سازی امنیت قرار گرفته است و امنیت در دید او بعنوان کاال مطرح میباشد وهریک از
شرکا که خواهان امنیت هستند میبایست هاینه آن را پرداخت کنند در جهت حصول این
راهبرد خاورمیانهای که مد نظر ترامپ خواهد بود ،خاورمیانهای با تنش و نااع و درگیریهای
کنترل شده است و تالش در ایباد موازنه قدرت در منطقه از طریق فروش سالح و خواهد
داشت در غرب آسیا ،عربستان سعودی در مقابل ایران و در شرق آسیا نیا کشورهایی چون
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ژاپن و کره جنوبی به منظور مقابله با تهد یدات چین و کره شمالی میبایست هاینه تأمین
امنیت خود را به ایاالت متحده بپردازند
نگاه اقتصادی دونالد ترامپ و بهره جویی از چالشها و ستیا در مناطق مختلف باالخص
خاورمیانه منبربه شعلهور شدن هرچه بیشتر این درگیرها خواهد شد و باتوجه به شرایط حساس
و حیاتی خاورمیانه ،نمیتوان آینده روشنی برای این منطقه متصور شد پیش بینی میشود با
گذشت زمان به تدریج سیاست ترامپ در قبال خاورمیانه روشنتر و واضحتر گردد ومنطق
سیاست خارجی وی تکمیل شود .خطری که در حال حاضر ایاالت متحده را تهدید میکند این
است که ادامه سیاستهای نسنبیده دونالد ترامپ ،این کشور را دچار چالشهای فراوان کرده
و منبربه بی اعتمادی شرکا و متحدین شده ،در نهایت افول نسبی قدرت ایاالت متحده را به
دنبال خواهد داشت با توجه به وضعیت نیروهای معارض سوری و گروه تروریستی داعش در
منطقه و تضعیف و شکستهای پیاپی آنها در عراق و سوریه ،در حال حاضر ایاالت متحده سعی
در برنامه ریای برای خاورمیانه پسا داعش و احتماالً تالش در جهت دولت سازی در این مناطق
دارد اما اولویت تعیین شده ترامپ در منطقه خاورمیانه ،مبارزه با داعش است وایاالت متحده
در این برهه زمانی با تبایه این مناطق و تالش قومیتها برای استقالل ،نظیر آنچه این روزها
در مورد استقالل کردستان عراق به گوش میرسد مخالف است تا در جبهه مقابل داعش شکافی
ایباد نشود.
ب .جایگاه رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی ایاالت متحده و میزان تأثیر پذیری
ترامپ از این رژیم
در این مبحث ابتدا نگاهی تاریخی به تأثیر و نفوذ رژی صهیونیستی در سیاستها و استراتژی
ایاالت متحده در ادوار گذشته خواهی داشت و با نگاهی به افراد مؤثر در پیوند این دو متحد
راهبردی که در دولت جدید ایاالت متحده از مناصب مهمی برخوردارند ،به بررسی تأثیر
احتمالی این رژی در تفکرات دونالد ترامپ میپردازی از زمانی که ترومن ،رئی جمهور وقت
ایاالت متحده ،استقالل اسرائیل را به رسمیت شناخت این کشور تا امروز به عنوان مه ترین
حامی و پشتیبان رژی صهیونیستی مطرح بوده است در نوامبر  0303با امضای« توافق نامه
همکاریهای استراتژیک» جایگاه رژی صهیونیستی ناد ایاالت متحده از پیرو به شریک ارتقا
یافت البته این روابط از سال  0347که قطعنامه تأسی دو دولت مستقل یهودی و عربی در
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سرزمین فلسطین به تصویب مبمع عمومی سازمان ملل رسید برقرار بوده است و هیچ گاه
دولت یا رئی جمهوری در ایاالتمتحده وجود نداشته که درپی تأمین امنیت رژی صهیونیستی
نباشد در واقع حفظ موجودیت و تأمین امنیت این رژی بعنوان متحد و شریک استراتژیک
ایاالت متحده از اصلیترین تعهداتی است که همه نامادهای انتخابات ریاست جمهوری از ادوار
گذشته تا کنون چه دموکرات و چه جمهوری خواه در دستور کار خود قرار دادهاند و این جاء
الینفک سیاست خارجی ایاالت متحده است بررسی روابط ایاالت متحده و اسرائیل در دوران
جنگ سرد بسیار حائا اهمیت است در این دوران اسرائیل به عنوان خط مقدم دفاع در برابر
پیشرفت کمونیس در خاورمیانه نقش آفرینی و پ از فروپاشی شوروی خود را به عنوان سد
محک و رسوخ ناپذیر در مقابل گسترش (بنیاد گرایی اسالمی) معرفی کرد و همچنین پ از
حوادث  00سپتامبر  6110استنباط مشترک از تهدید تروریس کشورهای خاورمیانه ،نقش
مهمی در نادیک شدن مواضع دو دولت اسرائیل و امریکا داشته است(میرحسینی و ناقوسی،
 )0335در طول چند دهه گذشته شاهد حمایتهای بی دریغ ایاالت متحده از رژی
صهیونیستی در زمینههای نظامی ،امنیتی و سیاسی بودهای از سال  0306ایاالت متحده 36
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که در انتقاد به عملکرد اسرائیل مطرح شده را وتو
نموده است در مقابل اسرائیل نیا بیشترین سه را در بی ثبات کردن منطقه ،تأمین منافع
تسحیالتی و نفتی ایاالت متحده و تداوم بخشیدن به برتری این کشور در خاورمیانه ،طی نی
قرن گذشته داشته است(آقارضی )0305 ،بررسی عوامل پشت پرده حمایتهای متقابل ایاالت
متحده ورژی صهیونیستی از ضروریات مطالعه روابط این دو دولت است در روابط این دو
متحد راهبردی ،البیها و گروههای فشار نقش تعیین کنندهای در سیاست گذاری ایاالت متحده
دارند یکی از این نهادها که در ایاالت متحده فعال است کمیته امور عمومی امریکا -اسرائیل
(آیپک) نام دارد آیپک محوریترین قدرتمندین ترین اباار صهیونیستی در ایاالت متحده
محسوب میشود و از قدرت البی مؤثر و تعیین کنندهای برخوردار است که در سال 0350
توسط (ای ،آل ،کنن) بوجود آمد کمیته امور عمومی آمریکا -اسرائیل (آیپک) تأثیر فراوانی بر
سیاست داخلی و خارجی ایاالت متحده در قبال مسائل گوناگون دارد(رسولی.)0307 ،
این کمیته در راستای بهبود هر چه بیشتر روابط واشنگتن – تل آویو ،در حوزههای نظامی
اقتصادی ،علمی و همکاری فرهنگی تالش میکند و نشست سالیانه آیپک در آمریکا ،بارگترین
تال ش سیاسی این نهاد صهیونیستی است که هر ساله به منظور حمایت از این رژی کنفران
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برگاار میکند(رابعی )0303 ،در بررسی عملکرد البیها و کمیتههای آنان در دستگاههای مه
ایاالت متحده شاهد بیشترین تأثیر آنها بر کنگره و انتخابات ریاست جمهوری هستی  ،از آن
جهت که رژ ی صهیونیستی تاکنون مبالغ هنگفتی در راستای موفقیت افراد مورد تائید خود در
ریاست جمهوری آمریکا هاینه نموده است اساساً نامادهای ریاست جمهوری ایاالت متحده
بدون تأیید و جلب حمایت نهادها و کمیتههای صهیونیستی قادر به رقابت در انتخابات نیستند
ضمن اینکه پ ا ز پیروزی در انتخابات خود را وام دار این رژی میدانند با توجه به این که
رژی صهیونیستی ،متحدراهبردی ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه است و با عل به جایگاه
آن در تعیین خط و مشیهای ایاالت متحده ،بررسی روابط دولت تازه کار ترامپ و رژی
صهیونیستی حائا اهمیت است با توجه به اهمیت موضوع ،سواالتی که مطرح میشود این است
که؛ دونالد ترامپ در دکترین سیاست خارجی خود چه جایگاهی برای اسرائیل قائل است؟ دو
نالد ترامپ در مواضع پیش از انتخابات اظهار میدارد ،متحدین و شرکای منطقهای ایاالت
متحده میبایست هاینه تأمین امنیت خود را بپردازند اما آیا این موضع گیری در مورد رژی
صهیونستی نیا صدق میکند؟
ترامپ در حالی بر مسند ریاست جمهوری ایاالت متحده مینشیند که روابط واشنگتن –
تل آویو در دوران تصدی اوباما به ضعیفترین شکل ممکن رسیده بود اوباما در آغاز ریاست
جمهوری خود در سال  6110به تدریج حمایت از رژی صهیونیستی را از متن به حاشیه برد
و به نحوی عمل کرد که جایگاه اسرائیل از یک متحد استراتژیک به شریکی درجه دوم در
اواخردولتش تبدیل شد در سال  6102زمانی که رأی قاطع  04عضو شورای امنیت با رأی
ممتنع دولت بارک اوباما ،در مورد توقف شهرک سازی های رژی صهیونیستی به تصویب رسید،
ترامپ اعالم کرد باید منتظر  61ژوئن بمانی تا دولت وی قدرت را در دست گیرد و شاهد تغییر
اوضاع به نفع اسرائیل باشی این چراغ سبای است که ترامپ به رژی صهیونیستی نشان
میدهد همچنین ترامپ در تبلیغات انتخاباتی به روشنی از عملکرد دولت اوباما در کاهش
حمایتها از رژی صهیونیستی انتقاداتی مطرح میکرد یکی از انتقادات ترامپ به دموکراتها
این بود که آنها بهترین دوست آمریکا در منطقه خاورمیانه (رژی صهیونیستی) را آزرده خاطر
کردهاند ترامپ پ از پیروزی و راهیابی به کاخ سفید در اولین پیام خود به رژی صهیونیستی
میگوید( :من عاشق اسرائیل هست  ،من در صددم تا پیوند ناگسستنی میان واشنگتن و تل آویو
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را تقویت کن  ،اسرائیل تنها دموکراسی خاورمیانه است و مانند بارقهای از امید برای بسیاری از
انسانهاست(شریف زاده)0332 ،
البته رویکردهای ترامپ در خصوص این رژی همچون سایر سیاستهای وی دارای تناقض
و سردرگمی است او در طول مناظرات انتخاباتی ،تمرکا خود را بر ضرورت حمایت از این رژی
صرف میکرد در حالی که عنوان میکند حمایت ایاالت متحده از شرکا و متحدین ،منوط به
تأمین هاینه آن است و اسرائیل نیا از آن مستثنی نیست همچنین در مقطعی نیا موضعخود را
اینگونه بیان میکند که؛ ادامه شهرک سازی ها به ضرر عادی شدن روابط اسرائیل و فلسطیل
است به همین جهت بسیاری از کارشناسان معتقدند ترامپ شریکی غیر قابل اعتماد برای
اسرائیلیها خواهد بود ترامپ همچنین با رویکردی کامالً متفاوت از مواضع اعالمی و عدههایی
به رژی صهیونیستی میدهد که قابل تأمل است وعدههای از قبیل؛ انتقال سفارت آمریکا از
تل آویو به بیت المقدس ،لغو توافق نامه هستهای ایران ،افاایش کمکهای نظامی به اسرائیل و
به رسمیت شناختن شهرکهای صهیونیست نشین این در حالی است که پیشتر دولت اوباما
این شهرک سازی ها را غیر قانونی میدانست در ایام تبلیغات شاهد تبمع یهودیان در فلسطین
اشغالی به جهت حمایت از دونالد ترامپ ،ناماد حاب جمهوری خواه بودی که مشاورین ترامپ
نیا بین آنها ظاهر شدند هر چند تنها  64درصد از یهودیان آمریکایی به ترامپ رأی دادند
ترامپ به منظور جلب رأی و اعتماد یهودیان و محافل آنان به صراحت اعالم میکند که
دخترش ایوانکا ،پ از ازدواج با یک یهودی آمریکایی تغییر مذهب داده و ه اینک او یک
یهودی است و در حال پرورش نوههایش با آموزههای این دین است به هر ترتیب پیروزی ترامپ
در ریاست جمهوری ،خوشحالی دولتمردان رژی صهیونیستی را به دنبال داشت اما برخی
کارشناسان این رژی معتقد بودند ،خوشحالی اسرائیل از پیروزی ترامپ حماقت سیاسی است،
زیرا ترامپ بر خالف کلینتون که دوست آشکار اسرائیل است ،دارای شخصیتی غیر قابل پیش
بینی است و ممکن است برخالف خواستههای اسرائیل عمل کند آنچه از شعارها و عملکرد
دولت نی ساله ترامپ مشخص است این است که او با توجه به منافع کشورش گام بر میدارد
و این منافع همواره در راستای نیازهای اسرائیل نخواهد بود قبل از این که دونالد ترامپ به
عنوان یک سیاستمدار مطرح باشد ،یک تاجر و فعال اقتصادی است طبیعی است در هر
مسئلهای به دنبال سود و زیان باشد و منافع اقتصادی را در اولویتهایش قرار دهد به همین
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جهت در روابط با هر متحدی از جمله اسرائیل بدنبال تأمین منافع دولت خود خواهد بود نقطه
عطف روابط دولت جدید ایاالت متحده و رژی صهیونیستی در سفر ترامپ به خاورمیانه است
طبق سنت ریاست جمهوری در ایاالت متحده الزم است رئی جمهور منتخب همچون
روسای جمهور سلف خود ،سفرهای خارجی خود را به مناطق مختلف آغاز کند و به همین
ترتیب دونالد ترامپ اولین سفر خود را در ماه می  6107منطقه خاورمیانه (عربستان و اسرائیل)
و سپ واتیکان قرار میدهد که احتماالً نشانگر راهبرد مورد نظر اودر مسائل پیچیده امنیتی و
نظامی ،تحت پوشش دین و مذهب است .کارشناسان روابط بین الملل تحلیلها و واکنشهای
متفاوتی در خصوص دالیل و اهمیت این سفر داشتهاند اما بررسی این مساله که چرا ترامپ بر
خالف مواضع بی تفاوتی در قبال خاورمیانه ،این منطقه را بعنوان مقصد اولین سفر خود
برگایده ضرورت دارد مه ترین هدف عایمت ترامپ به خاورمیانه را میتوان تضمین امنیت
رژی صهیونیستی دانست ،هر چند انگیاه اقتصادی ترامپ نیا روی دیگر این سفر است به
نظر میرسد ایاالت متحده در راستای تأمین امنیت رژی صهیونیستی با تدارک این سفرو
دیدارهای قبلی ترامپ با مقامات ترکیه ،اردن و امارات متحده (در واشنگتن) به دنبال دو مقوله
مه است؛ مقابله با نفوذ ایران در منطقه و کنترل آنچه فعالیتهای بی ثبات کننده ایران
میخوانند و همچنین مبارزه با داعش و القاعده راهبرد دراز مدت ایاالت متحده و دولت دونالد
ترامپ این است که با ایباد ائتالف منطقهای توجه کشورهای حاشیه خلیج فارس را متوجه
تهدید ایران کند و سعی در پیوند و عادی سازی روابط میان اعراب و اسرائیل دارد تا در کنار باز
تعریف چالشها و تهدیدات خاورمیانه برای کشورهای منطقه ،به ایران هراسی مبادرت ورزد
همان طور که رک تیلرسون وزیر امور خارجه ایاالت متحده نیا در مصاحبه خود با شبکه (ان
بی سی) با اشاره به اهمیت سفر ترامپ در ارسال پیام وحدت میان ادیان مختلف ،هدف این
سفر را بیشتر مربوط به ایباد اتحاد در برابر ایران میداند در مورد منافشه بین فلسطین و رژی
صهیونیستی جالب است بدانی رئی جمهور ترامپ طبق سنت انتخاباتی خود عمل کرده
است وی در طول ایام پیش از انتخابات در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین میگوید(:جنگی که
هرگا به پایان نمیرسد) و بارها از گسترش اراضی رژی صهیونیستی حمایت کرده است اما
پ از پیروزی در انتخابات از میانبی گری بی طرفانه در حل این مناقشه صحبت میکند و از
موفقیت در صلح اظهار امیدواری مینماید در مقطعی نیا آن را بهترین توافق میخواند به
همین ترتیب ،همچون سایر موارد شاهد تعدیل سیاستهای ترامپ در این مورد نیا هستی .
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در بررسی کابینه دولت جدید ایاالت متحده باید متذکر شد ،دونالد ترامپ در پستهای
مه دولت خود از شخصیتهای یهودی نیا بهره میبرد براساس گاارش روزنامه اسرائیلی
(جروزال پست)  00پست کلیدی ترامپ که توسط شخصیتهای یهودی اداره میشوند عبارتند
از:
«جراد کوشنر» ؛ داماد ترامپ است که به عنوان مشاور ارشد وی مشغول به کار است وی
مشاور ترامپ در بخش خاورمیانه و اسرائیل و برخی فعالیتهای اقتصادی او است
«دیوید فریدمن»؛ کسی که به زبان عبری سخن میگوید و ساکن قدس اشغالی است وی
از مدتها پیش وکیل ترامپ بوده و ه اکنون به عنوان سفیر ایاالتمتحده در رژی صهیونیستی
مشغول به کار است و جالب است بدانی فریدمن از سرمایه گذاران گسترش اراضی اشغالی
است
«جیسون گرینبالت»؛ نمای نده ویژه ترامپ در مذاکرات بین المللی با تمرکا بر نااع فلسطین
و اسرائیل و روابط امریکا و کوبا
«استفان مناخین» ؛ وی مشاور اقتصادی ترامپ در ایام تبلیغات بوده است و ه اکنون در
زمینه اقتصادی فعالیت دارد
«استفان میلر»؛ مشاور ارشد سیاستهای ترامپ است که نقش مهمی در متون سخنرانیهای
وی دارد
«ارل ایکان»؛ بازرگان و سرمایه گذار ،که عهده دار پست مشاور ویژه اصالحات تشکیالتی
میباشد
«گری کوهن»؛ ریاست شورای اقتصاد ملی کاخ سفید را عهده دار است
«بوری ایشاین»؛ از معاونین ویژه ترامپ است
«دیوید شولیکن»؛ وزیر امور کهنه سربازان ایاالت متحده.
«رد کودیش»؛ معاون ترامپ در اقدامات داخلی حکومتها و فعال در زمینه فناوری
«آبراهام بیرکوویچ»؛ از معاونین ویژه ترامپ و دستیار جراد کوشنر.
ج .نقش و جایگاه عربستانسعودی در سیاست خارجی ایاالتمتحده (دولت دونالد ترامپ)

چهل و پنبمین رئی جمهور ایاالت متحده در حالی طی اقدام بی سابقه عربستان سعودی
را مقصد اولین سفر ریاست جممهوری خود برمیگایند که پیشتر در نشستهای انتخاباتی خود،
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از این کشور بعنوان حامی تروریس و عامل حوادث  00سپتامبر سال  6110نام برده است
مساله قابل توجه در این سفر آن است که روسای جمهور پیشین ایاالت متحده غالباً مکایک و
کانادا را برای این مه برگایدهاند اما چرا رئی جمهور ترامپ منطقه غرب آسیا و ریاض را
اولین مقصد قرار میدهد؟ ترامپ با این عنوان که عربستان سعودی پدر تروریس است و از
اسالم رادیکال سخن به میان میآورد ،تروریس و داعش را خطری بالقوه برای خود عربستان
سعودی میداند که دردنیا آغوشی جا آنها ندارند و عاقبت دامن خودشان را خواهد گرفت و در
نتیبه به منظور مقابله با آنها حکام سعودی نیازمند پشتیبانی ایاالت متحده خواهند بود وی در
سخنرانی پیش از انتخابات از عربستان سعودی بعنوان گاو شیرده یاد میکند که هرگاه ثروت و
طالی آن تمام شد ،میبایست آن را ذبح نمود همچنین میافااید؛ این کشور باید سه چهارم
ثروت و دارایی خود را بابت حمایتهای داخلی و خارجی به ایاالت متحده بپردازد با این حال
اظهار میدارد ؛ (چه بخواهی  ،چه نخواهی برخی مقامات ایاالت متحده از عربستان حمایت
کردهاند که من جلوی این کار را نمیگیرم ،اما نتیبه این حمایتها چیای نبود جا هاینههای
باال برای ما بدون آنکه در مقابل چیای بدست بیاوری ) پر واضح است در مواضع اعالمی ترامپ
در مورد عربستان نیا بنا بر ضرورت سیاست خارجی ایاالت متحده ،شاهد تعدیل در سیاست
گذاری کارگااران وی هستی چرا که در تبیین سفر ترامپ به عربستان سعودی در وهله اول
تغییر مواضع ترامپ در خصوص عربستان سعودی به چش میخورد.
در بررسی رویکردهای رئی جمهور ایاالت متحده به روشنی میتوان دریافت برخالف
رفتارهای تناقض آمیای که در پی آن مشی فکری واضح و مشخصی وجود نداشت ،این مسئله
یک استثنا در سیاست خارجی او است پ از پیروزی ترامپ در انتخابات  6102و مواضع
خصمانه وی با جهان اسالم که موجب نگرانی حکام سعودی شد ،با چرخشی تاکتیکی در سفر
به عربستان سود سرشاری را نصیب ایاالت متحده نمود .از دالیل تغییر موضع ترامپ در قبال
عربستان سعودی میتوان مواردی از قیبل؛ تأمین منافع اقتصادی ایاالت متحده ،مقابله با ایران
بعنوان دشمن مشترک و حفظ و حراست از امنیت رژی صهیونیستی را نام برد که به بررسی
ابعاد آنها در این سفر میپردازی .
•تأمین منافع اقتصادی ایاالت متحده
ایاالت متحده و عربستان سعودی روابط دیرینهای در زمینه اقتصادی و تسلیحاتی دارند
ایاالت متحده یکی از مشتریان اصلی نفت است و در مقابل عربستان نیا یکی از مشتریان بارگ
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تسلیحات هر دو کشور در تأمین نیازهای یکدیگرسه قابل توجهی دارند و این عاملی است در
جهت پیوند مناسبات دوجانبه آنها بدون شک از اصلیترین دالیل سفر ترامپ به پایتخت
عربستان سعودی را میتوان انگیاههای اقتصادی دانست ایاالت متحده با استراتژی القاء خطری
که از جانب ایران متوجه عربستان است ،علی رغ اختالف دیرینه این دو کشور سعی در اقناع
حکام سعودی در ضرورت تأمین امنیت وافاایش خرید تسلیحاتی دارد اوضاع کنونی منطقه،
تنش ها و جنگ نیابتی ایران و عربستان در مناطق مختلف خاومیانه ،فرصت مناسبی است برای
فروش تسلیحات با هدف موازنه سازی و استفاده از منابع عظی و ثروت عربستان
قابل توجه ترین توافق در این سفر ،قرارداد  421میلیارد دالری واشنگتن و ریاض در
زمینه همکاریهای نظامی است که  001میلیارد آن به قراردادهای نظامی پیشین مربوط
میشود همچنین قرارداد دفاعی دیگری به مبلغ  351میلیارد دالر که طی  01سال آینده
عملی خواهد شد و در آن استقرار سامانه موشکی و دفاعی موسوم به تاد و پاتریوت پیش بینی
شده است طی این قرارداد آل سعود ثروت عظیمی را روانه خاانه داری ایاالت متحده نمود که
در نتیبه آن سهام شرکتهای این کشور به شدت افاایش یافت مسئله قابل توجه اینکه
عربستان سعودی محل تأمین هاینهها را درآمدهای مالیاتی قرار داده است که به نقل از
العربیه؛ میاان درآمد مالیاتی عربستان در سال  6102به  041میلیارد دالر میرسد پیش بینی
میشود با توجه به رویکردی که حکام سعودی در پیش گرفتهاند و منفعتی که از این طریق
نصیب ایاالت متحده میشود ،شاهد تشدید تنشها در منطقه و حمایت همه جانبه ایاالت
متحده از جنگ افروزی های آل سعود خواهی بود.
•مقابله با ایران بعنوان دشمن مشترک
مقابله با نفوذ و بسط ایدئولوژی ایران در خاورمیانه از اهمیت ویژهای در نادیکی هرچه بیشتر
ایاالت متحده وعربستان برخوردار است افاایش عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه باالخص در
یمن و سوریه برخالف منافع ایاالت متحده ،ضد امنیت رژی صهیونیستی و در نهایت خطری
است در جهت ادامه حیات عربستان دولت جدید ایاالت متحده در راستای مقابله با ایران که
خطری بالقوه برای شرکای منطقهای آن به حساب میآید بوسیله بازتعریف تهدید تروریس و
تروریس پروری ایران ،سعی در ایباد ائتالف منطقهای علیه ایران دارد در مقابل وضعیت
آنارشیک نظام بینالملل بعنوان مه ترین ویژگی این نظام باعث تالش عربستان برای جستبوی
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امنیت از طریق ایباد ائتالف راهبردی با قدرتهای بارگ شده است(اسدی )0332 ،در سالهای
اخیرایاالت متحده بدلیل ناتوانی در آغاز جنگ جدید به منظور پیشبرد اهداف خود به جنگهای
نیابتی روی آورده است جنگ یمن یکی از جنگهایی است که بدین منظور برای مقابله با
حاک شدن ایدئولوژی ایران در یمن ،توسط عربستان سعودی اتفاق افتاد با مراجعه به استراتژی
ایاالت متحده و منافع مشترک این دو کشور در منطقه ،مه ترین هدف این جنگ (یمن) همان
طور که گفته شد مقابله با نفوذ ایران در جایجای خاورمیانه و جلوگیری از حاک شدن ایدئولوژی
ایران در منطقه است همچنین یمن از اهمیت استراتژیک برای ایاالت متحده برخوردار است
یمن یکی از دروازه ورود ایاالت متحده به خاورمیانه محسوب میشود و از موقعیت ویژهای
جهت محافظت از ه پیمانان یعنی عربستان و رژی صهیونیستی برخوردار است یمن ستون
فقرات امنیت ملی عربستان محسوب میشود و اگر هر تغییری در محیط سیاسی یمن اتفاق
بیفتد یقیناً آن تغییرات را به عربستان تحمیل میکند (التیامی نیا ،عایاآبادی و تاجیک،
 )0332به منظور دستیابی به اجماع مناسب در تقابل با ایران ،ترامپ با همکاری عربستان و
برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس استراتژی یک اتحاد نظامی علیه ایران را دنبال میکند
و این همان نقشی است که عربستان خواهان آن است طی نشستی که در جریان سفر ترامپ
به ریاض انبام شد ،با حضور  55کشور مسلمان پیمان استراتژیک خاورمیانه پی ریای و ریاض
نیا به عنوان مقر آن تعیین شد گفتنی است پیمان استراتژیک خاورمیانه تا پایان سال 6100
تکمیل خواهد شد به نظر میرسد این پیمان اولین قدم در ایباد اتحاد موسوم به ناتوی عربی
خواهد بود که همکاریهای امنیتی و نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس به رهبری اتحاد
مثلث عربستان ،آمریکا و رژی صهیونیستی را در مبارزه با تروریس به دنبال خواهد داشت
آنچه قابل پیش بینی است این است که نوک پیکان این اتحاد و ناتوی عربی متوجه ایران
خواهد بود
در ادامه همین نشست بر ساخت یک مرکا جهانی برای مبارزه با تروریس و اندیشههای
افراطی که مقرآن نیا شهر ریاض باشد ،توافقاتی صورت گرفت این توافق سرپوشی خواهد بود
برای ادامه استراتژی عربستان در ایباد ناامنی و دخالتهای ایاالت متحده در منطق خاورمیانه
به جهت پیشبرد منافع و اهداف خود در این نشست آنچه برای ملک سلمان و جانشینش
محمد ب ن سلمان حیاتی بود اجماع و محکومیت اقدامات جمهوری اسالمی توسط رهبران تمام
کشورهای اسالمی بود که نتیبهای جا شکست برای آنها نداشت چرا که هیچ کدام از رهبران
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کویت ،اردن ،مصر و اندونای در سخنرانی خود حتی نام ایران را به زبان نیاوردند و برخی از
آنان نگرانی خود را از رشد بنیاد گرایی ،تروریس و خاستگاه آن اعالم کردند.
بطور خالصه از روابط دو کشور عربستان و ایاالت متحده میتوان چنین استنباط کرد که
این دو کشور برای پیشبرد اهداف خود در خاورمیانه ،به یکدیگر نیاز دارند؛ ایاالت متحده و
دولت ترامپ به متحدانی نیاز دارد که در راستای اهداف و منافع ایاالت متحده گام بردارد و
نیازهای اقتصادی این کشور را تأمین کند ،عربستان سعودی نیا نیازمند حمایتهای نظامی و
تسحیالتی ایاالت متحده است تا به ایفای نقش در این منطقه بپردازد.
•حفظ و حراست از امنیت رژی صهیونیستی
مسئله اعراب و اسرائیل در طی چند دهه گذشته از اهمیت بسیاری در سیاست خارجی
ایاالت متحده برخوردار بوده است همان طور که در بخشهای قبلی نوشتار ذکر شد دولت
جدید ایاالت متحده نیا همچون دولتهای پیشین در صدد است تمامیت ارضی و امنیت رژی
صهیونیستی را تضمین کند ،که در دستیابی به این مه پیوند اعراب و اسرائیل را در
دستورکارخود قرار داده است اما ایاالت متحده در راستای این استراتژی به خوبی دریافته است
که حمایت بی چون و چرا از اسرائیل مایه درد سر برای خود امریکا خواهد بود ،چرا که هر گونه
حمایت و پشتیبانی این کشور از تباوز گری ،غصب سرزمینهای اشغالی موجب خش ملتهای
مسلمان وکشورهای عرب زبان منطقه خواهد شد در نتیبه موجب اخالل در روابط با کشورهای
نفت خیا حاشیه خلیج فارس و بر چیدن پایگاههای نظام آمریکا خواهد شد که بر خالف منافع
ملی ایاالت متحده است این دوراهی حمایت یا عدم حمایت از عملکرد رژی صهیونیستی
سالهاست دولتمردان ایاالت متحده را به فکر چاره وادار نموده است
ایاالت متحده در این وهله زمانی برای حفظ امنیت رژی صهیونیستی و تأمین منافع خود،
راهی جا حضور فعال در خاورمیانه ندارد و حل بحران تضاد منافع در منطقه خاورمیانه چارهای
جا تالش برای بهبود روابط اعراب و اسرائیل ندارد تا ایاالت متحده ه از امنیت رژی
صهیونیستی حمایت کرده و نیا روابط راهبردی خود را کشورهای عرب زبان منطقه حفظ
نماید.
در حال حاضر پیوند اعراب و اسرائیل بدلیل بحران کره شمالی و برخی مسائل داخلی در
حاشیه قرار گرفته است ،اما پیش بینی میشود که در آیندهای نادیک شاهد علنی شدن روابط
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پشت پرده عربستان سعودی با اسرائیل و عادی سازی روابط سایر کشورهای منطقه نیا خواهی
بود.
نتیجهگیری
انتخابات سال  6102ایاالت متحده و روی کار آمدن دولتی جمهوری خواه تأثیر قابل
مالحظهای بر سیاست خارجی این کشور نخواهد داشت ،بلکه انتظار میرود در طی تصدی
دونالد ترامپ شاهد اقدامات تند و بدون اعقاب فکری وی باشی بسیاری از کارشناسان حوزه
روابط بین الملل معتقدند ،تداوم سیاستهای ایاالت متحده که به هیچ یک از اصول روابط بین
الملل پایبند نیست ،منبربه افول قدرت این کشور و بی اعتباری آن در اذهان عمومی جهان
خواهد شد پیش بینی میشود در صورت ناتوانی ترامپ در پاسخگویی به وعدههای انتخاباتی
خود و برآوردن خواستهها و نیازهای مردم ایاالت متحده ،زمینه تنشهای سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی را ایباد خواهد نمود تا از زیر فشار افکار عمومی جهان در امان باشد ترامپ درک
روشن ی از تحوالت منطقه خاورمیانه و راهبرد جمهوری اسالمی در این منطقه ندارد که ریشه
آن را میتوان در ضدیت مشاورینش با جمهوری اسالمی دانست.
مسئله حائا اهمیت آن است که جمهوری اسالمی ایران به منظور تقابل با اقدامات و اهداف
ایاالت متحده بهتر است چه استراتژی را دنبال کند؟
پیشنهاد میشود جمهوری اسالمی به جهت مقابله با اقدامات دولت ترامپ ،استراتژی و
راهبرد روابط حسنه با کشورهای عرب همسایه ،قدرتهای منطقهای همچون ترکیه و همچنین
نادیکی هرچه بیشتر به اتحادیه اروپا را دنبال کند و با تمرکا بر سود و زیان مشترک بازیگران
نام برده ،امنیت اقتصادی ،سیاسی و نظامی خود را افاایش دهد
همانطور که در بخشهای مختلف نوشتار ذکر شد و د ربررسی تاریخ خاورمیانه به چش
میخورد ،در جهتگیریسیاستخارجی دولتهای ایاالتمتحده منافع و امنیت رژی صهیونیستی
محوریترین مسئله در این زمینه است که نتیبه آن چیای جا قدرت یافتن گروههای بنیادگرا
همچون داعش ،القاعده و نخواهد بود
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