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Abstract 
Donald Trump's aggressive policies against the Islamic Republic of Iran created 
the most tensions and challenges between the two countries. This article aims to 
explain the nature of Trump's aggressive approach towards the Islamic Republic 
of Iran and analyze its security and military consequences. The author tries to 
provide a reasoned answer to the question: why did Trump adopt aggressive 
policies against the Islamic Republic of Iran? The paper hypothesizes that the lack 
of hegemony desired by neoconservatives in the West Asian region (Middle East) 
has been the most crucial reason for such policies. The article is descriptive, using 
the theory of realist hegemony and written and virtual sources and analytical 
methods. The research findings show that Donald Trump's aggressive policies 
against the Islamic Republic of Iran have created the most tensions and 
challenges between the two countries. Restoring US domination in the form of 
rejecting Obama's theory, , Rupture of convergence among the Shiite resistance 
front, security of the Zionist regime, development of militarism in the region With 
the focus on intensifying the confrontation between Wahhabi and Shiite 
ideologies, it all reveals the nature of Trump's aggressive approach to the Islamic 
Republic of Iran. Consequently, the lack of hegemony desired by 
neoconservatives in the West Asian region is the most important reason for such 
a policy. 
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 چکیده
 را   هاچالش  و  هاتنش  بيشترین  ایران   اسالمی  جمهوری  عليه  ترامپ  دونالد  تهاجمی  هایسياست

  جمهوری  برابر  در  ترامپ  تهاجمی  رویکرد  ماهيت  تبيين  مقاله،  هدف.  نمود  ایجاد  کشور  دو  ميان
  پاسخی   یارائه  نویسنده  تالش.  باشدمی  آن  نظامی  و  امنيتی  پيامدهای  وتحليل  تجزیه  و  ایران  اسالمی
 جمهوری   عليه  تهاجمی  هایسياست  اتخاذ  به  دالیلی  چه  به  ترامپ  که  است  سؤال  این  به  مستدل
 هژمونی  عدم  که  کرد   طرح  توان می  گونه  این   را  مقاله  ی-فرضيه  است؟  نموده  مبادرت  ایران  اسالمی

  چنين   اتخاذ   دليل  ترینمهم)  خاورميانه(  آسيا  غرب  یمنطقه  در  کاراننومحافظه  نظر   مورد
 منابع   از  استفاده  و  رئاليستی  هژمونی  ینظریه  از  گيریبهره  با   مقاله.  است  بوده  هاییسياست
 دهدمی  نشان  پژوهش  هاییافته.  است  یافته  سرانجام  توصيفی  تحليلی،  روش  و  مجازی  و  مکتوب

  را  هاچالش  و هاتنش بیشترین ایران اسالمی جمهوری علیه ترامپ دونالد تهاجمی هایسیاست که
 همگرایی گسست اوباما، تئوری نفی  قالب  در آمریکا یسلطه احيای.  است  کرده  ایجاد  کشور   دو  بین
 منطقه در گرینظامی یتوسعه  صهيونيستی، رژیم امنيت تأمين شيعيان، مقاومت یجبهه  ميان در
 تهاجمی رویکرد  ماهيت بیانگر  همگی  شيعی و وهابی هایایدئولوژی  تقابل تشدید  محوریت با

  کاران نومحافظه  نظر  مورد  هژمونی  فقدان  آنکه  نتیجه.  است ایران اسالمی جمهوری  قبال در ترامپ
 . باشدمی سیاستی چنین دلیل ترینمهم آسیا غرب یمنطقه در

 کلیدواژه ها: 
 ترامپ؛ تهاجمی؛ رویکرد 

  هژمونی ایران؛ اسالمی جمهوری
 .کاراننومحافظه رئاليستی؛
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 مقدمه ١
  جماهیر  اتحاد   فروپاشی   با  آمریکا  متحده  اياالت 

  هژموني   تثبيت  دنبال   به  رقابت   يصحنه  در  شوروی
  خليج   و   آسیا  غرب   یمنطقه.  برآمد  جهان  كل  در   خود 

  قرار   اولويت  در  دارند  كه  هايي ويژگي   دليل  به  فارس
  در   آمريكا  هژموني   تثبيت  ديگر،  عبارت   به.  گرفتند

  غرب .  است  جهاني   هژموني   یزمينهپيش   آسیا،  غرب 
  موقعیت   و  سو   یک  از  انرژی  غنی  منابع  داشتن  با  آسیا

  مورد   یمنطقه  دیگر،  سوی   از   ژئوپلیتیکی  خاص
  است   حالي  در  اين.  است  بزرگ  هایقدرت  یعالقه

  آمريكا   اقتصادي   - سياسي  نظم  با   تنهانه   آسیا  غرب   كه
  مقاومت   پتانسيل  از   شدتبه   بلكه   ندارد،  هماهنگي

  اصالحات   پیگیری  رو،  این  از.  است  برخوردار  مقابله  و
  برای   بزرگ   یخاورمیانه  طرح   چارچوب  در   سیاسی

  در  اقتصادی اصالحات و  مطلوب سیاسی نظم ایجاد
  ایجاد   منظور   به  آزاد  بازار  و  لیبرال   اقتصاد  راستای

  های سیاست   کار   دستور  در   مطلوب   اقتصادی  نظم
 .گرفت قرار  آمریکا آسیایی غرب

  بروز   همچنین  و   تقابل  و   درگیری  دهه  چهار 
  در   ایران  و   آمریکا   کشور   دو   بین   متعدد  هایچالش 
  موضوعی   به  المللی،بین  و   ایمنطقه  داخلی،  سطوح 

 منصبانصاحب   و   نظرانصاحب   نزد   انگيزمناقشه
  درنتیجه .  است  گرديده   تبديل  کشور  دو  در   سياسی

  هاي گفتمان   بودن  حاکم  علت  به  که  گفت  توانمی
  عناصر   آمریکا،   و   ایران  کشور   دو   بر   متفاوت
ً   و   متفاوت  ها آن   سازهویت    آن   و   بوده   متعارض  بعضا

  و   نگریسته  دنیا  به  گوناگون   هايدریچه  از   دو
 . دارند امور  اکثر از  مختلف تعبیرهاي

  ی دوره  در   کشور   دو  روابط  در   تقابلی   الگوی   این
  آمدن   کار   روی  با   اما  شد،  تعدیل  حدودی   تا  اوباما

  اوباما   تعاملی  گزینشی  رویکرد   ،۲۰۱۶  نوامبر  در   ترامپ
  دولت .  قرارگرفت  انتقاد  مورد  شدتبه   ایران  برابر  در

  های ایده   از   بسیاری   حیات  تجدید   یزمینه  ترامپ
  ایران   به   نسبت   را   آمریکا  در   رادیکال   خارجی  سیاست

  پس   زمان  از  آمریکا   هایدولت   یهمه   اگرچه.  کرد  احیا
  نگاه   تهدید  یدیده   به  ایران   به  اسالمی  انقالب  از

  که   بود   ایاندازه   به  ترامپ  حساسیت   اما   کردند،می
  ستون   و   اولویت   عنوان   به   سادگی  به   ایران   با   ضدیت 

  هایایده   اصلی  مبنای.  شد  تبدیل  او  خارجی   سیاست
 یوارهطرح   ترامپ  خارجی  سیاست   اجرای  و  تدوین 

  در .  بود  اسالمی   جمهوری   از  آمیزمبالغه  غیرسازیِ 
  تیم   هابزی،  رویکرد  بر  مبتنی  غیرسازیِ   این  لوای

  از   هویتی   تهدید   احساس  با  ترامپ  خارجی  سیاست
  که   کشوری  عنوان   به  ایران   اسالمی  جمهوری  طرف

  و   مهار   راهبرد   کشد می  چالش   به  را  آمریکا   هژمونی 
  قرار   کار  دستور   در   را  ایران  امنیتی  یچهره   بازگرداندن 

  و   ژئوپلیتیک   موقعیت  دلیل  به   ایران .  داد
  همچنین   و   آسیا  غرب   و   فارس   خلیج   در   ژئواستراتژیک 

  تهدید   مورد  همواره  خود   خاص  سیاسی  نظام
  بنابراین .  است  بوده  آمریکا  مانند  بزرگی  هایقدرت

  دوران   در   آمریکا  امنیتی  استراتژی  تحلیل  و   بررسی 
  استراتژی  این   از  ناشی   تهدیدهای   شناخت  و  ترامپ

  دهد،   قرار  الشعاعتحت   را   ایران  امنیت   تواندمی   که
  آمریکا   و  ایران  روابط  شناخت  لزوم.  است  مهم  بسیار

  و   ایمنطقه  نظام  در  آن  جایگاه  و  کارکردها  و
.  است  نوشتار  این  مهم  موضوعات  از  المللیبین

  در   خصوص-به   ایران  با  آمریکا  مخالفت  یابیریشه 
  یافتن   و  آن  ضعف  نقاط  واکاوی  و  ترامپ  زمان

  برابر   در   احتمالی   آسیب  با   مقابله   برای   راهکارهایی
 .  است برخوردار  باالیی اهمیت  از آمریکا

  پاسخی   یارائه   درصدد  پژوهش  این   اساس  براین 
  دالیلی   چه  به  ترامپ  که  است  سؤال   این  به  مستدل 

  جمهوری   عليه  تهاجمی   هایسياست   اتخاذ   به
  مقاله  یفرضيه  است؟  نموده   مبادرت  ایران   اسالمی

  کاران نومحافظه  نظر  مورد  هژمونی   عدم   که  است  این
  چنين   اتخاذ  دليل  ترینمهم   آسيا  غرب  یمنطقه  در

  اساس   بر  حاضر  تحقیق.  است  بوده  هاییسياست
  از   ماهیت   و  روش   اساس  بر  و  کاربردی  نوع   از  هدف

  به   گویی پاسخ   برای .  باشدمی   تحلیلی -توصیفی  نوع 
  مطالعات   بر  فرضیه  آزمون  همچنین  و   تحقیق  سؤال 

  به   ویژه   توجه  همچنین  و  ایخانهکتاب   اسنادی،
  ها داده   و   اطالعات  گردآوری  منظور   به  تحقیق  ادبیات

 .است  شده تکیه
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 پژوهش یپیشینه ٢
  جمهوری   برابر  در  آمریکا  تهاجمی  رویکرد   با  ارتباط  در

  در   ترامپ   دونالد   جمهوری   ریاست  زمان  در   اسالمی
  درآمده  تحریر  یرشته  به   متنوعی   مطالب  خاورمیانه

  خاصی   دید  یزاویه  دارای  هاآن   از  کدام   هر  که  است
  در .  باشندمی   کشور  دو  این  بین  ما  مسائل  به  نسبت 

 . شودمی  اشاره هاآن  ترینمهم  از  برخی به  ذیل

  عنوان   تحت  اثری  در   متین  حسینی  سیدمهدی
  به   » سرد  جنگ   از   پس   ایران   با   آمریکا   رویارویی «

  ایران   اسالمی  جمهوری دربرابر   آمریکا   رویکرد   بررسی 
  از   متحده  ایاالت   که  است  نظر  این  بر  و   پرداخته

  ایران   نظام   با   تقابل  به  اسالمی   انقالب   پیروزی   ابتدای
  نظام   که  است  باور  این  بر   نگارنده .  است  پرداخته 

  ایاالت   و  ایران  اسالمی  جمهوری   ارزشی   و  باورها
  ایران   متعارض  ژئوپلیتیک  منافع  نیز  و  آمریکا  متحده

  نقش   کنار   در   مختلف  هایحوزه   و   مناطق  در   آمریکا   و
  جای   در  آمریکا،  در  اسرائیل  هوادار  صهیونیستی  البی 
  آمریکا   و  ایران  مناسبات  وضعیت  و  شرایط  در  خود

 ). ۱۳۹۱ متین،  حسینی ( است  داشته نقش 

  با   ایمقاله   در  حسینی  سیدحسن  و  نوری   وحید
- دوره  در   آمریکا   خارجی  سیاست   در   فردگرایی «  عنوان 

 کنندمی   تالش  »پیامدها  و  نتایج:  ترامپ  دونالد  ی
  نویسندگان .  دریابند  را  تغییراتی  چنین  مبنایی  علل

  ، "اقتدارگرایانه  پوپولیسم"  که  معتقدند
"  ناسازگاری"و "  جوییانتقام "  ،"خودشیفتگی"

  که   است  ترامپ  شخصیت  یبرجسته   هایویژگی 
  این   سازد؛می   آشکار   را  او   در   نهفته"  خودمحوری"

  نهادهای  میان  نسبت  و  وزن  ترامپ  فردی  های ویژگی 
  داده  قرار  تأثیر  تحت   را خارجی  سیاست  بوروکراتیک

ً   نهادهایی  اینک  و   رئیس   نظرات  با  سوهم  کامال
 ). ۱۳۹۸حسینی،  و نوری( است گرفته شکل جمهور

  آمريکا،   و  ايران «  کتاب  در   موسويان  سيدحسين
  » آشتی  مسير  و   خورده شکست   یگذشته
  اطالعات   آوری جمع   با   ارتباط   در  زيادی   هایکوشش 

  ويژه به   غرب  و  ايران  خارجی  سياست  یزمينه  در
ً   که  است   داده  انجام  آمريکا   به   تواندمی   اثر  اين  قطعا

  اين   در   آينده  هایپژوهش  اصلی  منابع  از  يکی عنوان
  ای گذشته  به  درون  از  نگاهی   کتاب  اين.  باشد  حوزه
- واقع  ساختاری  صلح  سوی   به   مسير  در   و   ناکام 

  وقايع   تحليل  و  تجزيه  به  کتاب   اين .  دارد  گرايانه
 یرابطه   که  پردازدمی  هايیشخصيت   و  کليدی

  شکل   را  آمريکا   و   ايران   بين  آميزخصومت 
 ).  ۱۳۹۲موسويان،(اندداده 

  و   ايران  ارتباط«  کتاب   در  شهر  اختر  رجبعلی
  کشور   دو   روابط  یتاريخچه   بررسی   از   پس   »آمريکا
  از  بعد  و  قبل تاريخی مختلف ادوار  در  آمريکا  و ايران 

  و   ايرانی  طرف  دو  داليل  پايان  در   اسالمی،  انقالب
  ارتباط   عدم  طرفداران  و   ارتباط  طرفداران (  آمريکايی 

  است  داده   قرار  تحليل و  تجزيه  مورد  را) کشور  دو  در 
 ). ۱۳۸۵شهر، اختر(

  و   ايران  هایچالش «  کتاب   در   منصوری  جواد 
  نظام   دو   ساختاری  هایچالش   ترینمهم   به   »آمريکا

  در   لیبرال   داریسرمایه  و  اسالم  متضاد  و  متفاوت
  بینانه -واقع   نگاهی   با   و  آمریکا   و  ایران   دولت  دو   قالب

  مورد   انگارانهساده   یا   افراطی  هایتحلیل   از  دور   به  و
 ). ۱۳۹۱منصوری،( است داده   قرار بررسی و  بحث

  و   ايران  یرابطه   ارزيابی«  کتاب  در   دادگر  حسن
  و   هاانگيزه   بررسی   ضمن  »اقتصادی  منظر  از  امريکا،
  کشورهای   با   رابطه  داشتن  از  آمريکا  اهداف
  با   رابطه  تاريخ  بر  مروری  همچنين  و  توسعهدرحال 

  و   ايران   تاريخی  یرابطه  به  اسالم  جهان  کشورهای
  هدف .  است  پرداخته   انقالب   از   بعد  و  قبل   آمريکا
  يک   داشتن  اقتصادی  ارزيابی   کتاب  اين  اصلی 
  پايان   در .  آمريکاست  و   ايران   بين   سياسی   یرابطه
 زمينه  اين   در  الزم   پيشنهادات  یارائه   به   کتاب

 ). ۱۳۸۸دادگر،( است  شده  پرداخته

  اياالت   رفتاری  الگوهای «  کتاب  در   نوازنی   بهرام 
  » ايران  اسالمی  جمهوری  با  رويارويی  در  آمريکا  متحده

  کرده   سعی  کشور،  دو  هایتفاوت   بررسی  از   پس
  با   برخورد   در   آمریکا   دولت  رفتاری  الگوهای   تا  است

  مختلف   هایمناسبت  در  که  را  ایران   اسالمی   جمهوری
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  و   کرده  شناسایی  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد
 ). ۱۳۸۳نوازنی،(کند  ارزیابی  را آن تغییرات و ثبات

  تقابل   هایحوزه«  یمقاله  در   صالحی  سهراب
 تأثير  و   آسيا  غرب  در   آمريکا  و  ايران   اسالمی   جمهوری

  رسیده  نتیجه  این  به  » المللیبين   نوين   نظم   بر  آن
  راهبردی،   یحوزه  سه  در   رویارویی  این  که  است

  پيروزی .  است  داشته  جریان   فرهنگی  و  اقتصادی
  آن   تثبيت  و  شدن  هژمون  آمريکا  برای  آن  در  نهايی

 گيریشکل   آن  در  شکست  و  جهان  و  منطقه  در
  چندقطبی   جهان   تثبيت  و   قدرت   از  جديدی   قطب
 ). ۱۳۸۹صالحی،(داشت  خواهد دنبال  به  را امروز

 اهداف  تأثير«  یمقاله  در  پوراحمدی  حسين
  جمهوري   منافع  بر  خاورميانه  در  امريکا  راهبردي
  اهداف   که  رسدمی  نتیجه  این  به  »ايران  اسالمي
  ايمنطقه  و   ملي   منافع  آمريکا،   درازمدت  و   راهبردي 
  خواهند  قرار  تأثير  تحت   را  ايران   اسالمي  جمهوري 

 ). ۱۳۸۷پوراحمدی،( داد

  عنوان   با   دکتری  رساله  در   اميرشکری  نادر 
  در   ايران   اسالمي   جمهوري   امنيتي  دفاعي   استراتژي«

  آمريکا   متحده  اياالت   نظامي   تهديدات  با   مواجهه
  امنيتی  دفاعی   الگوهای   توصيف  با  ،»۲۰۱۰-۲۰۰۱

  نظامی   خاصه  مختلف  تهديدات  برابر  در  تأثيرگذار
  اين   پذيرآسيب   نقاط   بررسی  به  آمريکا   متحده  اياالت
  از   مدلی  نگارنده.  است پرداخته  آسيا  غرب  در  کشور
  در   ايران   بر   فشار   برای  متحده   اياالت   هایکنش 
  اين   به  ايران  هایواکنش   و  نظامی  و  امنيتی  یحوزه
 امير(است  داده  قرار   بررسی  و  مطالعه  مورد   را  هافشار 

 ). ۱۳۹۵ شکری،

  نوین   استراتژی«  یمقاله  در    سواروسکی   مارتین
  برای   فشار   استراتژی  اعمال   بر  »ایران  قبال   در  آمریک
 ایمنطقه  های سیاست  به  نسبت   رفتار  تغییر

  این   ینویسنده .  دارد  تأکید  ایران   اسالمی   جمهوری
  دونالد   خروج  هایسیاست  از  استقبال   با  مقاله

  یعرصه   در   ایران   رفتار  تغییر  حل   راه   ترینمهم   ترامپ،
  بیشتر  هایتحریم   طریق از  فشار  را   خارجی  سیاست

 )). Svarosky, 2018 داند می

  استراتژی   و  ایران«  یمقاله   در   مووات  رولف
  جدید   دکترین   که  است  معتقد  »خاورمیانه  در   آمریکا
  منزوی   برای   باید   خاورمیانه  در  ایران  علیه  آمریکا
  مصر  سعودی،   عربستان  با   اتحاد   طریق   از   ایران   کردن

  بر   نشستن   به  مجبور   را  ایران  و  شود   طراحی   اردن  و
 ,Rolf Mowatt-larssen  کند  مذاکره  میز  سر

2015.(( 

  و   مضرات  آمريکا،  و   ايران   یرابطه   با  ارتباط   در
  آن   که   مقاله  و   کتاب   چند  جز  به  تاکنون   آن،  مزايای

  اشاره  موضوع   اين   به  مختصر  و   جزئی   صورت  به   هم
  و   کلی   طور به   که   ایمقاله  یا   و   کتاب   هيچ   اند،کرده 

 نگاشته  باشد،  پرداخته  مسأله  اين   به  موشکافانه
  وجود   زمينه  اين  در  که  آثاری   از  بسياری.  است  نشده
  و   بحث  مورد  گذشته  در  را  آمريکا  و  ايران  روابط  دارد،

  که   حيث  اين  از  رو  پیش  یمقاله.  اندداده   قرار   بررسی
  بين   متشنج   روابط  یادامه  یجانبههمه   بررسی   به

  در   ايران   آتی  جايگاه   بر  آن  تأثير  و   آمريکا  و   ايران
 .شودمي   محسوب نو   تحقيقی پردازد،مي منطقه

 نظری مبانی ٣
  رئالیسم   ینظریه   پژوهش،  این  نظری  چارچوب
"   شایمر  میر  جان"  تحلیل   اساس  بر  تهاجمی

  سیاست  تراژدي  کتاب در   را نظریه  این وی . باشدمی
  کرده   ارائه  و   تدوین  ۲۰۰۱  سال   در  بزرگ  هايقدرت
  تحلیل   در   امروزه  که  نوینی  رویکردهاي  از   یکی .  است
  توجه   بدان  خارجی   سیاست  و  المللبین   روابط

  اساس   بر.  است  تهاجمی  گراییواقع   رویکرد  شود،می
  مجبور   را  هادولت   آنارشی  تهاجمی،  گراییواقع   دیدگاه

  برسانند؛   حداکثر  به  را  خود   نفوذ  یا  قدرت  تا  کندمی
  تعقیب   و  سیستمی  الزامات  بین  آنان،  نظر  از  چراکه

ً   ارتباط  ها،دولت   حقیقی  خارجی  سیاست   نسبتا
  آنارشیک  محیط  یک   در .  دارد  وجود   مستقیمی

  را   هادولت   » المللیبین  سیستم  رقابتی  الزامات«
  حداکثر   به   براي   دولت  یک  اگر.  کندمی   هدایت 
  در   دیگر  هايدولت   نکند،  تالش  خود   نفوذ  رساندن
  خود   آن   از   را  نفوذ   از  سهمی  چنین  مناسب،  فرصتی 
  و  زکریا  فرید  توان می ). ۱۱:  ۱۳۸۹ متقی، ( کرد  خواهند 
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  گرایی واقع   پردازاننظریه  ترینمهم   را  میرشایمر  جان
  گرایی واقع  پردازاننظریه اعتقاد به. دانست تهاجمی
  تجدیدنظرطلب   هايدولت   یهمه   هدف   تهاجمی،
  المللبین   نظام   در  هژمونیک  جایگاهی   به   دسترسی 

  به   شدتبه   ها- دولت  از   دسته  این   بنابراین،.  است
  مناسب   شرایط   اگر  و  هستند  قدرت  کسب  دنبال 
  خود   نفع   به  را  قدرت  توزیع   تا  آنند  خواستار  باشد،
 چنین  اگر  حتى).  ۸۶:  ۱۳۹۳  خانی،(  دهند  تغییر

  گرایان واقع .  اندازد  خطر  به   را  هاآن   امنیت  اقدامی
  جنگ   وقوع   احتمال   که  هستند  معتقد  نیز  تهاجمی
  بخشی   آرام  میزان  به  گاههیچ   و  دارد  وجود  همواره

).  Mearsheimer,2001:12(  کندنمی   تنزل 
  که   کنندمی  استدالل   چنین  تهاجمی  گرایانواقع

  نفوذ   یا  قدرت  تا  سازدمی   وادار  را  هادولت   آنارشی
  ها دولت .  برسانند  حداکثري  به   را  خود   نسبی

  خود،  نفوذ  و   قدرت  رساندن  حداکثر   با   کوشند می
- واقع  دید   از .  برسانند  حداکثر   به   را   خویش   امنیت
  اهمیت   حائز   المللی بین  آنارشی  تهاجمی،  گرایان
  امنیت  کسب   براي  هادولت   تالش   لذا .  است  زیادي
  چون   و  شود  منجر   دیگران  با   تعارض   به  است  ممکن
  قدرت   رفتن  دست   از  معناي  به  دولتی   قدرت  کسب
  و   تضاد  بازي،  چنین   این  ینتیجه   است،  دیگر  دولت 

  جان ).  ۱۳۰:   ۱۳۸۸  مشیرزاده،(  است   کشمکش 
  اینکه   بر  عالوه  هادولت   است   معتقد  میرشایمر

  خاطر   اطمینان  هادولت  سایر  اهداف  به  نسبت 
  نسبت   ممکن   حالت  ترینبدبینانه  بایستمی   ندارند،

  نتیجه   در .  گیرند  نظر  در   نیز  را  هاآن   اهداف  به
  متمرکز   هادولت   سایر  توانمندي   به  نسبت  هادولت 

  رقابت   به  قدرت  کسب  براي  رو   این  از  شوند،می
  خود   قدرت  افزایش   صدد  در  ممکن  حد  تا  و  پردازندمی
 ).Glaser,2010:23(آیندمی  بر

  فرض   این  بر  میرشامیر  تهاجمی  رئالیسم  ینظریه
ً   که  دارد  تأکید  بنیادین   المللبین   سیاست  اساسا
  و   نسبی  قدرت  افزایش  جهت  در  است   تالشی
  هژمون   قدرت  یک   به   تبدیل   که  زمانی   تا   هادولت 
  میر  نظر  از.  کشندنمی   دست  تالش  این  از  اندنشده 
  آنارشیک   وضعیت  هراس  و  بیم  از  رفتار  این  شامیر

  خواست   و  میل  به  گیرد،می   نشأت  المللبین   نظام
  رفتار  پیگیري   موجب  و   بخشد می   ضرورت  بقا

  براساس   وي.  شودمی  هادولت   سوي   از   تهاجمی
  کرده   بنا   را  تهاجمی   رئالیسم  ینظریه   مفروض،  همین
  که   دارد   تأکید   میرشایمر ).  ۳:  ۱۳۹۲بهرامی،(  است
  ها آن .  هستند  عقالیی  بازیگران  بزرگ  هايقدرت

  بقاي   براي  و  آگاهند  خود  خارجی  محیط  به  نسبت 
  را   مناسب  استراتژیک  رفتار  محیط   این   در  خود 

  هاي اولویت   به  بزرگ  هاي قدرت.  کنندمی   انتخاب
  رفتار   بر  تأثیري  چه  رفتارشان  اینکه  و  هادولت   دیگر

  چه   دیگر  هايدولت   رفتار  و   دارد   دیگر  هايدولت 
  توجه   دارد،  بقا  براي  هاآن   استراتژي  بر  تأثیري

  عواقب   به   تنهانه   هادولت   این،  بر  عالوه.  نمایندمی
  اعمال   بلندمدت  پیامدهاي  به  بلکه  فوري  و  مدتکوتاه 
 . دارند توجه  نیز خود 

  تبیین   از  تهاجمی  گراییواقع   اینکه  خالصه
 رسدمی   المللبین   سیاست  فهم  به   خارجی   سیاست

  یخواسته  ترینمهم  را  مطلق  امنیت  به  رسیدن  و
  و   قدرت  طریق  از  تنها  که  داندمی   بزرگ   هايقدرت
  هاي قدرت.  است  تحصیل  قابل  هژمون   به  یابیدست 
  در   و  هستند  المللبین  نظام  اصلی  بازیگران   مزبور،

  افزایش   و   بقا   حفظ   دنبال   به   آنارشیک  محیط  یک 
  ریزي برنامه  و   طرح  در  لذا  و  باشند  می  خود  قدرت

  دیگران   به  نسبت   دارند  تالش  خود،  خارجی  سیاست
 ). ۱۲: ۱۳۸۹ متقی،(برسند برتري  به  بازیگران

  با   مقابله   به   جهانی   تسلط   به   آمریکا   یابی دست 
  علیه  بالفعل  و   بالقوه  موانع  دار،مسأله  مناطق

  کشورهایی   حاضر   حال   در.  دارد  نیاز  آمریکا  هژمونی 
  قدرت   حفظ  در  محدودیت  ایجاد  طریق  از  ایران  مانند

  و   داخلی   هایمسؤولیت   داشتن  نگه  برپا  نظامی،
  برای   المللیبین   قوانین  یمحدوده   در  کردن  عمل

 اندکرده   ایجاد  هایی سردرگمی   آمریکا
)Pollack,2014:143  .(سیاست   اجمالی،  طور  به  

  و   تهاجمی   رئالیسم   براساس  همواره  آمریکا  خارجی
.  است  تحلیل  قابل  جهانی   هژمونی   به  یابی دست 
  نظامی،  قدرت  هایجنبه  تمام  از  آمریکا  درواقع
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  حفظ   جهت   در  خود ...  و  دیپلماتیکی  اقتصادی،
 . کندمی  استفاده  آمریکا امپراطوری

 تهاجمی هایسیاست ماهیت ٤
 جمهوری قبال در ترامپ

 ایران اسالمی
  و   ویژه  جایگاه   آسیا  غرب  یمنطقه  اینکه  به  توجه  با

  متحده   ایاالت   خارجی  سیاست   راهبرد  در  همیشگی
  مورد  حیاتی  منافع  قالب در   همواره که  داشته  آمریکا
  آمریکا .  است  گرفته   قرار  آمریکا   گذارانسیاست   توجه
  این   بر  و  دارد  منطقه  در  متعددی  و   پایدار  منافع

  از .  کندمی   رفتار  ایمنطقه  هایبحران   قبال   در   اساس
)  گاز  و  نفت(  انرژی   امنیت  تضمین  به  توانمی   جمله

  با   ستیز  صهیونستی،  رژیم  امنیت  تضمین  و  تأمین  و
  و   تروریسم  با  مبارزه  عنوان   با  سیاسی  اسالم

  کشورهای   کنترل   حداقل  یا   و  مقابله  بنیادگرایی،
  در   آمریکایی  فرهنگ  گسترش  و   آمریکا  منافع  مخالف
  و   آزاد  بازار  اقتصاد  دموکراسی،   ایجاد  پوشش

  بین   مانع  اولین.  کرد  اشاره  منطقه  در  سکوالریزم
  را آمریکا ایران. است ایدئولوژی بحت  امریکا و ایران

  آمریکا   و  کندمی   قلمداد"  بزرگ  شیطان"  عنوان   به
  ایران ".  شرارت  محور"  از   بخشی  عنوان  به  را  ایران

  نقض   را  کشور  این  ملی  حاکمیت  آمریکا   دارد  اعتقاد
  قوانین   اساسی  اصول   ایران  دارد  اعتقاد  آمریکا  و  کرده

- وحشی"  را یکدیگر  عمل  دو  هر . است کرده  نقض  را
  گرایی اسالم  باید  ایدئولوژی  این  به.  دانندمی " گرایانه

  دولت   یک   عنوان  به   را  آمریکا  که   کرد   اضافه   را   رادیکال 
  ایران   آمریکا   ایدئولوژی .  شناسدمی   شیطان   و  فاسد

(    داند-می  گرسرکوب   و  رحمبی   کشور  به  را
Friedman,2013:213.( 

  و   ایران  کنونی  بحران  رسدمی   نظر  به  اگرچه
  مشکل   اما  است،  ایران  ایهسته  یبرنامه  آمریکا
  با .  است  آسیا  غرب   در   متضاد   منافع  از   ناشی   اصلی 
  سال   در   متحده   ایاالت  ملی  امنیت  استراتژی  به  توجه
  امنیت   تأمین:  از  اندعبارت  آمریکا   یعمده   منافع  ۲۰۰۶

  سازمان   تهدیدات   بردن   بین  از   گاز،  و   نفت   یعرضه 

  کشتار   هایسالح   گسترش  از  جلوگیری   تروریستی، 
  کیفی   مزیت   و   اسراییل  موجودیت   حفظ  جمعی،
  اصلی   هدف   کندمی   ادعا  آمریکا  دولت .  اشنظامی 
  اقتصادی   آزادسازی   و   دموکراسی  ترویج   برای   آمریکا

  باشد   این   هدف  اگر  حتی  حال   این   با.  است  منطقه  در 
  این   به  رسیدن  برای  ایوسیله  عنوان  به  را  آن  توانمی

  از   یکی  دادن   دست  از  که  دانست   امنیتی  هدف  چهار
  به .  کند  القا   دیگری   برای  هایی هزینه  تواندمی   هاآن

  تهدید   جمعی  کشتار  هایسالح   گسترش  مثال   عنوان
  طور به   کند،می   بیشتر  منطقه  در   را  تروریستی 

  خطر  به  را   اسراییل  و   انرژی  امنیت  تروریسم   مشابهی
  منافع   چهار  این  اینکه  توجه   قابل  ینکته .  اندازدمی

ً   آمریکا .  است  درگیر  منطقه  در  ایران   موقعیت  با   تماما
  یک   عنوان  به  ایران  اینکه،  موضوع  ترینمهم  و  اولین
  و   نفت   ترانزیت  موقعیت  دارای  و  تولیدکننده  کشور

ً .  نیست   آمریکا   نفوذ  تحت  گاز   ترین بزرگ  ایران   دوما
  با   مخالف  کشورهای  و   هللاحزب   و  حماس   حامی
  شمار   به  منطقه  در  صهیونیستی   رژیم   و   آمریکا

ً . آیدمی   ایران   کند،می   ادعا   متحده  ایاالت  اینکه   نهایتا
 منطقه،   اسالمی   کشورهای   در  شیعیان  از   حمایت  با

  است   شده  ایعمده   هایثباتیبی   موجب   عراق   ویژه به
  آمریکایی،   مدارانسیاست  نظر  از  ترتیب،  بدین  که
  مواجه   چالش   با  منطقه  در   را  آمریکا   منافع   کشور   این 

).    Özdamar, Özcan, 2009: 124(است  کرده 
  به   توجه  با   کنندمی  ادعا   آمریکائی   گرانتحلیل

  این   ایهسته   سالح   به  تجهیز  ایران،  تهاجمی  سیاست
  ی جامعه  در  درگیری  افزایش  به  منجر  کشور

  به   ایهسته  ایران  دیگر  طرف  از.  شودمی   المللبین
  تسلیحاتی   یمسابقه   یجرقه   به   منجر   زیاد   احتمال 
  بر   امر  این  که   شود می   خاورمیانه  در   ایهسته

  آمریکا   منافع  که   زندمی  دامن  منطقه  این  در  ثباتیبی 
 Defamation.  ۲۰۱۴(  کرد  خواهد   مواجه  خطر  با  را

League  .(, مبانی   از  موضوع   این  تبیین  برای   بنابراین  
  تهاجمی   رئالیسم   ویژه،به   ها،نئورئالیست   نظری

  درک   به  بتوانیم  طریق  این   از   تا  کنیممی   استفاده
  دوران   در  آمریکا  متحده  ایالت  رفتارهای  از  بهتری
  یمنطقه  در   ایران   اسالمی  جمهوری   مقابل   در  ترامپ

 . شویم نائل خاورمیانه
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 وپیامدهای امنیتی و نظامی آن  ایران  اسالمی  جمهوری برابر  در ترامپ تهاجمی  رویکرد و اهداف   ماهيت  تبيين . سیدمحمدموسوی

  های سیاست  سفید،  کاخ   به   ترامپ  دونالد   ورود   با
  آسیا   غرب   در  را  اصلی  روند  سه  آمریکا   یگرایانه عمل

  کاهش   بر  تمرکز  با  حداقلی  حضور   اول،:  کرد  دنبال 
  قدرت   کردن محدود   دوم، .  اقتصادی  های هزینه
  بر   سوم  جریان.  تحریم  و  تهدید  از  استفاده  با  دشمن
  رویکردهای   طریق  از  اقتصادی  درآمدهای  یتوسعه
  ایمنطقه  متحدان  با  اقتصادی  اتحاد  و  سازینظامی 
  سه  هر   در   ترامپ.  دارد  تمرکز   سعودی   عربستان   مانند

  برای   مهم  مانعی   را  ایران  اسالمی  جمهوری  رویکرد،
  رو   این  از  دانست،-می  خود  اهداف  به  یابیدست 

  تحقق   و   هراسیایران   سمت  به  را  خود  هایسیاست
  از   برخی  تشریح  به  زیر  در .  داد  سوق  شیعی  هالل 
  جمهوری   علیه  ترامپ  تهاجمی   راهبردهای   ترینمهم

 .  پردازیممی  هاآن  اهداف  و  ایران اسالمی

 تهاجمی راهبردهای اهداف ٥
 اسالمی جمهوری علیه ترامپ

 ایران
  اهداف   سفید  کاخ  یبیانیه  و  ترامپ   سخنان  بررسی
  این .  کندمی   آشکار  ایران  قبال   در   را  ترامپ   راهبرد
 :  کرد خالصه گونهاین  توانمی  را اهداف

  قالب در   آمریکا  هژمونی احیای  ٥٫١
 اوباما   تئوری نفی 

  به   لیبرال   انترناسیونالیستی   رویکرد   اتخاذ  با   اوباما
  المللی -بین  یعرصه   در  آمریکا   موقعیت  تقویت   دنبال 

  با  مقایسه در  چندجانبه  هژمونی یک به  آن تبدیل و
  نقش   متحده  ایاالت   که  بود   بوش   دبلیو   جورج  زمان

 ,David & Grondin(   کردمی   ایفا  را  امپراتوری
  خارجی   سیاست  گرانتحلیل  از  بسیاری).  222 :2016

  ریاست   دوران   در  آسیا  غرب   یمنطقه  که  معتقدند
  سیاست   در   را  خود   اهمیت  اوباما   باراک   جمهوری 

  ترین مهم   از   یکی .  است  داده  دست   از   آمریکا   خارجی
  مداخله   عدم  به  تمایل  اهمیتی،بی   این   هاینشانه 
  دالیل   خود   ادعای  تأیید  برای   گرانتحلیل  این .  است

  بحران   هاآن   ترینمهم  که  کنندمی   ذکر  را  مختلفی
  کاهش   ،۲۰۰۸  سال   در  آمریکا   مالی   و   اقتصادی
  و   وارداتی   نفت   به  آمریکا   دولت   وابستگی

  اوباما  خارجی   سیاست  در   اقتصاد  بندیاولویت 
  شده   باعث   عوامل  این  یمجموعه   بنابراین .  است
  مستقیم یمداخله  به  تمایلی آمریکا  دولت   که  است

 منطقه  این   هایدرگیری  مدیریت   برای  آسیا  غرب   در
  ثانی   رسولی(  باشد  نداشته  انقالبی  هایدولت   مهار  و

 ).  ۴۳:  ۱۳۹۷تارا،  و  رستمی)(۴۳: ۱۳۹۵  آبادی،

 

 
 اوباما   باراک   دوران   در   آمریکا   هژمونی   افول   دالیل   ترین مهم   ١  نمودار 

بحران اقتصادی آمریکا در 
2008سال 

کاهش وابستگی 
آمریکا به واردات نفتی

ر اولویت توسعه اقتصادی د
دولت اوباما

چندجانبه گرایی در حوزه 
پاسفیک 

تمرکز بر امور داخلی
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 وپیامدهای امنیتی و نظامی آن  ایران  اسالمی  جمهوری برابر  در ترامپ تهاجمی  رویکرد و اهداف   ماهيت  تبيين . سیدمحمدموسوی

  سوی   از   بارها  آمریکا  هژمونی  افول   موضوع
  در   ترامپ  و  است   شده  مطرح   خواهانجمهوری 

  اوباما   عملکرد   از   شدتبه  خود   انتخاباتی   های -مناظره
  انقالبی   های دولت   با   سازش  به   متهم  را   او   و  کرد   انتقاد

  سوی   از.  کرد  ایران  اسالمی  جمهوری  ویژهبه  منطقه
  رهبران   یگفته   به  اوباما،   هایسیاست   دیگر،

  ی توسعه  برای   فرصت  بهترین  خواه،جمهوری 
  در .  بود  آسیا   غرب  یمنطقه  در   تروریسم   روزافزون

  شدمی   محسوب  اتهامات  کانون  اولین  ایران  میان  این
)Stokes, 2018: 138  .( رویکردهای   ترینمهم   از  یکی  

  ها دموکرات   با   انتخاباتی   مبارزات  دوران   در   چه   ترامپ
  رد   و  انتقاد  جمهوری،  ریاست  انتخابات  از  پس  چه  و

  در   اوباما  باراک  ویژه به  هادموکرات   هایسیاست
(    است  بوده  ایران  با  مذاکره  موضوع   با  رابطه

Thompson, 2018: 2   .( یوهله   در   ترامپ   بنابراین  
  اوباما  دولت . کرد رد  را اوباما  دوران  های سیاست اول 

  سیاست   با  آن  سویی هم  دلیل  به  را  برجام   سیاست
  را   آن  ترامپ  دولت  اما  کرد،  اتخاذ  ایران  ایهسته

  به   سیاست   این  که   کرد   استدالل   و   دانست   ناکارآمد
 ).  ۷۶-۷۷: ۱۳۹۷قنبرلو،( نیست  آمریکا نفع

  باراک   هایسیاست  که  کرد  اعالم  بارها  ترامپ 
  برای   را  زمینه  بلکه   نکرده،   محدود   را   ایران   تنهانه   اوباما

  در  آن   نفوذ  و  منطقه  در  ایران   نظامی  قدرت  افزایش 
  در   ترامپ   هایاستدالل .  است  کرده  فراهم  آسیا  غرب
  از   نظامی  حمایت   موشکی،  تجهیزات  مانند  زمینه  این

  ایدئولوژیک   نفوذ   و   منطقه  در   شیعه  نظامیانشبه
(    است  بوده  ایران  اسالمی   جمهوری   یگسترده 

Alcaro, 2018: 14  .(تشدید   با  ترامپ  رو  این   از  
  ایران   اسالمی  جمهوری  علیه  تهاجمی   رویکردهای 

  به   یابی - دست  دنبال   به   برجام   لغو   از   پس   ویژه به
  تخریب .  ۱:  است  بوده  اهداف   ترینمهم   از  بعضی
  جمهوری   با  اوباما  مدارا؛  و  سازش  بر  مبتنی  میراث

  ایران   روزافزون   نفوذ   از  جلوگیری  برای  ایران   اسالمی
  بن  ویژهبه  ایمنطقه  متحدان  تحریک.  ۲  منطقه؛  در

  از   جلوگیری.  ۳  ایران؛  علیه  نتانیاهو  و  سلمان
.  ۴  آن؛  اقتصادی  یتوسعه  و  ایران  در  گذاریسرمایه

  خلیج   مندثروت   پادشاهان   دالرهای   به   دسترسی 
 . فارس

  برجام از   هزینهکم  خروج ٥٫٢
  آمریکا   برای   آورشرم   و   توافق  بدترین   را   برجام  ترامپ  

- پیش  های مکانیسم   دلیل   به   اما  است،   خوانده 
  بسیار   جانبهیک   خروج   توافق،  این  در  شدهینیب

 شدناعتبار بی   المللی،بین   انزوای .  است  پرهزینه
  جهان   مختلف  نقاط  در  هادرگیری   تشدید  دیپلماسی،

  جمله   از   ترامپ  با   داخلی  هایمخالفت   تشدید   و
  برجام   بتواند  که  این  برای  ترامپ.  است  آن  هایهزینه

  گوناگون   هایزخم  کردن  وارد  استراتژی  کند،  نابود  را
  از   را  ایران   گیریبهره   از   جلوگیری  و   توافق  این  به

  به  کار   این برای   وی. گرفت پیش   در آن  دستاوردهای 
  جمهوری   علیه   منفی   روانی   فضای   ایجاد   دنبال 

  و   کنگره به  برجام  ارسال .    بود  برجام  و  ایران  اسالمی
  راه   مختلف،  هایبهانه   به  جدید   های تحریم  اعمال 

  بهرهبی   و  برجام  به  زدنضربه  برای  ترامپ  هایحل
 .  بود ایهسته توافق از  ایران  ساختن

  در   سعی   هراسی، ایران  ترویج   با   ترامپ  دولت.  
  در   ایران   نفوذ  و  موقعیت  کردنمحدود   و  تضعیف
  راستا   این  در).  ۵۹  ،۱۳۹۶  اسدی(  داشت  منطقه

  و   برجام  از   قبل  دوران  به   بازگشت   ترامپ   هدف
  های تحریم   اعمال   طریق از  ایران   ملی  قدرت  تضعیف

  که   بود  باور  این   بر   ترامپ  دولت .  بود  جانبههمه
  است  داده ایران  به را امتیازات یهمه ابتدا از آمریکا

  شده،   بلوکه  وجوه  آزادسازی  و  کالن   مبالغ  تحویل   با   و
  نتیجه   در  و   کرده  تقویت  را  ایران   اسالمی  جمهوری

  در   ایران  یگسترده   های فعالیت  برای  را  زمینه
 . کرد فراهم خاورمیانه

  و  ایمنطقه  متحدان  از   حمایت ٥٫٣
  دالرهای  به  یابیدست 

  خلیج  مندثروت  هایپادشاهی 
   فارس

  امنیت  برای   بزرگ   تهدیدی  ایران   ترامپ،   نظر   از
  و   ترامپ.  آمریکاست  ایمنطقه  متحدان  و  اسرائیل
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 وپیامدهای امنیتی و نظامی آن  ایران  اسالمی  جمهوری برابر  در ترامپ تهاجمی  رویکرد و اهداف   ماهيت  تبيين . سیدمحمدموسوی

ً   نگرش   نتانیاهو   جمهوری   به  نسبت  منفی  شدیدا
  در   مهمی  نقش  اسرائیل  البی .  دارند  ایران  اسالمی

  است   داشته  ایران   با  رویارویی  به   ترامپ   دادن   سوق
  منظر   از  بیشتر  ترامپ  که   شد   باعث   امر  همین   و

  اسرائیل  رو،  این   از.  کند  نگاه  منطقه  به  اسرائیل
  ایاالت   جدید  استراتژی  به   دادن   شکل   در   مهمی   نقش 

  مانند   منطقه  در  آمریکا  سنتی  متحدان .  دارد  متحده
  آمریکا  استراتژی  از  امارات  و  سعودی  عربستان

  هراسی، ایران   به  زدن  دامن  با   ترامپ .  کردند  حمایت
  های پادشاهی   به  گزاف  های قیمت   با  را  خود  هایسالح 
  مبنایی   و  فروخت  فارس  خلیج  مندثروت   نفتی

  نظامی   حضور   یادامه  برای   توجیه  قابل  و  منطقی
 ). ۶۲: ۱۳۹۶  اسدی،( کرد فراهم  منطقه در  کشورش

   ایران  در رژیم   تغییر ٥٫٤
  سیاست   به  متحده  ایاالت  که  دهد می   نشان   شواهد

  بازگشته  ترامپ  یدوره   در   ایران   در  رژیم  تغییر  و  مهار
  ایران   ترامپ،  دولت  ویژهبه   خواهان، جمهوری .  است

  های دیدگاه .  دانندمی  خاورمیانه  اصلی  یمسأله  را
  نیکی   مانند  ترامپ  اطراف  ایدئولوژیک  هایشخصیت 

  یدرباره    پمپئو   مایک   حتی   و    بولتون   جان   ،  هیلی 
  اعالمی   سیاست  رو،  این  از.  بود  منفی  بسیار  ایران

 .    بود  ایران  در  رژیم تغییر ترامپ، دولت 

  یجبهه  میان همگرایی   گسست ٥٫٥
   شیعیان مقاومت

  علیه  ترامپ  تهاجمی   رویکردهای  تشدید  دیگر  دلیل
  ی تفرقه  و  نفاق   نوعی   ایجاد  ایران،  اسالمی   جمهوری
  منطقه  در  مقاومت  جبهه  و  شیعیان  بین   تدریجی

  تروریستی   گروه  ظهور   با  که   است   این   واقعیت .  است
  سوریه،  و  عراق  مهم  شهرهای   سقوط  و  داعش

  از   لجستیکی   حمایت   بر  عالوه   ایران   اسالمی   جمهوری
  حیدر   و  سوریه  در  اسد  هایدولت   خود،  متحدان
  در   ترقوی   شیعی  ائتالف  برای  را  راه   عراق   در   العبادی
 al-Khoei, Geranmayeh(   کرد   هموار   منطقه

&Toaldo,2017: 6    .(بسیج   نظامیانشبه  تشکیل  
  و   موشکی  قدرت  روزافزون  گسترش  عراق، در مردمی
  نظامیانشبه  جدید   ساختار  لبنان،  هللاحزب   نظامی

  انصارهللا   با  گسترده  اتحاد  و  افغانستان  در  شیعه
ً   یمن،  تغییر   ایران   نفع   به   را  منطقه   موقعیت  عمال

). O’Driscoll & Van Zoonen, 2017: 24(داد
  سپاه   ویژهبه   ایران   نظامی  فرماندهان  محبوبیت 
  در   سلیمانی   سردار   مانند  اسالمی   انقالب   پاسداران

  خود   حد   باالترین  به  سوریه  و   عراق   در  ویژه به  منطقه
-Parello(است رسیده اخیر یدهه   چهار حداقل  در

Plesner, 2018: 16.( 

  رژیم   امنیت  تأمین  بر  تأکید ٥٫٦
   صهیونیستی 

  رژیم   ویژه به  یهودیان   هویت   و   امنیت   حفظ
  های سیاست   تشدید   دیگر   دلیل  صهیونیستی 

.  بود  ایران   اسالمی   جمهوری   علیه   ترامپ   ی خصمانه
  هژمونی   برابر   در   منطقه  کشورهای   برخی   مقاومت

  های بحران   ترینمهم   از  یکی  ایران  محوریت  با  آمریکا
).  Scazzieri   ۶:  ۲۰۱۷(,است  آسیا  غرب   در   سیاسی

  است   صهیونیستی  رژیم  ینکته   اولین  راستا  این   در
  منافع   حافظ   و   آمریکا   استراتژیک  متحد   عنوان  به که
  مقاومت   جدی  تهدید  معرض   در  آسیا  غرب  در  آن

  در .  دارد  قرار   ایران  اسالمی  انقالب  ویژهبه   اسالمی
  ای گزینه  صهیونیستی   رژیم  آسیا،  غرب   تحوالت 
  است   داری- سرمایه  نظام  برای  اعتماد  قابل  و  مطمئن

 راستا،  همین  در.  کند  حفظ  را  موجود   نظم  بتواند   که
  از   یکی   نابودی  بر  عالوه   عراق  نظامی  اشغال 
  ی منطقه  صهیونیستی،  رژیم  دشمنان   ترینجدی

  و   داده  گسترش   نیز  بغداد   تا   را  آویو   تل  امنیتی
  مقابله   لبنان   هللاحزب  و   ایران  تهدیدات   با  زمانهم
  نباید   حال   عین  در).  ۱۱۶- ۱۱۷:  ۱۳۸۹  سيمبر،(کندمی

  انقالب   محوریت   با  سیاسی  اسالم   که  کرد   فراموش
  ترین -بخشالهام   و   ترینمهم   از  یکی   ایران  اسالمی

  قربانی   و   سيمبر(  است   ایران   با   آمریکا   مخالفت   منابع
  داشته   یاد   به  باید  اما).  ۱۸۹:  ۱۳۸۷  نشين،شيخ

  با   شیعی  اسالم  به  عمیق  و   آشکار  نگاه   که  باشیم
  قرآن   و  اسالم  از  سلفی  تفسیر  بر  مبتنی  دیدگاه

 )Nasr, 2006: 30 – 31.(ندارد  همخوانی

  آزادی   و  فلسطین  آرمان  از   حمایت  دیگر  سوی  از
  و   لجاجت   دالیل  ترینمهم   از  یکی  المقدسبیت 
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  صهیونیستی   رژیم  با   ایران  اسالمی   جمهوری   دشمنی 
  مبنای  چالش   این  یریشه   درواقع .  است  بوده 

  تاکنون   ایران  اسالمی  جمهوری   و  دارد  ایدئولوژیک
  احمد   مانند  خود  ارشد  فرماندهان  از  تن  چند

 از  قدس  گراشغال   رژیم  تحرکات  اثر  در  را  متوسلیان
  ایهسته   دانشمندان  از  برخی   ترور.  است  داده  دست
  این   اوج.  است  کرده  تشدید  را  چالش   این  نیز  ایران

  حمالت   در  ایران  پاسداران  از  تن  چند  شهادت  موضوع
 ,Barnes-Dacey  بود  سوریه  به  صهیونیستی  رژیم

Geranmayeh & Lovatt, 2017: 6  .((دیگر   واقعيت  
  از   یکی  قدس،  گراشغال   رژیم  که  است  این

(  دارد  را   منطقه  هایژئوپوليتيک  ترینشکننده
Pollack, 2017: 9  .(چندین  قدس  گراشغال   رژیم  

  جبهه   هایسیاست   با  مقابله   برای  کلی  رویکرد
 :است گرفته پیش  در  مقاومت

  با  ایران اسالمی  جمهوری مرزهای امنیت تهدید .۱
 ایران؛  مرزهای به شدهوارد  هایتروریست  به توسل

  سپاه   علیه  جاسوسی   هایفعالیت   یتوسعه.  ۳
 نظامی؛ و  موشکی یحوزه  در  ویژه به

  سپاه   نظامی   مهندسان  و  دانشمندان  ترور .  ۴
  و  لجستیکی  حمایت....  و مقدم  تهرانی حسن مانند

  و   غرب   مناطق  در   تروریستی  هایگروه   از   اقتصادی
 ایران؛  شرق جنوب

  در   ایفرامنطقه  و  ایمنطقه  همپیمانان  تحریک.۵
 آن؛ فرماندهان و سپاه  هایفعالیت  محکومیت

  در   پاسداران  سپاه  مواضع  به  مستقیم  یحمله..  ۶
 سوریه؛ مانند  آسیا غرب  مناطق برخی 

  گسترده   تبلیغات  و  گسترده   ایرسانه   جنگ .  ۷
 سپاه؛ علیه

  جنگ   به  سپاه  ارشد  فرماندهان   تهدید ..  ۸
 ). Juneau, 2017: 67 – 69( مستقيم؛

  با   ایران،  با  تقابل   اولویت  تعيين  با  این،  بر  عالوه
  سعودی،   -  صهيونيستی  رژیم  مشترک  منافع  پيدایش

  تبدیل   و  ایران  مهار  برای  دو  هر  مشترک  هایتالش

  درگيری  به   توجه   با (  منطقه  هژمون   به   آن   شدن
 .  یافت  افزایش) یمن  و عراق   سوریه، در  نظامی

  و  نظامی  قرادادهای یتوسعه  ٥٫٧
 تسلیحاتی 

  خود   تهاجمی   های سیاست  یتوسعه   برای   ترامپ
  تسلیحاتی   قراردادهای  ایران،   اسالمی  جمهوری   علیه

  به .  است  کرده  منعقد  سعودی   عربستان   با  بزرگی 
  های هزینه   چنین  از  استفاده  سلمان،  بن  یگفته

  مستمر  یتوسعه  ساززمینه  است  ممکن  سنگینی
  سرکوب   منظور   به  منطقه  در  کشور   این   قدرت

  لبنان،  هللاحزب   مانند  مقاومتی   های-جنبش
  یک   نهایت   در  و  عراق  مردمی   قیام   و  یمن   انصارهللا

  از   پيش  که   مسأله  این.  باشد  مهم   یبازدارنده   عامل
  تسليحات   خرید  یسابقه  هاسعودی   نيز  سلمان  بن
ً  اند،داشته  آمریکا  از   گاههيچ  لکن  است،  صحيح   کامال
  از   حجمی  چنين  عربستان  سياسی  نظامی  تاریخ  در

  فروخته  کشور   این  به  امریکا   سوی   از   تسليحات 
 ).Holland, 2017: 2(بود  نشده

 امنیتی و نظامی پیامدهای ٦
 تهاجمی هایسیاست تشدید
 اسالمی جمهوری علیه ترامپ

  ایران
  ترامپ   تهاجمی  هایسیاست  هایریشه   تبیین  از  پس
  این   کالن  پيامد  چهار   ایران،   اسالمی  جمهوری  علیه

 : دانست  ذیل موارد شامل توانمی  را سياست

  مسؤولین   کردن   مجاب  در   قطعی   شکست .  ۱
  نوین   یمعاهده   یک  انعقاد  در  ایران  اسالمی   جمهوری

  ترین مهم   از   یکی  رسدمی   نظر  به.  ترامپ  با
  از   نظامی  تهدیدهای   و  هاتحریم   تشدید  هایسياست

  ایران،   اسالمی  جمهوری  برابر  در  آمریکا  سوی
  از   جدیدی   دور  برگزاری  به  کشورمان  وادارکردن
  در   ترامپ  بارها  را  مسأله  این.  باشد  مذاکرات

  نفوذ   قدرت  درواقع، .  داشت  اذعان   سخنانش 
  قدرت   یتوسعه  و  منطقه  در   ایران  اسالمی   جمهوری
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  برای   امروزه  کشورمان  نظامی   بازدارندگی  و   موشکی
  های سخنرانی   در   بارها  ترامپ.  است  آشکار   همگان

  همین   به.  است  کرده   اعتراف   موضوع   این   به   خود 
  های تحریم   شدیدترین  اعمال   با   ترامپ  دلیل

  اسالمی   انقالب   پاسداران  سپاه   قراردادن   و   اقتصادی
  از   بیش  المللی،بین   تروریستی  هایزیرمجموعه   در

  کشورمان   امنیتی  و  نظامی  نفوذ  و  قدرت  از  پیش
 .  است کرده  خطر احساس

  یکی . منطقه در  آمریکا اقتصادی منافع تهدید. ۲
  تهاجمی   راهبردهای  تشدید  پیامدهای   ترینمحتمل   از

  انداختن   خطر  به   ایران،  اسالمی  جمهوری  علیه  ترامپ
  به .  است  فارس  خلیج  در   کشور  این  اقتصادی  منافع
  و   نظامی  روزافزون  قدرت  به   توجه  با  مثال،  عنوان

  بر   کشور  این تسلط و ایران اسالمی  جمهوری  امنیتی
  علیه   تنش   یا  تهدید  هرگونه  هرمز،  استراتژیک  یتنگه
ً   ایران   تردد   ویژهبه  متحده،  ایاالت  نفتی  منافع  قطعا

  موضوع   این.  اندازدمی   خطر  به   را  آرامکو   هاینفتکش 
.  کرد  اضافه  یمن  انصارهللا  تهدیدات  کنار   در   باید   را

  فارس   خلیج   در   آمریکا   اقتصادی  منافع   تهدید   بنابراین
  تهاجمی   های سیاست   پیامدهای  از  دیگر  یکی   باید   را

  سيمبر،(  دانست  ایران   اسالمی   جمهوری  علیه  ترامپ
۱۳۸۹ :۱۲۰ .( 

  اذعان   باید .  المللیبین   افکار  شدنبرآشفته.  ۳
  و   ترامپ  یاقتدارگرایانه  هایسیاست  که  داشت

  رسوم   و  آداب  در  نامتعارف  ادبیات  از  استفاده
  برای   تنهانه   را  ایعمده  هاینگرانی   المللی،بین

  این   داخلی  امور   برای  بلکه   ایران،  اسالمی   جمهوری
  کره   در  ویژهبه   امر  این.  است  کرده  ایجاد  کشور

  و   ترکیه  اروپا،  یاتحادیه   چین،  خلق  جمهوری  شمالی،
  عنوان   به.  شودمی   دیده  دیگر  کشورهای   از  بسیاری 

  عرف   از  خارج   و   نامرسوم  ادبيات  از  استفاده  مثال،
  هاسعودی   ثروت  وصف  در   »شيرده  گاو«  دیپلماتيک

  منطقه  در  هاآمریکایی   متحدین  ترینراهبردی   از  که
  احمق«  یزننده   سياسی  ادبيات   یا  و   روندمی   شمار   به

  لشگرکشی   در  اردوغان  طيب   رجب  به  خطاب  »نباش
  این   در  هایینمونه   توانمی   را  سوریه   کردستان  به

  در   باید  را  مسأله  این  هایریشه .  دانست  رابطه

  به.  نمود  قلمداد  وی   خودکامگی  بر  مبتنی  شخصيت
  ترامپ   خارجی  سیاست  از  مهمی  بخش  دیگر،  عبارت
 ,Larres(  اوست  شخصیتی  غیرعادی  رفتار  از  ناشی

  را   ترامپ   نارسيسيستی  شخصيت).  14 :2017
  اول،:  نمود  تبيين  مهم  یمسأله   چند   در  توان می

  برای   عامدانه  تالش  و  هاوعده   دادن  در  گویی مبهم
  مالیی   و  نظری  اشرف(  مهم   هایوعده   آشکارنکردن 

  در   برتری  حس   تبيين  دوم،   ؛)۱۲۴:  ۱۳۹۷  مظفری،
  برابر  در   آمریکا  برتری  حس   مانند  متحدین  برابر

  در   محض  پذیریاطاعت   و  اروپا  یاتحادیه 
  برابر   در  حقارت  القای  سوم،  جهانی؛  هایسياست

  مثابه   به  عربستان   تلقی   مانند   وابسته  کشورهای 
  به   زننده  های- نسبت  القای   چهارم،  ؛»شیرده  گاو«

  منطقی،   هایاستدالل   به  توسل  بدون   دشمنان
  از   مملو   جوی   و   التهاب   ایجاد  پنجم،   حقوقی؛  یا   واقعی
 ,Lee  رقيب  جوامع   در  روانی   و   روحی   های بحران 

2017: 79 .(( 

  اپوزیسیون   هایطیف  طرف  از   فشارها  افزایش.  ۴
  ترامپ   دونالد  که  است  این   واقعیت .  آمریکا  داخلی 
  طیف   انتقادات   و   هامخالفت   بیشترین  با   امروز

  اپوزیسیون   این  یدامنه.  است  مواجه  آمریکا  سیاسی
  جورج   مانند  رادیکال   کاراننومحافظه   ردیف  به   حتی
  مخالفت   اوج   ینقطه .  است   رسیده  هم   بوش   دبلیو 

 یمسأله   ترامپ،   یخواهانهزیاده   های سیاست   با
 یعرصه  در   ترامپ دستاوردهای.  است وی  استیضاح
  با   اقتصادی  یزمینه  در   ویژه به  خارجی  سیاست
 معتبر توافق به  یابی دست  عدم   چین،  خلق جمهوری 

  غرب   در  آمریکا  هایسیاست  شکست  شمالی،  کره  با
  در   ایران  اسالمی  جمهوری  برابر  در   ویژه به  آسیا
  به   ترامپ   توجه   عدم  و   خارجی   سیاست   یحوزه

  بیکاری   و  غیرعادی  یبیمه  آمریکا،  اقتصادی  یتوسعه
ً   و   کشور  این  در   با   ترامپ  گفتوگوی  یپرونده  اخیرا

  » بایدن  جو «  آقای  فرزند  یپرونده   در  اوکراینی  مقامات
  سایر   و  هادموکرات   دستاویز  ترینمهم   از  ایمجموعه 
  در   وی  دانستن  موجه  غيرقابل  برای  ترامپ  مخالفين
  عدم .  بود  آمریکا   جمهوری  ریاست   دوم  دور   انتخابات 
 ایهسته   یپرونده   رساندن  سرانجام  به   در  موفقيت
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  یمعامله  به  منتهی  هایسياست   در   شکست   و  ایران 
  های سياست   در  خاص  دستاورد  عدم  و  قرن

  دالیل   ترینمهم   از  دیگر  برخی   امریکا  ایخاورميانه
  است   ترامپ   به  امریکا  اپوزیسيون   هایطيف   فشار

 ). ۱۹۲:  ۱۳۸۷  نشين،شيخ  قربانی  و سيمبر(

 گیرینتیجه ٧
  رئاليستی،   هژمونی   ینظریه  بر  تأکيد  با  حاضر  نوشتار
 مستدل   پاسخی  یارائه  و   تحليل  و   تجزیه  در   تالش

  ماهيت  اصولی  طوربه  که   است داشته  سؤال  این  به
  اسالمی   جمهوری  برابر  در   ترامپ  تهاجمی  راهبردهای

  و   هاسياست   چنين  و   است   بوده   چه  ایران
  برخورد   است؟  داشته  بازخوردهایی   چه   راهبردهایی

  هایآزمون   از   یکی  گذشته  یدهه   چهار  در  ایران  با
 .  است بوده  آمریکا  جمهور رؤسای اصلی 

  جمهور   رئیس  اوباما،  باراک   ترامپ،  از  پیش 
  سیاست   در   تغییر  شعار  با  که  آمریکا   دموکرات

ً   رسید،  قدرت  به  آمریکا  خارجی  چهآن   نتوانست  عمال
  داشت،   نظر   در   ایران   اسالمی   جمهوری   برای   که   را

  آمریکا   خارجی   سیاست  دیگر،  عبارت  به.  کند  آشکار
  اوباما   دولت   و  نکرد   توجهی   قابل  تغییر  ایران   قبال   در

  گذشته   مانند  را  کلینتون  و  بوش  هایسیاست   همان
  تحریم  و  نظامی تهدیدات فشار، جمله از کرد، دنبال 
  ایهسته   توافق   به   منجر  نهایت  در   که  ایران  علیه
  قبال   در  آمریکا   سیاست  نتوانست  برجام .  شد

 .  کند محقق را  ایران اسالمی جمهوری

  آمریکا   جدید  راهبرد  در  ترامپ،  کارآمدن  باروی
  و   ملی  امنیت  تهدید «  ایران،  اوباما،  دوران   همانند 
  عامل «  و   » المللیبین   نظام  مخالف«  ،»آمریکا  منافع
  راهبرد،   این  در  اما.  »است  »منطقه  در  ثباتیبی   اصلی

  این   تشدید   و   ایران   با   مقابله  برای   آمریکا  جدیت   بر
 رفته  کار   به  ادبیات  و  لحن.  است  شده  تأکید  مقابله

  و   تندتر  ترامپ،   سخنرانی   متن   همانند  نیز
  و   واقعی  ضدیت   و   دشمنی  در .  است  ترگستاخانه

  یعنی   او،  امنیتی  و   سیاسی  تیم  و  ترامپ   جدی
  سیاسی   اطالعاتی،   نظامی،  اصلی  نهادهای   مسؤوالن 

  اسالمی   جمهوری  نظام  با  آمریکا  دولت  اقتصادی  و
 .  ندارد وجود  تردیدی ایران،

  اصول   و   ایران  از  کلی   تعریف  در   آمریکا   هایدولت 
  در   اما  هستند،  نظر  اشتراک  دارای   ایران،  با   مقابله

  نسبت   نیز  و  آن  شدت  و   مقابله  نوع   و  رویکردها 
  هم   با  تهدیدها،  دیگر  با   ایران  از  ناشی  تهدیدهای

  برای   هاتفاوت   این  درست فهم  که دارند هاییتفاوت
  های -تفاوت .  است  ضروری  متقابل،  اقدام  طراحی

  دولت   و   ترامپ   دولت   موضع   و   نگرش   بین   اصلی 
  و   ایران  با  تعامل  رویکرد  حذف.  ۱:  از  اندعبارت  اوباما

  ایران   تهدیدات  به   دادن   اولویت   - ۲  وگو؛گفت   پذیرش
  گرایی افراط   و   تروریسم  سنی  تهدیدات  بر  شیعیان  و
  جای   به   اسالم   جهان  شیعیان  با   آمریکا   تعامل  لزوم   و

  های قدرت  تعادل   عدم  به  اذعان  و  پذیرش  . ٣  ها؛سنی
  سطح   باالترین  به  رسیدن  و  ایران   نفع  به  ایمنطقه

  ویژگی .  آن  با   مقابله   لزوم  و   ایران   ایمنطقه  نفوذ
  ها آن   که  است  این   متحده  ایاالت   هایدولت   مشترک
  قبلی   های -دولت   گردن  به  را  خود  هایشکست 

 . اندازندمی

  از   انتقاد   سفید،  کاخ  به   ترامپ   دونالد  ورود  با
  اتخاذ   و   او   اقدامات  انکار   اوباما،  هایسیاست

  در   ایران   اسالمی   جمهوری   علیه  تهاجمی   رویکردهای 
  سایر   و  او   خارجی   هایسیاست   مقدم   خط

  مانند   ترامپ .  گرفت  قرار   رادیکال   کاراننومحافظه 
  کسب   و   اقتصاد  که  است   معتقد  هانئورئالیست 

  زیرا .  است  مهم  سیاست  و   دولت  یاندازه  به  ثروت
  حداکثر   به   جهت  در   توانمی   ثروت  آوردن  دست   به  با

  و   اقتصاد   یپشتوانه بدون. کرد  اقدام   قدرت  رساندن
  برای   ترامپ.  بود  قوی  دیگر  جهات  از  تواننمی   ثروت
  مانند   مهمی   موانع   با  هدف   این   به   یابی دست 

  ی منطقه  در  ویژه به  ایران   اسالمی   جمهوری
  آمریکا   متحدان   از   بسیاری  که   آسیا  غرب   استراتژیک

  در   قدس  گراشغال   رژیم  و  سعودی  عربستان  مانند
  اصلی   ماهیت .  است  مواجه  هستند،  مستقر  آن

  اسالمی   جمهوری  علیه  ترامپ   تهاجمی  راهبردهای 
  در )  آمریکا(  هژمونی :  است  زیر  مورد  پنج  شامل  ایران
  بین   همگرایی  گسست  اوباما؛  ینظریه   انکار  قالب
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  صهیونیستی؛   رژیم  امنیت  شیعه؛  مقاومت   یجبهه
  های استراتژی  اجرای   در   ترامپ .  گرینظامی   یتوسعه

 .  است خورده  شکست  فوق

  انقالب   از  پس   که  داشت   اذعان  باید   نهایت  در
  نرم   قدرت  سخت،  قدرت  رویکرد   سه  آمریکا  اسالمی،

  ایران   اسالمی  جمهوری  قبال   در   را   هوشمند  قدرت  و
  نشان   متحده   ایاالت  تاریخ.  است  گرفته  پیش  در

  ایران   قبال   در  کشور  این  خارجی   سیاست   که  دهد می
ً   خواهان   جمهوری   دوران   در    قدرت «  بر   مبتنی   عموما

  توسط   »نرم  قدرت«  استراتژی.  است  بوده  »سخت

  با   برخورد  در  هاآن  جمهور  رؤسای  و  هادموکرات
  پیروزی   از  پس  اما.  شدمی   استفاده  اسالمی  جمهوری

  شعار   با  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اوباما
  سیاست   عنوان  به  را  »هوشمند  قدرت«  کلمه  »تغییر «

  در   بار   اولین   برای   که   کرد   معرفی  سفید  کاخ   جدید 
  خارجه   امور  وزیر  کلینتون  هیالری  توسط  کنگره
  برجام   توافق  تحقق  در  آن   ینتیجه   و   شد   مطرح

  های سیاست   رسد  می  نظر  به   اما.  شد  مشاهده
  بر   مبتنی  های سیاست  به  بازگشت   نوعی   ترامپ
 .  بود سخت  قدرت
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