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 يرانت ران، ا ي،دانشياه آزاد اسالم يقات،تحق واحد علوم و روابط بين الملل، يدککرا يدانشجول  محمدرضا داوطلب

 يرانت ران، ا ي،دانشياه آزاد اسالم يقات،واحد علوم و تحق، المللروابط بيناسکاد تمام  -زند اصغر کاظمي علي سيددکتر 

 يرانت ران، ا ي،دانشياه آزاد اسالم يقات،واحد علوم و تحق ،المللدانشيار روابط بين -مهدي ذاکرياندکتر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01/04/1398تاريخ پذيرش:                                   31/01/1398اريخ دريافم: ت
 چكيده

 اي وبه قدرت رسيدن دونالد ترامپ در آمريکا، در مقام تهديد امنيتي براي بازيگران مختلف در عرصه منطقه

باشد المللي مطرح شده است. اين قاعده پيرامون منطقه خاورميانه و در کانون آن کشور سوريه نيز مطرح ميبين

کند، و با توجه به اينکه ج.ا. ايران، پيرامون بحران سوريه سطحي بزرگ از منافع و مالحظات امنيتي را دنبال مي

العاده برخوردار است. در اي تهران از اهميتي فوقرويکرد واشنگتن نسبت به موضوع بحران در اين کشور، بر

دولت دونالد  يخارج ياستراهبرد س»که  مطرح شده يپرسا اصلهمين راستا، در کليت پژوها حاضر، اين 

مقطع چه  ينا در يکاآمر يدجد يکردهستند و رو يقابل واکاو يهامؤلفهدر چه  يه،ترامپ، نسبت به بحران سور

جمهوري اسالمي ايران به دليل درگير بودن در عمق  «کند؟يم يجادا يرانج.ا. ا يرا برا يتيو الزامات امن يداتتهد

هاي خود را با روسيه و ترکيه ادامه دهد. عالوه بر اين، اي همکاريبحران سوريه، ضروري است در سطح منطقه

هبرد ضدايراني ترامپ در سوريه تداوم حضور ايران و افزايا نفوذ تهران در سوريه، امري حياتي در مقابله با را

 است. 
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 مقدمه .1

اي رخدادي بود که کليت معادالت منطقه 2011هاي بعد از آغاز بحران در کشور سوريه در سال

هاي نيابتي و حضور ي بزرگ به اين بحران، حمايتهارا در خاورميانه متاثر ساخت. ورود قدرت

تر شدن هر چه بيشتر بحران افزود و زمينه را ها در عرصه معادالت ميداني، بر پيچيدهمستقيم آن

وکيف مناسبات ميان اي و حتي کمبراي محوريت يافتن سوريه و آينده ان در معادالت منطقه

اي هاي منطقهحران در سوريه، هر يک از قدرتبهاي جهاني فراهم کرد. با طوالني شدن قدرت

هاي مقابل خود سطحي اي از نفوذ را براي خود تعريف و در تقابل با طرفاي حوزهو فرامنطقه

 از منافع را تعيين کردند.

اي بود که با گذشت چند ماه از بحران در اين ميان دولت آمريکا، يکي از اولين بازيگران فرامنطقه

د ورود به عرصه را در پيا گرفت. در اولين رويکرد دولت باراک اوباما، سوريه، راهبر

جمهور پيشين آمريکا، حمايت نيابتي از نيروهاي مخالف حکومت مرکزي سوريه يا به رئيس

عبارتي، دولت بشار اسد را در پيا گرفت. در ادامه به واسطه اينکه بخا عمده نيروهاي تحت 

شدند؛ وابستگي فکري ( ناميده ميالحر يالسور ياالج) 1آزاد حمايت آمريکا که اصطالحا ارتا

النصره، احرار االشام و ... نشان گراي راديکال همانند جبهههاي اسالمو سياسي خود را به جريان

هايا به اين نيروها دادند؛ واشنگتن مجبور به بازبيني در راهبرد خود شد و بخا عمده کمک

 را قطع کرد. 

، پس از مقاومت سرسختانه کردهاي سوري در شهر 2014وصاف، از اواخر سال با تمام اين ا

ورزي واشنگتن در عرصه معادالت اي جديد از سياستالعرب( شاهد ايجاد مرحلهکوباني )عين

توان از آن به عنوان ايجاد اتحاد استراتژيک با کردهاي سوريه و مدارا ميداني سوريه بوديم که مي

هاي آمريکا از کردهاي سوريه ران و حکومت بشار اسد نام برد. حمايتبا محور روسيه، اي

توان به کنترل منطقه ها ميدستاوردهايي را در عرصه ميداني نيز به همراه داشت که از جمله آن

ابيض در شمال استان رقه، شهر منبج در شمال استان حلب، کنترل شهر رقه پايتخت داعا تل

هاي خشي بزرگ از استان ديرالزور در شرق استان سوريه طي سالدر سوريه و همچنين تصرف ب
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 اشاره کرد.  2017تا  2015

که   «1يکدمکرات يهسور يروهاين»رغم پيشروي نيروهاي تحت حمايت آمريکا تحت عنوان علي

به واسطه خود اين کشور ايجاد شده بودند، در محورهاي ديگر بحران در  2015نوامبر  15در 

بزرگي اتفاق افتاده بود. در ميانه تمامي تحوالت موجود، يکي از رخدادهاي مهم  سوريه تحوالت

اي جديد از راهبرد سياست خارجي آمريکا نسبت به سوريه توان از آن به عنوان مرحلهکه مي

ياد کرد در ارتباط پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريکا بود. اظهارنظرهاي 

ويژه بحران سوريه، هاي انتخاباتي پيرامون مسائل مختلف جهاني، بهان رقابتترامپ در دور

هايي را پيرامون راهبرد احتمالي آمريکا نسبت به منطقه خاورميانه و در کانون ترديدها و پرسا

ها بحران سوريه کرد. متعاقب همين امر، راهبرد سياست خارجي آمريکا پيرامون آينده بحران آن

شود، در مقام يداتي که پيرامون آن بر جمهوري اسالمي ايران در منطقه ايجاد ميسوريه و تهد

 اي مهم مطرح شد.مساله

راهبرد »شود اين است که با نظر به اين تفاسير، پرسا اصلي که در پژوها حاضر مطرح مي

اوي هاي قابل واکمؤلفهسياست خارجي دولت دونالد ترامپ، نسبت به بحران سوريه، در چه 

.ا. ايران جهستند و رويکرد جديد آمريکا در اين مقطع چه تهديدات و الزامات امنيتي را براي 

گويي به اين پرسا اساسي در ابتداي امر شرحي بر راهبرد در راستاي پاسخ« کند؟ايجاد مي

ترين ابعاد سياست سياست خارجي ترامپ با محوريت بحران سوريه، ايراد شده و در ادامه مهم

اي دولت ترامپ نسبت به تحوالت سوريه و بازيگران درگير درآن مورد تحليل قرار يانهخاورم

نيت ملي گرفته است. در نهايت نيز با توجه به تهديدات رويکرد سياست خارجي ترامپ براي ام

 اند. اي ايران، الزامات خاص در قالب چند محور براي دستگاه ديپلماسي ايران، مطرح شدهو منطقه

 تحقيقش رو .2

بنا به قرار دارد.  تحليلي – يفيتوص پژوها حاضر به لحاظ ماهيت و روش در دسته تحقيقات

اي و رجوع گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه يوهپژوها، ش يو روش يضرورت موضوع

  يآورو عمدتاً در جمع باشديم ينترنتيا هاييتبه منابع مکتوب مانند کتاب، مقاالت و سا
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 شده است.ها و مقاالت معتبر بهره گرفته پژوها از متون کتاب ياز( مورد نFact) يهافاکت

 مباني نظري  .3

صت        سوريه و تهديدات و فر ست خارجي دونالد ترامپ در  سيا هاي آن براي  تحليل و تبيين 

ارچوب  جمهوري اسالمي ايران پيا از هر چيزي نيازمند يک رويکرد نظري است، تا بتواند چه

ــترده منســجمي ب ــت دهد. در ميان طيف گس ــاله به دس اي از نظريات  راي فهم تئوريک اين مس

سياست بين   ساله امنيت با نگاهي منطقه روابط و  اي تمرکز دارند، به حوزه الملل، آنهايي که بر م

ــده نظري مورد عالقه تحليل   هايي   اند. در اين ميان مکتب کپنهاگ يکي از رهيافت      گران بدل شـ

هاي جديدي را در باب اين ها و افقمطالعات امنيتي تمرکز دارد و انديشــه اســت که صــرفاً بر

ــد و    ــنتي امنيتي را به چالا بکش ــائل س ــت تا مس ــت. اين مکتب بر آن اس ــوده اس مفهوم گش

ضوعات تازه  سم و واقع   اين نظريه بر خالف نظريه»اي بر آن بيفزايد. مو سنتي ليبرالي گرايي  هاي 

ــوعات امنيتي را به محو      نظرانه داراي ديدگاهي تنگ    ــت و موضـ ر نظامي و  در باب امنيت نيسـ

صلح تقليل نمي  سوي ديگر مانند نظريه جنگ و  هاي انتقادي  هاي جديد )مانند نظريهدهد و از 

شه     سم( فقط در پي انتقاد و چالا اندي ست مدرني شد هاي قديمي نميو پ  :Adami, 2012)« با

134.) 

«  ســـتامنيت رهايي از تهديدات ا»يت کامالً روشـــن اســـت در اين ميان، تعريف بوزان از امن

(Buzan, 1991: 18.)  ــتا، بوزان امنيت را مفهومي ــعه نيافته»در اين راس ــته و« توس تالش   دانس

ــازيوباره مفهوم کند يک تعريف د  مي ــده از امنيت را ارائه    سـ . (Walt, 1992: 2013دهد) شـ

شرايط جديد ام      شدن  شي جهان دوقطبي و حاکم  المللي، بوزان را بر آن نيتي بر نظام بينفروپا

«  ها و هراسمردم، دولت»داشــت تا با بازنگري در ديدگاه پيشــين خود، در ويرايا دوم کتاب 

سال   شد تبيين     « ايمجموعه امنيت منطقه»نظريه  1991در  شکلي مطرح نمايد که قادر با را به 

هد        ئه د ــرد ارا يه    (.Buzan, 1991) بهتري از تحوالت پيچيده جهان پس از جنگ سـ اين نظر

ــاختار      ــت که دربرگيرنده سـ ني المللي يعهاي جديد امنيت بين    درواقع چهارچوبي مفهومي اسـ

شامل مدلي از امنيت منطقه    ست و  ساس آن مي   اي ميمناطق ا حليل،  توان امکان تشود که بر ا

 . (Sedivy, 2004: 461بيني تحوالت درون هر منطقه را ايجاد کرد )تبيين و تا حدي پيا
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ساختن ترين بحث مکتب کپنهاگ نظريهمهم شتر بر پايه معرفت  مي 1ي امنيتي  شد که بي سي    با شنا

ساختن به معناي خروج پديده   انگاري و واقعسازه  ست. امنيتي  ها از حوزه گرايانه قرار گرفته ا

ــياســـت عادي» ــياســـت»يا « 2سـ ي امنيتي اســـت  و وارد کردن آنها به حوزه« 3هاي عموميسـ

(Abdollah Khani, 2006: 491 .)     اين گونه نيست که مسائل مزبور به خودي خود امنيتي باشند

شود. بنابراين، معناي دقيق و معيارهاي  و سپس برحسب مالحظات امنيتي در مورد آنها صحبت 

االذهانيِ يک تهديدِ وجودي به نحوي است که بتواند تأثيرات اساسي در امنيتي کردن، ايجاد بين

شد      صه عر شته با ست دا سيا سه      (. Ibid: 493)ي  شامل  ساختن در مکتب کپنهاگ  فرايند امنيتي 

ست:   سي؛       1مرحله ا سا سايي تهديدات ا شنا ضطراري و فوري؛ و  2(  ( ايجاد تأثير بر 3( اقدام ا

ســاختن  وســيله نقض قوانين. امنيتيهاي بوروکراتيک بناشــده( بهروابط بين واحد )شــامل رويه

ــلي؛ توانايي و قدرت معلقنيازمند درک ا ــعز تهديد اص ــخ به  کردن قوانين وض ــده براي پاس ش

تهديدات؛ و توانايي متقاعدکردن ديگران از احســاس خطر و نياز به نقض قوانين براي بقاســت  
(Javan Shahraki, 2013: 65-66.) 

ستم )يا خرده نظام( مجزا و قابل توجهي  »ي امنيتي، براي بوزان يک منطقه سي از روابط  يک زير 

ــت که در ميان مجموعه ــت آن امنيتي اس ــرنوش ــورهايي که س ــمت مجاورت  اي از کش ها به س

ــت، وجود دارد   ــلي يک منطقه  «. جغرافيايي با يکديگر پيوند خورده اسـ بوزان پنج ويژگي اصـ

، وي معتقد اســت که يک منطقه امنيتي بايد از اوال (.Roehrs, 2005: 13)امنيتي را بيان مي کند 

ي امنيتي را بدون توان يک مجموعهچند دولت تشکيل شده باشد. مطابق با اين معيار نمي    دو يا

 Dandandish & College, Autumn)اي تصــور کرد حداقل دو بازيگر قدرتمند و موثر منطقه

شند. در   ثانياً (.81 :2010 سبت به يکديگر قرار گرفته با ، دولت ها بايد در مجاورت جغرافيائي ن

ــل ــاله کنار اص ــور قدرتمجاورت مس اي  هاي امنيتي منطقههاي بزرگ نيز در مجموعهي حض

ست  نکته سطح منطقه   ثالثا (.Ibid: 140)ي حائز اهميتي ا ستگي متقابل امنيتي در داخلِ  اي،  ، واب

سبت به سطح جهاني برجسته     ستگي متقابل امنيتي در اين نظريه تا  ن ست. منظور از واب ثير و ٴتر ا
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ــاي تٴتا ــکيلثر اعض ــت  ش با  رابعاً،و در  (.Abdollah Khani, 2006: 297)دهنده مجموعه اس

ها و تدابير  توجه به تعريف بوزان، يک منطقه امنيتي، توسط الگوهاي يافت شده در درون روش  

هاي سياسي    شدن ميان معيار و پويا ، بوزان با تفاوت قائلنهايتامنيتي تعريف شده است. در   

شورها نقا دارد و در       و نظامي بر اين باور  سجام داخلي ک صاد در ثبات و ان ست که عامل اقت ا

جه مي  عه   نتي ند بر مجمو قه   توا باشـــد   هاي امنيتي منط  ,Dandandish & College)اي موثر 

Autumn 2010: 82.) (Frazier et al, 2010: 732 .)ــکيل دهنده يک مجموعه ديگر ويژگي تش

ست. منظور وي  « هاالگوي دوستي و دشمني ميان دولت  »اي از نظر بوزان، وجود امنيتي منطقه ا

ست که در روابط ميان دولت    ستي بيان اين مطلب ا ستي واقعي تا     از دو سيعي از دو ها طيف و

شود و منظور او از دشمني اشاره به روابطي ميان واحدها     انتظار حمايت و حفاظت را شامل مي 

 (.  Waever, Buzan &2005 :40-89)و ترس حاکم باشد 1«سوءظن»است که در آن 

ــطح جهاني نيز مورد پذيرش قرار   درچارچوب مجموعه ــهم قابل توجه از س هاي امنيتي يک س

اي رخ هاي بزرگ منطقهترين آنها تاثيراتي هســـتند که از طريق رفتار قدرتگيرد. برجســـتهمي

ــيوه را د 2توانند نظم امنيتي از مجموعه امنيتي منطقه   ها مي دهند. اين دولت  مي ي کلي  ر چهار شـ

صال هيچ دخالتي    ها ميتحت تاثير قرار دهند. نخست؛ اين دولت  شته و يا ا توانند دخالتي کم دا

اي را در خط توانند ساختار منطقه ها ميدر مجموعه امنيتي منطقه نداشته باشند. دوم؛ اين دولت  

ــي هاي  هند. )براي مثال، کمک   دهند، تحت تاثير قرار د  ها را تغيير ميهايي که توزيعِ قابليت مشـ

سال هاي        صر در  صر نا شوروي به م شورها    1972-1955نظامي اتحاد جماهير  سوم؛ اين ک  .)

تواند اقدامات آنها را ترغيب، متوقف       هايي که مي  اي را با روش هاي منطقه  تواند رفتارِ قدرت   مي

ــوروي به و يا معکوس کند، تحت تاثير قرار دهند. )براي مثال، حمايت نظامي اتحا د جماهير ش

ــتقيم      آنگوال در مقابل آفريقاي جنوبي(. چهارم؛ قدرت      هاي بزرگ خارج از منطقه، به طور مسـ

به عراق در ســـال         مي کا  ثال، تعرض آمري ند. )براي م ند نظم امنيتي را تغيير ده (  2003توان
(Frazier et al, 2010: 734). 
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ــوص مکتب مطالعات امنيتي کپ          هاي   مجموعه »نهاگ در چارچوب   با عنايت به آنچه در خصـ

توان چند نکته را گفته شــد، به منظور کاربســت نظريه بر موضــوع نوشــتار مي« ايامنيتي منطقه

ــتها براي تحليل موضـــوع بهره برد. اســـتخراج نمود و از آن کردن يا ، موضـــوع امنيتينخس

ست خارجي دون       امنيتي سيا ست. بدين معنا که در چارچوب زباني  سائل ا الد ترامپ با سازي م

کردن مسائل، خصوصًا مساله سوريه و تحوالت اين کشور در خصوص حضور ايران در          امنيتي

يک                  به عنوان  نه  يا خاورم مداخله در امور  به  تا  با داعا، تالش دارد  بارزه  يا م ــور،  اين کشـ

ــور از مجموعه امنيتي منطقه  ــوريه به عنوان يک کش ــت بزند. مجموعه امنيتي و س ، دوماي دس

ــا ــتار در  له ديگر در خصــوص نظريه مجموعهمس ــت آن بر موضــوع نوش هاي امنيتي و کاربس

قه     يت منط با          چارچوب تحول در نظم امن تا  کا تالش دارد  که آمري نا  بدين مع اي قرار دارد. 

سوريه، نظم  گيري از مفهوم امنيتيبهره کردن و تالش براي منزوي کردن و حتي اخراج ايران از 

اي چون ايران، ترکيه و عربســتان و بين المللي  هاي منطقهبا حضــور قدرت امنيتي موجود را که

شکل رقابت در برخي حوزه    سيه  ستگي و روابط در حوزه همانند رو ست،   ها و واب هاي ديگر ا

سب هزينه برهم شور و تا     زده و اين نظم را با ک ستان و اقمار آن به نفع اين ک هاي تحول از عرب

 ه و ايران را منزوي نمايد.  حدودي ترکيه دگرگون نمود

 هايافته .4

اي آمريکا پيرامون تحوالت ســـوريه، توجه به مباني  در پژوها پيرامون ســـياســـت خاورميانه

سازي آن در ابعاد مختلف پيرامون   دکترين سياست خارجي دونالد ترامپ ضروري بوده و پياده   

جي رئيس جمهور جديد  بحران ســـوريه نيز بدون ارائه فهمي دقيق از دکترين ســـياســـت خار

هاي پژوها دکترين دونالد ترامپ  آمريکا ممکن نيست. بر همين اساس، در بخا ابتدايي يافته 

  2017هاي بعد از در عرصــه ســياســت خارجي ارائه و در ادامه رويکرد دولت آمريکا در ســال

  گيرد.نسبت به بحران سوريه و تهديدات امنيتي آن براي ايران مورد بررسي قرار مي

 سياست خارجي دونالد ترامپدکترين  .4-1

ست که رئيس        سي حاکم بر جامعه آمريکا، دکترين نگاهي ا سيا ضاي  ساس ف شور  بر ا جمهور ک

ساي جمهوري        مي ست خارجي موردنظر خود ارائه کند. برخي اوقات، رو سيا ست پيرامون  باي
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ــخص اعالم مي آمريکا دکترين ــت خارجي خود را به طور مش ــياس اما در برخي از کنند هاي س

ست     مواقع، تحليل سيا سي الگويي را براي  سيا جمهور تبيين  خارجي يک رئيس گران و ناظرات 

ند و نظريه  مي بازخواني قرار مي کن ــرايط، دکترين   اي را براي او مورد  ند. در هر دو اين شـ ده

ست با توجه به واقعيت مي سفيد در ح     باي شده رئيس کاخ  صميمات اتخاذ  وزه هاي موجود و ت

 . (Friedman, 11 July 2018)سياست خارجي طرح شود 

ــوي يک رئيس ــول آن به ارائه دکترين از سـ ــت که اصـ جمهور آمريکا هيچگاه بدين معنا نيسـ

  1شود. در برخي از مواقع همانند دوران رياست جمهوري هري ترومن  صورت کامل اجرايي مي 

يل   12) يه   20تا   1945آور چارد     ( در اجرايي کردن 1953ژانو ما ري دکترين خود موفق بود ا

ــون ــت  9تا   1969ژانويه   20که از   2نيکسـ جمهوري آمريکا بود، در حوزه  ، رئيس1974آگوسـ

ــيا هيچگاه دکترين خود را در معرض آزمون قرار نداد. همچنين، در اجراي   اروپا و شـــرق آسـ

ر تصميمات و  جمهوري در آمريکا ميزاني از تصادفي بودن د دکترين سياست خارجي هر رئيس  

ست    سيا ضيات وجود دارد    دگرگوني در  ساس مقت سير،   (Ibid)ها بر ا . با نظر به تمامي اين تفا

اکنون در ادامه مبحث حاضر دکترين سياست خارجي دونالد ترامپ با توجه به اصول ارائه شده  

 شود. هاي شخصي او ارائه ميرسمي، تحليل ناظران سياسي و نيز ميزاني از کنا

شت به        مبنا، مي بر همين ست خارجي ترامپ را نوعي بازگ سيا سامح رويکرد  توان با اندکي ت

را براي آن برگزيده  « 4پرســـتيدکترين ميهن»ارزيابي کرد که البته ترامپ عنوان  3«مونرو دکترين»

گرايي و انزواگرايي در ســياســت  اســت. اين دکترين در اســاس، نشــان دهنده مشــي يک جانبه

دادن به اهداف ملي به گرايان موافق اولويتالمللانزواگرايان خالف بينخارجي ترامپ اســـت. 

هداف بين   فاي نقا رهبري         جاي ا يايي، اي ناطق خاص جغراف ــورها و م المللي، تمرکز بر کشـ

يک    حدود و  خالف درگيرشــــدن در امور بين     م به، م ظامي     جان فدار غيرن لل، طر گرايي و الم

ضدنظامي غيرمداخله ضدمداخله  گراييگرايي )و نه  سرسخت جهاني    يا  گرايي( و نهايتا مخالف 
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هايي جدي در ها، تعهدات خارجي هزينهشوند. از ديد آن شدن )در حوزه اقتصاد( محسوب مي   

خارج از         هدات اخالقي در  کا هيچ الزامي براي قبول تع به همراه دارد. همچنين، آمري خل  دا

گذارند  ولت در داخل کشور تأثير منفي مي المللي بر وظايف دکشور ندارد؛ چرا که تعهدات بين 

(Callahan, 2008: 104 by Soleimanzadeh, Autumn 2018: 6-7.)   ــاف براي با تمام اوصـ

سفيد،      شناخت ابعاد دکترين ميهن  ست دونالد ترامپ بر کاخ  ستي دولت آمريکا در دوران ريا پر

 توان چهار محور اساسي را مطرح نمود.مي

 «  نخست آمريكا»ردن شعار تاکيد بر اجرايي ک .1

ــايد مهم ــت خارجي دونالد ترامپ را مي اولين و ش ــياس توان تاکيد او بر ترين محور دکترين س

ارزيابي کرد. در واقع، او بر اين باور اســت که آمريکا طي چند ســال  « آمريکا نخســت»شــعار 

  از عظمت گذشته به سوژهاي براي تمسخر )جوک( در سراسر جهان تبديل شده و ديگر خبري

ت را در نتيجه او اين رسال   (.Hennigan, 25 September 2018)و اقتدار آمريکايي نبوده است  

ست که کم  ضعف کاريبراي خود قائل ا شين خود را جبران و    ها و  ساي جمهوري پي هاي رو

سال    ستيژ و جايگاه مقتدرانه آمريکا را که در  شده، تقويت       پر ضعيف  سرد ت هاي بعد از جنگ 

المللي به جايگاه  هاي متحدان و قواعد آمره بينو کشور خود را بدون توجه به درخواست نمايد

 شايسته خود رهنمود کند.

گرايي همراه جانبهگرايي افراطي که با يکترامپ شــعار نخســت آمريکا را در قالب نوعي ملي 

اســت  بايد چراغ راهنماي ســي» نخســت آمريکا«اســت طرح کرده اســت. از نظر ترامپ اصــل 

ستون      شد. بلوک غرب به عنوان يکي از  شور با هاي دنياي پس از جنگ جهاني دوم خارجي ک

 (.Goldberg, 2017 by Yazdan Fam, Winter 2015: 149 )معناي خود را از دست داده است 

توان در اولويت دادن منافع ملي اين کشــور بر را مي« نخســت آمريکا»يکي ديگر از محورهاي 

سازمان ملل         د بيننهادها و قواع سخنراني خود در  ستا، ترامپ در  ست. در همين را المللي دان

هاي ديگري که نامه(  از معامالت تجارتي به عبارت او نامناســب و موافقت2018ســپتامبر  25)

شورهاي جهان از آمريکا بهره  اياالت متحده  »کنند، تاخت و تاکيد کرد: برداري ميدر آن ديگر ک

ــتقالل و ح ــازمان ملل نظير دادگاه بين  از  اس ــلطه جهاني و نهادهاي س اکميت خود در برابر س
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ــر 1المللي کيفري ــوراي حقوق بش ــازمان ملل متحد  2، ش ــارياي عالي پناهندگان س ، دفاع  3و کميس

و مالي منافع  است در صدد   در واقع، ترامپ (.Alexander, 25 September 2018)« خواهد کرد

خود ايده او برساند. حداکثر  بهرا کشور اين متحدان  بادو جانبه  ارتباطو  آمريکا ژئواستراتژيک

ــياســتحوزه در   ديگر، عبارت به نمايد.مي مطرح» آمريکانخســت«عنوان  تحترا  خارجي س

ــي و  آزادي از دفاع  برايآمريکا     دنبال به  بلکه   کند، نمي دخالت   خارجي هاي  نزاعدر دموکراسـ

 (. Cherkaoui, 23 August 2016)است کشور  داخلدر  خود تقويت

 ممانعت از درگيري نظامي و رويكرد اقتصادي تهاجمي .2

ــت خارجي ترامپ را مي  ــياس ــادي در ديگر بُعد دکترين س توان اولويت دادن او به تقابل اقتص

توان نوعي سياست براي    دکترين ترامپ را ميگري است. در حقيقت،  گيري از نظاميمقابل بهره

شد اما بر          شته با ست به اقدامات نظامي نياز دا ست که ممکن ا شرايطي دان الف خخنثي کردن 

الملل در نظر دارد. با اين وجود، اين رويکرد سياست اقتصادي تهاجمي را در برابر با جامعه بين

سالف خو رئيس سفيد، جمهور آمريکا همانند ا شور در     د در کاخ  ضور نيروهاي نظامي اين ک ح

تحده  نقاط مختلف جهان را همچون امري ديکته شــده پذيرفته اســت. نيروهاي نظامي اياالت م

ستان و روماني به    سترده براي مقابله با تهديدات   در خاورميانه حضور فعالي دارند؛ در له طور گ

شده      ستقر  سيه م شارکت    ر مانورهاي نظامياند. ارتا آمريکا دبالقوه رو درياي چين جنوبي م

شمالي دارند )   Kirby, 26 Septemberدارد و حتي آمادگي الزم را براي حمله محتمل به کره  

و فراهم   اما تمامي اين مســائل، بر اســاس ديدگاه دونالد ترامپ بيشــتر حالت بازدارنده (.2018

 کردن شرايط براي عدم وقوع درگيري را دارد.

س  در واقع،  شأ   به يزترامپ به لحاظ مجموعه باورها قبل از هر چ يو اعمال ياعالن يها ياست من

ــاد نگرش ــود، ره يگفته م يگردد. حت ياو بر م ياقتص از  يانه ترکيبيترامپ در خاورم يافتش

در راســتاي همين  (.Mossalanejad, 2018: 38)ت اســ ياقتصــاد يوناليســمبا ناســ يگر ينظام
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اي حاکم بر ســياســت خارجي آمريکا، روســيه را در قاعده، ترامپ بر خالف رويکرد چند دهه

ــامن همکاري براي مبارزه با تهديدات جهاني در نظر دارد. در مقام يک قدرت بين المللي و ضـ

ست؛ پوتين        سيم در جهان ا سيه متحد طبيعي آمريکا در مبارزه با تروري واقع، از نظر ترامپ رو

ست و آمريکا بايد ب  سترش       رهبري مقتدر و قابل احترام ا سکو و گ سازي روابط با م ه دنبال باز

آن باشــد؛ واشــنگتن اين آمادگي را دارد که در ســوريه با مســکو همکاري نزديکي داشــته و به 

گري بروند؛ در اوکراين و ساير مناطق جهان همکاري دو کشور   صورت متحد به جنگ با افراط 

   (.DeYoung & Rucker , 2017)تواند بسيار مفيد و موثر باشد مي

ــادي و تجارت جهاني، ترامپ  ــي، در حوزه اقتص ــياس ــت  يک بر خالف حوزه س ــيوناليس   ناس

هاي  همگراييافزايا که به  اســت عيار تمام مرکانتيليســت  يکديگر  ســخن به و اقتصــادي  

او  خالفت ماست. بازرگاني  واگراييپيدر بيشتر  بر عکس، و ندارد گرايا  بازرگانيو اقتصادي  

تا  با   يه   ديدگاه   همين از  همنف نه  در  گيرد.ميما ديگر با  او هاي  ديدگاه   خارجي، بازرگاني   زمي

ــو چندان خواهان جمهوري ــت. همس و اقتصــادي  هايبلوک باآمريکا  همگرايي افزايااو نيس

  گزافو بيهوده هاي هزينه تحميل ومريکا آمتحده اياالت  اقتصــادي تضــعيف باعث رابازرگاني 

 .(Walt, 14 November 2016) داندميآمريکايي  شهروندان به

ــادي و مبادالت تجاري با قدرت         ــتاي همين راهبرد، ترامپ در زمينه اقتصـ هاي بزرگ  در راسـ

ــتار بازبيني در   ــادي جهان خواس ــده و از طريق اعمال تعر« تراز تجاري»اقتص هاي  فهکنوني ش

ها به آمريکا، خواهان بازبيني در کليه روند کنوني شده است. در تجاري بر صادرات ديگر طرف

ستيم که ترامپ بر       شاهد ه ستا،  ميليارد دالر کاالي چيني تعرفه اعمال کرده و در  200همين را

و... تعرفه   سـطحي محدودتر به ويژه در زمينه آلومينيم و فوالد، بر اتحاديه اروپا، کانادا، مکزيک 

ست. در ارتباط با اين تحريم  سيدي اعمال کرده ا سي           1ها جان کا سيا صاد  سائل اقت شناس م کار

ــت که     بين هاي ترامپ بر کاالهاي چيني و نيز اقدام متقابل چين         تعرفه »الملل، بر اين باور اسـ

جاري بزرگِ تواند منجر به جنگ تميليارد دالر کاالي آمريکا، مي 60براي اعمال تعرفه بر حدود 

بيني به همراه تواند پيامدهاي غيرقابل پيااي شــود که هيچگاه قبال ديده نشــده و ميســابقهبي
                                                           

1. John Cassidy 
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 (.Cassidy, 19 September 2018)داشته باشد 

ستفلد   صندوق بين المللي پول     1همچنين، موريس او شد  صاددان ار ست که   2،  اقت ، بر اين باور ا

گان از آن رنج  ، وضعيتي را پيا خواهد آورد که همه جنگ تجاري ميان دو اقتصاد بزرگ جهان 

صاد جهاني      مي شد اقت صورت ادامه اين جنگ تجاري، ر صد »برند. در  کاها  « حدود يک در

در ارتباط با منطقه خاورميانه نيز منطق اقتصادي و اولويت آن بر   (.Ward, 9 Oct 2018)يابد مي

ست.     شده ا ضرورت    درگيري نظامي تا حدود زيادي کاربردي  ستا، ترامپ بارها بر  در همين را

ضور آمريکا در بحران پرداختن هزينه ست. همچنين، ترامپ   هاي ح هاي خاورميانه تاکيد کرده ا

ها را عامل صرف   ويژه جرج بوش، آنبا تاکيد بر روش اشتباه روساي جمهوري قبل از خود، به  

رويکرد اقتصادي ترامپ در خاورميانه را  توان داند. لذا ميچند هزار ميليارد از بودجه آمريکا مي

 خواهي از متحدان خود ارزيابي کرد. ممانعت از ايجاد جبهه بحران و جنگ جديد و باج

 «:دکترين خروج»راهبرد موسوم به  .3

ــت خارجي دونالد ترامپ را مي  ــياس ــوم از دکترين س ــل بخا س ــاس اص دکترين  »توان بر اس

گرايي ليبرال و بخشـــي پيشـــرفته از انزواگرايي  المللنکه اســـاســـا در برابر راهبرد بي« خروج

ــت     ــياس ــت. در واقع، س ــي اس ــت، قابل تحليل و بررس تخريب  ترامپ  خارجيآمريکايي اس

ست؛  « گراييالمللبين» ساس و پايه  بعدبه م  1950سال از  که ايايدها ست   ايدئولوژيک  ا   سيا

از بعضي  در که است  سياسي   و  فکري جريان يکترامپيسم   دهد.مي تشکيل را آمريکا  خارجي

ــه در لوپن ماري   )مثل ليبرال جوامع  ــد.   حمايت  ها  آن ازهلند(   در ويلدر  گريت و فرانسـ شـ

ــم  ــتانزواگرايي  نوعيدر واقع ترامپيس ــم  مقابلدر که  اس ــدن   . خارجگيردميقرار ليبراليس ش

نخســت  «گرايانه مليهايســياســتپاســفيک،  ترانس پيمان پاريس،وهوايي آبپيمان از کا آمري

مريکــا   يي   حمــايــت ، »آ ــادي گرا قتصــ يي    نوعي   و... ا نزوگرا ــتــه     ا ــتخود خواسـ   اســ
(KarimifardAutumn 2018: 5.) 

ــوراي روابط خارجي وزارت خارجه آمريکا         ، تاکيد    در همين ارتباط، ريچارد هاس، رئيس شـ

                                                           

1. Maurice Obstfeld 

2.The International Monetary Fund (Imf) 
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است.   « 1دکترين خروج»سياست خارجي ترامپ مضمون خود را پيدا کرده است و آن      «کند: مي

آمريکا قراردادهاي مهم بين المللي را يا ترک کرده است يا تهديد کرده است که از آن ها خارج 

(.  Haass, 2017) »مي شود ازجمله پيمان ترنس پاسيفيک، توافق پاريس، نفتا، برجام و يونسکو   

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا در هفتاد و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل تاکيد  

ــدن را رد مي کند و بر ميهن  »کرد که  ــت و او  جهاني شـ آمريکا تحت کنترل آمريکايي ها اسـ

ستي آغوش مي  شايد پر ضوح تاييد کننده      (.Kirby, 26 September 2018)« گ سخنان به و اين 

 المللي است.  بت به خروج از تعهدات و نهادهاي بينرويکرد او نس

ظامي  در زمينه خاورميانه نيز، ترامپ بر اين باور اســـت که ضـــرورتي به حضـــور پرهزينه و ن

ــترده آمريکا در اين منطقه وجود ندارد و حتي در دوران رقابت هاي انتخاباتي چندين نوبت گس

. با وجود تاکيد ترامپ بر خروج     براي او دارد ترين اهميت ممکن را تاکيد کرد که خاورميانه کم      

واقعيت اين است  اما »اي خود، از خاورميانه و کاها تعهدات واشنگتن نسبت به متحدان منطقه

ستراتژي دراز مدت اياالت متحده در خاورميانه ،  ست که   که منافع ملي ، اهداف و ا راهبردي ا

ــته همواره آن را دنبال کهمه دولت مردان اياالت متحده ، باالخص از چند  رده اند و دوره گذش

ضرر منافع اياالت متحده و برخالف    ساس و بحران خيز ، به  امنيت   عدم توجه به اين منطقه ح

سد. در           شور بعيد به نظر مي ر ستراتژي در اهداف اين ک ست و تغيير ا شور ا ورد مملي اين ک

ــورهاي بزرگي چون اياال ــد کش ــواهميت خاورميانه بايد متذکر ش ع  ت متحده متوجه اين موض

توجهي به مشکالت   شده اند که بخشي از مشکالت خاورميانه ناشي از اقدامات آنهاست و بي      

 (.  Torabi, 2013)« آنها نيز مشکالتي ايجاد خواهد کرد ، در نهايت براياين منطقه

 اهاي شخصيتي و رواني ترامپ و تاثيرات آن بر راهبرد سياست خارجي آمريكويژگي .4

سه    سطوح  ست خارجي دونالد ترامپ، يکي      عالوه بر  سيا شناخت ابعاد  گانه مورد تحليل در 

هاي شخصيتي    گيتوان بر اساس ويژ ديگر از سطوح قابل توجه در پي بردن به دکترين او را مي 

شناختي  صوراتي که      و روان ست که بر خالف تمامي ت سي قرار داد. واقعيت اين ا اش مورد برر

                                                           

1. The Withdrawale Doctrine 
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شوند و فرد )کارگزار( در مديريت و اتخاذ   گير نهادها در آمريکا مطرح ميچشم  پيرامون قدرت

هاي دونالد ترامپ طي دو ســال گذشــته  شــود، عملکرد و کنارنگ جلوه داده ميراهبردها کم

تواند در دگرگون کردن وضــعيت و هاي رواني او مينشــان داده که تا چه اندازه، فرد و ويژگي

شناختي دونالد ترامپ براي فهم راهبرد      اتخاذ راهبرد تاثيرگ شد. بنابراين، بررسي ابعاد روان ذار با

العاده برخوردار سياست خارجي دولت آمريکا در زمان رياست او بر کاخ سفيد از اهميتي فوق     

در نگاه اوليه، دونالد ترامپ شخصي مستحکم و خالي از هر گونه اضطراب يا عصبانيت        است. 

شان مي  صيت او را مي   دهد اما اولين شخ ضي     »توان ن بارزه  صيت از خود را ست که  « شخ دان

 Sherma, 17)از ديگران را ندارد  -به ويژه بازخورد منفي  -تمايلي به شـــنيدن بازخوردهاي  

Sep 2015 .)        ست سيا سطح نگاه به واکنا  صيتي در  شخ مداران جهان به ترامپ نيز  اين بارزه 

ــ  ورها يا ســياســيوني که بازنمايي منفي از او ارائه  بســيار قابل تامل اســت. بدين شــرح که کش

شوند و احتماال در سطوح مختلف انتقام در سطوح  او واقع مي طور حتم مورد خشمدهند، بهمي

دهد. اين مشخصه حتي در خوانا او از استراتژي امنيت ملي     مختلف را در دستور کار قرار مي 

که ترامپ قصد دارد همواره نقا اصلي را بر عهده   ايگير دارد؛ به گونهآمريکا نيز تاثيري چشم

شاوران      شد و م شته با سائل پيچيده امنيتي به او کمک کنند  دا  &Goodarzi, Soheil)اش در م

etc, 2018: 221.) 

توان در انجام رفتارهاي هيستريک و واکنشي مورد ديگر بُعد مهم شخصيت دونالد ترامپ را مي

ــيتي   تحليل قرار داد که عمال او را   ــخصـ ــت. اتخاذ     « بينيغيرقابل پيا  »به شـ تبديل کرده اسـ

اعتمادي به او را ايجاد کرده است.   هاي فراوان زمينه بياي و نيز نگارش توئيتتصميمات لحظه 

هاي محدودي در اطراف خود همچنين، عالوه بر شــکيبا نبودن، دونالد ترامپ به شــخصــيت  

ماد دارد و مالک   با افراد مختلف قرار    را مع« پرســـت بودنميهن»اعت يار ميزان نزديکي خود 

ــيت دونالد ترامپ        (. exploringyourmind.com, 2 April 2018)دهد  مي ــخصـ اين ُبعد از شـ

 را در مورد رفتارهاي دونالد ترامپ به کار بگيرند.« بازيگر ديوانه»موجب شده که تئوري 

صيت دونالد ترامپ را مي    شخ صيت   يکي ديگر از ابعاد  شخ جو او مورد تحليل  رقابت توان در 

ــاس ويژگي ــد و با اين نگاه هاي رواني خود همواره ميقرار داد. ترامپ بر اس خواهد برنده باش
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يابي مي        يب ارز به خود را نيز در نقا رق کان  نان و نزدي کارک يد   حتي  ما  Sherma, 17 Sep)ن

عاتي و فکري در بر اساس همين قاعده، ترامپ اهل مشورت با ساختارهاي سياسي اطال(. 2015

ست          ست. از اين نظر د ساختار و خودمحور ا ضد شدت  ست و به  پنجمين  وکم چهلآمريکا ني

شده تا خطوط        شمار مي آيد. اين باعث  سفيد به  ستثنايي در کاخ  رئيس جمهور آمريکا فردي ا

(. Yazdan Fam, Winter 2016: 95)اصلي سياست خارجي آمريکا به شدت کدر و مبهم باشد      

صيتي دونالد ترامپ مي   وع، اين ويژگيدر مجم شخ ست در تحليل راهبرد خاورميانه هاي  اي  باي

ــت         ياسـ ــ بل سـ قا عامل و ت به ويژه براي چگونگي ت با ترامپ داراي اهميت      او،  مداران ايراني 

 باشد.العاده ميفوق

 لت ترامپ نسبت به بحران سوريه سياست خارجي دو .2-4

 ت ترامپ به آندالت ميداني کشور و رويكرد دولدولت سوريه و نقش آن در معا.1-2-4

شورهاي عربي منطقه را درنورديده بود،       سوريه، ک سال پيا از آغاز بحران  بهار عربي که يک 

ضات     ساند، اعترا سوريه ر   ،1درعا جنوبي شهر  در ،2011 مارس در دموکراتيک خزان خود را به 

  نيروهاي که هنگام آن از اما. شد  وعشر  مدارس ديوارهاي بر جوان چند هاينقاشي  يواسطه به

  هاخيابان به بيشتري يعده کشتند، را چندتني و گشودند معترضان روي بر آتا به دست امنيتي

 ها افزوده شد.  و هر روزه بر عمق خشونت(، BBC, 11 march 2016ريختند )

شتوانه منطقه     در اين ميان، عالوه سد از پ شار ا سالمي ايران( و  اي )جمهوري بر برخورداري ب ا

ــد براي مواجهه با تحوالت بحراني پس از  بين ــور، اس ــيه(، در فضــاي داخلي کش المللي )روس

نظامي را در عرصه معادالت ميداني   و نيز تا به امروز، يک سري از نيروهاي نظامي و شبه   2011

ه نيروي  با خود همراه نمود، که توانسته وي و دولت اين کشور را از موضع شکننده و ضعيف ب    

سال       شور بدل نمايد. از همان  صلي در اين ک شبه به مانند گروه 2012قدرتمند و ا نظامي  هاي 

سد و راديکال  سوريه گروه  مخالف ا سالمي، در  شده  هاي ا شکيل  سد    هايي ت شار ا اند که حامي ب

فان مي         با مخال له  قاب به م ــد، حامي  نيروهاي  از يکي. پردازند بوده و براي حفظ قدرت او    اسـ
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ستند  1"شبيحه " نظاميانبهش  سياري  شامل  نيرو اين. ه شي،  هايخانواده از ب   معتقد، هايبعثي ارت

  اســد به وابســتگي از منتفع نيروهاي ديگر و عرب ســني قبايل برخي اقليت، مذهبي اجتماعات

  احتماال و ترينمعروف از لبنان 2اهللحزب نظاميان اين، بر عالوه(.  .22Lund, Jan ,2016) اســت

که در قالب گردان  عراقي نظامي هايجريان. نيســت نيرو تنها آن اما هاســتگروه اين ترينهمم

سيل  سوريه  به را خود جويانجنگ اند نيزحيدريون معروف سد حمايت نمايند    گ شته تا از ا   دا

(Iid.)   ــوريه ــيعي که زير پرچم حزب اهلل به فعاليت نظامي در س در اين ميان دو نيروي ديگر ش

ــامل گردان فاطميونپردمي ــتند. گردان فاطميون 4و گردان زينبيون 3ازد، ش ــامل افغان هس هاي  ش

ست که برآورد تعداد آنها در منابع مختلف بين       سد ا ست و   20تا  10شيعي حامي ا هزار نفر ا

ستند که برآوردي دقيق از تعداد آنها وجود         سد ه ستاني حامي ا شيعيان پاک گردان زينبيون نيز 

 (. Heistein and West, November 20, 2015ندارد )

ــوريه دولت آمريکا را مي  ــاف، از ابتداي بحرن س توان در محور مخالف دولت با تمام اين اوص

مهوري  جبشار اسد )حکومت مرکزي سوريه( قرار داد. با اين وجود پس از پايان دوران رياست 

ق                مپ در دوران ر لد ترا نا هارات دو به اظ با توجه  ما،  با بت باراک او يب         ا با رق باتي  خا هاي انت

سوريه با تغييراتي بزرگ همراه خواهد          دموکرات خود، به نظر مي شنگتن در  ست وا سيا سيد  ر

نکته  اي جدي مطرح شد. در حقيقت، ويژه مساله خروج آمريکا از سوريه در مقام فرضيه   شد. به 

ــوريه اين بو         الت در  د که او دخ  مهم در طول مبارزات انتخاباتي ترامپ در ارتباط با بحران سـ

  ســوريه را رد و خواهان تغيير حکومت اســد نبود. حتي با گذشــت دو ماه از دوره رياســت   

سازمان ملل هر گونه دخالت نظامي آمريک      سي ترامپ در  ستگاه ديپلما ا در جمهوري ترامپ، د

ــد بود             با حکومت اسـ ــوري  بارز سـ هاي م مذاکره نيرو هان گفتگو و  يه را رد و خوا ــور سـ

(Beauchamp, 2017)توان  . با تمام اين اوصاف، رويکرد ترامپ نسبت به دولت بشار اسد را مي

 در سه محور اصلي مورد ارزيابي قرار داد. 
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گذار از رويکرد تغيير رژيم به هر قيمتي: اولين رويکرد دستگاه ديپلماسي آمريکا در قبال سوريه  

گيري و پايان دادن به بر ضرورت کنارهتوان کنار گذاشتن، راهبرد دولت باراک اوباما مبني را مي

شنگتن با وجود         شرايطي ارزيابي کرد. در دوران قبل از ترامپ، وا سد تحت هر  شار ا قدرت ب

کرد اما بعد انفعال و عدم مداخله جدي در بحران سوريه، اصل گذار از اسد را همواره دنبال مي   

سياست خارجي ترامپ    . در واقع، از روي کار آمدن ترامپ اين استراتژي در حاشيه قرار گرفت  

ست به              شور ا صادي اين ک سي، امنيتي و اقت سيا سد تابع منافع  شار ا که  طوريدر قبال تغيير ب

ــوريه و عراق وجود   ــياســت خارجي اعمالي ترامپ تا زماني که خطر داعا و القاعده در س س

ــد و همچن      ين تا پيدا    دارد و تحوالت ميداني موجب برتري حداکثري هيچ يک از طرفين نباشـ

شيني نظام کنوني، ترامپ حفظ وضع موجود و       شدن يک آلترناتيو مناسب و کاربردي براي جان

 ,Islamic Republic News Agency) به تعبير ديگر مديريت آشوب را در پيا خواهد گرفت 

March 31, 2017 .)  ــتدولت جديد آمريکا متمايل        ،به عبارتي ــتر     اسـ تا بدون تخريب بيشـ

ــنظامي  هايزيرساخت  امنيتي سوريه، گفتگوها منجر به يک دولت انتقالي در سوريه شود تا      ــ

امنيتي سوريه استفاده و به تقويت موقعيت   ـ هاي جهادي نتوانند از تضعيف قدرت نظامي گروه

 (.Beauchamp, 2017) .زده بپردازندخود در اين کشور آشوب

سي و حقوق   بي ضرورت ترويج دموکرا شر در  توجهي به  سوريه: باراک اوباما در نگاه خود به  ب

کرد که در اســاس آن گيري ميگرايانه را پيعرصــه تحوالت ســياســي ســوريه، ديدگاهي آرمان

بايست در نهايت  ناپذير بود که دولت آمريکا مياحترام به حقوق بشر و دموکراسي اصلي خدشه

ضعيت       ساس همين منطقه، پذيرش و سوريه دنبال کند. بر ا شار  آن را در  موجود و حکومت ب

سي براي او قابل پذيرش نبود. بر خالف رئيس      ضديت با دموکرا سد به عنوان نماينده  جمهور  ا

ــي، ايجاد ملت جديد و پناه دادن به      ــابق آمريکا، دونالد ترامپ اعتقادي به ارتقاي دموکراسـ سـ

 (. Schake, 16 Apr 2018)قربانيان تروريسم در سوريه از سوي آمريکا و متحدانا، ندارد 

شنگتن به دولت       سوريه به طور کامل نوع تعامل وا سبت به بحران  اين رويکرد دونالد ترامپ ن

سد را نيز تعيين مي   شار ا ضرورت حمايت از     ب سوريه و  کند. در واقع، ترامپ رسيدگي به امور 
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سد را از اولويت   شنگتن خار آوارگان سوري، قربانيان جنگ و پايان دادن به حکومت ا ج هاي وا

در سخنراني خود در جمع کهنه    2018مارس  31کرده است. در همين راستا، دونالد ترامپ در   

هاي زيادي را در ســطح داخلي جامعه آمريکا و نيز در ســطخ   ســربازان آمريکايي، که واکنا

ــت، تاکيد کرد: بين ــور»الملل به همراه داشـ ــو يم يرونب يهما از سـ به  يهبق يمگذار يو م يمشـ

ضع  س  يتو صه   2018مارس  31)دويچه وله، « کنند ييدگر (. اين رويکرد دونالد ترامپ، در عر

اي که در هاي نظامي ارتا سوريه برجاي گذاشت. به گونه  ميداني نيز تاثيري جدي بر پيشروي 

سط نيروهاي             سوريه تو شرق  شي بزرگ از مناطق  شته کليه مناطق جنوبي و بخ سال گذ يک 

 قيم آمريکا از سوي دمشق کنترل شده است.  حکومت مرکزيف با چراغ سبز غيرمست

ــوريه و منطقه: مهم     محدود کردن فزاينده دخالت     ــتراک   هاي نظامي آمريکا در سـ ترين بُعد اشـ

ها به توان در اعتقاد آنســياســت خارجي دونالد ترامپ با باراک اوباما نســبت به ســوريه را مي

ــت منطقه خاورميانه و  ايي از قدرت نظامي ارتا اين کگيري محدود و ذرههبهر ــور در کليس ش

با اين وجود، ترامپ براي نشان دادن وجهه و  (. Schake, 16 Apr 2018)بحران سوريه دانست   

تواند همانند اوباما نسبت پرستيژ آمريکايي که در روانشناسي شخصي خود به آن باور دارد، نمي

ــال  « خط قرمز»به گذار از  ــوريه گذر کند. در س انفعال آمريکا در برابر   2013اين کشــور در س

مداران  حمله شيميايي که به دمشق انتصاب داده شد، موجي از سرخوردگي را در ميان سياست        

ــر به کوتاه    جمهوري ــوع به هيچ عنوان حاضـ خواه ايجاد کرد اما ترامپ در ارتباط با اين موضـ

ستا، دولت آمريکا در واکنا به    ست. در همين را ستفاده از   آمدن نبوده ا شيميايي در    ا سالح 

 و کشــته به منجر که ســوريه ادلب اســتان شــيخون خان شــهرک در 2017 آوريل هفتم  تاريخ

سد    شد،  نفر صدها  شدن  زخمي و دولت  گرفتانگشت اتهام را به طرف ارتا تحت فرمان ا

شيميايي      سئول اين حمله  سد را م شيميايي به  معرفي کردا سه روز بعد از حمله   . دولت ترامپ 

ــخ به اين حمله از طريق ناوگان نيروي دريايي اياالت متحده در درياي            طور نا  گهاني در پاسـ

موشـک تاماهاوک به پايگاه هوايي سـوريه در حومه شـهر حمص پرتاب نمود که     59مديترانه، 

شت نفر گرديد        شدن ه شته  شي از اين پايگاه و ک  Sajedi, Amir, Winter)باعث تخريب بخ

2013) . 
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ــي  يل آوريل    همچنين، در کنشـ ــيميايي که منبع آن      2018ديگر، پس از آنکه در اوا حمله شـ

شهر     شخص نبود، در  شق اتفاق افتاد، اين بار ترامپ با همراهي دولت « دوما»م هاي  از ريف دم

موشک را به سمت پايگاههاي نظامي حکومت مرکزي سوريه      100انگلستان و فرانسه، بيا از   

ين حمالت، از سوي روسيه و متحدان دولت اسد در مقام     شليک کردند. در ابتداي امر گستره ا  

شتر جنبه نمادين و       شکي بي شاهد بوديم که اين تهاجم مو شد اما در عمل  تهديدي جدي تلقي 

معاون  1در ارتباط با اين موضوع، کوري شاک   (. , 2018apr  14Theguardian)پرستيژي داشت   

سه بين   »مدير  س ستراتژيک مو ست که دونالد ترامپ هر چند در   بر« 2المللي مطالعات ا اين باور ا

ــين  ُبعد نظامي و امنيتي به نوعي راهبرد اوباما را ادامه داده اما او بر خالف رئيس         جمهور پيشـ

سيه      سوريه در نزديک پايگاههاي نظامي رو ضع ارتا  آمريکا، جرات دو بار حمله کردن به موا

شان داده در شرايط جديد ني    تواند اين اقدام را مجددا تکرار نمايد  ز ميرا به خود داده است و ن
(Schake, 16 Apr 2018.) 

 رامپ با آنهاکردهاي سوريه و مناسبات سياسي ـ نظامي آمريكا در دوران ت .2-2-4

سوريه و دامنه  شدن آن که هم آغاز بحران  سد، زمينه را براي تحرک     دار ضعف ارتا ا زمان با 

هاي  کردها در قالب دو نيروي نظامي اصليِ يگان نمود.سياسي و نظامي کردها در سوريه فراهم  

گان  3مدافع خلق  نان   و ي مدافع ز يک      4هاي  حاد دموکرات ــي حزب ات ياسـ ــ يل نيروي سـ ته   5، ذ )الب

شوراي       جبهه سوريه وجود دارد تحت نام  ستان  سي ديگر در کرد سيا سوريه که   6کُردي ملي ي 

ست(، به تدارک نظام      سوريه ا شکل از چندين حزب کرد  سي پرداخته و    مت سيا سال    ي و  در 

ــدند  خود کنترلتحت 7خودگردان ايمنطقه ايجاد به موفق 2012  ,Salimi and Valadbaigi)ش

November 11, 2015) .شديد  و بحران گيرياوج زمان باهم شار  سوريه،  در داخلي جنگ ت  ب

                                                           

1. Kori Schake 

2. International Institute For Strategic Studies 

3. People's Protection Units  Or Yekîneyên Parastina Gel (Ypg) 

4. Women's Defence Forces Or Yekîneyên Parastina Jin (Ypj) 

5. Democratic Union Party Or Partiya Yekîtiya Demokrat, Pyd 

6. Kurdish National Council 

7. Autonomous 
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  نيروهاي گرفتميمتص 2012 تابستان در ديد،مي مخالف نيروي چندين برابر در را خود که اسد

  مستحکم  استراتژيک،  سنگرهاي  در را خود جايگاه تا کشيده،  بيرون کردنشين  مناطق از را خود

 (.Talebirani, and Zarinenerges, Summer 2016) نمايد

صره جبهه و هاي مدافع خلقنيروهاي يگان ميان نبرد آغاز با شام يا جبهه 1الن  آن در که) 2ي فتح ال

  تريناصــلي از يکي به نيز ســوريه کردســتان ،2013 ســال در( نمودمي مکاريه داعا با زمان

که کردها را با اولين آزمون حياتي   گرديد، مبدل 2010 ســال از پس خشــونت يصــحنه مناطق

(. دفع تهديد النصــره،  1395 نرگس،آراني و زرينشــان مواجه نمود )طالبيجهت دفاع از مناطق

شــان  موقعيت ســمت تحکيم به کردها حرکت که زماني د بود؛تر در ســال بعآغاز جنگي بزرگ

کردند   آغاز را سوريه  کردهاي عليه خود نظامي حمالت اسالمي،  دولت نيروهاي گرفت، شتاب 

( که با محاصـــره شـــهر کوباني براي چندين ماه و ؛ ســـايت الوقت1394مهر  4نرگس، زرين)

 مقاومت کردها در اين شهر همراه شد.

ــتن مح  ــکس ــروي  پس از ش ــروع پيش ــره کوباني و ش هاي کردها، آنها براي جلب حمايت اص

شروعيت خود، زمينه را براي اتحاد ميان خود و ديگر نيروهاي نظامي   بين المللي و نيز افزايا م

ــوريه دموکراتيک        ــد.  3فراهم نمودند، اين اتحاد به نيروهاي سـ ــوريه    معروف شـ نيروهاي سـ

صل اتحاد ميان کردها و ا  شوري   دموکراتيک، حا سني، آ ست که    6و ارمنيان 5ها، ترکمان4هاعراب  ا

ست و تحت کنترل کردها قرار داد و در         سوريه ا شرو در تحوالت  صل يک نيروي پي   11در ا

با تمام اين اوصاف، سياست خارجي     (.Lund, Jan. 22, 2016)تشکيل شده است     2015اکتبر 

توان در قالب ســه محور مورد را ميآمريکا در دوران دونالد ترامپ نســبت به کردهاي ســوريه 

 خوانا قرار داد. 

                                                           

1. Jabhat Al-Nusra 

2. Jabhat Fateh Al-Sham 

3. Syrian Democratic Forces (Sdf) 

4. Assyrian 

5. Turkmen 

6. Armenians 
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هاي نظامي از نيروهاي دموکراتيک سوريه و تالش بر حفظ مناطق کردنشين در   افزايا حمايت

سال     سال     2015شرق فرات: از ايتداي  سط  صعودي از حمايت   مي 2018تا اوا سير  هاي  توان 

را مشاهده کرد. دولت ترامپ نيز همانند    نظامي، امنيتي و مالي آمريکا نسبت به کردهاي سوريه  

مه داد.           ــترده تر ادا قالبي حتي گسـ ما اين راهبرد را در  با نه، هيالل   باراک او در همين زمي

(، کارشناس سياسي معتقد است که آمريکا در دوران ترامپ       Hilal Köylü, 18/05/2017)کويلو

سوريه را ادامه خواهد داد.    ضوح حمايت از کردها در  ضوح   تيريکه مد چرا به و ترامپ به و

ــت. خود در منطقه را ابراز نموده  يها تي اولو  نيآمريکا در مبارزه با داعا در منطقه، بهتر     اسـ

متحده از  االتيل، ايدل نيآورد. به ايخلق کرد به دســـت م هاي مدافعيگان اتيرا از عمل جينتا

ــت ــتا،  د. در همنخواهد نمو  يمدافع خلق کرد خوددار  يها گان ي يبان يپشـ آمريکا حدود   ين راسـ

معتقدند در حال حاضــر ها آمريکايي  نيروي خود را نيز در کنار آنها مســتقر کرده اســت 2000

ــتي را  هيچ نيروي ديگري به اندازه کردها آمادگي مبارزه با داعا و ديگر گروه        هاي تروريسـ

  انددر اختيارشان گذاشتههاي مدرن اند و سالحهاي الزم را به آنها دادهندارد، به ويژه که آموزش
(Mosavi Khalkhali, 2 May 2017.) 

واقعيت اين اســت که دولت ترامپ، قصــد دارد حداقل در وضــعيت فعلي حکومت کردها در  

منطقه شــرق فرات ادامه داشــته باشــد. در همين ارتباط، درپل لوين، اســتاد دانشــگاه ســوئد و  

ست که،   خواهد همچنان در روژاوا بماند و يم دولت ترامپ متخصص حوزه خاورميانه معتقد ا

 (.Loen, November 9, 2018) کند يکردها همکار يبه رهبر هيسور کيدموکرات يروهايبا ن

ــتراتژيک     ــوريه و ترکيه: در کنار اتحاد اس ــنگتن با معادله دو وجهي نزاع کردهاي س تقابل واش

ترين مساله دردسرساز براي  آمريکا با کردهاي سوريه در قالب نيروهاي دموکراتيک سوريه، مهم

توان در ارتباط با مديريت مســاله اختالفات و ضــديت  دســتگاه ديپلماســي دونالد ترامپ را مي

تا کنون  2015ترکيه عليه کردهاي ســـوريه ارزيابي کرد. از يک ســـو، آمريکا از ابتداي ســـال 

داشــته اســت. از  نيروهاي کرد ســوري را در مقام پياده نظام و متحد اســتراتژيک در کنار خود

شنگتن در      سنتي آمريکا، به دليل انتقادات خود از وا سوي ديگر، دولت ترکيه نيز در مقام متحد 

زدن مناســبات خود با آمريکا پيا رفته اســت. در موضــوع کردهاي ســوريه، حتي تا مرز برهم
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صلي کردهاي  واقع، از منظر ترکيه  روابط ق،خل مدافع هاييگان يعني ،سوريه  نيروهاي نظامي ا

ستان  کارگران حزب با نزديکي  درون در کردي گروه يک که دارند، ترکيه در ککپ يعني 1کرد

ست  ترکيه ستي  سازماني  چونهم الملليبين لحاظ به و ا سايي   تروري ست   شده  شنا  ,Purcell)ا

March 1, 2016.)  در نيز، جفري جيمز، نماينده ويژه رئيس جمهور آمريکا  2018اما، در نوامبر

ــوريه گفته بود؛    ــتي نمي  YPG به هيچ عنوان »امور سـ دانيم و هيچ زماني نيز   را گروه تروريسـ

 (.1397آبان  18ايم )کرجان، ندانسته

خود داشــته   آمريکا در ارتباط با اين مســاله پيجيده تالش دارد همزمان، هر دو طرف را در کنار

جوالي ترکيه   15ي پيرامون کودتا نافرجام باشد. براي نمونه دونالد ترامپ در گفتگويي تلويزيون

ــتم. در عين حال ما مي    »کند:  تاکيد مي   ــبات       من طرفدار کردها هسـ توانيم به طور بالقوه مناسـ

نيم اي نيز با ترکيه داشته باشيم. واقعا شگفت انگيز خواهد بود که به هر نحور ممکن بتوا   حسنه 

ارغ از در راستاي همين رويکرد، ف  (.Gunter, 2018)« هر دو طرف را کنار يکديگر داشته باشيم  

، واشنگتن تالش کرده  2018اش به کانتون عفرين در اوايل سال  موضوع حمله ترکيه و متحدان 

تحده در  م االتي ا از هر گونه وقوع درگيري ميان دو طرف ممانعت به عمل بياورد. براي نمونه،        

تحت امر   يسور انيشبه نظام يرياز درگخود را به منبج اعزام کرد تا  يروهاين 2017ماه مارس 

سال    کند يريجلوگ YPGبا  هيترک شور در  هاي مدافع خلق نيز واحدهاي  با يگان 2018. اين ک

شت  سوريه راه   گ شترک در مناطق تحت زعامت کردها در   Eden, 8)ست  اندازي نموده ازني م

November 2018 .) ــبات با کرده ــاله ايجاد توازن در مناس ــوريه و ترکيهدر مجموع، مس   اي س

 اي مهم براي دستگاه ديپلماسي آمريکا در جريان است.  همچنان در مقام مساله

کا را             بهره گاه کردها براي دولت آمري يک: جاي مات ــار و ديپل قام ابزار فشـ گيري از کردها در م

ميت  دولت ترامپ از اهتوان تنها در مقام ايفاي نقا پياده نظام آمريکا در نظر گرفت، بلکه        نمي

آن براي منافع ملي آمريکا به خوبي خبردار است، چرا که از سويي اين نيرو بهترين مبارز نيابتي  

براي آمريکا در مبارزه زميني عليه داعا اســت. و از ســوي ديگر نيز تنها نيرويي اســت که در 

ــور            ــور خود را در تحوالت آتي اين کشـ ــوريه براي آمريکا باقي مانده تا بتواند منافع کشـ سـ
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زده پيا برد. آمريکا از طريق همکاري با اين نيرو از هرگونه ايجاد چالا از سوي ترکيه   بحران

ــور در منطقه نيز مي ــالتواند بهرهعليه آمريکا و منافع اين کش هاي  برداري نمايد، چرا که در س

د کرد و در داده که منافع ترکيه را قرباني دوستي با آمريکا نخواه اخير، استامبول به آمريکا نشان  

پيماني بر سر   راستاي منافع ترکيه با کشورهاي مخالف و رقيب واشنگتن نيز طرح دوستي و هم    

 موضوعات کليدي خاورميانه و خصوصاً سوريه را خواهد ريخت.

 آفريني روسيه در بحران سوريه و رويكرد آمريكا در دولت ترامپ به آن نقش .3-2-4

ــيه با رو      ــوريه، روسـ ــوريه        از آغاز بحران سـ ــاد از آمريکا به سـ يکردي متفاوت و حتا متضـ

در مقايسه با آمريکا، از يک طرف، سوريه براي روسيه از    بايد توجه داشت که   نگريست. لذا مي

آمده در سوريه  اهميت راهبردي بسياري برخوردار است و از طرف ديگر روسيه از فرصت پيا

ستفاده مي  ست يابد  کند تا به برخي اهداف کالن تر خود که ا سوريه ندارند، د . لزوما ارتباطي با 

سيه از   سوريه از چند جه     اهداف رو شور در  ضور نظامي اين ک تواند مورد توجه قرار  ت ميح

روسيه منافع مهمي در سوريه به عنوان تنها کشور عرب متحد خود دارد و تصور  نخست،  گيرد؛

سد بايد در قدرت بماند. لذا  مي اقدام به مداخله نظامي در اين کشور  کند براي حفظ اين منافع ا

سد تغيير ده    سود ا سي        د. دوم، نمود تا موازنه را به  سا سيه اهميت ا ساله ديگري که براي رو م

سائل و نگراني      شه در م ست که ري سم مذهبي ا سيه دارد. دارد، مبارزه با راديکالي  هاي داخلي رو

تواند قدرت خود را ه ميچنين با حضـور نظامي خود در سـوريه ضـمن اينک   روسـيه هم  سـوم، 

اي  زني خود را در برابر رقباي منطقه  عنوان يک نيروي ثبات بخا افزايا دهد، قدرت چانه      به 

)ترکيه و عربستان( و بين المللي )غرب( تقويت کند و از موضع باالتري در مذاکرات برخوردار 

ست  پيام اين القاي کند،مي دنبال سوريه  در نظامي حضور  از روسيه  که . چهارمين هدفيشود    ا

ــيه که ــيه از (Hatamzadeh, December 2015)کند مي حمايت خود متحدان از روس . لذا روس

شتيباني         ست و به پ سد را بر هرگونه اقدام ديگر مرجح دان ستادن در کنار دولت ا همان زمان، اي

برد با مخالفان  المللي و سياسي از وي پرداخته و ارتا اين کشور را در ن   نظامي، ديلپماتيک، بين

سد و گروه  سوريه را مي   ا سالمي ياري نمود، تا حدي که بار ديگر  توان در ذيل هاي راديکال ا

ــتا؛ مهم ــور ديد. در همين راس ــياســت خارجي اقتدار دولت مرکزي اين کش ترين محورهاي س
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 ترامپ نسبت به بحران سوريه با تمرکز بر نقا روسيه عبارتند از:

ضر    شتن رويکرد  سوريه: در دوران باراک اوباما رئيس   کنار گذا سيه از  جمهور  ورت خروج رو

شده بود که مي       سيم  سوريه تر توان  سابق اياالت متحده آمريکا، اهداف بزرگي براي آمريکا در 

شور            ترين آنمهم سيه از ک سد و خروج رو شار ا سوي ب صب قدرت از  ضرورت ترک من ها را 

. بر خالف باراک اوباما دستگاه ديپلماسي آمريکا    (Schake, 16 Apr 2018)سوريه ارزيابي کرد  

ضرورت بي     در دوران ترامپ، کناره سد را در مقام يک  شار ا بديل و حياتي مورد لحاظ  گيري ب

ست.          سوريه نيز نايل آمده ا سيه در  ضور رو ست و به درکي از واقعيت قدرت و ح قرار نداده ا

هاي دوجانبه جهت حل يز همکاريدر نشست هلسينکي بر همکاري نظامي دو کشور و ن     يحت

ــت )دوچه   ــده اس ــوريه تاکيد ش (. از همين رو، ترامپ به خوبي از 16/07/2018وله، بحران س

داند، اين بحران چه به لحاظ سياسي    جايگاه و قدرت روسيه در بحران سوريه آگاه است و مي   

شيوه   سيه پايان نخواه ــــ ديپلماتيک، چه نظامي و به هر  د يافت. لذا ترامپ  اي ديگر، بدون رو

ــ ديپلماتيک براي حل بحران سوريه، عالوه     بر تالش دارد تا جهت نيل به يک توافق سياسي ــ

 لحاظ نمودن منافع روسيه در سوريه، بر سر همکاري با اين کشور نيز به نتيجه برسد.

ــ حزب اهلل(:    ــ دمشق ــ مساله ديگر براي ترامپ،   دور کردن روسيه از محور مقاومت )تهران ــ

گيري يک محور مقاومت از دل بحران ســوريه با حضــور دمشــق، تهران و جلوگيري از شــکل

ترين نشست مشترک دو کشور در دوران ترامپ به     مهماهلل ذيل چتر قدرت روسيه است.   حزب

معاون  نيزاوارز کتوريوگردد. اگرچه بازمي 1397نشـــســـت هلســـينکي در فنالند در تير ماه 

معتقد است که دولت ترامپ جايگاه روسيه در سوريه را هدف      هيس رو يدوما يدفاع ونيس يکم

 Islamic Republic News) است  هيدر مساله سور   هيکاها نقا روس وي هدف و ، قرار داده

Agency, 29 March 2018،)    هاي اخير روسيه به عنوان حامي   اما در اين نشست و در کل سال

شته و       شور دا ست باال را در نبرد اين ک سد، د سوريه غيرقابل حذف و   ا نقا و جايگاه آن در 

انکار است و ترامپ نيز از اين واقعيت آگاه است. لذا درک آقاي زاوارزين از نقشه آمريکا براي  

ــوريه، به دوران اوباما بازمي        ــيه در سـ گردد و چندان ارتباطي با دوران ترامپ ندارد. اما،        روسـ

سر نقا اير        سينکي، بر  ست هل ش ضوع کليدي در ن سوريه و تالش   مو ان و محور مقاومت در 
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ــيه مي ــت. ترامپ از روس ــوريه و براي پايان اين بحران بوده اس خواهد که با خروج ايران از س

شور       حزب سوريه را وادار به خروج از اين ک شور مهم در تحوالت  اهلل موافقت نموده و اين ک

مت با حضور دمشق، ايران    گري يک محور مقاوتا از شکل  (،Diamond, July 16, 2018)نمايد 

اهلل در منطقه ممانعت به عمل آيد. امري که رفتار و عملکرد روسيه نشاني از همراهي با   و حزب

پوشي  تواند از نقا ايران در تحوالت سوريه چشم  داند که نميآن نداشته و روسيه به خوبي مي  

 نمايد.  

سر پايان دادن به     سيه براي توافق بر  سوريه:  از زماني که ترامپ به  تالش براي اقناع رو بحران 

ساله       ست، يکي از م سيده ا ست جمهوري آمريکا ر سيه به بحران   ريا هاي مهم ميان آمريکا و رو

ــوريه باز مي   ــتقل و قطعي در   گردد. ترامپ همواره در بعد بين  سـ المللي از اعالم يک نظر مسـ

ترشدن بحران و تشديد  يدهخصوص نقا روسيه در سوريه و اقدامات آن پرهيز نموده تا از پيچ

صل از اين جنگ      ساني بارها اعالم نموده که فجايع حا سکو پرهيز نمايد، اما در بعد ان تنا با م

سيه را نيز خواهد گرفت. در   سيه بر    2018مي  2به گريبان رو ساي جمهوري آمريکا و رو ، رو

سي     سوريه و تالش براي نيل به يک توافق  سي با حضور دو   سر همکاري براي پايان به بحران  ا

چنين دو کشـــور در هم (.Afghan voice agency, 2 May 2018)کشـــور تاکيد نموده بودند 

ــاله که بحران ســوريه راه حل نظامي ندارد و اين بحران       ــت هلســينکي نيز بر اين مس نشــس

ــ ديپلماتيک و با همکاري روسيه و آمريکا پايان يابد تاکيد نموده       مي بايست از مسير سياسي ــ

نه راه    (.Deutsche Welle, 11/11/2017)ند  بود با        لذا ترامپ  يک را  مات ظامي که راه ديپل کار ن

 داند.مشارکت و همکاري با روسيه را عامل پايان بحران سوريه مي

 جايگاه ايران در بحران سوريه و رويكرد دولت ترامپ به آن  .4-2-4

 و اندبوده برخودار گرمي روابط از امروز تا ايران اسالمي  انقالب ابتداي همان از سوريه  و ايران

 Fulton, August) آيدمي حساب به ايران ايمنطقه شريک  و متحد ترينکليدي عنوان به سوريه 

ضات  شروع  اما(. 2011 ,15  دو روابط در دگرگوني براي را زمينه سوريه،  داخلي بحران و اعترا

ــد، ايمرحله وارد کشــور دو روابط. نمود فراهم کشــور  حفظ براي ايران تالش قالب در که ش

شار  سد  ب سط  سوريه  کنترل از ممانعت و ا سد،  مخالف نيروهاي تو ست    بنديصورت  قابل ا ا
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(Fulton, Holliday and Wyer, 2013.)    ستراتژيک سد به عنوان ا ترين متحد خود در ايران به ا

ن و حمايت اين کشور از  توان داليلي چند براي اهميت سوريه براي ايرا نگرد. ميخاورميانه مي

 اسد برشمرد:

دولت بعث سوريه به رياست حافظ اسد جز معدود کشورهايي بود که در طول جنگ     نخست؛  

قرار گرفت. دولت ســوريه  ايران تحميلي هشــت ســاله در کنار مردم و نظام تازه حيات يافته 

ــالمي ايرا  ــورهايي بود که انقالب اس ــتين کش ــميت همزمان با انقالب ايران از نخس ن را به رس

 . شناخت و لزوم اتحاد با انقالب اسالمي را براي قوام و قدرت امت اسالمي مطرح ساخت

  منطقه، کشورهاي اين از يک عنوان به سوريه و است ژئواستراتژيک منطقه يک آسيا  دوم؛ غرب

ــدمي راهبردي و مهم نقا داراي آن معادالت در ــوريه موقعيت. باش ــايگي دليل به س  با همس

س   را ممتازي و ويژه شرايط  مديترانه، درياي سواحل  به دسترسي   همچنين و عراق لبنان، رائيل،ا

 نگاه کننده تامين و اهلل حزب به ايران اتصــال حلقه ســوريه. اســت بخشــيده کشــور اين به

 (. Guli, April 12, 2016)فلسطين است  مساله به ايران اسالمي جمهوري ايدئولوژيک

سوريه يک     ساله  ست.    ترين موضوعات در رقابت منطقه ي از حياتيسوم؛ م ستان و ايران ا اي عرب

ســوريه کشــوري اســت که ايران خواهان بقاي اســد و نيروهاي تحت حمايت خود در قدرت  

هاي تحت  کار آوردن ســنياســت و عربســتان نيز در مقابل در تالش براي حذف اســد و روي

 (. Fisher, January 4, 2016)حمايت خود است 

ــت که حمايت اي ــکار اس ــار، از ايران ن نکته بر همه آش ــال 7 طول در بش  اين داخلي جنگ س

ست،  بوده برخودار او بقاي براي حياتي نقا از کشور،  شتر مي  ا شود و  حمايتي که هر لحظه بي

ــاوره  ــليحاتي، مش ــيعي و آموزش آنها  در قالب منابع مالي و حمايت تس اي، تدارک نيروهاي ش

شان مي  سوريه غافل      در اين ميان نبايد از اهميت هم .دهدخود را ن سر  سيه بر  کاري ايران و رو

شق  در هاديپلمات بود. ستند  باور براين دم ضور  ايران که ه  نموده تقويت را سوريه  در خود ح

ست  ست      در اين ميان با عميق(. Bozorgmehr, April 16, 2016) ا سوريه در آگ شدن بحران 

سوريه عليه پيا ، و تهديد ترکيه به مداخ2016  که دانندنمي بعيد هاي کردها، ناظرانرويله در 

 و ســوريه پرونده در اختالفات از باشــند مجبور که ببينند وضــعيتي در را خود ترکيه و ايران
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  موفق کردها عليه خود سياسي و امنيتي هايهماهنگي در بتوانند تا بگذرند اسد، بشار سرنوشت

سال  بينياين پيا .(irdiplomacy.ir, 22 August 2016:  1962419)شوند   به اين  2017ها از 

سته بر بيا از         سد توان صه ميداني جنگ ا ست از آب درآمد. در عر سرزمين     90سو در صد  در

هاي  ســوريه کنترل داشــته باشــد. در نتيجه ترکيه با نزديکي به ايران و روســيه و در نشــســت 

سوريه را در همکاري با اين دو  جانبه تالش دارد تا روندهاي ديپلماتيک برسه  اي اتمام بحران 

سوريه پيگيري نموده و در عين حال بتواند منافع نيروهاي         ضر در بحران  ستراتژيک حا شور ا ک

ــرانجام از هرگونه     ــکل حداقلي در ادلب حفظ نموده و س ــوريه را به ش ــته به خود در س وابس

 مل آورد.پيشروي کردها در سوريه با چراغ سبز روسيه، ممانعت به ع

ــگيري از تهديد ايران براي تل ــرائيل و پيش ــرائيل از اهميت  حفظ منافع اس آويو: حفظ منافع اس

دلي راهبردي براي آمريکا در دوران ترامپ برخوردار است. ترامپ به نسبت باراک اوباما، از هم  

ست خاورميانه          سيا ضع  ست و در موا سرائيل برخوردار ا صي با ا ، اي دولت خودو نزديکي خا

انديشـــد. آمريکا در دوران ترامپ از حمالت غيرقانوني و ناقض  همواره به منافع اين دولت مي

ستورالعمل  سوريه حمايت      هاي بيند ضع نيروهاي نزديک به ايران در  شور به موا المللي اين ک

ــوريه تهديد مي  ,Ensor)کند نموده و حتا خود آمريکا ايران را به اعمال موضــع عملياتي در س

22 AUGUST 2018 .) دلي ترامپ و اســرائيل در لذا بديهي اســت با اين ســطح از پيوند و هم

ــور به  ــوريه، اين کش ــرائيل در بحران  دوران کنوني و با توجه به بحران س منظور حفظ منافع اس

 سوريه، به مقابله با تهديدهاي ايران عليه اسرائيل اقدام کند.

شار بر سوريه و روسيه: دولت ترامپ تالش دارد     تالش براي خروج ايران از سوريه با اعمال  ف

ــرائيل و نيز به کرســي نشــاندن مواضــع ضــد ايراني خود که با اعمال     ــتاي منافع اس تا در راس

ــوريه نيز ايران را وادار به خروج از اين      تحريم هاي مجدد عليه تهران همراه بوده، در بحران سـ

ه ايران را از سوريه اخراج نموده تا زمينه براي  خواهد ککشور نمايد. آمريکا از روسيه و اسد مي

شود     شور فراهم  سيه نيز    چنان(.  Ensor, 22 August 2018)حل بحران اين ک که در بخا رو

سينکي مطرح شده است. حتا،            ساله از سوي دونالد ترامپ در نشست هل  ريوزگفته شد، اين م

ضا  کايخارجه آمر   2018اکتبر  10به تاريخ  «کايآمر يمل تيامن يبرا يهودي اديبن» يدر جمع اع
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ــورت» نيز گفته بود؛ ــور رانيا يروهايکه ن يدر ص ــوند، آمر هياز س به  يکمک چيه کايخارج نش

ــاز (. امري که 11/10/2018وله، )دويچه« کشــور در دوره بعد از جنگ نخواهد کرد نيا يبازس

شرايط کنوني ممکن        عملياتي سوريه در  صه رئال پالتيک  سد. در  به نظر نميشدن آن در عر ر

ــاله نفوذ     ارتباط، با اين امر حتي خروج ترامپ از برجام را مي     اي  منطقه توان در ارتباط با مسـ

شکل ترامپ ايران ارزيابي کرد.  ساله   يرانبا ا م سته ا  سالح م ست، ن يه صل    ي شکل ا   يبلکه م

از جنبا مقاومت     يت حما  يژهو به و  يرانا يرفتار منطقه ا   يران،با ا  يکا آمر حقيقت  ترامپ و در 

 (.Mossallanejad, 2017: 61) است يانه(در خاورم يکاآمر يکچالا نظم هژمون عنوان به)

سوريه:      تالش براي درهم ستن محور مقاومت و نفوذ آن در  و  سنده يعطوان نو يعبدالبارشک

شهور عرب  سنده کتاب   وميال يروزنامه را ريسردب ، روزنامه نگار م ست   « داعا»و نوي معتقد ا

و در اصل محور   حزب اهلل  و هيروس  ،رانيا دمشق، به سرعت به نفع محور   هياوضاع سور  »؛ که

  نهياز دست دادن ندارد و در زم  يبرا يزياست که چ  يمحور ني، امقاومت در حال تغيير است 

رو، وي معتقد است  از اين«. کسب کرده است ياديمقاومت و مبارزه به طرق مختلف، تجارب ز

ران ترامپ تالش دارد تا با توجه به منافع اسرائيل و نيز کمک اين کشور، به در که آمريکا در دو

ستن محور مقاومت به رهبري ايران اقدام نمايد    هم  (.Al-Kawthar TV, April 16, 2018)شک

ست  سوريه خود را به      هدفي که د ست. اما،  سوريه ا يابي به آن به معناي کاها نفوذ ايران در 

محور مقاومت دانســته و نيز به خوبي از ارزش اتکا به اين محور و ايران   انحاي مختلف وامدار

ست و مي  صورت در کنار وي خواهد ماند، چنان که     آگاه ا ست که در هر  شوري ا داند ايران ک

ســـال اخير ســـوريه نيز اين را اثبات نموده اســـت. اما ترامپ حاضـــر به پذيرش   7در جنگ 

ست، چرا که عالوه گيري ايران و محور مقاومت در قدرت بر احساس خطر براي منافع   منطقه ني

انه در مستقيم آمريکا در خاورميانه و نيز تهديد اسرائيل از سوي اين محور، نگران آينده خاورمي   

 دست تحول و سوريه آتي است.
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 سياست خارجي ترامپ نسبت به بحران سوريه و مالحظات امنيتي آن براي ايران .5

هاي  خارجي دولت آمريکا نسبت به سوريه، با توجه به ضديت ويژه او و مقام    رويکرد سياست  

ــفيد با ج.ا. ايران که در قالب اقداماتي همچون خروج از برجام و بازگرداندن    ــي کاخ س ــياس س

ــت، تهديداتي جدي را براي امنيت ملي ايجاد کرده که متعاقب آن نيز  تحريم ها قابل تحليل اسـ

ستا، مي       توان از الزاماتي بمي سخن به ميان آورد. در همين را ست خارجي تهران  سيا توان  راي 

 پنج سطح يا محور را مطرح نمود. 

اياالت متحده آمريکا در دوران    حفظ بســترهاي ارتباط ميان ايران، ترکيه و روســيه؛         .1-5

  اي دکتريناي به ســوريه داشــته و اين کشــور را در زمره مســائل خاورميانه ترامپ، توجه ويژه

سياست خارجي خود نسبت به اين منطقه قرار داده است. ترامپ تالش دارد تا فشار بر دولت       

هوا همچنان به ودوباماســد و روســيه، ايران را از ســوريه خارج کرده و ترکيه را به شــکل يک 

عنوان متحد استراتژيک غرب حفظ نمايد. اما، استراتژي ترامپ نسبت به بحران سوريه، با حل      

ست، چرا که منافع خود را در خطر       اين بحر سيه و ترکيه چندان موافق ني سوي ايران، رو ان از 

ــالمي مورد بهره  بيند و اين امر مي مي ــت به عنوان اهرمي براي جمهوري اسـ برداري قرار  بايسـ

 گيرد. 

به  2017به اين سو کليد خورده و در سال    2016جانبه ايران، ترکيه و روسيه از سال   محور سه 

ود رســيده اســت. اين محور با حضــور نيروهاي اصــلي غالب در بحران ســوريه، نقا   اوج خ

کند و از قدرت الزم براي تاثير مثبت  کليدي در تحوالت اين کشور و حل بحران آن را بازي مي

ــت. ترکيه و ايران دو بازيگر منطقه      بر روندهاي آتي و ارائه يک راه     اي  کار ديپلماتيک را داراسـ

ضر در ب   صلي حا سيه نيز نقا بازيگر کليدي خارج از منطقه را بازي     ا ستند، رو سوريه ه حران 

اي خاورميانه از ســال  کند که در تحوالت ســوريه دســت باال را دارد. مجموعه امنيتي منطقهمي

اي و روسيه به عنوان بازيگر اصلي خارج   نمايي اين دو قدرت منطقهبه اين سو با قدرت  2012

ــت. لذا   هاز مجموعه امنيتي منطق  ــيه در حال تکامل و تداوم اسـ اي خاورميانه با تمرکز بر روسـ

بايست تمرکز خود را بر ايجاد و حفظ بسترهاي الزم جهت توسعه روابط    جمهوري اسالمي مي 

ستامبول، تهران و       سه  شتر ا سبت به نزديکي هرچه بي سي و ترکي قرار دهد و ن جانبه ايراني، رو
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 نه و بحران سوريه  تالش نمايد.مسکو در مجموعه امنيتي خاورميا

طور کلي با بهجانبه ترکي، روســي و ايراني؛ تالش براي کشــاندن اروپا به بســتر ســه.2-5

ــت و هم               روي يک دوسـ به عنوان  پا  با ارو کا  گاه آمري کا، ن مپ در آمري مدن ترا مان  کار آ پي

هاي آمريکا،  ينهوچرا زير سوال رفته و از منظر رويکرد اقتصادي ترامپ جهت کاها هزچونبي

شور تالش دارد تا به دگرگوني در پيمان  ست بزند. از همين  اين ک هاي اياالت متحده و اروپا د

ساله تقبل هزينه  سوي اروپا، دگرگوني در پيمان رو م صادي آمريکا و  هاي امنيتي ناتو از  هاي اقت

شار به اروپا براي تحريم   سوي ترامپ به  اروپا، و نيز خروج آمريکا از پيمان برجام و ف ايران از 

ــايتي اروپايي    اروپا تحميل مي   ــعيت نارضـ ــود. از دل اين وضـ ها و تالش آنها براي ايجاد     شـ

ست. در اين       سازوکارهاي نوين که زمينه  شد، در حال ظهور ا ستگي به آمريکا با ساز کاها واب

ستا، اروپا به  سطه را ست و همين باعث  وا ساله برجام خواهان حمايت از ايران ا شده تا اين   ي م

توان اروپا را به عنوان  اتحاديه به مقابله با اقدامات آمريکا اقدام نمايد. از دل همين وضــعيت مي

يک نيروي درحال ظهور و منقد آمريکا به ميان حلقه کشـــورهاي خواهان حل بحران ســـوريه  

سه   ستر  شکل داده  جانبهوارد نمود. از همين رو، ب سيه و ترکيه  د، انعطاف الزم  اناي که ايران، رو

ضور قدرت  شورهاي     ها و نهادها فرامنطقهبراي ح سازمان ملل، اتحاديه اروپا و نيز ک اي، چون 

اين اتحاديه به شــکل واحد را داراســت. لذا جمهوري اســالمي در همياري با روســيه و ترکيه   

ضعيت کنو تواند با ايجاد زمينهمي ني که نگران  هايي که بتواند باعث همراهي اتحاديه اروپا در و

گرايي ترامپي است، اين اتحاديه را نيز به داخل بازي امنيتي خاورميانه و سوريه کشانده     از افراط

شتر آمريکا، زمينه را براي بدل  شوري حل       و عالوه بر انزواي بي سه ک سه جانبه و  شدن راهکار 

 د.المللي قوي فراهم نمايبحران سوريه به يک راهکار چهارجانبه و فراگير بين

آمريکا در استراتژي سياست خارجي    نزديكي به کردها با تمرکز بر اشتراکات فرهنگي؛   .3-5

در جنگ عراق، اتکاي زيادي به کردها نمود و از آن پس نيز کردها به عنوان   2003خود به سال 

يک شريک و متحد استراتژيک غرب مطرح شدند. با نگاه به بحران سوريه شاهديم که آمريکا        

ن ترامپ تالش دارد تا از اين متحدان قابل اعتماد و اتکا، اين بار در ســـوريه اســـتفاده  در دورا

تواند باعث به خطر افتادن منافع ايران در ســوريه شــود، لذا با توجه به اشــتراکات  نمايد که مي
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ــوريه، بهره   ــوريه براي ايران، امري       فرهنگي ايران و کردهاي سـ برداري از جايگاه کردهاي سـ

ــ ت. لذا نزديکي کردها به آمريکا، بنا به الزامات زماني بوده و ناشـــي از انتخاب  ضـــروري اسـ

ــت. چرا که آنها به خوبي از بي  ــميم جمعي آنها نيس بودن آمريکا در حمايت ارادهعقاليي و تص

ــيد که آمريکا کردها را       اي خود آگاهند و مي  پيمانان منطقه   قطعي از هم دانند روزي خواهد رسـ

ــالمي ايران با نزديکي به کردهاي          قرباني منافع    ــوريه نمايد. لذا جمهوري اسـ ملي خود در سـ

شتراکات فرهنگي با آنها، مي سوريه و بهره  تواند زمينه را براي کاها نفوذ آمريکا در گيري از ا

ت سوريه را  سوريه فراهم نموده و در کنار اين، بخا مهمي از نيروهاي اصلي حاضر در تحوال   

 کند.نيز به خود نزديک 

ــوريه؛  .4-5 ــتراتژيحمايت از روند ديپلماتيک در س هاي آمريکا در طول تاريخ،  يکي از اس

ــازمان ملل در حوزه    ــوعي  حمايت ظاهري از روندهاي ديپلماتيک تحت زعامت سـ هاي موضـ

ــت. آمريکا همواره اقدامات خود را بهره    مختلف و القاي آن به جامعه بين     گيري از المللي اسـ

وعيت بخشــيده اســت و اين اقدام در مورد بحران ســوريه نيز تا حدودي به ســازمان ملل مشــر

شم مي  ست در دوران ترامپ به   چ سيا شورهايي که اقتدار   عنوان حربهخورد. لذا اين  اي عليه ک

عنوان مثال، در مساله حمالت شيميايي    سازمان ملل را قبول نداشته باشند، به کار رفته است. به    

ــوريه، ترامپ از رژيم   ــازمان ملل براي توجيه حمله به پايگاه        هاي بين سـ هاي   المللي و نيز سـ

بايســت از اين نيروهاي وابســته به اســد اســتفاده نمود، از همين رو، جمهوري اســالمي نيز مي

گيري نموده و با وجود حفظ منافع ملي در بحران ســـوريه، اما از روندهاي  ها بهرهســـياســـت

يت نمايد. جمهوري اســالمي که از حاميان اصــلي اســد  ديپلماتيک موجود در ســوريه نيز حما

شد، حمايت مي سوريه و دولت وي را براي      با شاري و نيز نيرو براي دفاع از  ست هاي نظامي و م

ست که در بعد نظامي            سوريه ا شي از تحوالت  ست. اما اين تنها بخ شور فراهم نموده ا اين ک

خوردار است. اما، در بعد ديپلماتيک اگرچه  شود و از ضرورت الزم براي ايران نيز برپيگيري مي

ست    ش سه      هاي بينايران در ن ست  ش ضور فعال دارد و نيز در ن سي، ترکي و  المللي ح جانبه رو

ايران حاضر است، تالش نمايد تا از روند ديپلماتيک سوريه که از کانال سازمان ملل و فرستاده       

ــوريه مي ــازمان براي س ــتيز بينگذرد حمايت نمايد، تويژه اين س ــور را نيز به ا پرس المللي کش
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 عنوان نيرويي خواستار حل بحران سوريه نشان دهد. 

 تحليل و نتيجه گيري.6

ست مي     سوريه دوباره به د سوريه به مرور قدرت را در  شور بار    دولت  سبات اين ک گيرد و منا

سابحران،       سوريه کنوني و پ شت. اما،  سوريه خواهد گذ هيچ   ديگر از مجراي حکومت مرکزي 

ندارد، که از سويي يک فضاي سياسي ـ امنيتي با ثبات )هرچند    2011شباهتي با سوريه پيا از 

سترانده بود و از             سوريه گ سر  سرا شور( را در  سائل در مناطق مختلف ک سطوحي از م داراي 

سوريه مدرن در دوران پان     سته بود از دل  سالمت بيرون آمده و   سوي ديگر نيز توان سم به  عربي

شکل  به قد صلي در  سوريه زماني محور    دادن به نظم امنيت منطقهرتي ا شود.  اي خاروميانه بدل 

آمد، اما تحوالت کنوني  اصلي تحوالت خاورميانه در کنار ايران، ترکيه و عربستان به حساب مي   

شود. دولت ترامپ نيز        شور از چرخه قدرت و رقابت در خاورميانه حذف  شد تا اين ک باعث 

سوريه کنار آمده و     در رويکرد خود سوريه، اگرچه به تدريج با واقعيت ميداني در  به تحوالت 

خواهد  داند اسد قابل حذف نيست، اما از فرسايا اين کشور نيز به خوبي آگاه است، لذا ميمي

ــکل ــوريه براي ش دادن به نظم امنيتي خاورميانه با به انزواي  از مجراي تحوالت کنوني و آتي س

شاندن ايران در  ستفاده را نمايد.    دوران تحريم ک شنگتن از برجام حداکثر ا هاي پس از خروج وا

ــي جديد در   2003در اين نظم جديد، کردها که پس از  ــياسـ در عراق به عنوان يک نيروي سـ

خواه ديگر در آمريکا، اين  خاورميانه ظهور کرده بودند، اکنون و در دوران يک رئيس جمهوري     

ــوريه بار ديگر در  ــت آمريکا قرار گرفتهبار در س ــياس ــد ترامپ و نظر مياند. بهمرکزيت س رس

ــند تا متحدي قابل اعتماد هم ــکل   دولت او در تالش ــوريه ش چون کردها عراق را اين بار در س

 دهند، که بتواند حافظ منافع آمريکا در سوريه باشد.

سو       صلي و مهم در تحوالت  سه بازيگر ا سيه و ايران،  تا به  2012ريه از در کنار اين، ترکيه، رو

گيري نيروهاي ســـوريه  امروز هســـتند. اما، نقا آمريکا در تحوالت ســـوريه، از زمان شـــکل

تر شد، چرا که به حامي اصلي اين نيرو در سوريه بدل شد.      برجسته  2015دموکراتيک در سال  

ي  هاهر يک از اين نيروها در کنار منافع واحد سـياسـي يا کشـور خود، داراي يک سـري زمينه    

همکاري و تضــاد بر ســر بحران ســوريه هســتند، که عالوه بر نظم امنيتي ســوريه، نظم امنيتي   
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اي خاورميانه نيز حول آن شــکل گرفته اســت. ســوريه و ترکيه و ايران تالش دارند تا با  منطقه

کنارگذاشتن اختالفات به همديگر نزديک شده و بتوانند زمينه را براي حل بحران سوريه فراهم     

ستري       نماين ضرورت لحاظ نمودن جايگاه آمريکا، به ب ساله و نيز  ضادهاي آنها در اين م د، اما ت

ودوهواي آن بدل شده است. در اين ميان، به نظر    بامبراي شکاف ميان اين نيروها و يا بازي يک 

ــوريه   مي ــر به لحاظ نمودن منافع متقابلي براي همديگر در س ــيه حاض ــد که ترکيه و روس رس

ن نيز تالش دارد تا از نزديکي به روســيه و اســد براي پيگيري منافع خود اســتفاده  هســتند، ايرا

ــت. در کنار اين آمريکا نيز تالش دارد تا با        ــور نيز غيرقابل انکار اسـ نمايد، و جايگاه اين کشـ

سوريه         شور به  سهمي براي رويکرد اين ک سوريه،  ايجاد يک محور تعادل و توازن با ترکيه در 

ــود، اما    ــتانبول که به معناي تهديد منافع آمريکا در              قايل شـ از ايجاد منافع حداکثري براي اسـ

ي اين بحران را روندها همکاري و نمايد. آيندهنزديکي به کردها در ســـوريه اســـت، پرهيز مي

ــر در اين  اي و بينتنا کنوني، الزامات داخلي، منطقه  المللي و منافع هر يک از بازيگران حاضـ

المللي و ايران و ترکيه  زيگران قدرتمندي چون روسيه و آمريکا در سطح بين  بحران، خصوصا با  

ــطح منطقه ــت در مقام بازيگري مهم و در مجموع، ايران مي اي تعيين خواهند کرد.در سـ بايسـ

ستراتژيک در منطقه خاورميانه که بخشي از قدرت و نفوذ منطقه   شي   داراي مالحظات ا اي آن نا

شمندانه )ترکيبي از       از افزايا توانمندي محور سي هو ست، با در پيا گرفتن ديپلما مقاومت ا

سخت(، از پيا  شدن برنامه  قدرت نرم و قدرت  ست خارجي دونالد     رفتن و اجرايي  سيا هاي 

ترامپ رد منطقه خاورميانه با محوريت بحران ســوريه ممانعت به عمل بياورد. در اين راســتا،   

ــوري ــق و نيز حفظ حلقه  تالش ايران براي دور کردن کردهاي س ه و تزديک کردن آنان به دمش

ترين  هاي آســتانه کليد خورده، مهم همکاري مســکو، تهران و آنکارا که رد جريان نشــســت   

ساله بحران       سير مقابله با تهديدات  امنيتي ترامپ براي ايران در م ست که تهران در م راهبردي ا

 تواند اتخاذ نمايد.  سوريه مي

 . تشكر و قدرداني7

يسندگان کمال سپاسگذاري را از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيات تهران    نو

 و نيز گروه حقوق، علوم سياسي و الهيات دارند.
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