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Abstract 

Foreign policy decisions are often based on assumptions about foreign policy actors. 

Donald Trump's foreign policy in the Middle East was confused from the beginning! 

But what exactly was his foreign policy? Many critics see this confusion in the 

president not making the right decision. 

A simpler and more accurate explanation for the confusion is that Trump's foreign 

policy did not take on a name. The purpose of this study is to answer the main question 

of this article: How was the US foreign policy during the Trump presidency based on 

decision models? The authors hypothesize that US foreign policy under Trump was 

based on a combination of systematic elements, Trump personal characteristics, the 

influence of domestic issues, bureaucratic policies and personal connections, and 

"wrong political assumptions" in Trump's decisions. The research confirms the 

hypothesis of the authors of the article. The type of analysis in this research will be 

descriptive-analytical and the theoretical framework presented is based on decision 

theories. 

Keywords: Middle East, US foreign policy, Trump, foreign policy decision-making 

approach, Miley-psycho-social approach, bureaucratic policy approach 
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 یریگیمتصم یازمنظر مدل ها  انهیدر خاورم ،)ترامپ( کایآمرایاالت متحده  یخارج استیس

   1یوسفی میانجی عبدالرضا

  2حسین دهشیار

    3نوذر شفیعی

 4رحمت حاجی مینه

 چکیده       

صم ستیسدر  یریگمیت ض یخارج ا ساس فر ستیس گرانیمربوط به باز اتیاغلب بر ا . ردیگمیشکل  یخارج ا

ستیس سردرگمانهیدونالد ترامپ در خاورم یخارج ا ستیس قایبود ! اما دق ی، از ابتدا دچار او چه بود ؟  یخارج ا

 دانند. یم ورجمه سیرئ حیصح یریگمیرا در عدم تصم یسردرگم نیاز منتقدان ا یاریبس

س نیا یسردرگم یتر برا قیساده تر و دق یحیتوض ست که  به خود نگرفت. هدف از  یترامپ نام یخارج استیا

صل قیتحق نیا سوال ا سخ به  س نیا یپا ست که  ستیمقاله ا ستیمتحده در دوران ر االتیا یخارج ا  یجمهور ا

 االتیا یخارج استیکه س ستا نیا سندگانینو هیچگونه بوده است؟ فرض یریگمیتصم یهالمد هیترامپ  بر پا

 موضرروعات راتیتأثترامپ، یفرد یهایژگیو ک،یسررتماتیسرراز عناصررر یبیبر ترک یمتحده در دوران ترامپ مبتن

ترامپ بوده  یها یریگمیدر تصم "استیغلط س اتیفرض"و  یشخص یوندهایو پ کیبوروکرات یهاتاسیس،یداخل

 یلیتحل -یفیتوصرر قیتحق نیدر ا لی. نوع تحلدینما یم دییرا تا همقال سررندگانینو هیپژوهش فرضرر نیا جیاسررت.نتا

 باشد . یم یریگمیتصم یها یارائه شده بر اساس تئور یخواهد بود و چارچوب نظر

 ، رویکردگیری در سرریاسررت خارجیمتصررمیرویکرد  ،، ترامپآمریکا سرریاسررت خارجیخاورمیانه ،  واژگان: کلید

 رویکرد سیاست بروکراتیک مایلیو، اجتماعی-روانی
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 مقدمه 

 یرانا ترکیه، جز به  اکثریت که ، جمعیت نفر میلیون 450 حدود با کشرررور یک و سررری شرررامل خاورمیانه منطقه

. شود می املش را موریتانی و لیبی تونس، الجزایر، مراکش، یعنی افریقا، شمال کشورهای و هستند عرب ، واسرائیل

(D . Anderson, 2014:5) 

خود  م هژمونیک نظور استقرار نظو پیشنهاد داد که آمریکا به م توصیف دریادار ماهانتوسط خاورمیانه نخستین بار 

یایی قعیت جغرافمو (Ibid) در قبال آن طراحی نماید. یدیده و سررریاسرررت یگانه ا،خاورمیانه را منطقه واحدی 

 ه است. رار داداست بین الملل را تحت تاثیر خود قهایی به این منطقه داده که همواره سیخاورمیانه ،ویژگی

پذیر نمی  امکان گیری رهبران مبدون مراجعه مستقیم به تصمی  یک منطقهبررسی هر یک از تحوالت از سوی دیگر 

های خارجی تسیاس اجرایمطالعه تصمیم گیری در مورد سیاست خارجی به دنبال درک چگونگی تدوین و  باشد.

مدل ز ادولت ها است. این سیاست به عنوان یک سری از تصمیمات گرفته شده توسط بازیگران خاص با استفاده 

 می باشد. تصمیم گیری های 

-روانی ، 1تصررمیم گیری در سرریاسررت خارجیهای رویکرد مبانی نظری شررامل بخش اول در  ،مقاله  هدف از این

سرریاسررت پس از بیان تاریخچه کوتاه  ، دوم بخش در  .ارائه می شررود3سرریاسررت بروکراتیک   و 2  مایلیو اجتماعی

رویکرد تصمیم گیری در سیاست  وسیاست خارجی  یریگمیتصم یهامدل بررسیبه خارجی امریکا در خاورمیانه 

این  اصررلی سرروال .می پردازیم دسررت آوردهای این پژوهشدر مبحث نتیجه گیری به  وپرداخته ترامپ خارجی 

ست مقاله)) ست دوران در متحده ایاالت خارجی سیا صمیم  ترامپ جمهوری ریا  گیری چگونهبر پایه مدل های ت

ترکیبی از بر  مبتنی ترامپ دوران در متحده ایاالت خارجی که ، سرریاسررت اسررت این نویسررندگان فرضرریه ((اسررت؟

 یوندهایو پ کیبوروکرات یهاتاسی، س یداخلموضوعات  راتیتأث ی ترامپ ، فرد یها یژگیو،  کیستماتیعناصر س

ص صم یشخ ستترامپ  یها یریگمیدر ت ض نیا جینتا. ا روش . دینما یم دییرا تا همقال سندگانینو هیپژوهش فر

 گیری می باشد .تئوری های تصمیم اساس بر نظری چارچوب و بود خواهد تحلیلی-توصیفی مقاله این در تحقیق

 نظری  مبانی  1-  

ضیات گوناگون با محدودیتهایی  شرایط و مقت شور تحت  صمیمدر هر ک ستیم.)قوامدر فرایند ت  251 ،گیری مواجه ه

 . شت، وجود دا ویسیاست خارجی در  واختالف ترامپ ، سردرگمی ابتدای ریاست جمهوریاز  ( 92،

به  ویژگی های بخشررری . از آنجا که بر می گردد لیو تحل هیدر واحد تجز 5IRو  4FPA نیب از این  اختالف نظرها 

FPA ست "گریبر باز یمبتن دگاهید" کی شناخت فرد زهیانگ" یبر رو یادی، تمرکز ز ا  نهی( با هزیذهن دگاهی)د "یو 

س سطح کشور یالمللنیب ستمیس عملکردو  تی)به عنوان مثال ماه کیستماتیعوامل  می ( و عوامل منحصر به فرد در 

 (Mintz, 2010: 10) بررررررررررررررراشرررررررررررررررررد .

 نی، ب ی)مل ترگسررترده  یمنابع سرراختار ، بلکه سررتین ینخبگان دولت یفقط مربوط به تجربه درون یخارج اسررتیسرر

و  یخارج یگذار اسرررتیسررر یروند داخلخود را در   FPA. .(Beneš, 2011)هسرررت  زی( نیجهان یو حت یالملل

                                                           
 Foreign Policy Decision Making (FPDM) 1 

   (PSM)  Psycho-Social Milieu Approach 2 
Bureaucratic Politics Approach   (BP) 3            

 
foreign policy analysis 4 
international relations  5 
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س دولت یعملکرد داخل شتن عوامل  ست.  یلیتحل کردیرو کی، عنوان  کیستماتیو با کنار گذا در  ولیمحدود کرده ا

IR یب یخارج اسررتیسرر لیو تحل هیآنها با تجز یشررخصرر اتی. خصرروصررنمایند یرفتار م "یمنطق" یفرد گرانی، باز 

ستند.  شتر انتقاداتدر همین رابطه ، ارتباط ه که دولت  نها معتقدند؛آ. صورت می گیرد  یانگراواقع از   FPA هیعل بی

 یدولت ارائه م زهیمتفاوت از انگ ی، گزارشررر ییدر واقع گرا یشرررماریو مکاتب ب رندیگیم زهیها از مفهوم قدرت انگ

دهد ، اما  یارائه م "دولت محور"تصویر  کی FPA ست؟یکنند چ یدنبال م FPAدر  دولت هاکه  یا زهی. اما انگدهند

ضح از دولت ارائه ده یا هینظر ستهنتوان س یکل هینظر" کی FPA،  قتیدر حق .د نوا ستیدرباره   نیتدو "یخارج ا

ست کرده  یسع پردازان هیگنجد. نظر یموجود نم ینظر یها میبه طور منظم در پارادا FPAشود  یگفته م و  نکرده ا

صله بگ FPAاند از  صم برتمرکز محدود  رای، ز رندیفا صله شیو افزا یریگ میشخص در ت ، به  یکپلماتید یایبا دن فا

را  ییاز جمله واقع گرا IR یاتنظر  یها یکاسررت،  هادسررون .کند یم لیتبد "یعلم رفتار" کیرا به  IRهمان اندازه 

سته است پا IRو افزودند که حوزه برجسته   یچگونگ یرو بر FPA  تمرکز اماکند ،  ینیب شیجنگ سرد را پ انینتوان

 است.  یالملل نیب یها استیدر س رییتغ نیشتریکند که انسان منشأ رفتار و ب یاست و فرض م استیس جادیا ییو چرا

 

 (FPA)تحلیل سیاست خارجی 1-1 

س  استیس نییتب یبرا لیو تحل هیکشور به عنوان سطح تجز -به دولت  شتریب المللروابط بین یها یاز تئور یاریب

 "یدرون گروه ایفردی "،  یانسرران رندگانیگ میتصررم بر مطالعه  و پردازدمی  یخارج اسررتیرفتار سرر ای یخارج

است  یالملل نیو ب یخاص ، داخل یساختارها، گرانیمحصول باز یخارج استی، س گریمتمرکز است. به عبارت د

(Smith et al., 2008: 12).  صمیم گیران ،  دمی گویهادسون سئول ، خارجی ای یخواه داخل؛))ت  یرسم تیکه م

سخنان آنها م یندارند. تا زمان شود که اعمال و  شان داده  صم یکه ن س نیو از ا یریگ میتواند بر روند ت ستیرو   ا

ش شد ، آنها به تجز ریاز آن تأث ینا شته با ستیس لیو تحل هیدا ستند یگذار ا آنچه که گراهام  ای گرانی. باز((مرتبط ه

س "کنیباز"آن را  سونیآل شامل رئ تخوانده ا وزارت امور خارجه ، ارتش در پنتاگون  یهاتپلمایجمهور ، د سی، 

سرو ست یاطالعات یهاسی،  س ای ارانی، د شاوران  سیم س یا سی، احزاب  س یهاه، گرو یا سیاقدام  ، قدرتمند /  یا

رسانه ها و مطبوعات  یکنگره ، اعضا یها تهیاز کم یکی سیرئ ایمجلس سنا  تیمانند رهبر اکثر یافراد ، رگذاریتأث

می باشررند. کننده / اتاق فکر یالب ی/ شرررکت ها یداخل نفعیذ یصرراحب نظران از گروه ها ایو کارشررناسرران حوزه 

(Hudson, 2007: 4, 127–28). 

،  یاسیس"عوامل گذار هستند که شامل:سیاست خارجی عوامل مختلفی تاثیر گیری دردر فرایند تصمیماز سوی دیگر 

شناخت یفرهنگ صاد ی، روان شناخت یکیدئولوژی، ا یکی، تکنولوژ ی، جهان ی، منطقه ا ی، مل ی، اقت  یم  یو هنجار ی، 

  (Ripley, 1995: 89)شرررررررررررررررررونرررررررررررررررد . 

 

ست و از چند نظورهچند م حاتی، توض FPAدر  شده   یالمللنیو ب دولتی،  یفرد لیو تحل هیسطح تجز نیا مشتق 

 Neack et)هسررتند.  لگریبگذارند مورد توجه تحل ریتأث یریگ میکه بر روند تصررم یهمه آنها تا زمان رایاسررت ، ز

al., 1995: 11, 17). 

 ایکرد که آ قیشررد ، که در آن او تحق یمعرف "و جنگ دولتانسرران ، "در کتاب کنت والتز ،  سررطح سررهاین بحث در 

پرخاشررگر هسررتند؟( ، سررطح  عتاًیانسررانها طب ایداد )آ حیتوضرر یوجه در سررطح فرد نیتوان به بهتر یعلل جنگ را م
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شورها ب یبرخ ای)آدولت سا شتریاز ک ض نیریاز  ستند؟(  ادبه دنبال ت س ایه در  طیشرا ای)آ یالملل نیب ستمیساختار 

   (3-252: 98)والتز،کند که کشورها به جنگ بروند؟(  یم جابیا یالمللنیب ستمیس

 یداخل استی، س ی، عوامل روانشناخت یریگ میتصم ندیمربوط به فرآ "حاتیتوض" ای عمنابهمسو با موارد ذکر شده ، 

س یگروه ها راتی، تأث ینو مخالف ستیکوچک و  صم یها ی، همه تئور کیبوروکرات ا در مورد  یریگمیسطح خرد ت

، اندازه ،  یتیجمع یهایژگی، و ایجغرافشررامل . رندیگ یقرار م یفرد لیهسررتند که در سررطح تحل یخارج اسررتیسرر

 با  یمیارتباط مستق وبرشمرده شده است   کشور کیقدرت   یهایژگیاز و یاریو بس یو اقتصاد ینظام یها ییتوانا

 (Neack et al. 1995: 21) .داشته اند یخارج استیس یها نهیگز

سوی دیگر  صلی گرانیباز دولت ها  ،  لمللاسطح روابط بیندر از  ستند  ، اما در  ا صم نهیزم FPAه ها  یگیر میت

 یمنطق گریباز کیتوانند به عنوان  یکنند ، که نم یگروه عمل م کیبه عنوان  ای یاسررت ، به صررورت انفراد یانسرران

 . ستندین کسانیشوند و  یواحد طبقه بند

همه "مربوط به  یها نشیب رایاست ، ز "یچند رشته ا"و  ی، چند سطح "یچند وجه" FPA در  آنجا که فاکتورها از

  (224 : 95)دهقانی فیروزآبادی،. در بر داردرا  یو رفتار سازمان ی، جامعه شناس ی، مانند روانشناس "یفکر یرشته ها

سوی روابط بین ژهی، به و FPA، انتقادات مربوط به  ستدالل کرده اند که رد المللااز  سنجش  راتیهمه تأث یابی، ا )و 

 .است رممکنیغ یریگمیتصم یحت ای یخارج استیآنها( در مورد انتخاب س ریتأث

 (FPDM)گیری در سیاست خارجی متصمی کردیرو 1-2

صم گرانیخود باز یبر رو کردیرو نیتمرکز ا ست.  یریگمیو روند ت صم ا در مورد  قیشامل تحق یریگ میمطالعه ت

آنها  برای.  یریگمیآنها و ارتباطات در طول تصم یها زهی، انگ ریدرگ گرانیباز تیکننده بود: صالح نییسه عامل تع

صم ندیفرا لیو تحل هی، تجز که  یآن مقامات رامونیکننده اقدامات پ نییعوامل تع یسازمانده" یبرا ی، راه یریگمیت

در  یریگمیآنها متمرکز بر روند تصرررم کردیاز آنجا که رو .کند  یفراهم م "کردند یعمل م یاسررریجامعه سررر یبرا

شناخته  یخارج استیدر س یریگمیتصم کردی، به عنوان رو یخارج استیس جیبود ، برخالف نتا یخارج استیس

 (139:1389-133)اسنایدر،شد.

د. رفتارها شامل گرد یارائه م یخارج استیس یرفتارها به پاسخ  لیعنوان واحد تحل به یریگمیتصم یسازممفهو

 می باشد .  هاو استراتژیها  یریگمیها ، اقدامات ، عدم انفعال ، تصم هیانیاهداف ، ب

براساس آن خط  وگذاشته اند  ریتأثسیاست خارجی که بر روند  یمرا نشان ده یعوامل دیبااین فرایند ، مطالعه  یبرا

گذارد.  یم ریتأث "یو خارج یداخل یعوامل علّ"،  یریگمیدر تصم اساسا،شود.  ی)اظهارات و رفتارها( انجام م یمش

س نیا نییتع یاز راه ها یکی. س یلیدال یعوامل برر سط  ست که تو ستیا س ایانتخاب  یگذاران برا ا ستیرفتار   ا

  .(:Snyder et.al., 1962: 85–86)آنها را نشان دهد  یهاهزیتواند انگ یآن م لیدال رایشود ، ز یارائه م یخارج

آنها  یداخل طیو مح رندگانیگ میشود: تصم یم یتلق "جنبه دوگانه کیدر  یعمل"به عنوان  یریگ می، تصم نیبنابرا

 یتالش م رایدارد ، ز یچشررم انداز ذهن FPDM کردیدهد. رو یکه انتخاب آنها را شررکل ماسررت  یرونیو عوامل ب

سان س یکند درک ک ستیرا که در  سع ریدرگ یگذار ا ستند ، بفهمد و  ضعاین خود را از فیتعر»کند  یم یه   «تیو

 (Hollis and Smith, 1990: 144–45) ارائه دهد 

ستیس نییتب جهترا  یفرد گرانیاز محققان باز یرخب ساختار ایدانند  یمهم م  یخارج ا  تیرا در اولو یعوامل 

دنبال ادغام سررطوم مختلف  بهکنند و  یم بی، هر دو را ترک گرید ی. برخ.(Hill, 2003: 19–24) دهند  یقرار م
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ستند. رو لیتحل صم در راهمه عوامل  - FPDM کردیه ستیس در  یریگمیت  Smith) مرتبط می دانند یخارج ا

et al., 2008: 88 )رویکرد FPDM  سطح یچند وجه شته ا ی، چند  ست ی، چند ر  (Hudson ,2007: 165)ا

 شود. یمتمرکز است ، همانطور که توسط انسان ها انجام م یخارج استیس یریگ میبر تصم و

  PSM مایلیو اجتماعی-روانی رویکرد 1-3 

سط هارولد و دکریرو نیا سپروت  تو ستشده  ارائها ستیس ؛ا  -یروان طیتوان با مراجعه به مح یرا م یخارج ا

س یتی، موقع یروان یها طیمح ایها  نهی)زم یاجتماع سی،  صم یافراد( از یو اجتماع یا  دارندنقش  یریگمیکه در ت

 (Hill, 2003: 109–16)داد  حیتوض

شرررامل « ذهن» رایتمرکز دارد، ز رندگانیگ میذهن تصرررم یرو لگری، تحل PSM کردیرو یجنبه روانشرررناخت یبرا

سبک ، حافظه ، ملشها ، ارزشها ، اعتقادات ، نگرتیشخص ست. یو خودپندارگرایی یها ، تجارب ، عواطف ،   ا

(Powell et al., 1986: 206). .اتیخصرروصرر و  ویژگی هایدولت وسررای ر تیبحران موقعو جنگ  در زمان 

 ییجنبه جدا" یفرد یهایژگیو پیگیر و  یخاصرر یهاتاسرریسررچرا  نکهیکند. درک ا یم فایرا ا ینقش مهم  یفرد

 .(Smith et al., 2008: 20) ، اهمیت زیادی دارد.شوند یمحسوب م یریگمیدر روند تصم "ریناپذ

به  یبرا ماع"جن ماع یهایژگیو یدر مورد چگونگ کردیرواین  "یاجت ماع یها نهی)زم یو مل یاجت  ای یو مل یاجت

بر  طیچگونه مح نکهیکنند شکل دهد و ا یم تیدر آن فعال استگذارانیرا که س یطیتواند مح ی( میمل اتیخصوص

شامل فرهنگ ، درک نقش  هایژگیو نیا (Sprout and Sprout, 1965: 52, 205)گذارد  یم ریتأث استگذارانیس

 ,Smith et al. 2008: 23; Hill)اسررت  یو قدرت نظام یاسرریسرر ی، اقتصرراد ، نهادها ای، جغراف خی، تار یمل

2003: 117) 

 (BPرویکرد سیاست بروکراتیک ) 1-4

ارائه خاص  کیبوروکرات گریباز کی دگاهیاز د رویکرداین درک  مفاهیم دقیقی را برای  کوفیزل پیلیو ف سرررونیآل

سناد طبقه بندداده اند : اول :  شده ازدوم : شده ،  یا شر دولت )به عنوان مثال  مختلفمقامات  یسوخاطرات منت

می  توسط مقامات یاسیس ینامه ها،  ی، سخنران، مصاحبه  هیانیب شامل یسوابق عموم: ( سوم ترامپ ایاوباما دولت 

 یرسانه ا یهاهها ، مصاحب هیانیمختلف کنگره ، به همراه نظرات ، ب یها تهیکم یهایکنگره ، دادرس : چهارم. باشد

سیس شنهاداتیو پ ضا یا سبیتوانند منبع  یکنگره ، م یاع صم ریتأث در  لیاز تحل منا  کی یبرا یریگمیکنگره بر ت

در مورد  کیمقاالت آکادمهای مجازی ، رسررانه،  تمجال ،باشررند. سرررانجام ، روزنامه ها  یخارج اسررتیرفتار سرر

س ستیانتخاب  سان یخارج ا ستند ،  یکه دارا یتوسط محققان / روزنامه نگاران و ک شامل تخصص در موضوع ه

، فردی منجر به تصمیم گیری در سیاست خارجی می شود.  ضع  سازمانی امو بررسی تمامی.این رویکرد می باشد

و اقدامات دولت  ماتیتصم یرا برا کنانیو حرکت باز یرگذاریها ، تأث تیوقعم ،این بازیگران فرایند کنش بررسی 

 ( Allison and Zelikow, 1999: 296 )مرررررهرررررم مررررری بررررراشرررررررد .

  در خاورمیانه کایآمرسیاست خارجی   خچهیتار   -2

فعالیت را به خود جلب کرده اسررت. آمریکا ه اصررلی سرریاسررت خارجی خاورمیانه از زمان جنگ جهانی دوم توج

سیم  چندیندر خاورمیانه به  آمریکا سوم پس   1945 سال ؛ دوم از 1945سال  قبل از: می نماییم دوره مجزا تق ، و 

 .21و چهارم از ابتدای قرن   1990از 

 1945قبل از سال  آمریکاسیاست خارجی  2-1
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ستبیش از دوبه تجارت آمریکا با خاورمیانه آغاز  )یک  smyrna تجاری میانارتباطات .پیش بر می گردد سال  ی

س ستون درشهر با صوالت 1767سال  تانی در ترکیه( و بو شد، زمانی که مح به )به ویژه انجیر(  Smyrna شروع 

اولین قرارداد و تأسرریس 1811شررد. پس از آن، یک خانه بازرگانی آمریکایی در اسررمیرنا در سررال  صررادرآمریکا 

شد 1831مه  7ر د آمریکایی -عثمانی ضا  ستان، ماموریهای مذهبی آمریکاگروه .ام از های متعددی ت، به ویژه پروت

مدرنیزه آنها نسرربت به بلکه خیریه و پزشررکی نیز بود. ، را در خاورمیانه انجام دادند که نه تنها مذهبی  1820سررال 

سات شدن آموزش س سیس مو سال  مانند کالج رابرتی و پرورش در منطقه؛ تا ستان  1863در ترکیه در  ، کالج پروت

شگاه آمریکایی بیروت سال (AUB) سوریه بعدها به نام دان سال  1866 در  ستانبول در  و  1871 ، کالج زنان ا

  .(,1181974Howard-117,تأسیس شد ) 1919 دانشگاه آمریکایی قاهره در سال 

شی بود. تمنطقه خاورمیانه محدود به فعالیبا آمریکا گ جهانی اول ارتباط پیش از جن سیحی و آموز های تجاری، م

سطین،  صر، عراق، فل سقوط عثمانی در پایان جنگ جهانی اول کل منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر اروپا قرار داد. م

بریتانیا قرار داشتند، در حالی که کشورهای شمال آفریقا، لبنان و سوریه تحت فرمان قیمومیت تحت  اردنسودان و 

تحت نفوذ انگلیس قرار داشت. ایاالت متحده در طول و پس از جنگ جهانی اول فارس خلیج فرانسه بودند. منطقه 

. این موضرروع به ویژه در منطقه خاورمیانه به چشررم می تمایلی به حضررور نداشررتبه طور کلی در امور بین الملل 

ست خارجی ایاالت متحده بود  "طلب بودن انزوا"خورد، چرا که  سیا  دکترین(104 : 96هان،کاال).ویژگی مهمی از 

سون  ست برای یمفاهیمموجب تقویت ویل ست های اعراب برای د سیونالی سیار جذاب بودنا ستقالل ب این و  یابی به ا

در سررال دیری نپایید، ولی این موضرروع. نموددر سررال های پیش رو برای ملی گرایی عرب انگیزه فراهم می  ایده

 داده شرررد برای یهودیان در فلسرررطین  "خانه ملی"برای ایجاد چراغ سررربز ، اقدامات امریکا و انگلسرررتان ، 1917

، سالهمخالفت کرد. این م "فلسطین تاسیس" ، قطعنامه مشترک کنگره برای 1922در سال  (  191:  1388)منسفیلد،.

ضی خودادعاهای یهودیان را برای  سعه ارا  21در دو ماه بعد،. تقریبا نمودایید را ت از رود اردن به دریای مدیترانه تو

در فلسررطین  ، رئیس جمهور هاردینگ، قطعنامه مشررترک را برای تایید ایجاد یک میهن ملی یهودیان1922سررپتامبر 

، ارتباطات ها بودمنطقه خاورمیانه تحت نفوذ اروپایی  رغم اینکهیعلدر پی وقوع جنگ جهانی اول، .امضرررا کرد 

لحاظ ازآمریکا ،بین دو جنگ جهانیدوره .تطور پیوسررته افزایش یافآمریکا و بویژه شرررکت های نفتی با منطقه به 

سی صادی در منطقه ایجاد و شودیبه دخالت معالقمند  در امور خاورمیانه سیا شرکت  نمود.ارتباطات چندگانه اقت

یازات را های نفتی عدادی از امت کایی ت یت، در آمری یارایران، کو تان سرررعودی و بحرین دراخت ند. عربسررر داشرررت

(Pratt,1972. 516) 

 1945 از سرررررررال آمرررررریرررررکررررراسررررررریررررراسرررررررت خرررررارجررررری  2-2

شوروی آمریکادر پایان جنگ جهانی دوم،  ، 1940در اوایل دهه . بودندالمللی نبی ساختار نظام دو ابرقدرتتنها  و 

ناظران گزارش  1944در منطقه باقی بماند. با این حال، بهار سررال ظار داشررتند که بریتانیا در ابتدا انت روزولتدولت 

 سیاست شوروی در جهان عرب به منظور کاهش نفوذ بریتانیا در این منطقه و دستیابی به توازن قدرت است "دادند 

ستشوروی ن مواجهه با بریتانیا قادر به  اعالم نمود، وزارت امور خارجه 1945 سال. در" ست  آمریکاو  ی ممکن ا

را  تسهیل آزادی از دخالت و استثمار خارجی»و« مردم خاورمیانهیشرفت اقتصادی تقویت پ»باشد مسئولیت  مجبور

  Little) . ،2002،  .(120-119برعهده گیرد
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سط دهه  شورو با،  1950در اوا سترش  ، 1955در فوریه .شدبه دنبال یافتن متحدین  آمریکای در منطقه ، احتمال گ

توسررط و شررناخته  6عنوان سررازمان پیمان خاورمیانههمچنین به ، منجر به تشررکیل سررازمان پیمان بغداد آمریکاتالش 

، 1956 دکترین آیزنهاور در پاسخ به جنگ سوئز پس از ده سال ،.عراق، ترکیه، انگلیس، پاکستان و ایران تشکیل شد

شوروی  سال  درنفوذ  شد. پس از بحران  سم ایجاد  شورهای عربی و محدود کردن پان عربی ، اعضای پیمان 1958ک

سررازمان  نامبه  خارج شررد وآن ، عراق از1959بغداد، به جز عراق، مداخله آمریکا در لبنان را تأیید کردند. در سررال 

ادامه  1979تا سررال  آناز آمریکاو دفتر مرکزی آن از بغداد به آنکارا منتقل شررد. حمایت  یافتتغییر  7پیمان مرکزی

بعنوان متحدین امریکا در مقابله با شرروروی راکشررورهای ایران و عربسررتان  ،دکترین نیکسررون ،1960دهه  در.یافت

 .اعررررررررررررررررررررررررررالم نررررررررررررررررررررررررررمررررررررررررررررررررررررررود

مایل  ودارای منافع امنیتی حیاتی در خاورمیانه اسرررت آمریکا )) ؛ اعالم نمود 1980دکترین خود را در ژانویه کارتر

 (. Little,2002 , 119-120).باشده شرکای قابل اعتماد داشت،برای این منافع برای مبارزه  است

سرد،  ست که از زمان آغاز جنگ  ستراتژی و تاکتیک را برای مح آمریکاالزم به ذکر ا ست، ا سیا دود کردن چندین 

یان مکرده اسررت. محاصررره، تنش و بازدارندگی در  اجراگسررترش احتمالی شرروروی در جهان و منطقه خاورمیانه 

 سیاست های قابل توجه در طول جنگ سرد بود.

 

 1990ازسال  خاورمیانه  قبالدر  آمریکاسیاست خارجی  2-3

 دکترینجرج بوش )پدر( برای ترسیم دنیای پس از جنگ سرد . شوروی به پایان رسید ،  تهدید1990در اوایل دهه 

نام نظم نوین جهانی  به  عاقب آن  1990در اوت سرررال  مطرم نمود.8جدیدی را  عراق به کویت حمله نمود و مت

 )قطعنامه را علیه امریکا صادر نمود. 12آمریکا اقدام  عراق را محکوم وشورای امنیت نیز در محکومیت این اقدام ، 

unscr.1990) 

ه نیروهای باز سوی شورای امنیت تحت فصل هفتم شورا صادر و توسل  678، قطعنامه شماره  1990نوامبر   29در

متحدین پس  ، آمریکا به همراه 1991ژانویه  17ی جهت بیرون راندن عراق از کویت را صرررادر نمودو در روز نظام

الملل بر وابط بینین و چشم انداز ساختار رروز با نام عملیات طوفان صحرا کویت را آزاد نمود.این واقعه دکتر 40از

 پایه نظم نوین جهانی را تثبیت نمود.

 ..(سپتامبر، بهار عربی و. 11) 21از ابتدای قرن در قبال خاورمیانه  آمریکاسیاست خارجی  2-4

 د امریکا اسررتراتژی کالن مبارزه با،موجب گردی 2001سررپتامبر در سررال  11حادثه در ابتدای قرن بیسررت ویک ،

شیار سم را در پیش بگیرد.)ده سالم در واق ( 173 :1386تروری سم ومبارزه با  شتار ع از این تاریخ تروری های ک

موجب حمله به که مسرررتقیماً با منافع ملی و امنیت ملی آمریکا ارتباط پیدا نمود.این حادثه  جز مفاهیمی بود 9جمعی

 .   حمله نمودعراق  بههای کشتار جمعی در عراق ، آمریکا از سوی دیگر با ادعای وجود سالمافغانستان و

                                                           
6Middle East Treaty Organisation (METO) 
7 Central Treaty Organisation(CENTO) 
8  New world order 
9  of mass destruction weapons 
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سازی مورد ادعا سازی و ملت  سی  ضوعاتی همچون دموکرا ستای مو ست خارجی امریکا در ان زمان در را ی سیا

رشررد  برای را محیط مناسرربیامریکا دنبال می شررد. جرج بوش )پسررر( دولت های دیکتاتور در منطقه خاورمیانه 

ا را بیش از پیش عامل اساسی ، آمریک(افراط گرایی و تروریسم بعنوان دو 91:1384.)میرترابیبیان می نمودتروریسم 

 ( 1388به سمت توجه به ضرورت اصالحات در خاورمیانه سوق داد.)واعظی ، 

ا توجه به توسط شورای امنیت صادر شد و ب 1373و سپس  1368سپتامبر ، به فاصله یک روز قطعنامه  11پس از 

صورت پذیرفت. این قطعنامه ستان  سوی دها حمله نظامی به افغان ضاءناتو واز  صریح اع شورای  یگر با مخالفت 

مایت از ح -1، حمله به عراق صورت پذیرفت .دو ادعای آمریکا در این حمله برجسته بود ؛ 1381امنیت ، در سال 

 ت کشتار جمعی عراق.توان تسلیحا -2القاعده و رژیم طالبان در حمله به خاک آمریکا . 

ستان و عر سد حمله به خاک افغان ستپلتیکی و ژئواکونومیکی ژئواق ، عوامل به نظر می ر شته ا ست دا .از قبیل ؛ د

ستیابی به منافع نفتی عراق ، کنترل و ت سیه ، د سلط بر حوزه های پیرامون ایران ، نزدیکی به رو سیرهای ت سلط بر م

 انتقال انرژی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و نهادینه نمودن دکترین نظم نوین جهانی. 

ما  یه حفظ وضرررع موجواوبا پا یه توازن د و جلوگیری از ظهور هژمون منطقهدکترین خود را بر  پا وا اعالم قای بر 

ست خارجی ا سیا ستراتژی  ستانوباما در خاورمیانه ، ازجمله ؛ نمود.ا ضافی به افغان سال  اعزام نیروهای ا  2009در 

ست  سیا سرائیل ، صلح ا ست در روند  شک سرنگونی رژیم لیبی ،  سطین ، رویکرد منفعالنه  حمایت از  عدم  وو فل

ریکا در .اوباما نتوانسررت بیان روشررن و منسررجمی از منافع آمر عربی بوداسررتراتژی مناسررب در روند تحوالت بها

ضوعات حول مباحث ذیل دنبال گرد ستهپ -ید ؛ الفخاورمیانه ارائه نماید.این مو شه ه ایی ایران با یگیری حل مناق

نان از  -ایی جحفاظت از متحدان منطقه -الملل بجامعه بین های هز بین بردن شررربکا -نتقال آزاد انرژی دااطمی

ای در ت گسررتردهانتخاب ترامپ ، تغییرا پس از دوران اوباما و مبارزه با داعش .و در منطقه  تروریسررتی و افراطی 

ارجی ترامپ در سرریاسررت خارجی امریکا در منطقه صررورت پذیرفت ،در بحث بعدی ضررمن بررسرری سرریاسررت خ

 را  به منظور بررسی فرضیه پژوهش بررسی خواهیم نمود.وی گیری خاورمیانه ترامپ ، مدل های تصمیم

 سیاست خارجی ترامپ  در خاورمیانه 

 ی  کیاونجل -یپروتستان انیکه به جر« کارجنام محافظه»موسوم به  خواهیحزب جمهور یدونالد ترامپ از جنام سنت

دارد و  دیتأک کایآمر یخارج اسررتیبر سرر رگذاریتأث یبر عوامل داخل انیجر نیتعلق دارد. ا 10کایآمر یراسررت افراط

ستثناگرا ست ییکایآمر ییمعتقد به بازگشت به دوران عظمت گذشته و ا  رهبری نقش مخالف صراحت ترامپ به.ا

سخنرانی برای ترامپ در .( Haass, 2016)برد  سؤال زیر را آمریکا المللین بی تعهدات به وضوم و آمریکا جهانی

اعضررای کنگرآ آمریکا اظهار داشررت: )) ما از شرررکای خود در ناتو، خاورمیانه، و اقیانوس آرام، انتظار داریم نقشرری 

ستقیم و معنی دار، هم در  هزینه  تأمین برای خود عادالنۀ سهم پرداخت در هم و راهبردی و نظامی یهای همکارم

 .(whitehouse. 2017 )ند((بگیر برعهده ها،

 آمریکا سفارت انتقالترامپ بین المللی، جامعۀ و اسالم جهان کشورهای رهبران مخالفت علیرغم ،2017 دسامبر 6در

شوری اولین به این ترتیب و کرد تأیید را بیت المقدس  به ازتالویو سماً بیت که شد ک شلیم( المقدس ر به  را )اور

سرائیل پایتخت عنوان سخت گیرانه برای  ( Holland and Lubell,2017 )شناخت ا ترامپ رویکردی انتقادی و

. از قبیل : برنامه هسته ای ،برنامه مقابله شتتغییر سیاستهای آمریکا در منطقه و متمرکز ساختن آن بر تهدید ایران دا

امیان بنیادگرا می دریایی در خلیج فارس ،برنامه موشررک های بالسررتیک ،جنگ سررایبری وحمایت ایران از شرربه نظ

                                                           
10 (WASP) Saxon Protestant-White Anglo   
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برعلیه ایران را در  و فشار اقتصادی  اعمال تحریم های جدید باشد.به همین مناسبت ترامپ ضمن خروج از برجام ،

مسررئولیت خود به عربسررتان و تقویت موقعیت اسرررائیل در منطقه  آمریکا با واگذاری نقش و دسررتور کار  قرار داد.

وصرررلح میان  سرررعی در امنیتی کردن دوباره ایران  یرانی در منطقه ،وتالش این دو کشرررور در ایجاد محور ضرررد ا

 . استنموده  کشورهای منطقه با اسرائیل

 تصمیم گیریمدل های تحلیل سیاست خارجی ترامپ بر اساس الگوی 

صمیمدر ا ست خارجی ترامپ در خاورمیانه از ین مقاله در تحلیل مدل های ت سیا صورت ت 3گیری  رکیبی مدل به 

ر د( تحلیل سرریاسررت خارجی ی)و به طور کل بخش مبانی نظری کردیکه سرره رو یاز عناصررر یکیبهره می بریم ؛ 

 دریه اسناآنها )آنچ یهایژگی، و یفرد استگذارانیدرک س تی، اهم تاثیر می گذارددولت  کی یخارج استیس نییتب

 یها نهیک گزدر یکنند وجود دارد. برایم تیکه در آن فعال یا نهی( و زمدهینام "یعوامل انسررران"از آن به عنوان 

آنها  یرو که بر ،است  یو اجتماع یاز جمله روانشناخت ییرهایو متغ استگذارانیس ی، تمرکز بر رویخارج استیس

 .(Snyder et al, 1954: 36)گذارد یم ریتأث یخارج استیس ندیفرآ یدر ط

م اصررطال"یخارج اسررتیسرر یبحران ها لیدر تحل ندیسرراختار و فرآ"در مقاله خود با عنوان  یهان یج کیپاتر

 استیس انتخاب ای یریگ میتصم کیکه منجر به  یانجام شده توسط گروه فیرا به عنوان مراحل و وظا "ندیفرآ"

ست ست.در حال انجام ا صطالم  ، بیان نموده ا ساده ، ا ص یبه معنا "ندیفرآ"به زبان   یعنیست ، ا یریگ میمنحوه ت

 (Neack et sl.1995:106)اتخاذ شده است.  استیس لی، چگونه و به چه دل یگفت که چه زمان یچه کس

FPA ضح را برا یفیروش ک کی صم انیدر جر کهکرده  نییتع لگریکمک به تحل یوا ده رخ دا یزیچه چ یریگ میت

. (Hudson, 2007: 27, 57)کرده است  ییشناسا ،گذاشته اند ریتأث یخاص میکه بر تصم یعلّ یرهایاست و متغ

گذاران( ، و تاسرریسرر یها ادداشررتیها ،  هیانی، گفتارها ، ب مصرراحبه ها)مانند  یاقدامات رسررمروش مسررتلزم  نیا

ستی  نیهمچن ستیس رهدربای خارج گرانیبازبای ستیس ای یگذار ا س ا  نیز ااپس .ردیقرار گ یگذاران ، مورد برر

و تندگذاران گف اسرررتیآنچه سررر یابیارزو لیو تحل هی، تجز فیتوصررر یبرا یابزار ای یلیتحلمحقق از همان روش 

( به عنوان یگسررترده )روان های نهیزم .(Allison and Zelikow, 1999: 294–95) می نمایدنوشررتند اسررتفاده 

صم نهیزم صم طیمح ، یریگمیت صتاثیرگذار در  عواملاز مجموعه  یاتیعمل طیمح و رندگانیگمیت گیری میمفرایند ت

س ایدرک در  شد ریتف ست خارجی می با ست ، ز یذهن کردیرویک ،  FPDM کردیرو،  نیبنابرا.سیا  لگریتحل رایا

 میمگذاران تص استی، چگونه سگرید یبه عبارت ایخاص ، طیمح کیچگونه در  استگذارانیدهد که سمی  صیتشخ

 .(Sprout and Sprout, 1965: 48, 52-Zinnes, 1972: 210). کنند  فیتعر می نمایند را ، یریگ

ضع ی، بخشگریعبارت د به ض یذهن تیاز درک و ستگذارانیس یشخص یها یژگیو حیدر تو  ، اتادراک،ارزش ها ،ا

 استینابع سم ای رهایتواند متغیاز آن م یبخشو  نهفته روانی یها یژگیو و تی، شخص هویتیو  یاعتقاد یها ستمیس

  Neack et al. 2008: 19) .ردیگرا در بر یداخل راتیو تأث ی، درک نقش مل یفرهنگ یهامانند چشم انداز یخارج

) 

مورد  خاورمیانهدالیل دخالت امریکا در لیتحل یبرا یممفهو کردیرو کیبه عنوان 11 سررریاسرررت بروکراتیک کردیرواز 

ستفاده قرار م شه وام  " کایآمراول "شعار او  ". بود کایآمر دوبارهعظمت  یایاح ترامپ نشیب . ردیگ یا گرفته از اندی

و درخواست  سازمان های بین المللیسوء ظن به  و. مخالفت آن با تعهدات می باشد ) جکسونیسم( انهانزواطلب های

 یبار در مبارزات انتخابات نیاول یبرا "اول کایرآم"است. زبان  یخارج استینسبت به س یتر انهیگرا ینظر مل دیتجد
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ستیر سط هواداران دموکرات و ستمیدر قرن ب یجمهور ا سونیتو سال  ل شد 1916در   کند دیتا تأک ،به کار گرفته 

به   1920در سررال  نگیهارد . (Fox News, 2003 )اول دور نگه داشررته اسررت.  یمتحده را از جنگ جهان االتیا

 "شرررود. یدر خانه آغاز م هیریامور خ نیو همچن تی. امنکند  یفکر م کایبه آمر اول"که  اعالم نمود ها  ییکایآمر

Harding, 1920, 81)) 

 کایآمر خیاردر ت قیعم یها شهیبا ر یخارج استیسنت س کی، به  2016در سال  "آمریکا  اول "شعار  یانبترامپ با 

 دوم ، یخواه از زمان جنگ جهان یدموکرات و جمهور انجمهور سیرئ ، در تقابل با تک تک ویمتوسرررل شرررد. 

 .نمودرا رد آمریکا  یالملل نیب برالیل رویکرد

. ترامپ بود یضرور کایبزرگ کردن آمر یبرا کایاقتصاد آمر یای. احبوداقتصاد  آن نظم ،  هیترامپ عل مهم ترین عامل

بی فایده  یمتحده ، نه تنها از جانب دشمنانش ، بلکه از همه مهمتر از دوستانش ، معامله ا االتیکه ا بودمتقاعد شده 

همین و  از نو بسرررترا  13آرام  انوسیاق و توافقنامه12 یشرررمال یکایتوافقنامه تجارت آزاد آمر ویدهد. یرا انجام م

، او گرفته اسررتعهده  بر نیچبه صررورت جدی تر با  و رویکرد را با متحدین خود در اروپا و خاورمیانه دنبال نمود

 (James H. Nolt.2016) نمود.  یمصنوعبه صورت ارز خود  داشتنپایین نگه ارز و  یرا متهم به دستکارچین 

قش بر ن داخلی خود مبنی ، امریکا به لحاظ رویکرد شرررتسرررازمانی اشررراره داترامپ دقیقا به مدل رویکرد رویکرد 

 جادیا یالمللنینظم ب جادیا یرا برا یو فرصت تیکشور مسئول نیسابقه ا یقدرت بو مسئوالنه در مدیریت نظم جهانی 

ساس فرایند نیا . نمود صاد تیحاکم ، بر ا شکوفا نانیبه منظور اطم یقانون و باز بودن اقت الملل و نیت بتجار ییاز 

سر جهان و پا 60از  شیب رشیپذ سرا ستگرفتقرار تیحماکشور مورد  65در  کایآمر ینظام یها گاهیکشور در   . ه ا

(John A. Thompson,2017) 
سوی دیگر از منظر  صوص نقش امریکا ترامپ فردی ستدالل ا ، PSM مایلیو اجتماعی-روانی رویکرداز  ر نظم ددر خ

ست: این  در جهانی شده ا ستمدارانیسبه  ایدن))کلمات خالصه  شت رایخندد ، ز یم کایآمر ا که خودمان  ییها یما از ک

ها ،  ینند. ژاپنک یکه کمک نم ینیمتحد یبرا . میکن یحمل متهیه و  نداریمرا که الزم  ی، نفت میکن یمحافظت م میندار

سطهنگفت دفاع از خود  یها نهیبدون توجه به هز صاد قو کی، کایآمر تو سابقه  یبو پر جنب و جوش با مازاد  یاقت

 (politico.magazine,2016) .((است کایآمر یضعف اقتصاد نیا جهینت«کرده اند.  جادیا

سال  ق هزینه نمودیم عرادر پول همه این ما، در مصاحبه با اورلی عاملی در فاکس نیوز بیان نمود؛ )) 2011ترامپ در 

 در نجها ) :دخالت نظامی در عراق معتقد اسررت  ترامپ در خصرروص(  (Foxnews,2011 آنها از ما  متنفرنذ((. و

 (2011,.مایدن دریافت  عراق نفت از را خود های هزینه آمریکا که است آن خواستار وی. (( است ما به خندیدن حال

CNN) 

 شهیکه هم یزی، چ نمودبرقرار  یمیارتباط مستق یو افول داخل یضعف خارج نیبروانی بارها  داز بعد رویکر ترامپ

ش ست یبخ شت یکاهش مراقبت ها یتالش برا لیدل"کند:  یادعا م یو .از اعتقادات او بوده ا ست که  نی، ا یبهدا ا

ما  "ه اسررت ک نیا یکند که علت بدبخت یاو اسررتدالل م "از مشرراغل ما را به سرررقت ببرد. یاریقصررد دارد بسرر نیچ

 .رهبر بزرگ اسرررت کیتوسرررط ، یاراده مل انیکند ، راه حل در ب یترامپ اسرررتدالل م ".میدار یفیضرررع یرهبر

Politico,2020)) 

                                                           
12North American Free Trade Agreement     

13 Trans-Pacific Partnership 
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 استیس نسبت به یقابل توجهتفاوت  نهیموضع ترامپ  در هر زم ، گیری در سیاست خارجیمتصمی از منظر رویکرد 

دوم وجود داشررته اسررت ، را  یجنگ جهان انیمتحده از پا االتیا یخارج یها اسررتیاجماع دو حزب که در سرر یها

 دهد. . ینشان م

در  "دمذاکره مجد"، و یا از آن خارج شرررد  گرفت دهیناد ایبه طور جدی را  یالملل نیب تیحاکم ینهادها ،ترامپ 

جریان شیوع کرونا  نموده و دررا رها  با چین یگذار هیو سرما یتجارتروابط  و یشمال کیتجارت آزاد آتالنت نهیزم

 . نمود  وسپس امریکا را از ان خارجبودجه سازمان بهداشت جهانی را قطع 

شیوع کروناو یداخل یامدهایکه به پ شتنددا لیترامپ ،  تماین منتقد شاره  ینژاد یتنش ها شیافزاو ی در دوران  ا

 تیماهاما .  بودقرار گرفته  یستیپوپول ییدر معرض خطر ابتال به نوع اقتدارگرا یبه طور جد کای،  جامعه آمرنمایند

س سا ست که ترامپ در کار یمتحده به گونه ا االتیا یقانون ا ست یکه م یا شد.  خوا در خانه انجام دهد محدود 

 و ماهیت عمومی هویتی امریکائیان.رسانه ها  مجموعهتوسط کنگره ، توسط دادگاه ها و هم 
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 نتیجه گیری

صممدل  ساختن  یایبلکه جو . توجه ندارد یکیزیو متاف یانتزاع یبه دولت ها به عنوان موجودات یریگ میت شن  رو

 درینااس دهند. همانگونه که  یحکومت ها شکل م یاست که عمال ً به خط مش یمشخص رندهیگ میرفتار افراد تصم

 رندگانیگ میتصررمو دولت  باما مترداف  یاسرراسرر یروش شررناخت یها نهیاز جمله گز» مطرم سرراخته اند بروک ، 

سم سان یعنیدولت،  یر شان از هر ح یک ست که اقدامات آمرانه  شناخته م ثیا همان  آنهاشود . ی، اقدامات دولت 

کل  یادراک طیمح کیدر داخل  رانیگ میفرض بر آن اسررت که تصررم کنند. یدولت عمل م اماسررت که به ن یکسرران

س یعمل م شتمل بر  سیس ستمیکنند که م شان و ن یمل یا س زیخود و  یداخل طیمح کی یعنی، یالملل نیب ستمیکل 

 ((Snyder, R.C., Bruck,2002 .است یخارج طیمح کی

 دریاسنا.گذارند می تأثیر المللبین درروابط تعامل به دادن شکل با ، گروهی یا انفرادی صورت به ، گیرندگان تصمیم

 یفشررار برا ای تیّها از نظر فور تیداند. موقع یتر م افتهی، سررازمان  گرید یها را نسرربت به برخ تیاز موقع یبرخ

س زیاتخاذ عمل ن سئله ا کی یمتفاوتند.تلق اریب سئله به عنوان م س یم سیعمدتا  صاد ،یا  ای یاجتماع ،ینظام ،یاقت

خواهد داشرررت.  یحیتلو یریتأث .ا حل کتدرآن  دیبا گونهو چ یامر که چه کسررر نیبر ا یدر حالت عاد یفرهنگ

 متفاوت فعالند از دل آراء  یخارج تیموقع کیکه در  یمختلف یروهایو ن شاتیاز گرا حیصح  یابیبه ارز یابیدست

 استیس یریگمی، تصم لیدل نیدشوار است ) و به هم گرانی، محققان ، روزنامه نگاران و د یحرفه ا یها پلماتید

 است(. یداخل یریگ میتر از تصم دهیچیپ یخارج

گیری سیاست خارجی ترامپ به این شکل مختلف در این پژوهش رویکرد تصمیمدر نتیجه طبق بررسی مدل های 

 مررررررررررررتصررررررررررررررور مرررررررررررری برررررررررررراشررررررررررررررد :

ست خارجی ترامپ  سیا صمیم گیری  شخصیتی ستون ت شه های   نیاول رایز،   بود یا همان رویکرد مایلیوبر پایه ری

 یوندیبازگرداند ، پ یداخل استیرا به سآمریکا  یخارج استیسوی . است  سمی، پوپول یو یخارج استیستون س

س انیرفته بود. از زمان پا نیاز ب یا ندهیبه طور فزا ریاخ یکه در دهه ها سرد ،  ستیجنگ  جدا  -آمریکا  یخارج ا

مردم  تیاکثر یبانیبه ندرت پشررت -سررپتامبر  11به حمالت  یتهاجم واکنشاز  تیدر حما یوطن پرسررت شیاز افزا

 شده اند.  ینخبگان طراح یها یند ، اما در عوض متناسب با نگرانشته ارا دامتوسط 

د ) رویکرباشدامریکا می  ضعف نقطه اکنون  لیبرال انترناسیونالیسم که بود این ترامپ دکترین دوم ستون رو این از

صمیم ست خارجی  (ت سیا ست  تحمیل آمریکا به را خود هزینه باالترین و  گیری در  شترین و نموده ا  به را مزایا بی

شنگتن درک عدم. کنند می اعطا هستند امریکا هژمونی و نفوذ کشیدن چالش به دنبال به که رشد به رو قدرتهای  وا

 است. نموده امریکا تحمیلبر  را عظیمی های هزینه حقیقت این از

 

آمریکا  ملی منافع خاطر به بلکه ،اهداف  خاطر به این رویکرد نه،  اسررت سررازگاری ترامپ دکترین سرروم سررتون

شود.ترامپ سطح بین المللی دنبال نماید را سازی جهانی" که نبود این دنبال به پیگیری می  ست ".در   خارجی سیا

صیف گرایی ملی توان می را وی ستاد که کند می تأکید ترامپ. کرد تو  راه ترین مطمئن ، منافع امریکا اره بدر گیای

 ) رویکرد بروکراتیک(..است آن امنیت تأمین برای

موضرروعات  راتیتأث ی ترامپ ، فرد یها یژگیو،  کیسررتماتیعناصررر سرر وبا تائید فرضرریه این پژوهش در مجموع

س یداخل ستی،  صم اتیفرضو  یشخص یوندهایو پ کیبوروکرات یها ا  گذار ریترامپ تأث یها یریگ میغلط در ت

سررال گذشررته چه  20در طول خاورمیانهمتحده در مورد  االتیا یاسررتهایدهند که سرر یم حیتوضرر رهایمتغ نی. ا بود
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( در افغانسررتان 2003)و در عراق در 2001سررال  خردر اوا کایچرا آمر -را به وجود آورده اسررت  یاشررکال مختلف

شتند چرا  2017دهه بعد چرا در سال  کیمداخله کرد ؟  و چرا  ندبه ماندن گرفت میتصمکه قصد خروج از منطقه دا

را ( هیسوردرکشور )و همه سربازان  نیرا از ا ییکایاز سربازان آمر یمیگرفت ن میترامپ تصم 2019سال  لیدر اوا

 . نمایدخارج 

   یمتا بتوان به دنبال آن بودیم   یلیتحل یبه عنوان چارچوب ها FPA یکردهایرو بررسرری ما ضررمن پژوهش نیادر 

 حیتوض ، ساختارها ، گرانی، مانند باز FPAدر  یدیکل می. مفاهنماییم لیرا تحلترامپ در خاورمیانه  یخارج استیس

 یریگ میدر تصم - BP یکردهایو رو FPDM  ،PSM یعنی - یریگ میتصم کردیسه رو  پژوهشدر این . شدداده 

نه دولت ترامپ  یها یا فاده قرار گرفدر خاورم  به  هینظر کیبه عنوان  FPA،  نی. عالوه بر اته شررردمورد اسرررت

شگران ستیس کیکه چرا و چگونه  ابندیدهد تا در یامکان را م نیا پژوه در  تیخاص به محض مواجهه با واقع ا

ست. چنا ایموفق  خاورمیانه شده ا ست نتواند به  ییمانند واقع گرا IR یها یکه تئور یزیموفق    کیعنوان ممکن ا

به عنوان  FPAکاربرد هر چند  .نماید  ما را یاریدر مرحله اجرا  ماتیتصررم لیو تحل هیتجز یالزم برا تحلیلی ابزار

 نخواهد بود.ساده  یخارجسیاست  تصمیم گیری دراز  یآگاه یبرا یلیچارچوب تحل کی
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