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 بسمه تعالي
 نکات برجسته 

 

  ترامپ دولت خارجی سیاست گیری جهت اساس «گرایی واقع و انزواگرایی» *

 های جدید بین المللیو ظهور قدرت کاهش توان آمریکا برای مداخله در تحوالت بین المللی *

 آمریکا ایمنطقه متحدان به امور واگذاریو  «ای منطقه قوای توازن» اتخاذ سیاست  *

 پرهیز از وقوع جنگ جدید در منطقه غرب آسیا *

 ابرای آمریک« پاسیفیک»و الویت یافتن منطقه  در سیاست خارجی آمریکا «غرب آسیا»کاهش جایگاه و اهمیت منطقه  *
 

 

 مقدمه 

آمريکايي نشان داد و آن کاهش قدرت آمريکا براي استمرار ميالدي واقعيت جديدي را به دولتمردان  2008بحران مالي سال 

نشانه هاي متعددي مبني بر پشت سر گذاشتن بحران مالي در  2014هژموني اش در نظام بين الملل بود.با وجوديکه پس از سال 

همين  هبالت جهاني را ندارد.آمريکا ظهور کرد اما واشنگتن دريافته بود که ديگر توان تحمل هزينه هاي سنگين براي مداخله در تحو

« پاسيفيک»با الويت بندي مجدد مناطق مهم راهبردي براي آمريکا، توجه ويژه خود را به حوزه دليل تصميم گيران آمريکايي

 اهميت کمتري در سياست خارجي آمريکا پيدا کرد.« غرب آسيا»معطوف کردند و منطقه 

يکي ي خود در منطقه غرب آسيا را از طريق متحدان منطقه اي خود پيش برد.هادر سالهاي اخير آمريکا تالش کرده است سياست

 از مهمترين داليل کاهش اهميت غرب آسيا از سوي آمريکا ظهور بازيگران جديدي بود که آشکارا قدرت آمريکا را به چالش کشيدند.

 ن اقتصادي کافي براي مقابلهند و آمريکا که تواروسيه و چين دو کشوري بودند که عمال به مداخله در حوزه نفوذ آمريکا روي آورد

وذ چين و روسيه را نداشت بناچار حضور اين بازيگران جديد را به خصوص در غرب آسيا،آفريقا و آمريکاي التين پذيرفت.امروزه با نف

نه وسيعي از منطقه غرب آسيا شاهد حضور قدرتهاي متعددي است.حضور نظامي روسيه در سوريه،حضور اقتصادي چين در په

اقتصادي،نظامي و امنيتي کشورهاي فرانسه و انگليس در حاشيه جنوبي خليج فارس نشان مي دهد ديگر آمريکا غرب آسيا و حضور 

 تنها قدرت تعيين کننده در منطقه نمي باشد.

اش تامين ايمتحدان منطقههاي اخير آمريکا با پرهيز از مداخله مستقيم در غرب آسيا تالش کرد منافع خود را از طريق در سال

سياستي که نتيجه ملموسي براي آمريکا نداشته و کشورهاي عرب مرتجع منطقه با وجود پرداخت صدها ميليارد دالر پول به  کند.

يا هاي منطقه غرب آسو آمريکا و متحدانش در هيچ يک از بحران اندشده روروبه ديپلماتيک و سياسي ابهام با ترامپ دورة در آمريکا

 نتوانسته اند ابتکار عمل را در دست بگيرند.
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 سياست خارجي در آمريکاي دوره ترامپ 

 مطرح «کاالهان پاتريک» توسط که است «آمريکا جهاني نقش هاي نظريه» آمريکا خارجي سياست تحليل در جامع نظريات از يکي

 درگيرشدن سطح به نسبت آمريکا مختلف هاي دولت نگاه نوع همچون مفاهيم محوري طرح با نظريه اين در کاالهان .است شده

 نظامي ،رهبري نقش ملي، منافع قدرت، شدن، جهاني گرايي، جانبه يک و گرايي چندجانبه جغرافيايي، ۀ گستر الملل، امور بين در

 : از اند عبارت آمريکا مي پردازد که خارجي هاي سياست منطق معرفي به اخالقي تعهدات و گرايي مداخله گرايي،

 
 درعرصه کشور اين خارجي سياست راهبرد يا متحده اياالت براي مناسب و جهاني نقش گانه تصور شش هايمنطق اين از هريک

 گفتمان با متناسب و دهندمي ارائه آمريکا خارجي راهبرد سياست هاي بايسته از تفسيري ها، منطق ترتيب اين به است. المللبين

 .شوندمي متحولجمهور  رئيس هر خارجي سياست

 تشکيل را ترامپ دولت خارجي سياست هايگيرياساس جهت«انزواگرایی و واقع گرایی» منطق دو حاضر، فرضيه مقاله به باتوجه

 .دهندمي
 

تعهدات  از باید متحده ایاالت که است معتقد انزواگرایی منطق المللی است. بین امور در درگیرشدن از پرهیز معنی به ،«انزواطلبی» اصطالح 

 نیستند یکسان گرایی جانبه یک و نرسد.انزواگرایی آسیب داخل در اش حکومتی نظام و جامعه اقتصاد، به تا کند پرهیز بیرونی دردسرساز

 اسباتمح» به ای اندازه تا دو که هر است این در گرایی جانبه یک و انزواگرایی عمیق ارتباط درواقع یکدیگر دارند. با تنگاتنگی رابطه اما

 چیزهای بیشتری ها آن زیرا دارند تمایل گرایی چندجانبه به کمتر بزرگ های قدرت شوند. می مربوط «ملی امنیت و منافع ٔەدربار ابزاری

 و کنند. حمایت کنندگان سوءاستفاده از شوند مجبور می یا شود می محدود ها آن عمل آزادی اینکه ازجمله دارند. دادن ازدست برای

 سعی منطق این طورکلی به دهند. ادامه خود پیشرفت به توانند می تنهایی غالبا به دارند زیرا آوردن دست به کمی برای چیزهای درمقابل

 امور در آمریکا دولت و دارد دنبال به زیادی های هزینه و خطرات و است آمریکا غیرضروری خارجی سیاست تعهدات که دهد نشان کند می

 رگونهه قطع معنای اشتباها به و شود نمی درک درستی جهت،معموال انزوا گرایی به این از کند. عمل گزینشی صورت به بایدالمللی  بین

 انزواگرایی بترتی این به کند. تأمین را موردنظر منافع تواند شود.قطع رابطه کامل با جهان حتی اگر ممکن باشد نمی می تلقی خارج با ارتباط

 1.خارج تا شود می داخل به بیشتری توجه رویکرد این در بلکه نیست، انفعال معنای به هرگز

 

                                                           
 دوره عمومي، گذاريسياست راهبردي مطالعات فصلنامه ،«گراييواقعـ  نوانزواگرايي هيبريد: ترامپ خارجي سياست راهبرد»سحر، براتي، علي، اميدي، سعيد، زاده، سليمانـ 1
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 گرایی واقع منطق .شود حفظ باید هر شرایطی تحت که است ملی ارزش ترین مهم و ترین عالی ملی امنیت ،«گرایی واقع» منطق با متناسب

 حفظ للالم بین نظام آنارشیک ساختار در ملی امنیت از حمایت برای را اش نظامی ویژه قدرت به و قدرت متحده ایاالت که است این دنبال به

 قدرتش هک هایی نقش ویژه به نماید دیگر پرهیز های نقش تمام از باید حال درعین اما کند، حفظ را قدرت موازنه باید آمریکا». کند و تقویت

 کشور نای توان از آمیز اغراق برداشت از متأثر و اخالقی اصول ایدئولوژی، از ناشی اهدافی که برد؛ می تحلیل نتیجه بی اهداف پیگیری در را

 رتریب منطق موردنظر های مسئولیت نباید اما دارد، قدرت کافی خود حیاتی و ملی منافع حفظ برای متحده ایاالت ترتیب، این به«. است

 نظام رد قدرت توزیع به آمریکا معطوف خارجی سیاست ٔەعرص در گرایی واقع کند. رویکرد تالش ها برای آن و بپذیرد را امپراتوری جویی یا

 اگر ها آن اعتقاد به. کنند می پیشنهاد آمریکا دولت به را قدرت موازنه پیگیری سیاست همواره گرایان واقع جهت، این از. است الملل بین

 رگ،بز های قدرت بر عالوه. بزرگ بپردازد های قدرت سایر با قدرتموازنه  به کند صرفا باید تضمین را خود امنیت خواهد متحده می ایاالت

 متوازن نیز را راهبردی و مهم مناطق در متخاصم های قدرت و باشد داشته نیز احاطه ای منطقه های قدرت به مربوط تحوالت بر بایست می

 کیلتش طریق از چه و جانبه یک صورت به چه خود نظامی توان توسعه تقویت و با باید آمریکا و است ملی قدرت اساس نظامی، سازد.قدرت

 1.محافظت نماید نظامی تهاجم و تهدیدها دربرابر خود ارضی تمامیت و استقالل حاکمیت، از تالش کند نظامی اتحادهای

 

 ايمنطقه متحدان به امور واگذاري 

رئيس جمهور پيشين آمريکا به اجرا گذاشته شد.مهمترين پيامد « باراک اوباما»اين سياست بطور گسترده در دوره رياست جمهوري 

اين سياست عقب نشستن آمريکا از مداخالت بين المللي و کاستن از بار مسئوليت هاي بين المللي اين کشور بود.سياست اصلي 

بود.بر اساس اين سياست دولت آمريکا تالش مي کرد تا در تحوالت و بحرانهاي « موازنه فعال»ت باراک اوباما ايجاد تغيير درسياس

بين المللي مداخله کند تا تعادل قدرت مطلوب واشنگتن بدست آيد.ثمره اين سياست تحميل صدها ميليارد دالر هزينه به ماليات 

ن هزينهدر سراسر جها«توازن قواي منطقه اي»به سياست ن سياست دهندگان آمريکايي بود.بنابراين اوباما سعي کرد با تغيير اي

ياست .نمونه اين سبه اجرا گذاشت م و تدريجياوباما اين تغيير را به صورتي آراهاي نظامي آمريکا را به شکل محسوسي کاهش دهد.

 رد فايده - هزينه مسئله او منظر از اما بود، قدرت از بشاراسد برکناري خواهان اوباما هرچند در بحران سوريه به اجرا گذاشته شد.

 شيميايي هايسالح از استفاده از سوي ديگر اوباما .شد سوريه امور در آمريکا مستقيم مداخله مانع امر همين و قرارداشت اولويت

هنگامي که مسکو طرح به جنگ در سوريه شود اما  مي توانست آمريکا را عمال    کردکه عنوان امريکا قرمز ازخط عبور را سوريه در

در بحران سوريه آمريکا لذا  هاي شيميايي سوريه مطرح کرد واشنگتن هم از آن استقبال نمود.کم هزينه خود را براي نابودي سالح

امارات متحده عربي و قطر را باز گذاشت تا نظم مورد دلخواه خود  عربستان سعودي، دست متحدان منطقه اي خود از جمله ترکيه،

 ها بوجود آورند.آن ،را

 آمريکا نخست»توجه به داخل» 

يکي از تغييرات در آمريکا که البته در دوره اوباما آغاز شد و در دوره ترامپ به شکل گسترده تري دنبال شد الويت يافتن مسائل 

حضور د.بو بين المللي ،تالش براي بازسازي اقتصادي و پرهيز از تحميل هزينه هاي جديدداخلي آمريکا بر مساله سياست خارجي

                                                           
 همان  - 1
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واشنگتن توانايي پرداخت اين هزينه ها  ديگرآمريکا در غرب آسيا در چند دهه گذشته هزينه هاي زيادي به اين کشور تحميل که 

 حال آمريکا دريافته بايد بجاي هزينه منابع خود در خاورميانه به دنبال احياي اقتصاد رو به نزول خود برود. را ندارد.

 و دهش محسوب اوباما باراک سياستهاي ازمنتقدان سرسخت انتخاباتي مبارزات دوران طي رسيدکه قدرت به درحالي ترامپ دونالد

 هب سفيد، صرفا حضوردرکاخ اوليه ماههاي طي ترامپ هرچند،. اوباماخواهدکشيد ساله هشت بطالني برميراث خط که داد مي وعده

 ترانس همکاري ازتوافقنامه امريکا گيري فرمان کناره امضاي همچون؛ است.) کرده بسنده خصوص دراين نمادين اقدامات برخي

کرد  وانعن سفيدشد واردکاخ «امريکا نخست» شعار با که ترامپ. پاريس( اقليمي امريکا ازمعاهده اعالم خروج وهمچنين پاسيفيک

 سياست ،درباره 2016 آوريل سخنراني ترامپ در .قرارخواهدداد دراولويت را امريکا امنيت و مردم هميشه وي خارجي سياست است

 و رشد تراجه الزم فضاي و ثبات تر بي ازگذشته بيش را خاورميانه وسوريه، ليبي مصر، درعراق، اوباما اشتباهات تاکيدکرد خارجي

 .است قرارداده دراختيارداعش گيري قدرت

 :ماردش برمی شده اینگونه کشور این جایگاه و قدرت افول موجب وی زعم به که را اوباما خارجی ضعف سیاست نقطه پنج ترامپ

 
 

 او. کنديم برجسته ترامپ دونالد مبارزات انتخاباتي اظهارات در را واقعگرايانه اصول از دوجنبه نوواقعگرا، انديشمند «والت استفن»1

جنگ  همچون گذشته اشتباهات از او انتقادات و است واقعگرايانه اصول دهنده ترامپ انعکاس هايديدگاه از برخي است معتقد

 عناصر برخي با تناقض در او سخنان بعضي کلي و نگرش اما دهد،مي قرار جنگ آن واقعگراي مخالفان صف در را ترامپ عراق،

 است: استوار ستون دو بر کندمي نزديک واقعگرايي به را ترامپ که مواردي والت، منظر از. هستند واقعگرايي

                                                           
،دوره ني،فصلنامه علمي پژوهشي سياست جها«خاورميانه اوباما در گرايانه واقع سياست ميراث و ترامپ دونالد»،ابراهيمي،فرزاد،ملکي،محمدرضا،وثوقي،سعيد محمدزادهـ  1

 96ششم،شماره دوم،تابستان

تصاداقتضعیفبااوباماوقرارگرفتهمصرفموردازاندازهبیشامریکامنابع
راخودنهمنصفاسهمامریکامتحدان.استکردهتضعیفرامسلحنیروهایکشور،

تأمینیتمسئولسیاسیومالیانسانی،هایهزینهدربایدآنها.کنندنمیپرداخت
.کنندمشارکتامنیت

.  متحدان امریکا در اعتماد و اتکاء به این کشور دچار تردید شده اند

.رقبای ما دیگر احترامی برای ما قائل نیستند و ما را جدی نمی گیرند

از زمان پایان جنگ . امریکا درک روشنی از اهداف سیاست خارجی خود ندارد
1. ه استسرد و فروپاشی شوروی سابق، امریکا سیاست خارجی منسجمی نداشت
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قطهن تنها شرقي را آسياي و دارد را آن با برابري قابليت بالقوه بطور کنندکهمي قلمداد امريکا تنها رقيب را چين گرايانواقع بيشتر1

و همين نگاه سبب شده است تا ترامپ تمايلي به حضور  است ضروري هنوز آنجا در امريکا نظامي حضور که دانندمي جهان در اي

 نظامي آمريکا در غرب آسيا نداشته باشد.

 با ايران تنش 

رياست  از آغاز رقابتهاي انتخابات ترامپ دونالد کامال سردرگم،مبهم و غيرقابل پيش بيني است. ايران قبال در سياست خارجي آمريکا

 قدرت شش با اي هسته توافقنامه امضاي به و بود ايران و آمريکا بين مناقشه کردن آرام دنبال به که اوباما باراک سياست از جمهوري

اي  ستهه است در نهايت توافقنامه« آيپک»ترامپ که همواره به دنبال جلب حمايت البي صهيونيستي  .کرد انتقاد شد منجر جهان

براي  لليالم بين مشترک اقدام به بزرگ اي ضربه بلکه مي شودن محدود ايران و غرب روابط به اقدام اين تاثير با ايران را لغو کرد.

 .کرد ايجاد ثبات در منطقه غرب آسيا وارد

 وقعيتم تضعيف و اسرائيل برتري تضمين انرژي، تضمين جريان آزاد»له سه مسئ عمدتا  ها بايد توجه کرد که براي آمريکايي

ت اين سياس.است داشته قرار واشنگتن ايخاورميانه سياست اول اولويت در «اي منطقه پيمانانهم قبال در ايران اسالمي جمهوري

در دوره ترامپ نيز با جديت دنبال مي شود.بازگشت تحريم هاي آمريکا عمال مي تواند شرايط را براي رويارويي ايران و آمريکا فراهم 

 را ندارد. غرب آسياتحمل وقوع جنگ ديگري در منطقه  کند.با اين حال سياستمداران آمريکايي خوب مي دانند که آمريکا

 و تصاداق کردن فلج همچون اهدافي پيگيري است، در گفتمان مقامات کاخ سفيد قابل که آمريکا خارجي جديد بطور کلي راهبرد

 کار وردست در را منطقه در ايران نفوذ و حضور حذف و همچنين ثباتيبي و آرامي نا و تشنج ايجاد ايران، اقتصادي شريان بر فشار

 زمراک از بازرسي اي،هسته توافق بر نظارت تشديد همچون مواردي جديد استراتژي اين به آمريکا براي رسيدنو  است داده قرار

                                                           
 همانـ  1

 

ه است ازحمایت امریکا متهم وگفت« سواری مجانی»اول اینکه او به دفعات متحدان امریکا را به 
ارائه و درگذشته نیز برخی واقعگرایان پیشنهادات مشابهی. این مسئله را تحمل نخواهدکرد

.  حساسیت داشته اند« تسهیم مسئولیت اتحاد»مقامات آمریکایی از هر دو حزب درباره 

ـ همچون ژاپن وکره جنوبی ـ دوم اینکه ترامپ عنوان می کند بد نیست برخی متحدان امریکا

1. سالح هسته ای داشته باشند
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ايجاد مانع براي حمايت ايران از محور مقاومت را در  و منطقه در ايران نفوذ کاهش پاسداران، سپاه بر فشار افزايش ، ايران نظامي

  دستور کار خود قرار داده است.

است.اين رويکرد تهاجمي بيشتر به ويژگي هاي « تهاجمي»شکي نيست که سياست خارجي ايران در قبال جمهوري اسالمي ايران سياستي 

 شدت هب فرد اين. است آمريکا سياسي تاراخس در اي پديده ترامپ دونالد شخصيتي و رواني دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا باز مي گردد.

 شده رفتهذيپ ولاص به نه و است قايل ارزش آمريکا سياسي اختارهايس براي نه ترامپ و ضد ساختارگراست. نژادپرست ،يفتهخودش ،اقتدارگرا

 و ضدساختار شدت به و نيست آمريکا در فکري و اطالعاتي سياسي ساختارهاي با مشورت اهل ترامپ .دهد مي بها آمريکا خارجيسياست 

 تا هدش باعث اين. آيد مي شمار به سفيد کاخ در استثنايي فردي آمريکا جمهور رئيس وپنجمين چهل دستکم نظر اين از. است خودمحور

 يدهنرس ايران مورد در مشخصي راهبرد به هنوز ترامپ دولت ميرسد نظر به.باشد مبهم و کدر شدت به آمريکا خارجي ياستوط اصلي سخط

 تندداش حضور غانستاناف و قعرا در ها آن گذشته هاي سال در .است ارانهگان ساده و محدود بسيار ايران و سياست جهان از ترامپ شناخت. است

 .است نهخصما ايران عليه شان مواضع و منفي شدت به ايران يالماس جمهوري به نسبت منطقه در آنها تجربه اما هستند آشنا ايران و سپاه با و

 تهداش يتندتر عمواض ايران به بتنس که تشويق مي کنند را ترامپ دولت ،عربستان و صهيونيستي مژير نظامي حوزه و سطح منطقه اي در

 . مي نمايند ايران به حمله به تشويق را او حتي و دباش

 تيم همناندش اهگن. ندارد ايران مياسال جمهوري سياستهاي و خاورميانه هطقمن تالتحو از درستي درک هنوز ترامپ دولتواقعيت اين است که 

 با تاس نممک عمل در که آنهاست فردي برداشتهاي از متأثر باشد آنها سازماني بدنه و کارشناسي درک از ناشي که اين از بيش ايران به ترامپ

 يدجد دولت خارجي ياستس ابهامات از ياريبس ميتواند زمان گذشت. ودش تعديل و جرح و روبرو متفاوتي يکارشناس نظرات و ها مخالفت

 و رفتارهاي. کند ايجاد ايران ميالاس جمهوري جمله از قهطمن ورهايکش براي جديدي هاي تفرص فبرطر را آن هاي چالش ،آشکار را آمريکا

 وجود به تحوالت از جدا ايران اسالمي جمهوري.دباش آرامش و دورانديشي با همراه و هوشمندانه بسيار بايد ايران مياسال جمهوري اقدامات

 عمناف و فاهدا تواند ميو  کند عمل المللي بين شده پذيرفته قواعد و ارزشها و خود منافع و فاهدا درچهارچوب بايد آمريکا تياسس در آمده

  .نمايد پيگيري متقاعدکننده و عدفا قابل امالک ورتص به را خود ملي

. اين شکاف شود کاهش موجب نبايد ايران است و جمهوري اسالمي کرده ايجاد المللي بين و ملي عرصه در اي گسترده شکاف ترامپ دولت

 ايران اسالمي جمهوري خارجي سياست اصلي يکي از اهداف جهاني و يامنطقه سطح آمريکا، داخل در اجماع گيري شکل از جلوگيري

 موميع ديپلماسي و نرم قدرت از بيشتر استفادهو  کشور داخل در ملي قدرت داخلي پايه هاي تقويت بايد ايران اسالمي جمهوري اولويت.است

 خردگرايي و است عقل شرط احتياط. خارج کرد ترامپ دستورکار از را خود و داد فرصت زمان به بايد.باشد خارجي سياست در فرهنگي و

 1.است آشوب و بي نظمي عصر از ايران رفت آن راه برون به پايبندي و ايران سياسي فرهنگ ويژگي

  گيرينتيجه 

به   رت برجسته هاسياست ديگر از آمريکا جديد خارجي سياست هايگيري جهت در «گرايي واقع و انزواگرايي» توجه به سياست

دهايي اين سياست پيام.دارد وجود هماهنگي نوعي نيز آنها سياسي هاياولويت و منطق دو هر بيننظر مي رسد و نکته مهم تر اينکه 

 در را کشور اين هژمونيک تواند جايگاهمي جهاني رهبر يک نقش ايفاي از آمريکا نشيني عقب داشت و براي آمريکا در پي خواهد
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 غرب آسيا زا آمريکا نشيني عقب نتيجه از سوي ديگر.خاتمه بخشدآمريکا  ابرقدرتي موقعيت به و کرده متزلزل الملل بين نظام

و به تحکيم جايگاه ايران و محور مقاومت و همچنين نفوذ بيشتر  ودمنجر ش در منطقه هم متحدان سنتي آمريکا تضعيفبه  تواندمي

  روسيه و چين در غرب آسيا منجر شود.

 خارجي تسياس يک ترامپ« نوانزواگرايي» ارزيابي کرد بلکه مطلق انزواگرايي بر مبتني صرفا توانمين را ترامپ خارجي سياست

 ديپلماسي نوعي پيگيري با نوانزواگرايي.است برخوردار نيز گرايي واقع با تطبيق براي بااليي قابليت از که است محور منفعت

 آزاد مي کند محدودکننده المللي بين هاي و پيمان معاهدات ها، سازمان زنجير از را آمريکا خارجي، سياست عرصه در غيرتعهدآور

و  ات مغاير اصول،مقرراتاقدام براي بيشتري عمل آزادي و فاصله گرفتن از آرمانگرايي صرف گرايي واقعسياست ديگر  سوي از و

 .کند مي فراهم آمريکا براي تهديدآميز و حساس شرايط هر دراخالق بين المللي 

تروريسم را به متحدان  امبارزه ببه حداقل کاهش دهد و به همين دليل هاي آمريکا را دولت ترامپ تالش مي کند تا هزينه

 ي منطقه ايتالش براي ايجاد موازنه قواو  از يکسو پرهيز از مداخله گراييو با  هواگذار کرد غرب آسيا منطقه اي خود در

داخله عدم مآن )اکثر سياستمداران و قانونگذاران آمريکايي از  از سوي ديگر منافع خود در منطقه را دنبال کندموضوعي که

با اين وجود اين سياست تا به حال به موفقيتي دست پيدا نکرده حمايت مي کنند. (مستقيم ترامپ در تحوالت غرب آسيا

 طقهمن در مقاومت جبهه اکنون اما. کند جلوگيري مقاومت محور تقويت از تا داشت زيادي تالش لهااين سا در آمريکااست. 

 و لشعبياحشد فلسطين، مقاومت جنبش يمن، انصاراهلل لبنان، اهللحزب. است مطرح جبهه ترينقوي و موثرترين عنوان به

داد متحدان منطقه اي آمريکا نتوانسته اند به موفقيتي براي تامين منافع نشان اخير هايسال در سوريه مردم مقاومت

 از بيش گذشت از پس .است کارآمد و موثر منطقه در ديگري زمان هر از بيش مقاومت آمريکا دست پيدا کنند و محور

 يهسور ارتش هايپيروزي روند واقع در. است کرده اعتراف سوريه در خود هايطرح تمام شکست به آمريکا اکنون هفت سال

 آمريکايي و متحدان منطقه اش نيروهاي مانور براي جايي کشور، اين عرصه در آنها ميداني برتر موقعيت و آن متحدان و

 .اندشده سوريه از خروج به مجبور آمريکايي نظاميان نهايت در و است نگذاشته باقي


