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  يمالحظاتي درباره قانون بودجه دفاع مل

 مريكاآاياالت متحده  2019سال 

 

 

 
 

 

 

 

 اجرايي خالصه

 به خود وقت در گذشته سال 22 در بارنینخست یبرا که «2019 سال يمل دفاع اراتیاخت قانون» -

 اردیلیم 639 که است کرده مصوب يمل دفاع یبرا را یدالر اردیلیم 716 یابودجه د،یرس کنگره بيتصو

 اختصاص غیرنظامي دفاعي امور به آن مابقي و یانرژ وزارت يمل تیامن یهابرنامه و پنتاگون به آن از دالر

 .دارد

 در نوآوری و يمهندس ق،یتحق یهاحوزه در یگذارهيسرما رایب یاديز تیاهم يمل دفاع بودجه قانون -

 است. شده قائل دشمنان مقابل در كايآمر یروهاین يرزم یبرتر نیتضم یراستا

 و دنظرطلبيتجد یراهبرد یرقبا عنوانبه را نیچ و هیروس یکشورها ،يمل دفاع اراتیاخت قانون -

 داتيتهد ترينمهم عنوانبه يستيترور یهاگروه و رانيا ،يشمال کره از و آمريكا فراروی ياصل یهاچالش

 است. برده نام یامنطقه

 با یامقابله راهبرد یاجرا بر نظارت یبرا يمل تیامن یشورا در جمهورسیرئ یسواز يمقام نییتع -

 و رانيا ن،یچ ه،یروس مخرب یهاتیفعال با مقابله یبرا الزم اقدامات انجام ه،یروس مخرب اقدامات

 نيا يدسترس مقابل در دانش و هایفناور اطالعات، از ترشیب حفاظت و بريسا حوزه در يشمالکره

 است. شده اشاره آن به قانون اين در که هستند مهمي موارد از کشورها

 یموارد در ولي شده دیتأک شرکا و نيمتحد قبال در كايآمر یقو تعهد بر همچنان قانون نيا در -

 به 35-اف هواپیماهای ارسال ،قانون اين اساس بر مثال برای است. کرده قید را يشروط هیترک همچون

 موشكي دفاعي سامانه استقرار و خريد احتمالي راتمخاط بررسي خصوص در گزارشي ارائه زمان تا ترکیه

 هشد بازداشت ييآمريكا شهروندان فوری آزادی درخواست است. شده اعالم ممنوع روسیه از 400-اس

 است. شده گذاشته استانبول با نظامي روابط تداوم برای که هستند شروطي جمله از نیز ترکیه در

 با صهیونیستي رژيم يموشك دفاع امانهس تيتقو یبرا آمريكا دولت درخواست از کامل تيحما -

 و «كانیپ» و «نیآهن گنبد» يدفاع یسپرها مشترک دیتول و توسعه جهت دالر ونیلیم 500 اختصاص

 اشاره مورد نقانو اين در که هستند موشكيهای سامانه ترينمهم از «داوود فالخن» يحاتیتسل امانهس

 .نداگرفته قرار
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 ريوز با يگهماهن در دفاع ريوز یازسو یراهبرد نيتدو خواستار مشخصاً رانيا با رابطه در قانون نيا -

 رانيا «سازثباتيب یهاتیفعال» با مقابله جهت گريد یکشورها و نيمتحد با یهمكار یراستا در خارجه

 اقدامات از يگزارش ،قانون نيا بيتصو از روز 180 از کمتر در خواهديم دفاع ريوز از نیهمچن .است شده

 کنگره در مربوطه یهاتهیکم اریاخت در و هیته را رانيا کنندهثباتبي اقدامات با مقابله جهت گرفتهصورت

 .یستن يشمالهکر اي رانيا به حمله یبرا یمجوز قانون نيا که شوديم انیب صراحتبه حالنيا با دهد. قرار

 ل،فعا یروهاین به ديجد یروین هزاران شدن اضافه موجب آمريكا دولت درخواست به قانون نيا -

 ها،انکت نيگزيجا را مرگبارتر و ترشرفتهیپ یهایفناور و شده يمل گارد یواحدها و رهیذخ یروهاین

 کرد. خواهد يميقد یبالگردها و هايکشت ماها،یهواپ

 که يافت خواهد افزايش درصد 6/2 آينده سال در آمريكا ينظام یروهاین حقوق قانون، اين اساس بر  -

 اضافه كايآمر ارتش سربازان شمار به زین نفر 15600 و است  گذشته دههکي در افزايش مورد نيرتشیب

 يافت. خواهد اختصاص ديجد یروین تعداد نيا جذب یبرا نیز دالر اردیلیم 139 شد. خواهد

 

 مقدمه

 بيتصو به موظف کشور، نيا ياساس قانون چارچوب در و هرسال روال طبق كايآمر متحده االتيا کنگره

 سال یبرا يمل دفاع اراتیاخت اليحه» ،گذشته سال 57 همچون زین امسال و بوده يدفاع اراتیاخت حهيال

  .دیرسان بيتصو به (1397 ماهمرداد 22) اوت 13 در را 1«2019 يمال

 ،يدفاع امور در يمال منابع کردنهيهز نهیزم در الزم اراتیاخت ،یدالر اردیلیم 716 مهم قانون نيا

 امر تیکل در .کنديم اعطا دولت به را دفاع وزارت ياطالعات یهابخش و یاهسته حاتیتسل یهابرنامه

 ييهااستیس و (فاعد )وزارت پنتاگون مختلف یهاآژانس و هابخش یبرا بودجه سطوح صیتخص به زین

  .کندمي نیمع را شود نهيهز آنها طبق ديبا بودجه که

 )مجلس كايآمر مجالس از کيهر که است صورت نيا به مذکور قانون بيتصو و ارائه در کار روال

 و نيتدو دولت یازسو سال هر که (اِسید)اِن «يمل دفاع راهبرد» به توجه با سنا( مجلس و ندگانينما

 کنند. میتنظ را خود حيلوا تواننديم دولت، توسط يدرخواست سالیانه بودجه نیهمچن و شوديم منتشر

 .کنديم اقدام آن اصالح به نسبت و افتيدر را ندگانينما مجلس نسخه سنا موارد اغلب در حال، نيا با

 جهت و شده يينها حهيال و فصل و حل مجلس دو نیمابیف اختالفات مشترک یاتهیکم در آن از پس

 یبرا قانون به شدن ليتبد و امضا جهت حهيال هم تينها در .روديم مجلس دو هر صحن به بيتصو

  .شوديم ارسال جمهورسیرئ

 

                                                 
1. National Defense Authorities Act for Fiscal Year 2019. 
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 کرد. امضا را آن حهيال ترامپ و شده يط هيرو نیهم زین 2019 سال يدفاع بودجه قانون مورد در

 گفت: متحده االتيا ينظام یهایتوانمند با ارتباط در و حهيال نيا یامضا مراسم در كايآمر جمهورسیرئ

 شیپ مورد نيا يزمان اگر اما .میکن استفاده خود قدرت از نباشد یازین که میباش یقو آنقدر دوارمیام»

 .1«داشت نخواهد ما[ ]مقابل يشانس کسچیه د،يایب

 .شد اهدخو ارائه راهبردی مالحظات نهايت در و شده داده حیتوض قانون نيا مهم یهابخش ادامه در

 

 ملي دفاع اختيارات قانون در نظر مد كلي موضوعات .1

 دهد:مي پوشش را موضوع چهار آمريكا دفاعي بودجه

 ملي، دفاع راهبرد اصول و هااولويت با هاسیاست و منابع سازیهماهنگ راستای در اينكه نخست 

 هااولويت اين ملهازج است. داده افزايش موارد برخي در و کرده تعديل را دولت ازسوی بودجه درخواست

 از بیش به بخش اين بودجه که ایگونهبه بود، خواهد توسعه و تحقیقات بخش در وبمطل گذاریسرمايه

 هوش صوت، مافوق هایفناوری نظیر هاييحوزه بر تربیش تمرکز و يافته افزايش دالر میلیون 600

 .است شدههدايت انرژی و سايبر فضا، مصنوعي،

 بهکند مي ملزم را دفاع وزير آن، اجرای و ملي دفاع راهبرد در شفافیت ايجاد برای اينكه، دوم 

 دهد. پاسخ نظامي هایسرويس الزامات و هامأموريت ها،نقش به راجع کنگره مشخص و دقیق سؤاالت

 مشترک نیروی نقش دفاع، وزارت مهم هایمأموريت مجدد ارزيابي به خواهدمي وزير از رابطه همین در

 مشخص، طوربه بپردازد. هامأموريت اين تكمیل برای ضروری هایتوانمندی و هامأموريت اين انجام در

 از ایدوباره ارزيابي و کرده روزبه را نظامي هایسرويس هایمأموريت و هانقش خواهدمي او از کنگره

 ازسوی ضدتروريسم هایمأموريت اجرای چگونگي الزامات، بر ملي دفاع راهبرد تأثیرگذاری چگونگي

 در عملیات و دشمنان با رقابت بر مشترک نیروی تمرکز چگونگي و مالي منابع چارچوب در ارتش

 باشد. داشته پُرچالش هایمحیط

 وزير سیاسي معاون وظايف ازجمله و دفاع وزير هایمسئولیت و وظايف توصیف به اينكه سوم 

 هدايت به راهبرد اين نهايي فقیتموزيرا  پردازد،مي ملي دفاع راهبرد مؤثر اجرای از پشتیباني برای

  دارد. بستگي سازسرنوشت و سخت هایانتخاب اتخاذ به مصمم و غیرنظامي رهبری ازسوی آن بمطلو

 مقابل در نظامي يکمّوکیفي برتری مجدد کسب هدف با ملي دفاع یاراتاخت قانون اينكه چهارم 

 برای رو،ازاين کند.مي تأکید دکترين توسعه و هاتوانمندی نوسازی آمادگي، احیای بر ،آمريكا دشمنان

 دهد.مي دفاع وزارت به را الزم اختیارات و منابع ،آمريكا قدرت احیای جهت اصلي نقش ايفای

 

                                                 
1. https://www.cnbc.com/2018/08/13/trump-signs-717-billion-defense-bill.html 
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 متحده اياالت 2019 سال دفاعي بودجه .2

 تصويب به خود وقت در گذشته سال 22 در بارنخستین برای که «2019 سال ملي دفاع اختیارات قانون»

 آن از دالر میلیارد 639 که است کرده مصوب ملي دفاع برای را دالری میلیارد 716 ایبودجه ،رسید کنگره

 مشترک نیرويي ايجاد بر بودجه اين تمرکز يابد.مي اختصاص انرژی وزارت ملي امنیت هایبرنامه و پنتاگون به

 مرکز» محاسبات طبق بود. خواهد آمريكا دشمنان مقابل در نظامي برتری حفظ هدفش، ترينمهم کهاست 

 حوزه از: بود خواهد عبارت بودجه از آمريكا نظامي نیروهای از هريک سهم ،1«الملليبین و راهبردی مطالعات

 درصد. 28 دريايي نیروی و درصد 28 هوايي نیروی درصد، 27 زمیني نیروی درصد، 17 دفاعي

 

 دالر( )میلیارد      2019 سال دفاعي بودجه سطوح جدول

 بودجه تخصيص ميزان بودجه رديف

 9/616 دفاع وزارت اختیار در بودجه

 8/21 انرژی وزارت اختیار در بودجه

 3/0 غیردفاعي امور ديگر

 0/69 خارجي غیرمترقبه هایعملیات

 2/8 ملي دفاع اختیارات قانون صالحیت از خارج دفاعي هایفعالیت

 3/716 كل جمع

 

 2اُ()اُسي «خارجي غیرمترقبه هایعملیات» برای دالر میلیارد 69 همچنین ملي دفاع اختیارات قانون

 بودجه اين .(سوريه و عراق برای میلیارد 3/15 و افغانستان برای دالر میلیارد 3/46 ) دهدمي اختصاص

 کاهش دالر میلیارد 59 سطح هب 2016 سال در و رسید خود اوج به دالر میلیارد 163 با 2010 سال در

  رسید. دالر میلیارد 80 به گرفت شدت داعش با جنگ که 2018 و 2017 هایسال در، ولي يافت

 خريد برای دالر میلیون 85 ،35-اف هواپیمای 77 خريد برای دالر میلیارد 6/7 حال عین در

 میلیون 197 و جديد رزمناو 13 خريد برای دالر میلیارد 24 و Black Hawk هاوک بلک بالگردهای

 از حفاظت جهت رزمي خودروهای ارتقای برای دالر میلیون 243 و کروز هایموشک ساخت برای دالر

 است. يافته اختصاص سربازان جان

 

                                                 
1. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

2 . Overseas Contingency Operations (OCO) که نظارت چندانی نیز روی « منابع جنگی»: همچنین موسوم به

 بود. شدههای جنگی افغانستان و عراق در ابتدا از این منابع تأمین گیرد. هزینهکرد آن صورت نمیهزینه
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 آمريكا 2019 دفاعي بودجه در مديريتي و سازماني اصالحات .3

 ازجمله نوظهور دفاعي تهديدات با مقابله برای نامناسب سازماني ساختار از کنگره نگراني به توجه با

 است: کرده تأکید زير موارد بر ملي دفاع اختیارات قانون الكترونیكي، جنگ و فضا سايبر،

 در وی اولیه وظايف صريح بیان برای دفاع وزير سیاسي معاون هایمسئولیت اصالح و تعديل 

 دقیق؛ سیاسي دستورالعمل به راهبرد اين تبديل و دفاعي راهبرد تدوين

 الكترونیک؛ جنگ هایقابلیت توانمندسازی و کردن روزبه برای تبطمر تیمي و ارشد افسری تعیین 

 ملي؛ دفاع راهبرد پشتیبان اسناد شفاف و دقیق توضیح 

 ازجمله سايبر، فضای در نظامي هایعملیات و هافعالیت انجام برای دفاع وزير اختیارات بر تأکید 

 سری؛ نظامي هایعملیات و هافعالیت

 سايبری؛ حمالت با مقابله برای ملي قدرت ابزارهای تمامي کارگیریبه 

 و ويژه هایعملیات حوزه در دفاع وزير دستیار نقش تقويت با مرتبط اصالحات اجرای 

 شدت؛کم هایدرگیری

 هایعملیات حوزه در بزرگ هایداده تحلیل رويكرد با دفاع وزارت ازسوی بهتر مديريت تشويق 

 تجاری؛

 هایشیوه از استفاده جهت سبمنا افزارینرم هایسامانه کامل اجرای برای دفاع وزارت هدايت 

 منسوخ؛ امور در دهندگانمالیات دالرهای کردهزينه از اجتناب و چابک

 از گیریبهره و ابری رايانش میزباني به هاداده انتقال جهت مختلف ابتكارات بر بهتر نظارت 

  مرتبط؛ افزارهاینرم

 پنتاگون. سايبری امنیت ارتقای و دفاع وزارت سازیتوانمند 

 

 آمريكا 2019 دفاعي بودجه در مهندسي و تحقيق در نوآوري .4

 راستای در مهندسي و تحقیق هایحوزه در گذاریسرمايه به زيادی اهمیت ملي دفاع اختیارات قانون

 زير موارد به توانمي رابطه همین در دهد.مي دشمنان مقابل در آمريكا نیروهای رزمي برتری تضمین

 داشت: اشاره قانون اين در

 دانش، توسعه هایبرنامه برای دولت آنچه از فراتر دالر میلیون 300 از بیش تخصیص اجازه 

 بود؛ کرده درخواست آزمايش و فناوری

 دانشگاهي؛ تحقیقات برای دالر میلیون 75 اختصاص 
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 در ليم دفاع راهبرد» ارائه و تدوين برای دفاع وزير مهندسي و تحقیقات معاون از درخواست 

 نوآوری؛ رساندن حداکثر به منظور به «فناوری و علم حوزه

 ت؛اطالعا کوانتومي علم و مصنوعي هوش هایحوزه در دفاعي هماهنگ تحقیقات برای درخواست 

 سیستم؛ عملكرد ارزيابي در سازیشبیه و مدلسازی نقش تقويت 

 تجاری؛ بازار در گرفتهصورت هاینوآوری به دفاع وزارت دسترسي از پشتیباني  

 مكاریه با دانشگاهي تحقیقات از وریبهره جهت طرحي اندازیراه برای دفاع وزير از درخواست 

 پژوهشي. هایسازمان

 

 آمريكا 2019 دفاعي بودجه در دشمنان با راهبردي رقابت .5

 هایچالش و تجديدنظرطلب راهبردی رقبای ذيل در را چین و روسیه کشورهای ،ملي دفاع اختیارات قانون

 نظر در ایمنطقه تهديدات عنوانبه را تروريستي هایگروه و ايران شمالي، کره ليو کرده تعريف اصلي

 قوانین، برخي اصالح به توانمي جملهآن از که دارد مورد اين در هاييتوصیه بنابراين .است گرفته

 زمینه در گذاریسرمايه کاهش کشورها، اين تهديد مورد در ایدوره هایگزارش ارائه برای درخواست

 نیروها تقويت هواپايه، دفاعي هایسامانه تقويت ها،دانشگاه در چیني زبان آموزش دانشگاهي هایبرنامه

 محدوديت چین، اطالعاتي فناوری هایشرکت با هاهمكاری کاهش هند، اقیانوس و اقیانوسیه منطقه در

 بر نظارت برای ملي امنیت شورای در جمهوررئیس ازسوی مقامي تعیین روسیه، با نظامي هایهمكاری

 شماليکره و ايران چین، روسیه، سايبری تهديدات با مقابله روسیه، مخرب اقدامات با مقابله راهبرد اجرای

 کرد. اشاره کشورها اين دسترسي مقابل در دانش و هافناوری اطالعات، از تربیش حفاظت و

 

 آمريكا 2019 دفاعي بودجه در شركا و متحدين .6

 در و شده تأکید شرکا و متحدين قبال در آمريكا قوی تعهد بر همچنان ملي، دفاع اختیارات قانون در

 از: عبارتند بخش اين در مطرح موارد ترينمهم از است. همراه شروطي با ترکیه همچون مواردی

 تعداد کره جزيرهشبه در نیروها کاهش جهت اختیار در منابع از استفاده برای محدوديت ايجاد( 

 باشد(؛ هزار 22 از کمتر نبايد نیروها

 افغانستان؛ امنیتي نیروهای به کمک برای دالر میلیارد 2/5 اختصاص 

 داعش با مقابله جهت سوری مخالف نیروهای تجهیز و آموزش برای دالر میلیون 300 اختصاص 

 (؛2018 سال در يافته اختصاص مبالغ کردهزينه درخصوص جمهوررئیس گزارش به مشروط )البته

 داعش؛ با مقابله جهت عراق امنیتي نیروهای تجهیز و آموزش برای دالر میلیون 850 اختصاص 

www.ipwna.ir



 
 ___________________________________________________________  

 

 

7 

 رکتمشا وضعیت درخصوص گزارشي ارائه زمان تا ترکیه به 35-اف هواپیماهای ارسال ممنوعیت 

 سامانه قراراست و خريد احتمالي مخاطرات بررسي و مذکور هواپیمای توسعه و ساخت برنامه در کشور اين

 ترکیه؛ در آمريكا نظامي تجهیزات برای روسیه از 400-اِس موشكي دفاع

 و آمريكايي( )کشیش 1برانسون اندرو ازجمله آمريكايي شهروندان فوری آزادی برای درخواست 

  اند؛شده بازداشت ترکیه در قانونيغیر يا اشتباه به ناسا(؛که )دانشمند 2گولگه سرکان

 دفاعي هایهمكاری درخصوص نگرآينده راهبردی تدوين برای خارجه و دفاع وزرای از درخواست 

 هندوستان؛ با

 اختصاص با صهیونیستي رژيم موشكي دفاع سامانه تقويت برای دولت درخواست از کامل حمايت 

 «پیكان» و 3«آهنین گنبد» دفاعي سپرهای مشترک تولید و مشترک توسعه جهت دالر میلیون 500

  ؛5«داوود فالخن» به موسوم تسلیحاتي هایسیستم و 4)اَرو(

 و خريدندمي روسي تسلیحات سابق در که کشورهايي تحريم لغو برای جمهوررئیس به اجازه 

 جديد(. شرکای جذب راستای )در هستند آمريكايي تسلیحات خريد خواهان اکنون

 

 آمريكا 2019 دفاعي بودجه در ايران و خاورميانه .7

 تبیین زير صورتبه توانمي را ايران و خاورمیانه درخصوص 2019 سال ملي دفاع اختیارات قانون رويكرد

  کرد.

  سياسي هايمحدوديت .1-7

 کنگره ازسوی آشكاری هایمحدوديت خاورمیانه، در آمريكا نظامي اقدام و بلندمدت حضور با رابطه در

 برای دقیقي گزارش خواهدمي پنتاگون از قانون اين در کنگره متوالي، سال چهارمین برای دارد. وجود

 دهد. ارائه سوريه( دولت مخالف هایگروه )از 6سوريه دمكراتیک نیروهای از آمريكا حمايت توجیه

 البته دارد. وجود عراق در آمريكا نظامي حضور حفظ اهداف توضیح برای هاييدرخواست همچنین

 هایمحدوديت است. سوريه کردهای از ترکم بسیار عراق در کرد پیشمرگه نیروهای مورد در هامحدوديت

 وزارت ،است ذکر شايان)کند مي مواجه مانع با را سوريه در آمريكا بلندمدت برنامه همچنین ایبودجه

 خبر سوريه، در هزينه برای ایمنطقه شرکای مالي هایکمک افزايش بیان با اين از پیش آمريكا خارجه

 است(. هداد زمینه اين در بودجه قطع از

                                                 
1. Andrew Brunson 

2. Serkan Golge 

3. Iron Dome 

4. Arrow 

5. David’s Sling 

6. Syrian Democratic Forces (SDF) 
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 بشردوستانه هاينگراني .2-7

 شده استدرخو دفاع وزير از نیز موارد اين در هستند. مقوله اين در کشورها ترينمهم يمن و سوريه

 .شود یهته ائتالف نیروهای ازسوی بشر حقوق نقض و يمني شهروندان از بازجويي مورد در هاييگزارش

 ولمسئ بر تمرکز سوريه، مورد در است. شده يمن جنگ در عربستان شتنداریيخو خواستار همچنین

 شتیبانيپ سازوکارهای خواهدمي خارجه وزارت از و بوده جنگي جنايات برای سوريه جمهوررئیس دانستن

 يجنگ جنايات از تحقیقات مستندسازی خصوصدر ازجمله سوريه در عدالت اجرای از آمريكا دولت

 بندد.مي را اسد دولت با احتمالي تعامل برای دولت دست قانون از مواد اين .کند ارائه را گزارشي

 

 صهيونيستي رژيم امنيت حفظ .3-7

 مرژي با 2016 سال در اوباما دولت که تفاهمي يادداشت 2019 سال ملي دفاع اختیارات قانون

 متحده تاياال تاريخ در نظامي کمک ترينبزرگ ارائه به متعهد آمريكا آن طي و کرد امضا صهیونیستي

 استفاده مورد انزب حال، عین در است. ساخته قانوني الزام به تبديل را دهه( يک در دالر میلیارد 39) شد

 خواهدمي ترامپ دولت از همچنین .است سابقهبي صهیونیستي رژيم از حمايت برای قانون اين در

 درگیری عووق درصورت شوندههدايت تسلیحات نوع و کیفیت تعیین برای را صهیونیستي رژيم با مذاکرات

 .کند مشخص را ا...حزب يا حماس با نظامي

 

 ايران مقابل در بازدارندگي ايجاد .4-7

 راستای در خارجه وزير با هماهنگي در دفاع وزير ازسوی راهبردی تدوين خواستار مشخصاً قانون اين

 شود.مي ايران 1«سازثباتبي هایفعالیت» باصطالح با مقابله جهت ديگر کشورهای و متحدين با همكاری

 گرفتهصورت اقدامات از گزارشي قانون اين تصويب از روز 180 از ترکم در خواهدمي دفاع وزير از همچنین

 دهد. قرار کنگره در مربوطه هایکمیته اختیار در و تهیه را ايران کنندهثباتبي اقدامات با مقابله جهت

 هیچ» :نیست شماليکره يا ايران به حمله برای مجوزی قانون اين کهشود مي بیان صراحتبه حالاين با

 2.«کرد تفسیر شماليکره يا ايران علیه زور از استفاده مجوز منزله به تواننمي را قانون اين از بخشي

 درخصوص آمريكا، ملي امنیت مشاور ،نوبولت جان هایصحبت به توجه با رسدمي نظربه ديگر، ازسوی

 لبنان، و عراق هایارتش از تيحما با دارد سعي کشور اين سوريه، قبال در متحده اياالت آتي سیاست

 درخصوص هاکشور اين به هشدار نوعي هم قانون متن کند. ايجاد کشورها اين در ايران علیه را موازنه نوعي

 اين در را تناقضي عراق و سوريه کشورهای برای بودجه کاهش حال اين با .است پاسداران سپاه با همكاری

                                                 
1. Destabilizing Activities 

2. Nothing in this Act may be construed to authorize the use of force against Iran or North Korea 
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 اگر و نبوده موفق تاکنون نیز ايران مهار برای ایمنطقه شرکای با همكاری ديگر ازسوی کند.مي ايجاد امر

 شد. خواهد نیز ترضعیف هدفي چنین نگیرد، عهده بر را مسئله اين رهبری آمريكا ادامه در

 

 راهبردي مالحظات

 اليحه امضای برای آپاچي تهاجمي بالگرد جلوی ايستاده و 1«درام رتف» نظامي پايگاه در ترامپ حضور

 باشد ترامپ طلبانهجنگ و تهاجمي ظاهر( در )هرچند رويكرد گويای تواندمي خود ملي دفاع اختیارات

 عنوان اليحه اين امضای از پس وی بود(. کرده امضا سفید کاخ در را مذکور اليحه گذشته سال )ترامپ

 و ستما نبردهای و ما ارتش در ننوي تاريخ گذاریسرمايه ترينمهم ملي دفاع اختیارات قانون» کرد:

  .«کنیم قوی ایسابقهبي نحوبه را ارتش داريم قصد دارم... آن در بزرگ سهمي که کنممي افتخار

 مذکور قانون .است پنتاگون و دولت کنگره، بین هماهنگي نوعي بیانگر قانون اين ،لگرانتحلی گفتهبه

 )روسیه 2«تجديدنظرطلب هایدولت» با رقابت به تروريستي هایگروه با نبرد از را آمريكا نظامي آمادگي

 نیز ملي دفاع اختیارات قانون دهد.مي تغییر ايران( و شمالي)کره 3«ياغي هایدولت» باصطالح و چین( و

 برد.مي نام سايبر جنگ در «بالقوه دشمنان» عنوانبه ايران و روسیه چین، از چارچوب همین در

 ولي شود،مي نیروها و نظامي بودجه افزايش از صحبت قانون اين در هرچند ديگر، ازسويي

 به توجه با که دارند اعتقاد «الملليبین و راهبردی مطالعات مرکز» از 4هريسون تاد همچونلگراني تحلی

 کنوني بودجه از تربیش اوباما باراک جمهوریرياست دوران نخست سال سه در آمريكا دفاعي بودجه تورم،

 .است بوده ترامپ

 را ترامپ دولت هایدرخواست مواردی در 2019 سال ملي دفاع اختیارات قانون کلي، تحلیل در

 داشت: اشاره زير موارد به توانمي جملهآن از که است کرده رد مواردی در و اجابت

 که نظامي هایرژه برگزاری به ترامپ مندیعالقه پي در 2019 سال ملي دفاع اختیارات قانون( 

 جمهوررئیس به را2019 نوامبر ماه در آن برگزاری اجازه (است وی طلبانهجنگ رويكرد برای ديگری دلیل

 برگزاری از مانع آن باالی هایهزينه ولي بود، ایرژه چنین انجام دنبالبه امسال ترامپ هرچند است. داده

 شوندمي برگزار بزرگ جنگي در کشور اين پیروزی از پس تنها معموالً آمريكا در نظامي هایرژه بود. شده

 بود؛ فارسخلیج جنگ در متحده اياالت ارتش پیروزی و 1991 سال نیز مورد آخرين و

 نیروهای فعال، نیروهای به جديد نیروی هزاران شدن اضافه موجب دولت درخواست به قانون اين 

 هواپیماها، ها،تانک جايگزين را مرگبارتر و ترپیشرفته هایفناوری و شده ملي گارد واحدهای و ذخیره

                                                 
1. Fort Drum 

2. Revisionist States 

3. Rogue States 

4. Todd Harrison 
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 نظامي نیروهای حقوق در را درصدی 6/2 افزايشي همچنین کرد. خواهد قديمي بالگردهای و هاکشتي

 آمريكا ارتش سربازان شمار به نیز نفر 15600 واست  گذشته دهه يک در مورد ترينبیش که شاهديم

 خواهد قرار دولت اختیار در جديد نیروی تعداد اين جذب برای دالر میلیارد 139 شد. خواهد اضافه

 گرفت.

 ندهرچ ،ستنیروها توان افزايش همین راستای در نیز توسعه و تحقیقات بخش بودجه افزايش 

 رودمي تظاران و بوده صورت همینبه رقبا مقابل در نظامي برتری حفظ برای کنگره اخیر هایسال رويكرد

 شود؛ پیگیری آتي هایسال در تریبیش قوت با رويكرد اين

 شرکت علیه شديدی هایتحريم قانون اين در که بودند آن دنبالبه آمريكا قانونگذاران برخي 

 درخواست به ولي کنند، وضع شماليکره و ايران به خود محصوالت ارائه خاطر به چین 1ایتيزِد فناوری

 همكاری کسب برای ترامپ .است قبلي نسخه از ترضعیف نهايي نسخه در اعمالي هایمحدوديت دولت،

 برای آمريكايي هایشرکت ممنوعیت اين از پیش ايران و شماليکره هایتحريم اجرای در چین تربیش

 به داد اجازه چین ارتباطاتي تجهیزات سازنده دومین به و کرده لغو را شرکت اين به تجهیزات فروش

 کنندمي مطرح را نگراني اين آمريكا اطالعاتي هایسازمان بازگردد. آمريكا هایطرف با تجاری هایفعالیت

 اين کمونیست حزب يا چین دولت مالكیت در که ديگر شرکت چند و هوآوی ای،تيزِد هایشرکت که

  ورزند. مبادرت آمريكا علیه جاسوسي اقدامات به هستند، کشور

 نیروی» ايجاد ،جهان در متحده اياالت نظامي برتری برای ترامپ هایدرخواست از ديگر يكي 

 و )نمايندگان کنگره مجلس دو هر در جمهوريخواهان هرچند 2بود. کشور ششم نیروی عنوانبه «فضايي

 مقابل در و کند پیدا دست خود خواسته اين به نتوانست ترامپ ولي دارند، اختیار در را اکثريت سنا(

 روی بررسي و تربیش کار البته است. شده خواستار را هوايي نیروی کنترل تحت متحد فرماندهي کنگره

 دارد. ادامه مجلس دو در آينده در نیرويي چنین تشكیل

  کرد: استخراج را برداشت سه توانمي نیز ايران و خاورمیانه در آمريكا نقش درمورد

 سارتخ موجب که راهي است، نكرده پیدا سوريه از خروج برای مطمئني راه هنوز ترامپ دولت .1

  نشود؛ بلندمدت در آمريكا ایمنطقه نقش به

 ینب نازتو ايجاد به قادر همچنان و نداشته يمن درخصوص مشخصي سیاست هنوز ترامپ دولت .2

 به اييامض سفید چک نیز کنگره نیست. کنگره ازسوی فشارها افزايش و سعودی عربستان به خود تعهد

 دهد؛نمي ترامپ

 در ارندگيبازد ايجاد برای آمريكا عزم از فراتر صهیونیستي رژيم امنیت حفظ به آمريكا تعهد .3

 .است ايران مقابل

                                                 
1. ZTE Corporation 

 . ساحلی گارد و دریایی تفنگداران، هوایی، دریایی، زمینی نیروی آمریکا عبارتند از: ارتش گانهپنج نیروهای. 2
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 هاهزينه از کاستن برای هاييگزينه بررسي حال در ترامپ دولت داعش، علیه جنگ شدت کاهش با

  .نیست بینيپیش قابل سوريه در امر اين چند هر ،است منطقه در آمريكايي سربازان شمار کاهش نظیر

 است. شده تأکید ايران کنندهثباتبي هایفعالیت با تقابلي راهبرد بر اليحه اين« 1237 »بند در 

 همراهي با دفاع زيرو» بند اين اساسبر زيرا باشد. برخوردار بااليي اهمیت از تواند مي ايران برای بند اين

 به و کرده شناسايي دقیق طوربه دارد فعالیت آنها در ايران که را کشورهايي اندشده موظف وزيرخارجه

 صورت ايران وذنف از جلوگیری برای اطالعاتي و دفاعي جنبه از تواندمي اقدامات اين .کنند گزارش کنگره

 برخورد و ایمنطقه مسائل در هاآمريكايي تربیش دخالت توان مي مذکور بند به توجه با . «گیرد

 دانست. محتمل میالدی آينده سال در را کشور اين و ايران اسالمي جمهوری میان غیرمستقیم

 و عراق هایپرونده به مربوطکامالً  اليحه اين «1234» و «1233» ،«1232» ،«1231»بندهای 

 و اتياطالع اقدامات رسدمي نظربه لذا کشورهاست. اين در ايران اسالمي جمهوری تحرکات و سوريه

  گرفت. خواهد شدت ايران اسالمي جمهوری علیه بر سوريه و عراق در ويژههب آمريكا امنیتي

  از دهاستفا به مربوط قوانین از يک هیچ در» که است شده تأکید اليحه اين «1295» بند در 

 کره و ايران علیه رزو از استفاده به مجاز را متحده اياالت دولت که ندارد وجود تفسیری نظامي نیروی

 احتساب با اشت.د خواهد کنگره مجوز به نیاز ايران علیه نظامي اقدام هرگونه بهتر عبارتبه. «کند شمالي

 است. منتفي آمريكا و ايران میان مستقیم نظامي برخورد امر اين

 بر ترکیه -اناير -روسیه اتحاد ظهور و ايران علیه آمريكا سیاستهای از الملليبین پشتیباني نبود 

 ارتباط تداوم ذال بود. خواهد تأثیرگذار امنیتي و سیاسي عرصه در ايران با مقابله جهت واشنگتن توانايي

 آسیا بغر منطقه و سوريه آينده به مربوط مسائل در مذکور کشور دو و ايران اسالمي جمهوری میان

 است. مهم بسیار
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