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مقدمه
س��ه ماه پس از ش��روع به کار دولت ترامپ 
در آمری��کا و فروکش ک��ردن اعتراض��ات 
سیاس��ی و خیابانی، تمرکز ترامپ بر مسائل 
و موضوع��ات سیاس��ت خارج��ی افزایش 
یافته اس��ت. ناآشنایی ترامپ با سیاست، تیم 
کام��اًل جدید دولت و تقابل با س��اختارها و 
اصول پذیرفته ش��ده موجب ابهام گس��ترده 
در رویکرد و سیاس��ت خارجی ترامپ شده 
اس��ت. در دولت گذشته آمریکا، جمهوری 
اس��المی و اعضای گ��روه 1+5 به رغم همه 
کش��مکش هایی که ایران و آمریکا داشتند، 
موفق ش��دند در موضوع هس��ته ای به توافق 
برس��ند. دولت ترامپ که سیاست مشخصی 
در مورد برجام اعالم نکرده اس��ت و توافق 
چندانی با آن ندارد؛ ایران را به بی ثبات سازی 
منطق��ه متهم ک��رده و تالش های موش��کی 
آن را تهدی��دی علیه مناف��ع حیاتی و امنیت 

متحدان منطقه ای خود قلمداد می کند، با همه این ها هنوز ابهام، وجه 
مشخصه سیاست خارجی ترامپ در جهان است. 

در س��ه ماه گذش��ته ترامپ با صدور فرمان های اجرایی، انتخاب 
کارگ��زاران، دیدار با مقامات کش��ورهای دیگر، اظهار نظر در مورد 
مس��ائل و رویدادهای داخلی و خارجی نشانه های دیگری از سیاست 
خارجی مورد نظر خود را ارائه کرد. حال پرسش اصلی این است که 
با توجه به رویدادهای جدید، سیاست و راهبرد آمریکا در قبال مسائل 
غرب آسیا و از جمله ایران چیست؟ این رویدادها چه تأثیری بر روند 
اقدامات و راهبرد آمریکا دارد؟ جمهوری اس��المی ایران برای تأمین 

منافع حیاتی خود چه سیاست و راهبردی را باید در پیش بگیرد؟ 
ناآشنایی ترامپ با سیاست، تقابل کارگزاران جدید با ساختار مرسوم 
سیاس��ت آمریکا و تناقض های جدی در سیاس��ت اعالمی رئیس جمهور 
جدید آمریکا موجب شده است که رویدادها نقش مهمی در تعیین و تثبیت 
سیاست خارجی آن داشته باشند. از این منظر برای پاسخ به پرسش های فوق 
الزم اس��ت ابتدا رویدادهای مهم دو ماه اس��فند 1395 و فروردین 1396 را 
در سه حوزه سوریه، شرق آسیا و جمهوری اسالمی ایران به اجمال طرح و 
سپس با بررسی پیامدهای آن ها بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، 

راهبرد مناسب و مفید ایران را در این زمینه تشریح کرد.

سیاست خارجی آمریکا؛ گرفتار در 
تعارض ها و تقابل ها

در م�اه  اخی�ر و پس از فروکش کردن اعتراضات سیاس�ی و مدنی در داخ�ل آمریکا، تمرکز ترامپ بر 
مس�ائل و موضوعات سیاس�ت خارجی افزایش یافت اما ابهام و س�ردرگمی همچنان مهم ترین ویژگی 
سیاست خارجی آمریکا است و برآیند تقابل ها و تعارض های درونی و رویدادها و اقدامات کنش گران 
دیگر تأثیر زیادی در ش�کل گیری و جهت یابی سیاست خارجی ترامپ دارد. چگونگی مواجهه آمریکا 
با بحران س�وریه و داعش و روابط با چین و کره ش�مالی دو موضوع اساس�ی در ش�کل دادن به سیاست 
خارجی ترامپ به شمار می آیند. این نوشتار ضمن تشریح سیاست آمریکا در قبال این دو بحران، تأثیر 

آن ها بر راهبرد آمریکا در قبال ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. 

تحلیل

اشاره:

دکتر محمود یزدان فام*

* ریاست پژوهشکده مطالعات راهبردی
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سیاست خارجی آمریکا؛ گرفتار در 
تعارض ها و تقابل ها

حمله موشکی آمریکا به سوریه
ایاالت متحده آمریکا در 18 فروردین 1396 در یک اقدام غافل گیرانه 
با 59 فروند موشک تام هاوک یکی از پایگاه های نظامی دولت بشار 
اس��د را هدف ق��رار داده و و تعدادی از هواپیماه��ای این دولت را 
نابود کرد. بر اس��اس ادعای دولت آمریکا این حمله به دلیل استفاده 
ارتش سوریه از س��الح های شیمیایی صورت گرفت. حمله، درست 
س��ه روز بعد از حمله شیمیایی به خان شیخون که موجب کشته شدن 
89 تن و مجروح شدن بیش از 300 نفر شد، صورت گرفت. روز قبل 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در خصوص برخورد با استفاده از 
سالح های شیمیایی به نتیجه نرس��یدند و قطعنامه پیشنهادی انگلستان 
و فرانس��ه با وتوی روسیه روبرو ش��د. هر چند استفاده از سالح های 
شیمیایی در سوریه بدون مشخص شدن نتایج بررسی ها با محکومیت 
گس��ترده بین الملل��ی مواجه گش��ت و به نظر می رس��د ک��ه یکی از 
رویدادهای بس��یار مهم و تأثیرگذار در روند تحوالت بحران سوریه 
اس��ت اما اکنون این پرس��ش مطرح اس��ت که دالیل حمله موشکی 
آمریکا به س��وریه چه ب��ود؟ آیا این اقدام به معنای تغییر سیاس��ت و 
راهبرد آمریکا در قبال س��وریه اس��ت؟ این نوع حمالت چقدر ادامه 

خواهد یافت و چه پیام ها و پیامدهایی دارد؟
دول��ت ترامپ پس از شکس��ت های متعدد در سیاس��ت داخلی 
و باالگرفت��ن تنش در عرصه عمومی سیاس��ت آمریکا در خصوص 
رواب��ط ترامپ و افراد کلیدی آن با روس��یه به ش��دت تحت فش��ار 
ب��ود. حمله ش��یمیایی به خان ش��یخون این فرصت را ب��رای ترامپ 
فراهم آورد ت��ا جدیت، قاطعیت، تف��اوت و پیش بینی ناپذیری خود 
را به رقبای آمریکا در جهان نش��ان دهد. این حمله پیام های متعددی 
داش��ت که رکس تیلرس��ون وزیر خارجه آمریکا به برخی از آن ها 
اشاره کرد: »پشت حمالت موش��کی تالفی جویانه آمریکا به سوریه 
پی��ام تغییرنکردن سیاس��ت های نظامی آمریکا در قبال س��وریه نهفته 
اس��ت. بشار اس��د باید بداند که نقض معاهداتش درباره منع استفاده 
از سالح ش��یمیایی بدون جواب نخواهد ماند«. آمریکا بدون این که 
منتظر نتیجه بررسی سازمان های بین المللی در مورد مسئولیت استفاده 
از سالح های شیمیایی در سوریه بماند، به شکل یک جانبه و بدون در 

دست داشتن مصوبه شورای امنیت سازمان ملل اقدام کرد.  
حمله دولت ترامپ به سوریه نشان دهنده چرخش مهم در سیاست 
خارجی این کش��ور اس��ت. از نظر آمریکا مس��ئله اصلی در سوریه 
داعش اس��ت. ترامپ در نقد سیاست بوش و اوباما بارها اعالم کرده 

بود که آمریکا دیگر به دنبال دولت س��ازی  
در جهان نیس��ت؛ چیزی ک��ه اهمیت دارد 
تأمی��ن منافع آمریکا اس��ت. آمری��کا نباید 
از س��وی جامع��ه جهانی اق��دام کند. حمله 
ترامپ به سوریه نش��ان دهنده تمایز سیاست 
آن با دو رئیس جمهور س��ابق این کشور و 
تحول مهم در سیاس��ت اعالمی آن در قبال 
بحران س��وریه است. ترامپ برخالف بوش 
به دنبال اهداف بلندمدت و ساختاری مانند 
عملیاتی ک��ردن طرح خاورمیان��ه بزرگ و 
س��اختن دولت ه��ای دموکراتی��ک نبوده و 
نیس��ت. به رغم این که ترامپ همانند بوش 
بدون در اختیارداش��تن مجوز سازمان ملل و 
به صورت یک جانبه به عراق حمله کرد اما 
اقدام نظامی آن محدود به هدفی مش��خص 
بود و بالفاصله بعد از حمله آن را تمام ش��ده 
اعالم کرد که ممکن اس��ت به تناسب اقدام 
دولت س��وریه تکرار ش��ود. در این مس��ئله 
ترامپ کوشید خود را متفاوت از اوباما هم 
نش��ان دهد. رئیس جمه��ور جدید آمریکا، 
اوبام��ا را ب��ه بی عملی و تعویق مش��کالت 
آمری��کا ب��ه رؤس��ای جمهور بع��دی متهم 
کرده و وضعیت کنونی س��وریه را ناشی از 
عملکرد نادرس��ت دولت اوباما در س��وریه 
دانس��ت. وی گفت اگر اوباما در زمانی که 
خط قرمز اعالم شده آمریکا در سوریه نقض 
شد، علیه بش��ار اس��د اقدام می کرد، امروز 
دیگ��ر آن ها جرأت نمی کردن��د که دوباره 
از این س��الح وحشتناک استفاده نمایند. در 
این حمله ترامپ تالش کرد تا نشان دهد که 
برخالف اوباما، بسیار جدی و قاطع است و 
در صورت نیاز به زور متوس��ل خواهد شد 
و در ای��ن اقدام حت��ی نی��ازی نمی بیند که 
موافق��ت کنگره آمریکا ی��ا اعضای دائمی 
ش��ورای امنیت را کس��ب کند. آی��ا حمله 
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ل
حلی

ت

آمریکا به س��وریه را می توان به معنای تغییر 
سیاس��ت ترامپ در قبال منطقه دانست و آیا 

این اقدامات ادامه خواهد یافت یا نه؟
 ه��ر چن��د دول��ت ترامپ ب��ه صراحت 
اعالم کرده اس��ت که سیاس��ت آمریکا در 
قبال س��وریه تغییر نکرده اس��ت ام��ا به نظر 
می رس��د بین سیاست آمریکا در دوره قبل و 
بعد از این حمله، تفاوت جدی وجود دارد. 
به رغ��م این که دولت آمریکا موضوع حمله 
به پایگاه شعیرات را قبل از اقدام به روس ها 
اط��الع داده بود اما حمله آمریکا به س��وریه 
روند روبه بهبود روابط مس��کو و واشینگتن 
را متوق��ف و به تنش بین آمریکا و روس��یه 
دام��ن زده و موجب تش��دید احتمال جنگ 
بین دو قدرت بزرگ ش��ده است. برخی از 
دولت های اروپایی بعد از این اقدام آمریکا، 
ب��ه دلیل ت��رس از گس��ترش درگی��ری بین 
آمری��کا و روس��یه جانب احتی��اط را گرفته 
و ضم��ن محکوم کردن حمالت ش��یمیایی، 
برخی از همکاری های خود در ائتالف علیه 

داعش را به تعلیق درآوردند. 
حمل��ه به خان ش��یخون و ش��عیرات به 
معن��ای تغییر در رون��د نزدیک��ی ترکیه به 
روسیه و ایران هم به ش��مار می آید. ترکیه 
از سال قبل و به دنبال ناامیدی در سرنگونی 
بشار اسد، بروز کودتا در آنکارا و گسترش 
تروریس��م در داخل این کشور، در سیاست 
خود تجدید نظر کرده و گرایش بیش��تری 
به ایران و روس��یه پیدا کرد. در نشست های 
قزاقستان، ترکیه به یکی از طرف های اصلی 
مذاکرات تبدیل ش��د. این کشور با فشار به 
گروه های مخالف بش��ار اسد آن ها را وادار 
کرد که به راه حل های دیپلماتیک تن دهند. 
با حمایت ترکیه طوالنی ترین آتش بس بین 
ارت��ش س��وریه و مخالفان برق��رار و مبادله 

زمین و اس��را در شرق حلب عملی ش��د اما با حمالت اخیر آمریکا 
به س��وریه، ترکیه در چرخشی قابل توجه بار دیگر به سوی آمریکا 
و کش��ورهای عرب مخالف بشار اسد پیوس��ت. در این میان فاصله 
بین ترکیه و روسیه بیشتر و به رغم خویشتن داری جمهوری اسالمی 
ایران، تن��ش کالمی بین آن��کارا و تهران افزای��ش یافت. قاطعیت 
ترامپ در حمله به س��وریه موجب افزایش اعتماد ترکیه به سیاست 
آمریکا در منطقه ش��ده و اعتماد این کش��ور را ب��ه آمریکا افزایش 

داده است.  
س��ناریوهای گوناگونی در مورد ادامه سیاست آمریکا در سوریه 
وجود دارد. نخستین سناریو این است که آمریکا این حمله را تنها به 
منظور نشان دادن قاطعیت خود و به رخ کشیدن قدرت نظامی آمریکا 
انجام داده و در صورت توافق با روس��یه برای رسیدن به راه حل های 
دیپلماتیک و عدم اس��تفاده دولت اسد از سالح های شیمیایی، دیگر 
دست به حمله نظامی مس��تقیم نخواهد زد. این نوع حمالت موجب 
افزایش خطر احتمال درگیری نظامی آمریکا با روس��یه شده و روند 
روبه بهبود مناسبات دو کش��ور را که پس از روی کارآمدن ترامپ 
پررنگ ش��ده بود، از بین برده اس��ت. توافق دیپلماتیک می تواند در 
تحقق این س��ناریو بس��یار مؤثر باش��د. این س��ناریو با سیاست اعالم 
ترامپ در مورد اس��د و تمرکز بر نابودی داعش و تالش برای بهبود 

روابط با مسکو هم خوانی بیشتری دارد. 
و  اطالعاتی  تجهیزاتی،  تسلیحاتی،  حمایت  افزایش  دوم  گزینه 
آموزشی آمریکا از مخالفین بشار اسد و تداوم راهبرد موازنه نظامی 
فراساحلی است. این سناریو بر این فرض استوار است که در ماه های 
گذشته موازنه در صحنه نبرد به ضرر مخالفان رقم خورده و حمله 
به  از مخالفان می تواند  تسلیحاتی  نظامی محدود آمریکا و حمایت 
مستقیم  به صورت  نباید  نماید. آمریکا  موازنه کمک  این  بازسازی 
از  جلوگیری  کند.  نظامی  مداخله  سوریه  بحران  در  گسترده  و 
از  استفاده  هرگونه  به  قاطع  پاسخ  و  غیرمتعارف  سالح های  اشاعه 
آن ها، حمایت فعاالنه از مخالفان و تجهیز و تسلیح آن ها، تضعیف 
ارائه  و  منسجم  بین المللی  ائتالف  ایجاد  دولت سوریه،  نظامی  توان 
راه کارهای دیپلماتیک و تضعیف حمایت های ایران و روسیه از بشار 
گسترده  درگیری  بدون  سوریه  بحران  که  شد  خواهد  موجب  اسد 
نظامی آمریکا به سرانجام برسد. سناریوی سوم مطلوب ترین سناریو 
برای آمریکا است. تحقق این سناریو به معنای آن است که دولت 
داعش  نابودی  که  خود  اصلی  هدف  بر  همچنان  می تواند  ترامپ 
نماید و تضعیف دولت سوریه موجب تقویت  اعالم کرده، تمرکز 

آن نشود.  
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سناریوی سوم مداخله نظامی فراگیر آمریکا در سوریه است. در 
این س��ناریو حمله موشکی آمریکا به پایگاه شعیرات عماًل به معنای 
پای��ان راهبرد موازنه فراس��احلی و آغازی ب��رای مداخله نظامی این 
کشور در سوریه است. به رغم این که دولت ترامپ صراحتاً مداخله 
نظامی در این کش��ور را رد کرده است اما تحلیل گران بر این باورند 
که ملی گرایی، خودبزرگ بین��ی ترامپ و اقدامات یک جانبه او در 
منطق��ه همچون باتالق��ی آمریکا را به درون خود کش��انده و آن را 
درگیر جنگ س��وریه خواهد ساخت. به احتمال زیاد این سناریو در 
عمل و به صورت تدریجی اتفاق خواهد افتاد و در این راستا متحدان 
منطقه ای آمریکا نقش مهمی دارند. با حمله آمریکا به سوریه دولت 
ترکیه آشکارا از سیاست نزدیکی به روسیه فاصله گرفته و بار دیگر 
مواضع خود را علیه بش��ار اس��د تندتر کرده اس��ت. ترکیه به همراه 
دیگ��ر متحدین عرب آمریکا در منطقه به دنبال ایجاد منطقه امن در 
س��وریه اس��ت. موافقت ترامپ با ایجاد این منطقه می تواند گام دوم 
آمریکا در مداخله نظامی مس��تقیم در سوریه تلقی شود. این راهبرد 
مورد حمای��ت اغلب متحدان منطقه ای آمریکا اس��ت و با مخالفت 
شدید روسیه، سوریه و ایران همراه است. ترکیه، عربستان و امارات 
متحده عربی آمریکا را تش��ویق می کنند که با تمام توان در س��وریه 
وارد ش��ده و به س��رنگونی دولت بشار اس��د اقدام کند. همان گونه 
ک��ه اوباما گفت آن ها به دنبال تأمین اهداف خود با دس��ت و هزینه 
آمریکا هس��تند و ترامپ به دنبال تأمی��ن هزینه های اقدامات خود از 

جیب دولت ه��ای ثروت مند منطقه اس��ت. 
توافق آن ها بر س��ر این موضع و یافتن نقطه 
مناس��ب در ای��ن معادله می ت��وان به تحقق 

سناریوی سوم کمک کند. 
در کل حمله آمریکا به شعیرات نمادی 
در  آمریکا  خارجی  سیاست  سرگردانی  از 
هر  دارد.  ادامه  همچنان  که  است  منطقه 
ترامپ در سوریه زاویه جدیدی  اقدام  چند 
جهت  و  ایجاد  آن  خارجی  سیاست  در  را 
کرد  روشن  تاحدودی  را  آمریکا  حرکت 
زیادی  فاصله  کامل  وضوح  با  هنوز  اما 
بر  عالوه  سوریه  در  آمریکا  سیاست  دارد. 
نیز  تازه ای  گرفتاری  با  سنتی  بن بست های 
روبرو شده است. گرفتاری سنتی آن همان 
چیزی است که هیالری کلینتون در کتاب 
خاطرات خود در این مورد بیان کرده است. 
قالب شورای  نظامی در  اقدام دیپلماتیک و 
امنیت با وتوی روسیه روبرو می شود و اقدام 
است  پرهزینه  بسیار  نبرد  صحنه  در  عملی 
آن  متحدین  و  آمریکا  مردم  مخالفت  با  و 
بین المللی  اجماع  بدون  می گردد.  مواجه 
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نمودار 1- سناریوهای احتمالی دخالت آمریکا در سوریه
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جایی  به  ره  سوریه  بحران  نظامی  اقدام  و 
در  بن بست  کلینتون  برای  اگر  برد.  نخواهد 
نیز  معنا  در  ترامپ  برای  بود،  عمل  عرصه 
وجود دارد. ترامپ با تعارض منافع آمریکا 
ترامپ  است.  روبرو  هژمون  قدرت  منافع  و 
امور  در  مداخله  عدم  دنبال  به  سو  یک  از 
داخلی کشورهای دیگر است و تأکید دارد 
که نمی  خواهد از سوی جامعه جهانی اقدام 

کند و مهم ترین اولویت آن احیای اقتصاد آمریکا است و از سوی 
است.  بین المللی  عرصه  در  خود  قاطعیت  نشان دادن  دنبال  به  دیگر 
طرحی  و  راهبرد  بنیان  بر  که  این  از  بیش  ترامپ  خارجی  سیاست 
مشخص استوار باشد، به شدت دچار سردرگمی و تعارض ساختاری 
دنبال  به  تجارت،  و  اقتصاد  به  تمایل  ضمن  ترامپ  است.  ذهنی  و 
تقویت قدرت نظامی آمریکا است. ترامپ در زمانی که به شدت به 
سیاست های مداخله گرایانه بوش می تازد، دولت اوباما را به بی عملی 

و وادادگی متهم کرده و خواستار قاطعیت در اقدام است.
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در چنین وضعیتی سیاس��ت خارجی آمری��کا در منطقه، برآیند 
تقاب��ل قوای متعارض در درون نظام فکری ترامپ، س��پهر سیاس��ی 
آمریکا و تح��والت و تغیی��رات در صحنه بین الملل��ی خواهد بود. 
اقدامات برآمده از این فرایند با غافل گیری و شگفتی س��ازی همراه 
بوده و فردی ش��دن سیاس��ت در کاخ س��فید آن را تش��دید خواهد 
کرد. سیاس��ت های ترامپ از پختگی الزم برخ��وردار نبوده و بیش 
از این که نتیجه بررس��ی های گسترده کارشناس��ی و نظام سیاسی و 
مدنی آمریکا باش��د، برآین��د تقابل گرایش های متع��ارض در نظام 
تصمیم گیری خواهد بود. نگاهی ب��ه رویدادها و روندهای اخیر در 
صحنه نظ��ام بین المللی جهت گیری های احتمالی آمریکا در ماه ها و 

سال های آینده را نشان خواهد داد.

از جنگ و توافق تجاری تا جنگ و بازدارندگی هسته ای
ایاالت متحده آمریکا بر بنی��ان جایگاهی که در نظام بین الملل برای 
خود تعریف ک��رده، با مس��ائل و موضوعات متع��دد جهانی روبرو 
است. سیاس��ت خارجی این کشور به شرق آس��یا و بحران سوریه و 
عراق محدود نمی شود. دولت ترامپ با مسائل و معضالت زیادی در 
عرصه بین المللی روبرو اس��ت و ایران و عراق یکی از آن ها است. با 
روی کارآمدن دولت ترامپ مناس��بات این کشور با همه کشورها و 
مناطق دیگر جهان به هم ریخت و تنها نکته امیدوارکننده در سیاست 
خارجی ای��ن دولت در قیاس با دولت قبل، احتمال بهبود مناس��بات 
با کاخ کرملین بود که آن هم در س��ایه بحران س��وریه دچار مشکل 
اساسی ش��ده اس��ت. بعد از حمله آمریکا به س��وریه برخی مقامات 
دو کش��ور روابط آن ها را در وضعیتی ب��ه مراتب بدتر از دوره اوباما 

توصیف کردند.
تنش و درگیری دولت ترامپ در ش��رق آسیا کمتر از خاورمیانه 
نیس��ت. یک��ی از ش��عارها و سیاس��ت های افراطی ترام��پ در یک 
س��ال گذش��ته معطوف به دولت چین ب��ود. ترامپ دول��ت چین را 
به دس��ت کاری در ب��ازار آزاد، حمایت از اقتصاد مل��ی، از بین بردن 
فرصت ه��ای اقتصادی آمریکا متهم ک��رده و اعالم کرده بود که در 
صورت رس��یدن به کاخ سفید با سیاست اقتصادی چین مقابله نموده 
و برخورد س��ختی با اقدامات آن در دریای چین خواهد داش��ت که 
علیه متحدان آمریکا در منطقه اس��ت. سیاس��ت خویشتن دارانه چین 
در مقاب��ل دولت جدی��د آمریکا، ترامپ را به نرم��ش و تجدید نظر 

در سیاس��ت های اعالمی خ��ود وادار کرد. 
دیدار ش��ی جین  پینگ از آمریکا و استقبال 
گ��رم ترام��پ از آن موج��ب کاهش تنش 
در مناس��بات دو کشور ش��ده است اما کره 
شمالی همچنان به عنوان یکی از کانون های 
بحران س��از در شرق آسیا توجه آمریکا را به 

خود جلب کرده است. 
قب��ل از دی��دار رئی��س جمه��ور چی��ن 
انتظ��ارات و  ترام��پ  از آمری��کا، دول��ت 
خواس��ته های خ��ود از چی��ن را ب��ا صدای 
بلن��د اعالم کرد. تراز مثب��ت تجاری چین با 
آمری��کا، پائین نگه داش��تن ارزش پول ملی 
چین، حمالت س��ایبری، رواب��ط آمریکا با 
تایوان، ادعا و اقدامات پکن در مورد جزایر 
دریای چین و مس��ئله آزمایش های هسته ای 
و موش��کی ک��ره ش��مالی از موضوع��ات 
مورد مناقش��ه پکن و واش��ینگتن هستند که 
در دس��تورکار رؤس��ای جمه��ور آمریکا و 
چی��ن بودند. ب��ا وجود همه ای��ن اختالفات 
مقامات دو کش��ور بر این باروند که روابط 
مس��المت آمیز و نزدی��ک دو کش��ور برای 
تداوم رش��د اقتصادی، ثبات سیاسی، امنیت 
مل��ی و بین المللی حیاتی اس��ت. آن ها بدون 
همکاری ب��ا یکدیگر نمی توانن��د در تأمین 
اه��داف و منافع مل��ی خود موفق باش��ند و 
با مس��ائل و چالش های گس��ترده ای روبرو 

خواهند شد. 
دی��دار رؤس��ای جمه��ور دو کش��ور با 
همدیگ��ر موج��ب کاهش تن��ش در روابط 
دوجانبه ش��ده اس��ت. ترام��پ از این دیدار 
اظهار رضایت کرد. بر اساس بیانیه اعالمی، 
آن ها چهارچوب مناس��بی ب��رای همکاری 
در حوزه تجارت و اقتص��اد یافته اند. روابط 
دوجانب��ه در حال بازس��ازی اس��ت و به نظر 
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می رس��د ابرهای تیره از مناس��بات اقتصادی 
آن ها در حال کناررفتن است. احتمال وقوع 
جنگ تجاری بین دو سوی اقیانوس آرام به 
شدت کاهش یافته و آن ها در حال پی ریزی 

روابط اقتصادی عمیق تر با همدیگر هستند.
به رغم این که ترامپ از تعامل با دولت 
چین اب��راز رضایت کرده ام��ا موضوع کره 
ش��مالی همچن��ان ب��ه عنوان ی��ک موضوع 
چالش برانگیز بر سپهر سیاسی و امنیتی شرق 
آس��یا سایه افکنده و تالش کره شمالی برای 
پرتاب موش��ک و آزمایش هسته ای موجب 
تشدید بحران شده اس��ت. آمریکا ناوگروه 
دریایی خود را به س��وی آب های س��احلی 
کره ش��مالی اعزام و با همکاری کره جنوبی 
دس��ت ب��ه رزمای��ش نظام��ی در منطقه زد. 
مای��ک پنس معاون رئی��س جمهور آمریکا 
از م��رز دو کره دیدار و  ب��ا حضور بر روی 
عرشه یک ناو هواپیمابر آمریکایی مستقر در 
آب های ژاپن گف��ت: »آنهایی که بخواهند 
قاطعیت یا آمادگی ما را بس��نجند باید بدانند 
که ما هرگونه حمله را شکست خواهیم داد 
و هرگونه اس��تفاده از سالح های متعارف یا 
هسته ای را با پاسخ کوبنده و مؤثر آمریکایی 
ج��واب خواهیم داد«. در همین حال آمریکا 
تهدی��د کرد که با تهدیدات کره ش��مالی با 
همکاری چین ی��ا ب��دون آن مقابله خواهد 

کرد. 
در روزهای پایانی فروردین، فشار چین 
بر کره ش��مالی نیز به شدت افزایش یافت و 
روابط دو متحد ایدئولوژیک با تنش کالمی 
همراه ش��د به گونه ای ک��ه هم زمان با توافق 
در شورای امنیت در مورد وضع تحریم های 
جدید علیه کره شمالی، پیونگ یانگ چین 
را نس��بت به همراه��ی با آمری��کا تهدید و 

هشدار داد که اگر به اعمال تحریم های اقتصادی علیه دولت پیونگ 
یانگ ادامه دهد، روابط دوجانبه دو کش��ور دچار آسیب های جدی 
خواهد شد. دونالد ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که اگر چین، 
به عنوان هم پیمان اصلی کره ش��مالی، کمکی به مهار »جاه طلبی های 
کره شمالی« در زمینه س��الح های هسته ای نکند، آمریکا به اقداماتی 
یک جانبه روی خواهد آورد. وضعیت در ش��به جزیره کره به شدت 
بحرانی اس��ت و تنش های کالمی به اقدام��ات عملی نمایش قدرت 
از س��وی طرف های درگیر تبدیل ش��ده و ممکن است با یک اقدام 
تحریک آمیز ش��عله های جنگ بین صاحبان دو قدرت هسته  ای آغاز 

شود که برای امنیت بین الملل به مراتب بیشتر مخاطره آمیز است. 
درگیری آمریکا در یک منطقه از جهان موجب تضعیف ظرفیت 
نظامی آن برای درگیری در مناطق دیگر خواهد ش��د. دولت آمریکا 
از سال 2006 راهبرد پیروزی در دو جنگ هم زمان را از سند راهبرد 
امنیت ملی این کش��ور حذف کرده اس��ت. رقب��ای آمریکا با علم به 
ای��ن موضوع و در دوره ابهام سرگش��تگی سیاس��ت ترامپ، در پی 
خویش��تن داری آگاهانه در برابر سیاست واش��ینگتن هستند. تشدید 
تنش در هر کدام از مناطق بحرانی س��ه گانه ش��رق آسیا، خاورمیانه 
و اروپا به معنای کاه��ش توجه و توان اقدام آمریکا در دیگر مناطق 
اس��ت. کش��ورها تمایل ندارند آن ها قربانی سیاست نیروهای تندرو 
حاکم بر آمریکا شوند و واشینگتن توان اضافی خود را برای برخورد 

با آن صرف نماید. 

از تفسیر سخت گیرانه برجام تا توافق هوایی
حوزه س��ومی ک��ه می  توان ب��ه ارزیابی تغییرات و تکوین سیاس��ت 
خارجی آمریکا پرداخت، روابط با جمهوری اس��المی ایران است. 
ایران و آمریکا نزدیک به چهار دهه است که با همدیگر در تنش و 
دشمنی هستند و روابط رس��می دیپلماتیک بین آن ها برقرار نیست. 
با وجود این، فعالیت های هس��ته ای ایران یکی از موضوعات پرتنش 
در مناسبات دو کشور بود که در دولت قبلی آمریکا به توافق برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( منتهی شد. اما موضع دولت ترامپ با 
آن متفاوت اس��ت. دولت ترامپ ضمن نارضایتی ش��دید از برجام، 
لغ��و آن را برای آمریکا بس��یار پرهزینه می دان��د. برجام یک توافق 
بین المللی اس��ت و آمریکا تنه��ا یکی از امضاکنندگان آن اس��ت. 
اتحادی��ه اروپا به ش��دت از آن حمایت کرده و چین و روس��یه آن 
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را موفقیت��ی برای دیپلماس��ی و حل و فصل یکی از مس��ائل پرتنش 
بین  المللی می دانند. 

در چنین شرایطی سیاس��ت دولت جمهوری خواه آمریکا تفسیر 
س��خت گیرانه از برجام و تالش برای اعمال تحریم های غیرهسته ای 
و وادارکردن ایران به نقض برجام اس��ت تا ب��ه راحتی بتواند اوضاع 
را به ماقبل برجام بازگردانده و تحریم های فلج کننده را از نو ش��روع 
کند و جمهوری اسالمی ایران را وادار به پذیرش خواسته های مورد 
نظر دولت آمریکا نماید. فعالیت های موشکی، سیاست ها و اقدامات 
منطقه ای جمهوری اس��المی ایران و موضوع حقوق بش��ر سه حوزه 
متفاوتی اس��ت که دولت آمریکا می کوشد فشار بر ایران را افزایش 
دهد. تحریم 25 ش��رکت و افراد مرتبط با فعالیت های موشکی ایران 
در اس��فند ماه 1395 اعمال و متقاباًل جمهوری اسالمی ایران نیز چند 
شرکت آمریکایی را به دلیل حمایت از افراطی گری و نقض حقوق 

بشر و جنایت علیه بشریت تحریم کرد.
هم زمان با اعمال تحریم های فوق از س��وی دولت آمریکا، س��ه 
س��ناتور آمریکایی مجدداً در اوایل فروردی��ن طرحی را برای وضع 
تحریم های جدید علیه جمهوری اس��المی ایران به س��نای آن کشور 
تس��لیم کردند. این طرح توس��ط مارک��و روبیو، ت��اد یانگ و جان 
کورنین، از اعضای سنای آمریکا از حزب جمهوری خواه تهیه شده و 
از حمایت باب کورکر سناتور دموکرات برخوردار است. این طرح 

برای اولین بار در ماه دس��امبر س��ال گذشته 
به مجلس سنا تسلیم شد. براساس این طرح، 
تحریم ه��ای جدیدی علیه س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی و هواپیمای��ی ماهان وضع 
خواهد ش��د. به گفته تدوین کنندگان طرح، 
ماهان یک ش��رکت هواپیمایی ایرانی است 
که به سپاه پاس��داران در گسترش تروریسم 
و افراط گرایی کمک کرده است. همچنین، 
دولت آمریکا ملزم خواهد ش��د تا فهرس��تی 
از مؤسس��ات و ش��رکت هایی تهیه کند که 
س��پاه پاس��داران مالکیت بیش ار 25درصد 
سهام آنها را در اختیار دارد و آنها را مشمول 

تحریم قرار دهد. 
مهم تری��ن ویژگی این طرح که با عنوان 
»قانون مقابله با اقدامات بی ثبات س��از ایران« 
ارائه ش��ده اس��ت، اعمال تحریم های جدید 
اس��ت که هم نقض برجام نباشد و هم بتواند 
مؤث��ر واقع ش��ود. طبق این ط��رح تحریم ها 
ب��ه بهانه برنامه موش��کی ای��ران، حمایت از 
بی ثبات ساز  اقدامات  بین المللی،  تروریس��م 
ایران در منطقه و نقض حقوق بشر تهیه شده 
است. س��پاه در کانون اصلی تحریم های این 
طرح ق��رار دارد. ادعای نویس��ندگان طرح 
این است که سپاه نه صرفاً نیروی قدس آن، 
عام��ل مهم بی ثبات س��از و حامی گروه های 
تروریس��تی و شورش��ی در منطقه است و به 
همین دلیل باید نام آن در فهرست گروه های 
تروریستی قرار گیرد و نسبت به تحریم آن و 
تمامی س��ازمان ها و مؤسسات و شرکت های 

مرتبط با آن اقدام شود.
همچنی��ن در این طرح، خواس��ته ش��ده 
اس��ت تا به دلیل نقض حقوق بشر در ایران، 
تحریم های حقوق بش��ری کنونی تش��دید و 
تحریم های جدیدی به اجرا گذاش��ته شود. 

سیاسـت دولت جمهوری خواه آمریکا 
تفسـیر سـخت گیرانه از برجام و تالش 
بـرای اعمال تحریم های غیرهسـته ای 
و وادارکـردن ایـران به نقـض برجام 
اسـت تا به راحتی بتوانـد اوضاع را به 
ماقبل برجام بازگردانده و تحریم های 
و  کنـد  شـروع  نـو  از  را  فلج کننـده 
جمهـوری اسـالمی ایـران را وادار به 
پذیرش خواسـته های مورد نظر دولت 

آمریکا نماید.
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عالوه بر این، دولت آمریکا مؤظف خواهد 
ش��د تا در م��ورد ش��هروندان آمریکایی که 
توس��ط ایران بازداش��ت یا ربوده شده اند و 
اقدامات دول��ت برای آزادی آن��ان به طور 
ش��فاف به کنگره توضیح دهد. تحریم های 
جدیدی نی��ز علیه اف��رادی ک��ه آگاهانه به 
برنامه موش��کی ایران کمک می کنند و علیه 
مؤسسات و ش��رکت هایی وضع خواهد شد 
که بی��ش از 25درص��د از مالکی��ت آنها به 
س��ازمان های ایرانی دارای نقشی کلیدی در 
برنامه موش��کی تعلق دارد. س��ازمان صنایع 
هوا فضا، گروه صنعتی ش��هید همت و گروه 
صنعتی ش��هید باکری از جمله این مؤسسات 
هستند. این طرح از رئیس جمهوری آمریکا 
می خواهد تا مش��خص کند ک��ه افرادی که 
اس��امی آنها در فهرست تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل وجود داشته قطعاً ارتباطی 
با برنامه موش��کی ایران ندارند و در صورتی 
که تأیید عدم ارتباط آنها امکان پذیر نباشد، 
این افراد را هم مش��مول تحری��م قرار دهد. 
همچنین، افرادی که در بخش هایی از اقتصاد 
ای��ران دخیل هس��تند که به طور مس��تقیم یا 
غیرمستقیم با برنامه موشکی ارتباط دارد نیز 
تحریم ش��وند. این طرح حمایت نمایندگان 
هر دو ح��زب دموک��رات و جمهوری خواه 
آمری��کا را دارد و ب��ه نظ��ر می آی��د که در 
ص��ورت طرح و تصوی��ب دولت ترامپ نیز 

از آن حمایت نماید. 
در کن��ار اقدامات خصمانه فوق وزرات 
خارج��ه آمریکا در پای��ان فروردین به طور 
رس��می اعالم کرد که ایران به تمام تعهدات 
هس��ته ای خود پای بند بوده اس��ت و دولت 
ترام��پ تعلیق تحریم های هس��ته ای آمریکا 
علی��ه ای��ران را برای س��ه ماه دیگ��ر تمدید 

کرد. شرکت هواپیمایی آسمان به رغم فشار البی های ضدایرانی در 
آمریکا موفق شد در مورد خرید 30 فروند هواپیما با شرکت بوئینگ 

به توافق برسد.  
هنوز از تمدید تعلیق تحریم های هسته ای 24 ساعت نگذشته بود 
که وزیر خارجه آمریکا، رکس تیلرس��ون طی س��خنان شدیدالحنی 
ادعا ک��رد که برجام »نمونه دیگری از باج دادن به قدرتی اس��ت که 
جاه طلبی های هس��ته ای دارد و دولت آمریکا مشغول بازنگری جامع 
سیاست خود در قبال ایران است«. ترامپ نیز مدعی شد که اقدامات 
ایران در منطقه روح برجام را نقض کرده اس��ت. جیمز ماتیس، وزیر 
دف��اع آمریکا نیز در دیدار از انگلس��تان گفت: »ای��ران در منطقه از 
تروریسم حمایت کرده و سیاست های آن موجب بی ثباتی در منطقه 

شده است«.

نتیجه گیری
به نظر می رس��د دولت ترامپ در مورد جمهوری اسالمی ایران هنوز 
به سیاس��ت و راهبرد مشخصی نرسیده و به تناسب رویدادها، فشارها 
و ادراکات خ��ود موضع گیری می کند. یک روز از برجام حمایت و 
تعلیق تحریم های هس��ته ای را امضا و روز بع��د اعالم می کند که در 
حال بررسی اتخاذ سیاس��ت مناسب در قبال ایران است. در وضعیت 
ابه��ام و عدم قطعی��ت باید بر اصول کلی تأکی��د و آن ها را راهنمای 

عمل قرار داد. اصول راهنمای ایران می  تواند به شرح زیر باشد:
1. برجام فرصت های آمریکا را در اجرای سیاس��ت های افراطی 
مح��دود کرده اس��ت. تأکید بر پایبن��دی همه طرف ه��ای توافق به 
اجرای دقیق برجام ضروری اس��ت. دو س��ال از توافق برجام و یک 
س��ال از اجرای آن گذشته اس��ت. اکنون زمان اجرای توافق است نه 
زم��ان مذاکره در م��ورد مفاد آن؛ چیزی که هم��ه باید رعایت کنند 
متن توافق اس��ت؛ دولت ه��ا نمی توانند به ص��ورت یک جانبه توافق 
بین الملل��ی را نقض کنن��د. اجرای دقیق توافق ی��ک الزام حقوقی و 
اخالقی است که هم مشروعیت بین المللی برای ایران فراهم می آورد 

و هم از شکل گیری اجماع علیه آن جلوگیری می کند.
2. برجام پیروزی دیپلماسی بر تهدید و منطق بر هرج و مرج بود. 
جمهوری اس��المی ایران آمادگی دارد که در مس��ائل و موضوعات 
مورد اختالف در چهارچوب های پذیرفته شده بین المللی گفت  و گو 
نماید. ایران از چنان توان، منطق و اعتماد به نفس��ی برخوردار اس��ت 

ل
حلی

ت
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که بتواند از منافع حیاتی خود به ش��کل اصولی و منطقی دفاع نماید. 
تأکید بر دیپلماس��ی ضم��ن افزایش جایگاه بین الملل��ی ایران مانع از 

شکل گیری اجماع علیه منافع ملی کشور می شود. 
3. در رواب��ط بین المل��ل ابهام و عدم قطعی��ت یک اصل پذیرفته 
ش��ده اس��ت. در دوره گذار و با تش��دید رویدادها این عدم قطعیت 
افزایش یافته و خطای ادراک، تصمیم گیری و اقدام تشدید می شود. 
تسلط بر نظام شناخت و تصمیم گیری، رعایت جوانب احتیاط، تأکید 

بر اصول و ارزش های پذیرفته شده شرط خردمندی است.
4. در مورد س��وریه اصول و قوانین پذیرفته ش��ده جامعه جهانی 
راهنمای سیاس��ت و مواض��ع ایران خواهد بود و می ت��وان آن را در 
چند گزاره بیان کرد: نخس��ت، اس��تفاده از س��الح های ش��یمیایی از 
س��وی هر گروه، س��ازمان و دولتی و علیه هر کسی غیرقانونی، ضد 
بش��ری و محکوم است. دوم، س��ازوکارهای مشخصی برای کشف 
حقیقت وجود دارد. تشکیل کمیته حقیقت یاب برای مشخص کردن 
اس��تفاده کنندگان از سالح های شیمیایی ضروری است. سوم، توسل 
به زور تنها در قالب مجوز ش��ورای امنیت و اصل دفاع مشروع میسر 
اس��ت، حمله آمریکا به سوریه قبل از مشخص شدن حقیقت ماجرا و 
بدون دریافت مجوز شورای امنیت سازمان ملل نقض آشکار حقوق 
بین الملل اس��ت و باید محکوم ش��ود. چهارم، مش��روعیت زدایی از 
اقدامات قدرت های بزرگ و تأکید بر اصول و قوانین پذیرفته ش��ده 
برای کس��ب مشروعیت و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی ضروری 

است.
5. قدرت نقش تعیین کننده در روابط بین الملل دارد اما در جهان 
امروز قدرت ابعاد و وجوه گوناگون دارد و قدرت نظامی تنها بعدی 
از قدرت به ش��مار می آید. بهره گیری از قدرت مش��روع و تأکید بر 
حقوق و اه��داف ملی، تعیین دقیق منافع حیات��ی و دفاع قاطع از آن 

ضروری است.
6. جمهوری اس��المی ایران برای تأمین اهداف و منافع ملی، باید 
راهبرده��ای ملی و منطقه ای خود را متناس��ب با تغییرات و تحوالت 
داخلی و بین المللی مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهد. تأکید بر اصول 
و منافع حیاتی و بازبینی در ش��یوه ها و سازوکارهای تأمین آن ها، راز 
موفقیت کش��ورها در نظام بین المللی اس��ت که رعایت آن می تواند 
ترکیب خردمندانه ای از قاطعیت و انعطاف پذیری را در پی داش��ته و 

پیش بینی پذیری، اطمینان و اعتماد را فراهم آورد. 

7. هیچ بحرانی تا ابد ادامه پیدا نمی کند. 
راهبرد متناس��ب با اهداف و منافع حیاتی در 
تنظیم سیاس��ت ها ضروری اس��ت. پیش بینی 
رونده��ای احتمالی، س��ناریوهای ممکن و 
مطل��وب راهی برای اجتن��اب از قرارگرفتن 
در دوراهی های سرنوشت ساز تصمیم گیری 

است. 
جدی��د  دول��ت  کارآم��دن  روی  ب��ا 
در آمری��کا، کانال ه��ای ارتباط��ی رس��می 
جمه��وری اس��المی ایران و آمری��کا از بین 
رفته اس��ت. همان طور که تجربه چهار سال 
مذاک��رات هس��ته ای نش��ان داد در رواب��ط 
بین المل��ل چیزی که اصال��ت دارد، منافع و 
امنیت ملی کشورهاست. برای تأمین اهداف 
و مناف��ع مل��ی برقراری کانال ه��ای ارتباطی 
ضروری است. چیزی که در ارتباطات مهم 
است، حمایت از منافع ملی از موضع عزت، 
حکم��ت و مصلحت اس��ت. ترامپ به دلیل 
سابقه اقتصادی و نگاه تجاری به جهان ضمن 
تمایل به برقراری روابط اقتصادی، بی محابا 
از قدرت عریان استفاده می کند. در مواجهه 
با چنین وضعیتی جمهوری اسالمی باید نشان 
دهد که ضمن قدرتمندی از چنان عقالنیت 
و ظرفیت��ی برخ��وردار اس��ت ک��ه می تواند 
طرف مذاک��رات جدی ب��رای حل و فصل 
مس��المت آمیز اختالفات باش��د و اگر طرف 
مقابل از راه کارهای مسالمت آمیز خودداری 
کرده و به ش��یوه های نادرست متوسل شود، 
قادر است هزینه سنگینی به آن تحمیل کند.

سیاست خارجی آمریکا؛ گرفتار در 
تعارض ها و تقابل ها


