راهبرد سیاست خارجی ترامپ در قبال پرونده هستهای ایران
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چکیده
طی چند دهه اخیر ،مناقشه هستهای ایران با کشورهای غربی و ابعاد گوناگون آن بهه اصه یترین
موضوع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است .در ایهن میهان نهوع مواجههه
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آمریکا به عنوان هژمون سیستم بینالم ی با این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است .ایهن
پژوهش تالش دارد الگوی راهبردی ترامپ را در قبال پرونده هستهای ایران در یه

چهارچو

منطقی و ع می مورد ارزیابی قرار دهد .روش پژوهش از نوع کیفی و رویکرد توصیفی -تح ی ی
میباشد ،همچنین گردآوری منابع بهصورت کتابخانهای صهورت گرتتهه اسهت .بهر ایهن اسها
پرسش پژوهش اینگونه مطرح میشود که الگوی راهبردی ترامپ در قبال پرونده هستهای ایهران
چگونه بوده است؟ بنظر میرسد ترامپ از همان ابتدا الگوی متفاوتی را نسبت بهه گذشهتگان در
مناقشات بینالم ی و منطقه خاورمیانه در پیش گرتتهه اسهت .بسهیاری از تح یهلگران سیاسهت
خارجی ترامپ را مبهم با آیندهای نامشخص دانسته و بر رتتار غیر معمول شخصهیتی وی تاکیهد
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میکنند اما در ادامه این ترضیه به اثبات میرسد که رویکرد ترامپ به پرونده هستهای برگرتته از
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رویکرد ت فیقی از شبه انزواگرایی  -واقعگرایی با تاکید بر دکترین خروج بوده اسهت .در کهانون
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مرکزی این نگرش ،الگوی راهبردی ترامهپ ،در راسهتای شهعار "نخسهت آمریکها" و "احیهای
عظمت دوباره آمریکا" با اولویت دادن به مناتع و اهداف آمریکا مورد توجه قرار گرتته است.
واژگان کلیدی :ترامپ ،پرونده هستهای ایران ،شبه انزواگرایی -واقعگرایی ،اول آمریکا ،دکتهرین
خروج
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مقدمه:
با عنایت به این موضوع که پرونده هستهای ایران برای کشورهای قدرتمند بویژه آمریکها
ی

بحران جدی ت قی میشود ،رویکرد ایاالت متحده یکی از مهمترین عناصر تاثیرگذار

در این بحران به شمار میآیهد .بها توجهه رویکهرد هژمهونی آمریکها در جههان و منطقهه
خاورمیانه و تعارض مناتعی که این کشور با جمهوری اسالمی ایران دارد به نظر میرسد
دستیابی ایران به تناوری هستهای تهدید جدی ع یه مناتع آمریکا ت قی میشود .قابل ذکهر
است عالرغم وجود قدرتهای (چین ،روسیه ،ترانسه ،انگ یس ،آلمان) در روند حل این
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بحران ،ایاالت متحده با هدایت تضای سیاسی و روانی مهدیریت ایهن بحهران را بدسهت
گرتته است به نوعی میتوان گفت مسئ ه هستهای ایران بحران بین ایران و آمریکها بهوده
است .آغاز هستهای شدن ایران با موتقتنامه همکاری هستهای غیرنظامی ایهران و آمریکها
در  1957صورت گرتت .با پیروزی انقال

اسالمی روند هستهای شدن ایران از حرکهت

ایستاد اما با پایان جنگ تحمی هی و بها آغهاز دوران باسهازی تکمیهل نیروگهاه بوشههر در
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دستور کار دولت قرار گرتت .پس از مطرح شدن پرونده هستهای ایران ،از همان دورانی
که ایران مذاکراتش را با سه کشور اروپایی آغاز کرد رویکرد آمریکا مبتنی بر حضور غیر
مستقیم بر این مذاکرات بود و عالرغم انعطاف ایهران مهانع از شهکل گیهری تواته بهین
طرتین شد .در این دوره آمریکا تمام تالش خود را برای امنیتهی کهردن پرونهده ایهران و
خارج کردن آن از روال حقوقی و تنی انجام داد و با ورود پرونده ایران به شورای امنیت
به صورت مستقیم وارد مذاکرات با ایران شد که منتهی به برجام به عنوان ی

توات نامه

بینالم ی شد .البته با وجود تعهداتی برای قدرتهای غربهی بههویژه آمریکها ،مها شهاهد
کارشکنیهایی از جانب امریکا مبنی بر خروج یکجانبه بودهایم .بنابراین با توجه به اینکه
پرونده هستهای به عنوان یه

چهالش بینالم هی در روابهط دو کشهور بهویژه در دوران

ترامپ مطرح است ،هدف اص ی این پژوهش ،تبیین چگونگی رویکرد آمریکا در پرونده
هستهای ایران در دوران ترامپ میباشد .در این راستا دو سؤال اساسهی وجهود دارد آیها
راهبرد ترامپ در مواجه با پرونده هستهای از الگوی خاصی تبعیت میکنهد؟ اگهر چنهین
است ،این الگو رتتاری از چه منط سیاسی سرچشمه میگیرد و دارای چه ویژگیههایی
میباشد؟ با استفاده از رویکرد توصیفی  -تح ی ی ،مطالعه و ارزیابی مجموعه اقهدامات و

تعالیتهای ترامپ منتج به این گردید که ع یرغم پیچیدگی و ابهام در رویکرد ترامپ در
مواجه با مناقشات و تحوالت خاورمیانه و بویژه پرونده هستهای ایران ،سیاست خهارجی
ترامپ به سیاست خارجی آمریکا در قرن  19بیشتر شبیه بهوده و رویکهردی انزواگرایانهه
دارد .البتههه نههه انزواگرایههی از نههوع قههرن نههوزدهمی کههه در واقههع میتههوان آن را نههوعی
نوانزواگرایی (شبه انزواگرایی) خواند .این رهیاتت به دنبال اولویت دادن به اهداف م هی
به جای بینالم ی ،ایفای نقش رهبری محدود و ی

جانبهگرایی اتراطی است .براسها

همین راهبرد احیای مجدد آمریکا ،ترامپ بها رویکهردی واقعگرایانهه بهه دنبهال اتهزایش
قدرت نظامی و تکیه بر اصل خودیاری در محیط بینالم ل است تا امنیت مهورد نظهرش
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تأمین شود .الگوی رتتاری متفاوت وی در بحران هسهتهای ایهران نیهز از همهین دیهدگاه
پیروی میکند .این مقاله در چند بخش سازماندهی و مفصلبندی شده است :بعد از بیان
پیشینه پژوهش ،رهیاتت نظهری بحهت تحهت عنهوان واقهعگرایی و شهاخصهای آن در
سیاست خارجی آمریکا مطرح شده است و سپس رویکرد نوین ترامپ بهه واقهعگرایی و

راهبرد س است

الگوی عم ی وی در خاورمیانه تببین میشود .در بخش انتهایی نیهز رویکهرد آمریکها بهه

خارج ترامپ در

برنامه هستهای ایران از ابتدا تاکنون به طهور خالصهه بیهان شهده و رویکهرد ترامهپ بهه

قبال پرونده

صورت مشخص در قبال برنامه هستهای مورد ارزیابی قرار گرتته است.
 .1پیشینه پژوهش
پس از مطالعه و بررسی منابع و پژوهشها در ایهن حهوزه ،پژوهشهها در دو حهوزه قابهل
تقسیم و بررسی است .پژوهشهای دسته اول در حهوزه تببهین سیاسهت خهارجی ترامهپ،
صرتاً به توصیف راهبهرد سیاسهت خهارجی ترامهپ پرداختهه شهده اسهت .از جم هه ایهن
پژوهشها میتوان به س یمانزاده ( )1397در مقاله "راهبرد سیاست خارجی ترامپ" اشهاره
کرد که سیاست خارجی ترامپ را در قالب دو راهبرد "نخست آمریکها" و "احیهای مجهدد
آمریکا" مفصلبندی و تح یل کرده است .همچنین کریمی تهرد ( )1397در مقالههای تحهت
عنوان "سیاست خارجی ترامپ و واقعیتهای نظام بینالم ل" به اثبات رسانده کهه ایهاالت
متحده پس از مواجهشدن با واقعیتهای نظام جهانی به سمت سیاست خهارجی عم گهرا و
واقعگرا متمایل شده است .پژوهشهای دسته دوم به صورت محدود راهبهرد ترامهپ را در

هستهای ایران

مورد جمهوری اسالمی ایران مطرح میکند .در این خصوص ،یزدان تهام ( )1395در مقالهه
" سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسالمی ایران" به این سؤال پاسخ میدهد که دولهت
جدید ایاالت متحده آمریکا چه سیاست و راهبردی در عرصه بینالم ی به طهور عهام و در
قبال جمهوری اسالمی ایران به طهور خهاص در پهیش خواههد گرتهت؟ همچنهین همهین
نویسنده ( )1396در مقاله "راهبرد دولت ترامپ در مورد ایران؛ اهداف و سهازوکارها" کهه
در برگیرنده سخنان ترامپ و گزاره برگ کاخ سفید در خصوص ایران بوده را مورد تح یهل
قرار داده است .بررسی پژوهشهای صورت گرتته نشان میدهد که این مطالعات صرتاً بهه
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بررسی و تبیین سیاست خارجی ترامپ پرداختهاند و در خصهوص ایهران نیهز راهبردههای
ک ی و محدود مطرح شده است و برنامه هستهای ایران به صورت مشخص مهورد ارزیهابی
قرار نگرتته است .لذا مقاله پیش رو از این نظر ،پژوهشی نوین و متمایز محسو

میشهود

که بصورت جامع و کامل راهبرد سیاست خارجی ترامپ در پرونده هستهای ایران را مهورد
بررسی قرار میدهد در ادامه با توجه به عم کرد ترامپ الگوی راهبردی از رتتار او در قبال
فصلنامه

بحران هستهای ارائه میگردد.

پژوهشهای
رواب ب
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 .2رهیافت نظری
 .2-1دیدگاه

واقعگرایی1

رئالیستها دولتها را بازیگران اص ی صحنه سیاست بینالم ل ت قی کهردهانهد کهه بهر ایهن
اسا

سایر بازیگران مانند شرکتهای چند م یتی و بطور ک ی سازمانهای غیرحکهومتی در

چهارچو روابط میان دولتها عمل میکنند .مفروضات رئالیستی را اینگونه میتوان بیهان
نمود:
 مرکزیت دولتها در محیط بینالم ل ،محیط جهانی آنارشی (تاقد اقتدار مرکزی) است. دولتها بیشترین امنیت و قدرت را جستجو میکنند. -دولتها سیاستهای عقالیی را در پیگیری قدرت و امنیتشان اتخاذ میکنند.

1.Realism

 محوریت و عمومیت زور در عرصه بینالم ل ،دولتها خودشان را هدفهای غایی ت قهیمیکنند ) Donnelly, 2000: 8).اصول ک ی نظریه واقعگرایی از دیدگاه ههانس مورگنتها را
میتوان در قالب ی

نمودار به صورت مختصر شرح داد (ازغندی:)84 :1389 ،
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 .2-2دیدگاه

نوواقعگرایی1

نوواقع گرایی با ترسیم تصویری کلنگر از نظام سیاسی بینالم ی کهه بهر اسها

آن سهط

ساختاری و سط واحدهای آن همزمان مجزا از هم و مرتبط با هم هستند ،استقالل سیاست
بینالم هل را محهرز و بهدین ترتیهب نظریههپهردازی دربهاره آن را امکهانپهذیر مهیسهازد
(لینک یتر .)17 :1386،از نظر نوواقعگرایان ساختار نظام عامل شکلدهنده به روابهط سیاسهی
میان اعضای نظام است .نکته مهم اینکه ساختار کالنی دارد که نسبت روابط را نشان میدهد
و خود ک یتی مستقل است که بیش از حاصل جمع خط مشیهای خارجی کشهورها و سهایر
بازیگران در نظام است .این ساختار که در مصادی نظامهای مخت ف دو قطبی و چند قطبهی
و امثال آن ظاهر میشود .عمالً بر تعامل رتتار خارجی بازیگران تأثیر میگذارد .پس حاصهل
جمع رتتارهای خارجی دولتها به ک یتهای گوناگون جدیدی درمیآید که بهه گونههههای
مخت ف بر رتتارها تأثیر میگذارد .این ک یت ساختار نظام بینالم ی است که به طور مسهتقل
کارکرد خاص خود را دارد (سیفزاده .)25 :1384 ،نوواقعگرایان معتقدند که نظام بینالم ل
آنارشی

است .این آنارشی البته به معنای بینظمی و هرج و مرج بینالم هی و عهدم رتتهار

الگومند و همچنین به معنای جنگ تمام عیار و مناقشه عریان و مستمر نیست .ب که منظور از
آنارشی نوعی اصل نظامبخش و تنظیم کننده است که توضی مهیدههد نظهام بهینالم هل از
1. Neorealism

راهبرد س است
خارج ترامپ در
قبال پرونده
هستهای ایران

واحدهای سیاسی مستق ی تشکیل شده است که تاقد ی

اقتدار مرکزی حاکم بهر آنهاسهت

(دهقهانی تیهروز آبهادی .)35 :1388 ،سهاختارهای بهینالم هی نخسهت بهر اسها

اصهل

سازماندهنده نظام که در مورد نظام بینالم ی اقتهدارگریهزی اسهت و دوم بهر پایهه توزیهع
تواناییها میان واحدها تعریف میشوند .ساختارهای بینالم هی بها تغییهر چشهمگیر شهمار
قدرتهای بزرگ تغییر مییابد (لینک یتر .)18 :1386 ،از نظر اینان ،هر کشور چون منطقی و
عقالیی رتتار میکند .بنابراین با عنایت به محاسهبه و تضهمین موقعیهت و منزلهت خهود در
صحنه بینالم ل مناتع و استراتژیهای خود را تعیین میکند .نظریههپهردازان و تح یهلگهران
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سیاست خارجی نیز با عنایت به این قواعد میتوانند پیشبینهی کننهد دو عامهل انگیهزههها و
الزامات محیطی چگونه به طور توأمان رتتار خارجی کشورها را تعیین میکنند .در ایهن میهان
عامل عقالنیت ثابت ترض شده است .اگر عامل عقالنیت ثابهت تهرض نمهیشهد .الزامهات
محیطی ایجا میکرد تا برای انطباق دادن و تحکیم منزلت کشورها هر نظهام حتمهاً حهاوی
ی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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ساختار قدرت باشد .تقدان ساختار مرکزی قدرت نتوانسهته بهه لحها اصهل عقالنیهت

خودمحور نظام را بیثبات کند ،البته منابع قدرت همگون و قابل تحول است .منابع قدرت را
میتوان با حفظ کارایی به حداکثر درجه ممکن اتزایش و یا به حداقل کاهش داد (سیفزاده،
 .)254 :1384ترضیههای اص ی نئورئالیسم را میتوان در قالب این نمودار ارائه داد (بی یس،
اسمیت.)421 :1382 ،
الف-دولتها و دیگر بازیگران در محیط هرج و مرج آمیز با یکدیگر تعامل دارنهد.

تابستان 1397

این بدان معنی است که هیچ گونه اقتدار مرکزی برای الزم االجهرا کهردن قواعهد و

فرضیههای اصلی نئورئالیسم

هنجارها یا حمایت از مناتع جامعه جهانی بزرگتر وجود ندارد.
 ساختار این نظام مهمترین عامل تعیین کننده رتتار بازیگران است.ج -دولتها به دنبال مناتع خود هستند و نظام هرج و مرجآمیز و رقابتآمیز آنهها
را وادار به رتتاری میکند که بیشتر مبتنی بر نفع شخصی است تا همکاری.
د -دولتها بازیگران خردگرا هستند و استراتژیهایی را انتخا

میکنند که منهاتع

آنها را اتزایش و ضرر را کاهش دهد.
و -مهمترین مسئ های که به وسی ه هرج و مرج به وجود آمده ،بقاء است.
ن -دولتها دیگر دولتها را دشمنان بهالقوه و تهدیهدی بهرای منهاتع م هی خهود
میدانند ،این عدم اعتماد و تر

تنگنای (دوراهی) امنیتی را ایجاد مهیکنهد و ایهن

عامل انگیزههای سیاست اغ ب کشورهاست.

 .2-3دیدگاه نوواقعگرایی و هژمونی جهانی آمریکا
به نظر مرشایمر یکی از نظریهپردازان نوواقعگرایی ،به حهداکثر رسهاندن قهدرت نسهبی بهه
نقطه ای از هژمونی هدف نهایی از هر دولت است .در تعریف هژمونی بایهد گفهت دولتهی
است که دولتهای دیگر تس ط دارد که در دو سط منطقهای و جهانی استفاده میشود .بهه
گفته مرشایمر هژمونی به معنای س طه بر ی
میشود اما ممکن است برای ی

سیستم که معموالً به عنوان کل جهان تفسهیر

سیستم محهدود و توصهیف منطقهه خهاص ماننهد اروپها،

شمال شرق آسیا و ...مورد استفاده قرار گیهرد ( .)Toft ,2005:385هژمهونی آمریکها یه
امپراطوری سنتی نیست ب که در نوع خود منحصر به تهرد اسهت کهه دارای چههار ویژگهی
میباشد :اول اینکه آمریکا هژمهونی ارضهی نیسهت ب کهه ایهدئولوسی
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اسهت .بهر اسها

ایدئولوسی لیبرالیسم که بدنبال محدود کردن دولت و تضمین حقهوق اتهراد میباشهد .دوم،
آمریکا ی

نظام سرمایهداری است که در حال انباشت سرمایه است نهه از دسهت دادن آن.

سوم ،کشورها به دنبال پیوستن به امپراطوری آمریکا هستند نه ترک آن .این امپراطوری مرز

راهبرد س است

و عضویت رسمی ندارد و هر کشوری با نظم مبتنی بر قانون اساسهی ،حقهوق مالکیهت و...

خارج ترامپ در

ممکن است خود را عضو در نظر بگیرند .چهارم ،اتحاد نظهامی آمریکها در اروپها و شهمال

قبال پرونده

شرقی آسیا که حکمرانی ترام ی سیاسی– نظامی را برای متحدانش بوجود آورده است .این
چتر نظامی آمریکا اعتماد متقابل را ایجاد میکند و هزینههای معهامالت تجهاری را کهاهش
میدهد و به آنها اجازه میدهد دستاوردهای بیشتری از تجارت بدست آورنهد .عهالوه بهر
این ایاالت متحده ی

شبکه حاکم اقتصادی و نهادهای قضایی ماننهد  ،WTO,IMFبانه

جهانی و سهازمان م هل متحهد و دادگاهههای بینالم هی و ...بوجهود آورده اسهت کهه ایهن
سازمانها باعت رشد اقتصادی از طری تسهیل مبتنهی بهر تصهمیمگیری بهه جهای تحمیهل
امپریالیستی است ( .)Odom,2007: 405الزم به ذکهر اسهت ،دسهتیابی آمریکها بهه تسه ط
جهانی به مقاب ه با مناط مس هدار ،موانع بالقوه و بالفعل ع یه هژمونی آمریکا نیهاز دارد کهه
در ی

الگوی سیستماتی

هژمونی

سفارش شده است .در حال حاضر کشورهایی ماننهد

ایران از طری ایجاد محدودیت در حفظ قهدرت نظهامی ،برپها نگهه داشهتن مسهئولیتهای
داخ ی و عمل کردن در محدوده قهوانین بینالم هی بهرای آمریکها سهردرگمیهایی ایجهاد
کردهاند ( .)Pollack,2014به طور اجمهالی ،سیاسهت خهارجی آمریکها همهواره براسها
رئالیسم تهاجمی و دستیابی به هژمونی جهانی قابل تح یل اسهت .درواقهع آمریکها از تمهام

هستهای ایران

جنبههای قدرت نظامی ،اقتصادی ،دیپ ماتیکی و ...خود در جهت حفظ امپراطهوری آمریکها
استفاده میکند .ساختار ت

قطبی آمریکا موجب شده این کشور قهادر باشهد بها اسهتفاده از

قدرت خود به حل بحرانهای سایر کشورها ،بهخصوص بحرانهای امنیتی منطقهای صهرتاً
در خدمت پیشبرد مناتع آمریکا در سط جهانی بپردازد.
 .2-4شناسایی عناصر واقعگرایی در سیاست خاورمیانهای آمریکا
با کمرنگ شدن نقش سنتی اروپاییها در منطقه خاورمیانه تحت تأثیر دو جنگ جهانی و
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از بین رتتن توان سیاسی-اقتصادی آنها ،در دوران جنگ سرد ،خاورمیانه به آوردگهاهی
برای دو ابر قدرت شوروی و آمریکا تبدیل شد .بعد از تروپاشی شوروی و شکل گیهری
قدرت هژمونی

آمریکا ،این کشور به لحا تاریخی از دوران جنگ سرد در این منطقهه

از قدرت نظامی و راهبردی چشمگیری برخوردار شده است و همچنان به تهالش بهرای
کسب دستاوردهای بیشتر از خاورمیانه ادامه میدهد .با توجه به اینکه منطقهه خاورمیانهه
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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جایگاه ویژه و همیشگی در راهبرد سیاست خهارجی ایهاالت متحهده امریکها داشهته کهه
همواره در قالب مناتع حیاتی مورد توجه سیاستگذاران آمریکا قرار گرتته اسهت .امریکها
مناتع پایدار و متعددی در منطقه دارد و براین اسا

در قبال بحرانهای منطقه ای رتتهار

میکند که از جم ه میتوان به تضمین امنیت انهرسی (نفهت و گهاز) و تهأمین و تضهمین
امنیت رسیم صهیونستی ،ستیز با اسالم سیاسی با عنوان مبارزه با تروریسهم و بنیهادگرایی،
مقاب ه و یا حداقل کنترل کشورهای مخالف مناتع آمریکا و گسترش ترهنگ آمریکایی در
پوشش ایجاد دموکراسی ،اقتصاد بازار آزاد و سکوالریزم در منطقه اشاره کرد .اولین مانع
بین ایران و امریکا بحت ایدئولوسی است .ایران امریکها را بهه عنهوان " شهیطان بهزرگ"
ق مداد میکند و امریکا ایران را به عنوان بخشی از " محور شرارت" .ایرانیهان خهاطرات
حمایت امریکا از کودتای  1953و همچنین پشتیبانی واشنگتن از شهاه را هنهوز در ذههن
دارند امریکاییها هم بعد از  39سهال هنهوز بحهران گروگهان گیهری ایهران را ترامهوش
نکردهاند .ایران اعتقاد دارد امریکا حاکمیت م ی این کشور را نقض کرده و امریکا اعتقهاد
دارد ایهران اصهول اساسهی قهوانین را نقهض کهرده اسهت .در ههر دو عمهل یکهدیگر را
"وحشیگرایانه" میدانند .به این ایدئولوسی باید اسالمگرایی رادیکال را اضاته کهرد کهه

امریکا را به عنوان ی

دولت تاسد و شیطان میشناسد .ایدئولوسی امریکا ایهران را یه

کشور بیرحم و سرکو گر میداند .این در حالی است که به نظر میرسد که حهل ایهن
موضوع غیر ممکن باشد). (Friedman,2013
اگرچه به نظر میرسد بحران کنونی ایران و آمریکا برنامه هسهتهای ایهران اسهت امها
مشکل اص ی ناشی از مناتع متضاد در خاورمیانه است .با توجه به استراتژی امنیهت م هی
ایاالت متحده در سال  2006مناتع عمده آمریکا عبارتاند از :تأمین امنیت عرضه نفت و
گاز ،از بین بردن تهدیدات سازمان تروریستی ،ج وگیری از گسهترش سهالحهای کشهتار
جمعی ،حفظ موجودیت اسراییل و مزیت کیفی نظامیاش .دولهت آمریکها ادعها میکنهد
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هدف اص ی آمریکا برای ترویج دموکراسی و آزادسازی اقتصادی در منطقه است بها ایهن
حال حتی اگر هدف این باشد میتوان آن را به عنوان وسهی ه ای بهرای رسهیدن بهه ایهن
چهار هدف امنیتی که (درهم تنیده شده) دانست که از دست دادن یکی از آنها میتوانهد
هزینههایی برای دیگری القا کند .به عنوان مثال گسترش سالحهای کشتار جمعی تهدیهد

راهبرد س است

تروریستی را در منطقه بیشتر میکند ،به طور مشابهی تروریسم امنیت انهرسی و اسهراییل

خارج ترامپ در

را به خطر میاندازد .نکته قابل توجه اینکه این چهار مناتع آمریکا تماماً با موقعیت ایهران

قبال پرونده

در منطقه درگیر است .اولین و مهمترین موضوع اینکه ،ایران به عنوان ی

کشهور تولیهد

کننده و دارای موقعیت ترانزیت نفهت و گهاز تحهت نفهوذ آمریکها نیسهت .دومها ایهران
بزرگترین حامی حما

و حز

اهلل و کشورهای مخالف با آمریکا و رسیم صهیونیستی

در منطقه به شمار میآید .نهایتاً اینکه ایاالت متحهده ادعها میکنهد ،ایهران بها حمایهت از
شیعیان در کشورهای اسالمی منطقه بویژه عراق موجب بیثباتیهای عمدهای شده اسهت
که بدین ترتیب ،از نظر سیاستمداران آمریکایی ،این کشور مناتع آمریکها را در منطقهه بها
چالش مواجه کهرده اسهت ( .)Özdamar, Özcan, 2009: 124تح یهلگران آمریکهایی
ادعا میکنند باتوجه به سیاست تهاجمی ایران ،تجهیز به سالح هستهای این کشور منجهر
به اتزایش درگیری در جامعه بینالم ل میشود .ایران یکی از حامیان پیشهرو در حمایهت
از گروههایی نظیر حز

اهلل است که در دیدگاه سیاستمداران آمریکا تروریسهتی خوانهده

میشوند و بطور بالقوه میتواند تنآوری هستهای خود را به اشتراک بگذارد که ایهن امهر
تهدید جدی برای بزرگترین متحد آمریکا یعنی رسیم صهیونیستی محسو

میشهود .از

هستهای ایران

طرف دیگر ی

ایران هستهای به احتمال زیاد منجر به جرقه مسابقه تس یحاتی هسهتهای

در خاورمیانه میشود که این امر بر بیثباتی در این منطقه دامن میزند که منهاتع آمریکها
را با خطر مواجه خواهد کرد (.(Defamation League,2014
 .3رویکرد نوین ترامپ به واقعگرایی :شبه انزواگرایی  -واقعگرایی
راهبرد ترامپ نشاندهنده مشی ی

جانبهگرایی و انزواگرایی در سیاست خارجی ترامپ

است .انزواگرایان برخالف بینالم ل گرایان موات اولویت دادن به اهداف م ی بهه جهای
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اهداف بینالم ی ،تمرکز بر کشورها و مناط خهاص جغراتیهایی ،ایفهای نقهش رهبهری
محدود و ی

جانبه ،مخالف درگیرشدن در امور بینالم هل ،طرتهدار غیرنظهامیگرایی و

غیرمداخ هگرایی و نهایتاً مخالف سرسخت جهانی شدن محسو

میشوند .از دید آنها،

تعهدات خارجی هزینههایی جدی در داخل به همراه دارد .همچنین ،آمریکا هیچ الزامهی
برای قبول تعهدات اخالقی در خارج از کشهور نهدارد؛ چراکهه تعههدات بینالم هی بهر
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وظایف دولت در داخل کشهور تهأثیر منفهی میگذارنهد (سه یمانزاده و دیگهران:1397 ،
 .)272با بازگشت جمهوری خواهان به قدرت بهویژه با تصاحب کرسی ریاست جمهوری
ایاالت متحده توسط ترامپ با ویژگیهای منحصر به ترد شخصیتی ،این گونه تداعی شهد
که گویی چرخش بزرگی در سیاست خارجی آمریکا رخ داده است .قضاوتهای متعددی
راجع به سیاست خارجی آمریکا به طور ک ی و راهبرد خاورمیانهای ایاالت متحده از جم ه
در قبال بحرانها ،به صورت خاص صورت گرتته است .برخی سیاست خارجی آمریکا در
این دوره را با توجه به باورهای اتراطی م یگرایانه ترامپ ،بازگشت از بینالم لگرایی بهه
انزواگرایی ت قی نمودند و عدهای هم با توجه به ویژگیههای خهاص شخصهیتی ترامهپ،
اتزایش نظامیگری آمریکا در قبال تحوالت خاورمیانه را پیشبینی نمودنهد (ع هی تبهار و
دیگران.)196 :1397،
برخی از صاحبنظران سیاست خارجی ترامپ را براسها

منفعهتمحوری ارزیهابی

میکنند .اگرچه ایاالت متحده دو مفهوم آزادی و استقالل را به عنوان آرمانی بهرای همهه
مردم جهان میخواهد اما تقط قهرمان و حامی مردم آمریکاست و در ایهن مسهیر ترامهپ
قصد دارد مناتع استراتژی

آمریکا را در تعامالت جهانی به باالترین حهد خهود برسهاند.

) (Cherkaoui, 2016رویکههرد ترامههپ رویکههردی واقعگرایانههه ،دادوسههتدگونه و
ماکیاولیستی میباشد .رویکرد "اول امریکا "1از دیگر ویژگیهای دکترین ترامپ ق مهداد
میگردد که طی آن دولت ترامپ متعهد میشود درسیاست خارجی ،بر مناتع و امنیت م ی
امریکا متمرکز گردد .ترامپ در مراسم تح یف ریاست جمهوری اظهارات مهمهی دربهاره
روابط خارجی عنوان کرد که منعکسکننده نگرش وی به ماهیت سیستم بینالم ل و نقش
آمریکا در آن میباشد .نگرشی نزدی

به پارادایم واقعگرایی ،برمبنهای تاکیهد برمنهاتع بهه

جای ارزشها .درکانون مرکزی این نگرش ،مناتع م ی به عنهوان نیهروی محهرک دریه
سیستم رقابتی قراردارد .دولتهای م ی بازیگران اص ی در این سیستم هستند و تعاالنه در
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جهانی که هنوز هابزی است به دنبال مناتع خود میباشند .بهزعم ترامپ ،امریکا نیز از این
اصول مستثنی نیست و نباید باشد .این رویکرد ترامپ درباره چگونگی عم کهرد سیسهتم
دولتها ،به دیدگاههای هنری کیسینجر وجان میرشایمر نزدی

است .انتقاد ترامپ از عدم

تسهیم بار مسئولیت میان متحدان امریکا در اروپا و آسیا ،امکان عقبنشینی بیشتر نیروهای

راهبرد س است

امریکایی از اروپا و آسیا ،وعده عدم توسعه ناتو و بطهورک ی ایجهاد روابهط دوسهتانهتر بها

خارج ترامپ در

مسکو ،وعده نبرد بیوقفه ع یه تروریسم جهادی و مداخ هگرایی لیبهرال را غیرضهروری،

قبال پرونده

پرهزینه و زیان باردانستن ،دیدگاههایی هستند که پیشتر نیز در قالب رویکردهای "تعامل
(مداخ ه) گزینشی ،خویشتن داری وموازنهه ازدور(اروپها ،آسهیای شهمال شهرقی وخ هیج
تار ) "برای استراتژی کالن سیاست خارجی امریکا مورد تأییهد واقعگرایهان قرارگرتتهه
است و ازاین منظر به رویکرد سیاست خارجی س ف خود باراک اوباما بیشهباهت نیسهت
(محمدزاده ابراهیمی و دیگران .)147-145 :1396 ،به نظر میرسد در خاورمیانه ترامهپ
تصوری بسیار ت

بُعدی و خودمحور از مناتع و امنیهت م هی ایهاالت متحهده دارد و بها

نگاهی کامالً غیرجهانی و از درون به برون (داخل به خارج) به نظام بینالم هل مینگهرد.
در این برداشت ،کنش بینالم هی ایهاالت متحهده امریکها صهرتاً معطهوف بهه منهاط و
موضوعهایی است که در آنها مناتع این کشور به طور مستقیم در میان باشد و تأمین این
مناتع ،کمتر از طری نهادهها ،رسیمهها ،سهازوکارها و رونهدهای چندجانبهه بینالم هی و
بیشتر از مسیر توات های موازنهای با ت

ت

قدرتها دنبال خواهد شد (اسهدی:1396 ،
1. America First

هستهای ایران

 .)12در منطقه خاورمیانه ،چهار محور اص ی در رابطه با سیاست خارجی آمریکا در دوره
ترامپ در منطقه خاورمیانه اهمیت دارد که شامل نگاه به اسالم و مس مانان ،بحران داعش
و سوریه ،اختالف اعرا

 -اسرائیل و در نهایهت ،موضهوع برنامهه هسهتهای ایهران اسهت

(غرایاق زندی.)19-18 :1395 ،
 .1-3مدل سازی الگوی عملی ترامپ در قبال مناقشات بینالمللی و منطقهای
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 .1-1-3رویکرد اتحاد بیهزینه :ترامپ عمیقاً از اتحادههای نظهامی آمریکها در سراسهر
جهان ناخرسند است .او معتقد است آمریکا تراتر از تعهدات خود در جهان عمل کهرده و
دچار خسران شده است مخاطبین مشمول این رویکهرد شهامل متحهدان سهنتی همچهون
کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیه

شهمالی (نهاتو) و متحهدان نوظههورتر همچهون

عربستان سعودی است (ازغندی ،جههانگیری .)6 :1397،ترامهپ اصهرار دارد کشهورها و
حتی متحدین آمریکا باید در هزینههای تهأمین امنیهت منطقههای سههیم باشهند .بنهابراین
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پژوهشهای
رواب ب
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ترامپ تالش دارد تا هزینههای دتاع منطقهای آمریکا را از طری همپیمانان تأمین نمایهد
) .)Krieg,2016:14ترامپ خواهان همکهاری بها متحهدان نوظههور خهود در جههت بهه
اصطالح مبارزه با داعش و مقاب ه بانفوذ منطقهای ایران است ترامپ پیشتر در مورد مبارزه
با داعش معتقد بود که چرا میبایست آمریکها هزینهه مبهارزه بها گروههی تروریسهتی کهه
ترسنگها با خاک آمریکا را دارد بپردازد .البته اذهان عمومی مردم آمریکا ،ساختار حاکمهه
آمریکا و همچنین جامعه بینالم ل مجال کنارهگیری از مبارزه با داعش را از ترامپ گرتت
و درنتیجه راه حل مط و تر برای وی ،تروش تس یحات بیشهتر بهه عربسهتان بهه بهانههی
مقاب ه با داعش و برجسته کردن خطر ایران برای کشورهای منطقه بود .لذا ،او برای عم هی
کردن این سیاست ،از طریه اتحهاد بها عربسهتان سهعی در تحمیهل هزینهههای بیسهابقه
تس یحاتی بر این کشور برای مقاب ه بها داعهش و نفهوذ منطقههای ایهران را دارد (ازغنهدی،
جهانگیری:1397،

.)7

 .2-1-3رویکرد صلح قدرتمآبانه :رویکرد ص
توان (نظامی و اقتصادی) در جهت استقرار ص

قدرتمآبانه به معنهای دارا بهودن

است .کشورهای مخاطب این رویکهرد

دارای تعارض مناتع با آمریکا هستند .نکته قابل توجه این است که آمریکا در مقابل ایهن

کشورها توان مواجه مستقم ندارد و تنها میتواند زورآزمایی کند .بدین معنهی کهه بهرای
اصالح سایر کشورها و قرار گرتتن در مسیر مط و

آمریکا ،گسترش توان آمریکا تهار

از به کارگیری آن ،الزم است این رویکرد از زبان ترامپ این گونه بیان میشهود کهه "بهه
لحا نظامی ،ی

ارتش بسیار بزرگ ،بسیار قوی و بسیار قدرتمند خهواهیم سهاخت نهه

اینکه از آن استفاده ببریم آن وقت است که دیگر کسی با مها درگیهر نمیشهود ".قهدرت
اقتصادی و توان تحریم و تشار اقتصادی بر سایر کشورها نیز در این دسته قرار میگیهرد
رویکرد ترامپ با کشورهای ایران و روسیه در این چهارچو

قهرار میگیهرد (ازغنهدی،

جهانگیری .)7 :1397،همان طور که ترامپ از تواته هسهتهای ایهران بهه طهور یکجانبهه
خارج شد و از آن به عنوان ی
در برنمیگیرد و خواستار ی
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توات بد یاد کرد که همه مناتع آمریکها در خاورمیانهه را
توات همه جانبه میباشد ). (The guardian, 2018

 .3-1-3رویکرد تحریک و پاسخ (تشنج آفرینی برای تشنج زداییی ::در صهورت
شکست رویکرد ص

قدرتمآبانه ،مرح ه بعدی تحری

کردن و به عبارتی تنش آترینی

در روابط است تا ترصت و شرایط برای واکنش نشان دادن و تهنش زدایهی بهرای آمریکها
تراهم گردد .از ابزارهای اص ی این رویکرد ،تب یغات رسهانه ای ع یهه کشهور مخاطهب و
انتظار برای پاسخدهی غیرمتناسب از طرف آن کشور است .مزیهت ایهن رویکهرد در ایهن
است که وی قادر خواهد بود اجماع و همراهی نئولیبرالهها ،نئومحاتظههکاران و حمایهت
سازمانی را از آن خود کند .ازآنجاکه با دخالت نظامی اکثهر طهرتین در آمریکها از ترامهپ
حمایت خواهند کرد ،این سیاست میتواند هر اتفاق غیرمنتظرهای را در جنو چین ،ایران
و اروپای شرقی را شامل شود در این رویکرد او به نحوی خهود را نشهان خواههد داد کهه
دیگران باور کنند آن چنان جریان دارد که جنگ جهانی دیگری راه بیندازد و از این طری
کشورهای قدرتمند را به مجبور به مذاکره با وی کند .این رویکرد ابتدا بها بیهان ادعاههای
اثبات نشده مطرح میشود و به نحوی القا میشود که طهرف مقابهل حتهی لیاقهت احتهرام
گذاشتن هم ندارد ،سپس حم ه صورت گرتته و بعد سایر کشورها به نحهوی مجبهور بهه
حمایت ضمنی از آن میشوند این رویکرد را میتوان در مقابهل کهره شهمالی و حتهی در
مواردی در مقابل ایران مشاهده کرد (ازغندی ،جهانگیری.)7 :1397،

راهبرد س است
خارج ترامپ در
قبال پرونده
هستهای ایران

 .4-1-3رویکرد مواجهه نظامی :برخی بر این باورانهد کهه بها توجهه بهه مجموعهه
ویژگیهای شخصیتی و باوری ترامپ ،باید منتظر سیاستهای تهاجمی و نظامیگری در
این دوره از دولت آمریکا بهود (امینیهان .)213 :1396،درصهورتی کهه تعهارض منهاتع و
دشمنی با آمریکا بهحدی باشد که نیاز به تب یغات رسانهای ع یه آن کشور یا سازمان نباشد
و اتکار عمومی آمادگی حم ه نظامی به آن را داشته باشد از رویکرد مواجه نظامی استفاده
میشود .بعالوه ،این رویکرد نیازی به همراهی جامعه جههانی و حمایهت سهایر کشهورها
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ندارد و آمریکا میتواند به تنهایی عمل کند .لذا آمریکا با این رویکرد اختیهار و مسهئولیت
واکنش را دارا است و ح مداخ ه نظامی انفرادی بر سایر کشورها را برای خود محفهو
نگاه میدارد .تار از اینکه سایر کشورها چه نظری راجع به آن دارند البته این بهدان معنها
نیست که ترامپ توان و حتی اراده اقدام نظامی تمام عیار با کشوری را داشته باشهد .ولهی
درعههین حههال از رویههارویی نظههامی مقطعههی امتنههاعی نخواهههد داشههت (ازغنههدی و
جهانگیری .)8 :1397،یکی از مباحت اسهتاندارد در خصهوص تمایهل رییسجمههور بهه
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استفاده از زور این تفکر است که استفاده از سالحهای آمریکایی مانند موش

"تاماهاو"

در سوریه یا "مادر همه بمبها" اتغانستان پیامی قدرتمند برای دشمنان و رقبهای بهالقوه
در سرتاسر دنیا ،خصوصاً دولتهایی مانند ایران و کره شمالی ،به همهراه دارد (بهاقری و
دیگران .)176 :1397،بنابراین الگوی مدیریت بحران ترامهپ در خاورمیانهه بهدین شهرح
میباشد:

اول
آمریکا

 .4رویکرد عملیاتی آمریکا در قبال پرونده هستهای ایران
آمریکا به عنوان مهمترین عنصر تاثیرگذار در پرونده هستهای ایران از ابتدای انتشار اخبار
تعالیتهای هستهای ایران در ابتدا به طور غیرمستقیم و بعد از ارجاع به شورای امنیت به
طور مستقیم در این امر اعمال نفوذ کرد تا جایی که پرونده هسهتهای ایهران در واقهع بهه
بحران ایران و آمریکا تبدیل شده است .در ایهن بخهش رویکهرد آمریکها در چههار دوره
زمانی قابل بررسی است:
 .4-1نقش آمریکا در مذاکرات ایران و سه کشور

اروپایی1

بحت بر سر پرونده هستهای ایران در ماه اوت سال  2002زمانی آغاز شد که یه
اپوزسیون ایران ،ادعایی را در ی

215
گهروه

کنفرانس مطبوعاتی مبنهی بهر اینکهه ایهران در نظنهز و

اراک بدون اطالع آسانس بینالم ی انرسی اتمی تعالیتهای هستهای را انجام میدهد کهه
آسانس در این رابطه شروع به بررسیهای گسترده تعالیت هستهای ایران کرد و طهی ایهن
امر مذاکرات ایران با تروئیکای اروپایی (سه کشهور انگ هیس ،ترانسهه ،آلمهان) صهورت
پذیرتت ( .)Kerr,2014:4قبهل از انتخابهات ریاسهت جمههوری سهال  ،2004سیاسهت
آمریکا در قبال مذاکرات ایران و تروئیکهای اروپهایی دو سهوگرا بهود وزیهر امورخارجهه
آمریکا کالین پاول مخالفت با ارزشهای مذاکرات اعالم میکند( ،بدون تالش دیپ ماتی
برای مذاکره با ایران) .دولت آمریکا مکرراً تالش کرد که پرونده ایران به شهورای امنیهت
ارجاع داده شود .این در حالی است که مقامات کاخ سفید بهه احتمهال اقهدام نظهامی بهه
عنوان "گزینه روی میز" اشاره میکننهد .در سهال  2005رایهس (وزیرامورخارجهه وقهت
آمریکا) اعالم کرد از این مذاکرات حمایت میکند ولهی همزمهان دولهت آمریکها اصهرار
میکند که کشورهای تروئیکای اروپایی بایهد از قطعنامهههای آسانهس بینالم هی انهرسی
اتمی مبنی بر ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان م ل (در صورتی کهه
ایران تعالیتهای غنیسازی را ادامه دههد) پشهتیبانی کننهد .همچنهین بهوش در آخهرین
 .1سه کشور اروپایی ) The EU Big Three (EU 3اصطالحاً اشاره به سه کشور قاره اروپا یعنی ترانسه،
آلمان و بریتانیا دارد .این سه کشور در سالهای  2003تا  2004طرف مذاکره ایران در موضوع پرونده
هستهای بودند.

راهبرد س است
خارج ترامپ در
قبال پرونده
هستهای ایران

مذاکرات ایران را متهم به نقض مواتقت نامه ان پی تی میکند و معتقهد اسهت ایهران در
غنی سازی مورد اعتماد نیست .موضع آمریکها در سهخنان جه
کشور در آسانس) مشخص است :وی اظهار میکند ایران ی

سهاندرز (نماینهده ایهن
برنامه پنهانی برای بدسهت

آوردن سالح هستهای داشته است و با گفتار گمراهکننده و ناقض و دیرهنگهام آسانهس را
تریب داده است که این امر را نمیتوان ی
همچنین در مصاحبهای ج

خطای ناخواسته دانسهت),2005) Ingram.

استروا (وزیر خارجه وقت بریتانیا) که با شبکه بی بی سهی

انجام داده است ،تاثیرگذاری غیرمستقیم آمریکا بهر مهذاکرات کهامالً مشههود اسهت .وی
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معتقد است کابینه بوش عامل اص ی شکست کشاندن مذاکرات ایهران و سهه کشهورهای
اروپایی بوده است .وی در بخش دیگری از این مصاحبه آمریکا را مسبب اص ی به نتیجه
نرسیدن مذاکرات هستهای در زمان خود دانست و بیهان کهرد دولهت «جهورج بهوش» و
مخالفتهای واشنگتن با مذاکرات هستهای ،موجب شد تا موقعیتی کهه در سهال  2003و
بعهد از تع یه داوط بانهه غنیسهازی از جانهب ایهران بهه وجهود آمهد ،از دسهت بهرود
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 .4-2مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی
همزمان با گسترش همکاریهای تنی و ع می آسانس بینالم ی اتمی با ایران بهه منظهور
ایمن سازی نیروگاههای هستهای این کشور ،تشارهای آمریکا بر این آسانس شدت یاتت.
آمریکا همواره با تب یغات گسهترده کوشهیده اسهت نشهان دههد بازرسهیهای آسانهس از
تاسیسات هستهای کاتی نیست و از طرف دیگر جهتگیریهای آمریکا در برابهر برنامهه
هستهای ایران به طور دائم در تضاد با گزارشهای اسانهس بهوده اسهت کهه گزارشههای
آسانس در خصوص برنامه هستهای ایران همسو با اهداف و خواسهتهای آمریکها باشهد
وحتی ترصتی تراهم آید که کارشناسان آمریکایی نیز در هیاتهای بازرسی از مکانههای
مخت ف هستهای ایران حضور داشته باشند .آمریکا به منظور قطع همکاریههای ع مهی و
تنی آسانس با ایران کوشیده است با ایجاد محدودیتهای مالی بهرای آسانهس ،ایهن نههاد
بینالم ی را به قطع همکاری با ایران وادار کند (اطهری ومشههدیان .)13 :1391،بعهد از
ارسال پرونده هستهای به شورای امنیت در  8مار

 2006و با امنیتی کردن آن و ایجهاد

تصویری مجازی از قاب یتهای تهاجمی و غیر ص آمیز اتمی ایران ،آمریکا تالش نمهود
موجههب انههزوای جمهههوری اسههالمی ایههران در جامعههه بینالم ههی گههردد (اطهههری،
مشهدیان .)17 :1391،آمریکا نسبت به ایران سیاست دوسویه ای را در پیش گرتته اسهت
از طرتی اعمال تشاربر ایران از طری تحریم ،تهدید و از طرف دیگر انجهام مهذاکره بهه
نفع آمریکا.

 .4-3رویکرد آمریکا به توافقنامه برجام
در نوامبر  2013ی
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معام ه موقت توسط دو طرف به امضا رسید .ایهن تواتقنامهه تحهت

عنوان "طرح اقدام مشترک" برای شش ماه معتبر بوده و همزمان طهرتین ضهمن اجهرای
مفاد قرار داد این تواتقنامه برای توات دائمی مذاکره کنند ( .)Banerjee,2014: 5بعد از
دو سال مذاکره رسمی تشرده بین ایران و گروه  1+5که با توات موقت سنو ( )2013آغاز
شد و سند برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بدنبال تفاهم هسهتهای لهوزان در سهشهنبه
 23تیر  1394در  14سوئیه  2015در وین اتریش منعقد شد و در جهت الهزام آور شهدن
آن شورای امنیت سازمان م ل بها صهدور قطعنامهه مشههور  ،2231رسهماً از ایهن تواته
حمایت کرد ) .)Samore,2015:2برجام تواتقی تاریخی اسهت کهه "نقطه عطفهی" در
مناسبات جمهوری اسالمی ایران در سطوح مخت ف داخ ی ،منطقهای و بینالم هی شهده
است .از این منظر ،برجام توانست به دورانی جدید و تعریفی دوباره از بسیاری از مسائل
مرتبط با سیاست و حکمرانی در ایران شکل دهد .در واقع ،برجام این ظرتیت را دارد کهه
پیچ گذار از مرح ه ای به مرح دیگر باشد (گروهی از نویسندگان .)527 :1395 ،با ایهن
حال ،مسیر همکاری کشورهای امضا کننده برجام از همان آغاز مسیری سههل و همهواره
نبود .بدعهدیها مبتنی بر عدم حسننیت از سوی طرفههای غربهی و بهویژه آمریکها در
ماههای پس از اجرایی شدن برجام ،به دتعات مورد اعتراض مقامات ایرانی قرار گرتهت.
جمهوری اسالمی ایران در ماههای منتهی به پایان دوره ریاست جمهوری اوباما ،با انجهام
مذاکرات متعدد تالش نمود تا طرفهای غربی متعهد برجام را نسبت به برخی اقهدامات
و تصمیات طرف آمریکایی و اتحادیه اروپا که به نهوعی در تعهارض بها حسهن نیهت در

راهبرد س است
خارج ترامپ در
قبال پرونده
هستهای ایران

اجرای تعهدات بینالم ی برجام بود آگاه سازد که البته جا به جایی باراک اوباما با دونالد
ترامپ ،موضوع را وارد مرح ه جدید نمهود (دلخهوش .)54 :1396 ،کهه در ادامهه بهه آن
پرداخته میشود.
 .5رویکرد ترامپ به پرونده هستهای ایران
 .1-5دکترین خروج بر اساس رویکرد ملیگرایی افراطی
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با توجه به شعار نخست آمریکا ترامپ در جریان انتخابهات ریاسهت جمههوری ،وی بهه
م ت این کشور قول داد آمریکها شهکوه و عظمهت خهود را بهاز خواههد یاتهت .در ایهن
چارچو  ،او از بسیاری از پیمانهای جهانی خارج شده ،ورود غیرقهانونی مههاجران بهه
آمریکا را محدود کرده ،بودجه سازمان م ل را کاهش داده ،آمریکا را از سازمان یونسهکو
خارج کرده و ساخت دیوار سههزارکی ومتری مرزههای مکزیه
کاالهای مکزیکی را ک ید زده است تا پول آن را از مکزی
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بها وضهع عهوارض بهر

بگیرد .در این میهان ،خهروج

از برجام بهعنوان بدترین معاهده تاریخ آمریکا (به گمان وی) بهود کهه از آن ههم خهارج
شد .داماد ترامپ لحظاتی پس از اعالم خروج آمریکا از برجام اعالم کهرد "مها بهه یکهی
دیگر از قولهای انتخاباتی خود عمل کردیم"( .طباطبهایی .)4 :1397 ،خهروج از برجهام
ازجم ه اقدامات دونالد ترامپ است که به گفته ریچهارد هها  ،رئهیس شهورای روابهط
خارجی آمریکا ،از دکترین «عقبنشینی» (از مسئولیت بینالم ی بههعنوان هژمهون نظهام
مستقر) پیروی میکند .با اینکه توات هسهتهای یه

بهار دیگهر بهر اهمیهت بههکارگیری

دیپ ماسی در مسهائل بینالم هی صهحه گذاشهت و بهه یکهی از بزرگتهرین بحرانههای
خودساخته بینالم ی پایان داد ،اما ترامپ با تصمیم خود مبنی بر خروج از برجهام ،یه
بار دیگر نهتنها آینده حلوتصل مسئ ه هستهای ایران را با ابهام مواجه کرده اسهت؛ ب کهه
بهع ت شانه خالی کردن از ی

تعهد بینالم ی که دارای پشتوانه دو نهاد مهم بینالم ی

(یعنی شورای امنیت و آسانس بینالم ی انرسی اتمی) میباشهد ،آینهده اصهل توسهل بهه
«دیپ ماسی» را با تردید مواجه کرده است (صالحیان .)1397 ،همچنین ریچهارد هها

در

این خصوص ،مبنای سیاست خارجی ترامپ ،دکترین خروج دانسته است .بر مبنای ایهن
دکترین ترامپ از آغاز ریاست جمهوریاش تاکنون ،هیچ توات بینالم ی را امضا نکرده

و تقط ی

توات تس یحاتی چند می یون دالری با عربستان را امضا کرده است که آن هم

توات بینالم ی چند جانبه محسو

نمیشود .رئیس جمهوری آمریکا در عهوض نقهش

شکننده تواتقات بینالم ی را ایفا کرده و به طور مکرر از تواتقات مهم بینالم ی خارج
شده است ) . (Defense one,2017مشخصهای کهه رتتهار ترامهپ در دکتهرین خهروج
نشان میدهد ،م یگرایی محاتظهکارانه و اتراطی است .مخالفت ترامپ بها تواتقنامهههای
تجارت آزاد و تواتقنامههای بینالم ی نظیر برجام ،کاهش قابل توجه بودجهه کم ههای
خارجی امریکا ،کاهش تعهدات خارجی امریکا در قبال اتحادهایی همچون نهاتو و حتهی
عربستان سعودی و حمایت وی از اتزایش بودجهه نظهامی و در نتیجهه اتهزایش قهدرت
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نظامی امریکا ،مؤید همین م یگرایی اتراطی است .این م یگرایی ترامپ همچنین باعهت
میشود تا بر حفظ و گسترش بیش از پیش مناتع م ی امریکا از طری نهوعی انزواگرایهی
برتریط ب پاتشاری کند .انزواگرایی برتریط ب به جای محدودسازی نقهش امریکها در
نظام بینالم ل ،به دنبال صیانت از هژمونی جاری این کشهور و نیهز ج هوگیری از بهروز

راهبرد س است

هرگونه چالش در برابر آن است و باعت شده امریکا تمهای ی بهه اتهزایش همکاریهها و

خارج ترامپ در

تعامالت در سط بینالم ی نداشته باشد (مرادی.)1397،

قبال پرونده

 .2-5رویکرد صلح قدرت مابانه ترامپ
در خصوص برجام ،در بخشی از بیانیه مایکل ت ین که در دیهدارگاه کهاخ سهفید انتشهار
یاتت آمده است":رئیس جمهورترامپ به شدت از تواتقات متعدد و منعقده میان ایران و
دولت اوباما و همچنین سازمان م ل به عنوان تواتقاتی ضهعیف و ناکارآمهد انتقهاد کهرده
است و معتقد است ،حال ایهران بهه جهای سهپا گزاری از آمریکها بهرای انعقهاد چنهین
تواتقاتی در حال اقدامات جسورانه است" (یهزدان تهام .)158 :1395 ،همچنهین ترامهپ
صراحتاً ادعا کرده است که معاهده هستهای ایران ،کهه بهه عنهوان برنامهه جهامع مشهترک
اقدامات شناخته میشود "وحشتناک" و "یه

طرتهه" بهوده اسهت (.(Mecklin,2018

ترامپ در می  2018از توات جامع هستهای بین ایران و قدرتها ی بزرگ (برجهام) بهه
منظور دستیابی به ی

توات بهتر ،خارج شد تا مسائل گسهترده تهری از جم هه محهدود

کردن برنامه موشکی ایران و مهار نقش منطقه ای این کشور را هم مهد نظهر قهرار دههد.

هستهای ایران

ترامپ بر این باور است که اعمال تحریمهای سخت اقتصادی ،ایران را از درون ضهعیف
کرده و همین امر تصمیم گیران ایران را مجبور به پذیرش تقاضاهای آمریکا ،بهویژه تغییر
سیاست منطقه ای آن خواهد کرد .قصد اصه ی رئهیس جمههور آمریکها از پیگیهری ایهن
سیاست ،انجام گفتگوهای مستقیم با ایران در قالب ی
وی بر اسا
استراتژی

"توات بزرگ" اسهت کهه در آن

روحیه معام ه ه محور خود ،خواهان به حداکثر رساندن منهاتع اقتصهادی و
آمریکا در حداقل زمان ممکن میباشد .بعد از چندین دور تشارهای سیاسهی

و تهدیدهای توئیتری و درست قبل از اجرایی کردن دور اول تحریمهای اقتصهادی ع یهه
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ایران در اوایل آگوست  ،2018ترامپ ناگهان اعالم کرد ،آمادگی الزم برای گفهتوگو بها
رهبران ایران در همه زمینهها و بدون هیچ گونه پیش شهرطی را دارد .او قهبالً چنهد دور
مذاکره مشابه با رهبر کره شمالی کیم جون اون و رهبر روسیه والدیمیر پوتین ،البته بدون
دستیابی به نتایج مشخصی انجام داده بود (.)Barzegar,2018
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 .5-3ترامپ و مهار ایران
بنظر میرسد که نحوهی رویارویی دولت ترامهپ بها جمههوری اسهالمی بیشهتر از آنکهه
ماهوی و هستی شناسی شناسانه باشد تا حدود زیادی معطوف به محدودسهازی قهدرت
ساختاری ایران خواهد بهود .بنهابراین دونالهد ترامهپ در رابطهه بها نحهوهی برخهورد بها
جمهوری اسالمی ایران ،بیش از آنکه قدرت و نفوذ منطقهای این کشهور و پیامهدهای آن
را مورد توجه قرار دهد ،نشانهایی مبنی بر تمایل به محدودسازی قدرت ساختاری ایهن
کشور را از خود بروز داده است .تالش برای بازنگری در تواتقنامه اتمهی بها ایهران و یها
اقداماتی در زمینه محدودسازی تهوان موشهکی ایهن کشهور ،همگهی در راسهتای چنهین
رویکردی قابل توضی هستند (منفرد .)4 :1395،در این خصهوص ،ترامهپ اعهالم کهرد
ایاالت متحده "باالترین سط " تحریمهای اقتصادی ع یه ایران را مجدداً اعمال میکند و
دیگر کشورها در صورت نقض این تحریم پاسخ گهو خواهنهد بهود (.(Mecklin,2018
والت معتقد است اگر خروج ترامپ به ع ت ج وگیری از دستیابی ایران بهه بمهب اتمهی
بود میتوانست با رتتار منطقیتر در برجام باقی بماند و با مذاکرات این تواته را دائمهی
کند .اگر برای کاهش نفوذ ایران در منطقه بهود ،بها ایجهاد ائهتالف ضهد ایهران از طریه

قدرتهای منطقهای ،آنها را برای تشار بر ایران متقاعهد کننهد .پاسهخ سهاده بهه چرایهی
تصمیم ترامپ این است که او قصد دارد ایران را در محوطه جریمه1نگه دارد و از ایجهاد
رابطه عادی ایران با جهان خارج ج وگیری کند .اما در هسته اص ی این تصهمیم ،آهنهگ
تغییر رسیم شنیده میشود که نیروهای ایاالت متحده و دیگر نیروههای ضهد ایهران بهرای
دههها دنبال کردهاند که این امر از دو طری پیگیری میشهود .اول اینکهه اتهزایش تشهار
اقتصادی ،منجر به اتزایش نارضایتی مردم شود و راه دوم تحری
مجدد برنامه اتمی است که بهانه الزم برای ی

ایران برای از سرگیری

جنگ پیشگیرانه را به آمریکا خواههد داد

) .(Walt ,2018در این خصهوص میتهوان بهه سهند راهبهردی آمریکها تحهت عنهوان
"بازدارندگیِ پسا توات هستهای در برابر ایران" که از سوی مرکز مطالعات اسهتراتژی
بینالم ی در واشنگتن در ماه مار
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و

 2017منتشر شده است ،اشاره کرد .ایهن سهند کهه

یکی از جدیدترین و آخرین اسهنادی اسهت کهه توسهط یکهی از اندیشهکدههای معتبهر
آمریکایی درباره استراتژی مط و

آمریکا در قبال ایران تولید شهده ،در  110صهفحه بهه

راهبرد س است

ارائه توصیههای دقیقی به دولت ترامپ درباره چگونگی رتتار با ایهران میپهردازد .نگهاه

خارج ترامپ در

مختصری به محتوای این سند نشان میدهد که شهباهت بسهیار زیهادی میهان توصهیههای

قبال پرونده

مندرج در این سند و قطعنامه تحریمی جدید کنگره آمریکا ع یه جمهوری اسالمی ایهران
موسوم به  S-722یا "مادر تحریمها"وجود دارد .با توجه به مناتعی که اروپا ،ساپهن ،کهره
جنوبی ،چین و روسیه در همکاریهای اقتصادی و انرسی با ایهران دارنهد ،حفهظ ائهتالف
بینالم ی برای اعمال تشار مهالی بهر ایهن کشهور مسهت زم دیپ ماسهی ماهرانهه و قهدرت
اقناعکنندگی آمریکاست .در طراحی تحریمهای آینده ،بایهد از تجربهه رسیهم تحریمههای
تع ی (برای بستن راههای دور زدن از سوی ایران) استفاده کرد .قانونگذاران آمریکایی باید
تحریمها را به صورتی طراحی کنند که شامل شاخصهها و مکهانیزمههای" ماشهه "بهرای
ردیابی تعالیتهای ایران باشد (آهویی.)70 :1396،

1. The penalty box

هستهای ایران

نتیجهگیری
نتایج و تح یلهای رویکرد و مواضع آمریکا در دوران ترامپ نشهان داد کهه منطه شهبه
انزواگرایی -واقعگرایی در جهت گیریههای سیاسهت خهارجی جدیهد آمریکها از سهایر
منط های دیگر برجستهتر هستند و بین هر دو منط و اولویتههای سیاسهی آنهها نیهز
نوعی هماهنگی وجود دارد .نکته مشخص در اینجا تغییر رویکرد کالن سیاست خهارجی
امریکهها از بینالم یگرایههی لیبههرال در دوره اوبامهها بههه م یگرایههی اتراطههی بهها تأکیههد بههر
انزواگرایی در دوره کنونی است .ترامپ شعار " اول آمریکا "و " احیای عظمهت دوبهاره
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آمریکا " را در مرکز سیاست خارجی خود قرار داده اسهت کهه بهر ایهن اسها

دکتهرین

خروج را پایه ریزی کرده است .ترامپ معتقد است تواتقنامهها و پیمانهای بینالم ی تا
جایی مط و

ت قی میشوند ،که تنها در خدمت مناتع امریکا قهرار گیرنهد؛ در غیهر ایهن

صورت پایبندی در آنها نه تنهها غیرضهروری ب کهه نهوعی محهدودیت بهرای ابزارههای
قدرت ایاالت متحده نیز به حسا

میآید .این م ی گرایهی اتراطهی بهه نهوعی رویکهرد

فصلنامه

واقعگرایانه ترامپ را در قبال مسائل بینالم ی از جم ه پرونهده هسهتهای ایهران تقویهت

پژوهشهای

میکند .زیرا او با تکیه بهر منهاتع تهردی ،تههم مشهترک و منهاتع جمعهی دولتهها را در
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خصوص مسائل جهانی به چالش میکشد .از طرف دیگر ترامپ معتقد است آمریکها بهه
عنوان ی

ابرقدرت با تفوق در قدرت نظامی و اقتصادی و  ...در جهان میتواند ترتیبات

بینالم ی را نادیده گرتته و به صورت یکجانبه هژمونی خهود را حفهظ کنهد .در نتیجهه
اینکه این رویکرد ترامپ شاخصهای نظریه واقعگرایی مبتنی بر تاکید بر نظام آنارشی و
اصل خودیاری از سوی دولتها را احیا میکند .بنابراین از نظر ترامپ در شرایط کنهونی
تأکید بر تواناییهای خویش به جای تکیه بر سازوکارهای بینالم هی بهتهرین گزینهه بهه
نظر میرسد .بر این اسا

الگوی رتتاری ترامپ در مسهائل بینالم هی و بهویژه مسهئ ه

هستهای ایران نشأت گرتته از همین رویکرد بوده است .در مسئ ه هستهای ایران ترامهپ
ی

سیاست شبه انزواگرایانه – واقعگرایانه هدتمند را به نمایش گذاشته است .از طرتهی

با پیروی از دکترین خروج ،سیاست غیهر متعهدانههای را در خصهوص تواته برجهام در
پیش گرتته است زیرا با محاسبات هزینههای آمریکا در قبال تعهداتش معتقد اسهت ایهن
تواتقنامهه نتوانسههته تمههام منههاتع و اهههداف آمریکها را تههأمین کنههد و بههر رویکههرد صه
قدرتمابانه تاکید دارد که مبتنی بر آن آمریکا باید برای رسهیدن بهرای تهواتقی جهامع و

کارآمدتر با ایران تالش کند .این رویکرد منفعتمحورانه ،از قاب یت باالیی برای تطبی با
اصول واقعگرایی برخوردار است .زیرا در این شرایط تعامل امریکا در دوران ترامهپ بهر
رقابت بیش از همکاری تاکید دارد و ترامپ بارها اعالم کرده ایاالت متحده بهرای حفهظ
مناتع و استقاللش میجنگد ،حتی اگر این به معنای اقدام یکجانبه یا رنجاندن متحهدانش
باشد .این راهبرد یکجانبهگرایی آمریکا را تقویت کرده و به نوعی آزادی عمل بیشتری را
برای آمریکا به رسمیت میشناسد که بر اسا

آن هر اعمال قهدرت و زوری در شهرایط

تهدیدآمیز برای آمریکا قابل قبول خواهد بود .اقدامات یکجانبه آمریکا بعهد از خهروج از
برجام مبنی بر وضع تحریمهای یکجانبه ت جکننده در این راستا قابل تببهین اسهت .زیهرا
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اینگونه تحریمها به عنوان استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ لحا میشوند .اثبات این
ترضیه از آن جهت ضروری و ارزشهمند اسهت کهه درک رتتهار تئوریه

سیاسهتمداران

آمریکا بویژه ترامپ ،نقش مهمی در تح یل و کنش سیاست مداران کشورمان از واقعیات
نظام بینالم ل و چگونگی تصمیم سازی های کاخ سفید در برهه زمانی کنونی دارد; زیرا
در شرایط حسا

امروز ،عدم درک و تههم درسهت از رتتهار آمریکها میتوانهد دسهتگاه

دیپ ماسی را با هزینههای سیاسی مواجه کند.
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