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٢٥١ فصلنامه پژوهش های ایرانی

 سیاست ایران در آمریکای التین پس از برجام فرصت هاى احياى نفوذ در محيطى بى ثبات

تعامل بین سازمانی دولت ترامپ و سیاست 
خارجه آمریکا در خصوص ایران

عمرو عبد العاطی

پژوهشگر مسائل آمریکای مجله السیاسه الدولیه وابسته به 
موسسه مطبوعاتی االهرام

بـاراک اوبامـا رئیـس جمهـور سـابق آمریـکا معتقـد بـود که 
برنامـه هسـته ای و نقـش بحـث برانگیـز ایـران در منطقـه 
خاورمیانـه دو مقولـه تفکیـک پذیرنـد و اینکـه اگـر ایـران و 
گـروه (۵+۱) بـه توافـق هسـته ای دسـت پیـدا کننـد ایـران 
از اهـداف هسـته ای خـود صـرف نظـر کـرده و سیاسـت 
بـی ثبـات کننـده ایـران در منطقـه رو بـه افـول مـی گـذارد 
و همچنیـن ارتبـاط ایـران بـا بازارهـای جهانـی منجـر بـه 
اصالح خصومـت ورزی های این کشـور شـده و دسـت آخر 
ایران به یک کشـور قدرتمنـد دارای نقش سـازنده در منطقه 

تبدیـل مـی شـود. [۱]
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در سياسـت خارجـی دولـت پرزيدنـت دونالـد ترامـپ دربـاره ايـران تنهـا مسـاله اجـرا يـا 

عـدم اجـرای برجـام (توافـق هسـته ای کـه در نيمـه سـال ٢٠١۵ ميالدی-تيـر ١٣٩۴ خورشـيدی 

بسـته شـد) مـورد توجـه قـرار نگرفتـه بلکـه دولـت آمريـکا بنـد ديگـری تحـت عنـوان نقـش ايـران 

در خاورميانـه را هـم در نظـر گرفتـه اسـت. حکومـت ايـران در منطقـه از نظـر دولـت آمريـکا در 

راسـتای ايجاد بی ثباتی در منطقـه و حمايت نظامـی و مالی از گروه های شـبه نظامی شـيعه در 

کشـورهای عربی متعـدد فعاليت مـی کند. بـه همين دليـل هم ترامـپ تصريح کـرد حکومـت ايران 

ديکتاتوری وحشـی بـوده کـه از تروريسـم حمايت مـی کند و توسـط يـک ايدئولوژی فاسـد هدايت 

می شـود.

سياسـت خارجـی دولت ترامـپ دربـاره ايـران بر اثـر کنـش و تاثيـر متقابـل نهادهای رسـمی 

و غير رسـمی متعدد شـکل مـی گيرد. ايـن موسسـات نقـش عمـده ای در تدوين سياسـت خارجی 

 Check) «دولت ترامپ ايفا می کنند. در سـاختار سياسـی آمريکا اصل بنيادين «کنتـرل و موازنه

and Balance) بنيان نهاده شـده است. قانون اساسـی آمريکا اختيارات گسترده ای به نهادهای 
غيـر سياسـی بـرای نظـارت و کنتـرل نهادهـای سياسـی اعطـا کـرده اسـت. چنانچـه موسسـات 

سياسـی بـه دنبـال سوءاسـتفاده از اختيـارات واگـذار شـده يـا دسـت انـدازی بـه اختيـارات 

موسسـات ديگر باشـند نهادهای غير سياسـی مـی تواننـد قدرتشـان را متوقـف يا محـدود کنند.

سـاختار حکومتی آمريکا بر مبنـای تفکيک قـوا (مقننه و مجريـه و قضا) قـرار دارد و تصميم 

گيـری و قـدرت مطلـق در پرتو اين سـاختار در دسـت يـک نفـر نيسـت. روابط بيـن ايـن نهادها نه 

تنهـا بـر مبنـای تفکيـک قـوا بلکـه بـر مبنـای (Separated Institutions Sharing Power) يعنـی 

نهادهـای جداگانـه ای کـه در تصميـم گيری بـا يکديگـر همکاری مـی کننـد تنظيم می شـود.[۲]

پژوهشـگر در اين پژوهش به اين پرسـش پاسـخ مـی دهد کـه چگونه ديـدگاه نهادهـای تدوين 

کننـده سياسـت خارجـی آمريـکا در ترسـيم سياسـت خارجی دولـت ترامـپ دربـاره ايران سـهيم 

بوده اسـت. اين پژوهـش از چهار محور اصلی تشـکيل شـده و در بخش نخسـت نهادهای اصلی 

کـه سياسـت خارجـی آمريـکا را ترسـيم مـی کنند مـورد بررسـی قـرار مـی گيرنـد. بخـش دوم به 

مناسـبات بيـن ايـن نهادهـا در دولـت پرزيدنـت دونالـد ترامـپ مـی پـردازد. بخـش سـوم ديـدگاه 

نهادهـای عمـده تدويـن کننـده سياسـت خارجـی دربـاره ايـران را تحليـل و بررسـی می کنـد. در 

بخـش پايانـی بـه سياسـت خارجـی دولـت ترامـپ دربـاره ايـران در پرتـو مناسـبات متقابـل ايـن 

نهادهـا اشـاره می شـود.

نخست: نهادهای تدو�ن کننده سیاست خارجی آم��کا
تدويـن سياسـت خارجـی آمريـکا فرآينـد پيچيـده و متداخلـی اسـت کـه در آن نهادهـای 
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فکـر هـای  اتـاق  و  (البـی)  فشـار  هـای  گـروه  جملـه  از  متعـددی  رسـمی  غيـر  و  رسـمی 

(Think Tanks) سهيم هستند.
در قانون اساسـی آمريکا نقش معينی برای موسسـات تاثير گذار در تدوين سياست خارجی 

آمريکا مشـخص نشـده اسـت اما برخـی از ايـن نهادهـا در عمل نقـش رو به رشـد و برخـی ديگر 

نقش ضعيفـی داشـته انـد. بعضـی از آنهـا هـم در دوره هـای زمانـی معينی بسـته به شـرايط آن 

دوره ظهـور کردند.

دسـتگاه قانونگذاری يـا کنگره آمريـکا نقش موثـری در تدوين سياسـت خارجی آمريـکا بازی 

مـی کند. کنگـره مسـئوليت وضع قوانيـن سياسـی و اقتصـادی را بـه عهـده دارد. ايـن قوانين در 

صـورت تصويب بـرای قـوه مجريـه الزم االجرا اسـت. قـوه مجريـه با توجـه به ايـن قوانيـن ممکن 

اسـت سياسـت خارجی خاصی در تقابل با خواسـته مسـئوالن در پيـش بگيرد. اين نقـش آفرينی 

در حالی گسـترش يافتـه کـه در کميته هـای سياسـت خارجـی و دفاعـی و اطالعی مجلس سـنا و 

مجلس نمايندگان جلسات اسـتماع با حضور مقام های دسـتگاه های اجرايی دسـت اندرکار در 

تدويـن و اجرای سياسـت خارجـه برگزار می شـود.

«قـدرت کيـف پـول» (Power of the Purse) منجـر بـه رشـد نقـش آفرينـی کنگـره در فرآينـد 

تصميـم گيـری در سياسـت خارجی می شـود چـه ايـن نهـاد تعيين مـی کند چقـدر بودجـه صرف 

برنامـه هـای مد نظـر رئيـس جمهـور در سياسـت خارجـی شـود. [۳]

اختيـارات قانونگـذاری در قانـون اساسـی آمريـکا بـه کنگـره مرکـب از مجلس سـنا و مجلس 

نماينـدگان واگـذار شـده و در برخـی مـوارد ايـن دو بـه طـور جداگانـه فعاليـت و در برخـی اوقات 

با قـوه مجريه همـکاری می کننـد. اما بـا اين حـال، نقـش آفرينی کنگـره طـی دوره هـای تاريخی 

مختلـف کـم رنگ تـر و نقـش رئيـس جمهـور بـه داليـل متعـدد بارزتر شـده اسـت. بـه عنـوان مثال 

مسـائل داخلی بيشـتر از سياسـت خارجه مورد توجه نهاد قانونگـذاری آمريکا قـرار دارد. عالوه 

بر ايـن، کنگره آمريـکا نهادهای تخصصی را که دسـت اندرکار گـردآوری اطالعـات درباره تنش 

هـا و خطرهـای خارجـی آمريـکا باشـد در اختيـار نـدارد. در مقابـل امـا دسـتگاه مجريـه آمريکا 

بـه گـردآوری و آرشـيو اطالعـات يـاد شـده مـی پـردازد. ايـن اطالعـات محرمانـه تنهـا در اختيار 

اعضـای کنگره قـرار دارنـد و به دسـت دسـتگاه مجريـه نمی رسـند. [۴]

هـر چنـد دسـتگاه قانونگـذاری آمريـکا نقـش چندانـی در تدويـن سياسـت خارجـی ايفـا نمـی 

کنـد امـا نقـش دسـتگاه مجريـه در ايـن خصوص نمـود بيشـتری پيـدا مـی کنـد. رئيس جمهـور و 

مشـاوران وی و شـورای امنيت ملی و وزارتخانه ها به ويژه وزارت امور خارجـه و دفاع و جامعه 

اطالعاتـی مثل آژانـس اطالعات مرکزی (سـيا) بـا نقش آفرينـی موثر و رو به رشـد در ايـن زمينه 

بر جهـت گيـری و تصميم گيـری هـای رئيس جمهـور تاثيـر مـی گذارنـد. کليه ايـن مراکـز توصيه 
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ها و تجزيه و تحليـل های مرتبط با مسـائل مختلف سياسـت خارجی را در اختيـار رئيس جمهور 

قرار می دهند امـا تصميم گيـری نهايی به عهـده رئيس جمهور اسـت کـه او اين تصميمـات را با 

توجه به بحـث و گفت و گـو و مناسـبات بين دسـتگاه هـای اجرايی اتخا ذ مـی کند. همـه نهادهای 

قوه مجريه در حـال رقابت با يکديگر برای تاثير بيشـتر بر فرآيند تدوين سياسـت خارجی همسـو 

با ديدگاه ها و منافع خودشـان هسـتند. دسـتگاه اجرايی آمريکا وظيفـه پرداختن بـه چالش ها و 

مشـکالت آمريکا در سـطح بين المللی را به عهـده دارد. اما نقـش وزارت دفاع آمريـکا (پنتاگون) 

در شـرايط وقوع بحـران و يـا در مواقعی کـه امنيـت و منافع ملـی آمريـکا در معرض تهديـد قرار 

مـی گيرنـد بـروز پيـدا مـی کنـد چـه اينکـه در ايـن شـرايط رويکـرد نظامـی در صـدر ابزارهـای 

اجرايی سياسـت خارجـی آمريـکا قرار مـی گيـرد. همچنيـن رئيس جمهـور مـی تواند بـا افزايش 

يـا کاهـش اختيـارات واگذار شـده بـه ايـن مراکز نقـش آنهـا را تعييـن کنـد. هر چنـد وزيـر امور 

خارجـه توسـط رئيـس جمهـور تعييـن مـی شـود امـا در مـوارد متعـددی پرونـده يـا وظيفـه خاص 

وزارت امـور خارجـه توسـط ايـن وزارتخانه به يکـی از دسـتگاه هـای اجرايی کـه بـا وزارت امور 

خارجه همـکاری مـی کنند واگـذار می شـود. [۵]

دو دسـتگاه اجرايی و قانونگذاری با توجه به قانون اساسـی آمريکا از اختيارات متداخلی در 

تدوين سياسـت خارجی برخوردار هسـتند کـه گاه به مرحلـه برخـورد و تقابل و منازعـات حقوقی 

بر سـر اين اختيـارات می رسـد. کنگـره در مـوارد متعددی وظيفـه تدوين سياسـت خارجـی را به 

رئيس جمهور واگـذار می کند. امـا به هر حال رئيـس جمهور آمريـکا بدون موافقت دسـتگاه های 

قانونگذاری دسـت به فعاليت هايـی زده که منجر بـه تنش آفرينـی خارجی و جنگ شـد و به همين 

دليـل نقـش رئيـس جمهـور در فرآينـد تدويـن سياسـت خارجـی در حال کـم رنـگ شـدن و متقابال 

نقش کنگـره در حال پر رنگ شـدن اسـت. [۶]

دوم: کشمکش نهادهای دولت ترامپ
پرزيدنـت ترامـپ در چنـد ماه نخسـت رياسـت جمهـوری با تکيـه بيشـتر بـه مشـاوران و حلقه 

نزديـک بـه ويـژه دامـادش جاريـد کوشـنر از دسـتگاه اجرايـی و کارشناسـان نهادهـای تدويـن 

کننـده سياسـت خارجـی فاصلـه گرفـت. ايـن رويکـرد منجـر بـه درگيـری در دسـتگاه اجرايـی و 

کشـمکش بين نهادهـای تدويـن کننـده سياسـت خارجی شـد. اما همزمـان بـا برکناری بسـياری 

از ايـن مشـاوران توجـه رئيس جمهـور به ديـدگاه نظاميـان دولـت آمريکا مثـل جيمز ماتيـس وزير 

دفـاع و هربـرت ريمونـد مک مسـتر مشـاور امنيت ملـی و جـان کلی وزيـر امنيـت داخلی سـابق و 

رئيس کنونی کارکنان کاخ سـفيد معطوف شـد. کلـی پس از کنـاره گيری راينـس پريبوس رئيس 

کارکنان کاخ سـفيد شـد.

دونالـد ترامـپ رئيـس جمهـور آمريـکا کـه در ٢٠ ژانويـه ٢٠١٧ ميـالدی (اول بهمـن ١٣٩۵ 
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خورشـيدی) زمام امـور کاخ سـفيد را تحويل گرفـت نقش آفرينـی سـنتی وزارت امـور خارجه در 

تدويـن سياسـت خارجـی آمريـکا را ناديـده گرفـت. ترامـپ و رکـس تيلرسـون وزيـر امـور خارجه 

سـابق بر سـر پرونده های متعـددی در سياسـت خارجـی از جمله کـره شـمالی و قطر بـا يکديگر 

اختـالف داشـتند. در حاليکـه تيلرسـون بـه راهـکار ديپلماتيک بـرای اين چالـش ها تمايل داشـت 

ترامـپ اغلـب از تمايـل دولتش بـرای اسـتفاده از قـدرت سـخت (رويکـرد نظامـی و زور) بـه جای 

ديپلماسـی صحبت می کرد. او همواره در عمل و در سـخن رويکـردی در تقابل با آنچه تيلرسـون 

مـی گفـت اتخا ـذ مـی کـرد. رئيـس جمهـور اختيـارات گسـترده ای در حـوزه سياسـت خارجی به 

دامـاد خود کوشـنر واگـذار نمـود. ايـن اختيـارات عمدتـا در دسـت وزير امـور خارجـه بودنـد. [۷] 

٢١٪ از کارشناسـان امور خارجی در عرض هشت ماه نخست رياسـت جمهوری ترامپ از پست 

های خـود در وزارت امـور خارجـه برکنار شـدند. [۸]

ترامـپ مخالـف گسـترش راهکارهـای ديپلماتيـک بـرای تقويـت سياسـت خارجـی بـود و بـه 

اين خاطـر بودجـه اختصـاص يافته بـه ديپلماسـی و کمک خارجـی (کمک بـه پناهجويـان و کمک 

بـه کشـورهايی کـه در معـرض باليـای طبيعـی قـرار مـی گيرنـد و حمايـت از جنبـش هـای نوپا و 

دموکراسـی خواه و مقابله با شـيوع ايدز) به ميزان ۶.۶ تريليـون دالر کاهش يافـت. اين اقدام با 

افزايش پنجاه و چهـار ميليـارد دالری هزينه دفاعی يعنی تقريبـا کل بودجـه وزارت خارجه همراه 

بود که بيانگر باور شـديد ترامپ بـه رويکرد نظامی و ترجيح آن بر ديپلماسـی در مديريت مسـائل 

بيـن المللـی اسـت. ترامـپ معتقـد اسـت کـه کشـورهای جهـان از جملـه متحـدان آمريـکا واکنش 

بهتری نسـبت بـه تهديد و زور نشـان مـی دهند و کشـورها چندان نسـبت بـه متقاعد سـازی توجه 

نمی کننـد. [۹]

اما حـاال که تيلرسـون وزيـر امـور خارجه تنهـا چهـارده ماه بعـد از تصدی اين پسـت توسـط 

ترامـپ در دوازدهـم مـارس ٢٠١٨ ميـالدی (٢١ اسـفند ١٣٩۶ خورشـيدی) برکنار شـده و مايک 

پمپئـو رئيـس سـيا سـکان وزارت امـور خارجـه را بـه دسـت گرفتـه بـه نظـر مـي رسـد کـه وزارت 

خارجه آمريکا بر خالف دوره تيلرسـون همسـويی بيشـتری با ديدگاه ترامپ در سياسـت خارجی 

داشـته باشـد و بديـن ترتيـب پمپئـو مـی توانـد نقـش وزارت خارجـه در تدويـن سياسـت خارجـی 

آمريکا را احيا کنـد. ترامپ و پمپئو بـا يکديگر اتفاق نظر دارند. پمپئو در دوره رياسـت سـازمان 

سـيا گـزارش هـای اطالعاتـی در اختيـار رئيـس جمهـور قـرار مـی داد و هميـن منجـر بـه ايجـاد 

روابـط گرم بيـن ايـن دو و فاصلـه گرفتن تيلرسـون وزيـر خارجه سـابق و نزديکـی بيشـتر پمپئو و 

ترامپ شـد.

هرچنـد حـزب رئيـس جمهـور (حـزب جمهـوری خـواه) اکثريـت کرسـی هـای کنگـره (مجلـس 

نمايندگان و سـنا) را در اختيار دارد اما مناسـبات بين دسـتگاه اجرايی و قانونگذاری در مسـير 
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تقابـل و برخـورد قـرار داشـته و بـه هميـن دليـل هـم بسـياری از نامزدهـای معرفـی شـده توسـط 

رئيـس جمهور برای پسـت های مهـم دولت در کنگـره رای نمـی آورند. عـالوه بر اين، مناقشـات و 

اختالف نظر شـديد بين رئيس جمهور و مشـاورانش از يک سـو و اعضای جمهـوری خواه منتقد 

وی در کنگـره از جمله سـناتور جـان مک کيـن رئيس کميتـه خدمات نظامـی و بـوب کروکر رئيس 

کميتـه روابـط خارجی سـنا بـروز پيدا مـی کند.

سوم: دیدگاه نهادهای دولت ترامپ درباره ایران
حـاال فـارغ از اينکـه مقـام هـای دولـت آمريـکا دربـاره نحـوه تعامـل بـا تنـش هـای حاکـم در 

منطقـه خاورميانـه ديـدگاه واحـدی ندارنـد امـا همگی بر سـر ايـن موضـوع اتفـاق نظـر دارند که 

بايد موضوع تندی در خصـوص نفوذ و نقش بی ثبـات کننده ايران در منطقـه خاورميانه در پيش 

گرفـت. آنها بـا ديـدگاه رئيـس جمهور دربـاره خـروج يکجانبـه آمريـکا از برجام همسـو نيسـتند.

مهم تريـن ديدگاه های حاکـم بر نهادهای محـوری و موثـر در تدوين سياسـت خارجی آمريکا 

درباره ايـران عبارتند از:

۱-کاخ سفید:
ترامپ از زمانی که رسـما بـه عنوان نامـزد جمهوری خواهـان در انتخابات رياسـت جمهوری 

معرفـی شـد و تـا موعـد برگـزاری انتخابـات در هشـتم نوامبـر ٢٠١۶ ميـالدی (٨ آبـان ١٣٩۵ 

خورشـيدی) دسـت از انتقاد توافق هسـته ای ميان ايران و کشورهای عضو دائم شـورای امنيت 

و آلمـان برنداشـت. ترامـپ از برجـام بـه عنـوان بدتريـن توافـق در تاريـخ آمريـکا و توافـق هسـته 

ای فاجعه بـار ياد می کنـد چرا کـه برجام بـه نظر ترامـپ در راسـتای تاميـن منافع آمريـکا قرار 

ندارد و ضد امنيت و منافع مسـتقيم اسـرائيل اسـت. او در نشسـت سـاالنه کميته روابط عمومی 

آمريکا- اسـرائيل (آيپک) گفت خـروج از برجام در اولويت سياسـت هـای خارجی دولـت او بوده 

و دولـت او قصد گسـترش روابـط با ايـران را نـدارد. [۱۰]

ترامپ حتـی بعـد از آغـاز دوره رياسـت جمهـوری اش در بيسـتم ژانويـه ٢٠١٧ ميـالدی (اول 

بهمـن ١٣٩۵ خورشـيدی) سـر حرف خـود دربـاره برجام مانـد. برجـام از منظـر ترامـپ منجر به 

زيـاده خواهی هسـته ای ايران و دسـت يابی مشـروع به بمب هسـته ای شـده اسـت. کشـورهای 

اروپايـی متحـد آمريـکا غنـی سـازی اورانيـوم را حـق مشـروع ايـران مـی داننـد. ايـن کشـورها 

انجـام برنامه هـا و پـروژه هايی توسـط ايران برای سـاخت سـانتريفوژهای پيشـرفته و نوسـازی 

زيـر سـاختارهای هسـته ای فرسـوده را اقدامـی قابـل قبـول برشـمردند و بـه تبـع آن موثرتريـن 

و مرگبارتريـن تحريـم هـا عليـه ايـران و نظـام مالـی ايـن کشـور را برچيدنـد. [۱۱] رئيـس جمهـور 

آمريکا بر اين باور اسـت که برجـام و رفع تحريم ها و کاهش فشـارهای شـديد داخلی ناشـی از 
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تعامل بین سازمانی دولت ترامپ و سیاست خارجه آمریکا در خصوص ایران

تحريم هـای آمريکا و نظـام بين الملل جـان دوباره بـه رژيم خودکامـه ايران در عرصه سياسـی و 

اقتصادی بخشـيد. رفع تحريم ها منجر به سـرازير شـدن سـريع درآمدهای مالی بـه ارزش بيش 

از ١٠٠ ميليـارد دالر از جمله ١.٨ ميليـارد دالر پول نقد به جيب حکومت شـد. رژيم ايـران از اين 

مبلغ بـرای تاميـن مالی تروريسـم اسـتفاده مـی کند.

ترامـپ در کليه سـخنرانی ها بـه اين نکته اشـاره می کنـد که برجـام فرصت گسـترش برنامه 

هسـته ای را در اختيـار ايـران قـرار داده چـه اينکـه محدوديـت هايـی کـه در ايـن توافـق بـر آنها 

تاکيد شـده در عـرض چند سـال ديگر رفـع خواهند شـد. ترامپ گفـت آمريکا بـه امتياز بازرسـی 

های محدود از تاسيسـات هسـته ای در ازای تعويـق کوتاه مـدت و موقت برنامه هسـته ای ايران 

در راسـتای دسـت يابی به بمب هسـته ای دسـت يافته اسـت. او افـزود «در حاليکه دولـت آمريکا 

همه مفـاد برجام را رعايت مـی کند حکومت ايران در راسـتای تنـش آفرينی و دامـن زدن به هرج 

و مـرج و تروريسـم در منطقه خاورميانـه و مناطق ديگـر فعاليت می کنـد. [۱۲]

ترامـپ در نشسـت سـران کشـورهای عربـی و اسـالمی و آمريـکا در پادشـاهی عربسـتان 

سـعودی در ٢١ مه ٢٠١٧ ميـالدی (٣١ ارديبهشـت ١٣٩۶ خورشـيدی) گفت «ايران به تروريسـت 

ها پايـگاه امـن مـی دهـد و از آنهـا حمايـت مالـی مـی کنـد و بـه آنهـا موقعيـت اجتماعی مناسـب 

برای جـذب کردنشـان می دهـد. ايـران به تاميـن مالی و مسـلح کـردن و آمـوزش تروريسـت ها و 

گروه هـای شـبه نظامی و تنـدرو مـی پـردازد و اين گـروه هـا در راسـتای تخريـب و بـی ثباتی در 

منطقه فعاليت می کننـد. عالوه بر اين، ايران منبع کشـمکش فرقه ای و تروريسـم چنـد دهه اخير 

در خاورميانـه اسـت. از اين رو، کشـورهای متحـد آمريـکا خواهان همـکاری با اين کشـور برای 

منـزوی کـردن ايران و منـع ايـن کشـور از تامين مالـی فعاليت هـای تروريسـتی هسـتند.» [۱۳]

اسـتراتژی امنيت ملی ترامپ در دسـامبر ٢٠١٧ ميالدی (دی ١٣٩۶ خورشيدی) منتشر شد. 

در اين سـند به اين مسـاله اشـاره شـده که ايران از طريق نائبان و متحدان از شـرايط بی ثباتی 

در منطقه برای گسـترش نفوذ بهـره گرفته و همچنـان به ايجاد بـی ثباتی و ترويج خشـونت ورزی 

در منطقه و نيز گسـترش برنامه موشـک بالسـتيک و توانمندی های اطالعاتی می پردازد. [۱۴]

۲- و�ارت دفاع (پنتاگون):
جيمز ماتيـس يکـی از منتقدان سياسـت بـاراک اوباما دربـاره ايران بـود. وی خواهـان اقدام 

نظامی عليه اين کشـور در واکنش به مسـلح کردن شـبه نظاميان ضـد آمريکايی در عراق توسـط 

حکومت ايران شـد. ماتيس که به سـمت وزير دفاع دولـت پرزيدنت ترامپ منصوب شـد رفته رفته 

رويکـرد ماليم تـری در پيـش گرفت. او بـه يکـی از مهم تريـن مسـئوالن دولـت آمريکا کـه خواهان 

رويکـرد ماليم دربـاره ايران هسـتند تبديل شـد. اختالفـات بيـن ماتيس و ترامپ در سـال گذشـته 

(٢٠١٧ ميـالدی -١٣٩۶ خورشـيدی) علنـی شـد و او حتـی گفـت «بهتـر اسـت رئيـس جمهـور بـه 
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برجام پايبند بمانـد.» [۱۵]

هر چند ماتيـس مخالف برجـام بود امـا خواهان لغو برجـام نيسـت. او معتقد اسـت برجام به 

اصالح و شـروط بيشـتری برای کنتـرل بيشـتر ايـران نيـاز دارد. ماتيس کـه از هـواداران ماندن 

آمريکا در برجام اسـت در عين حال از سياسـت هـای ايران در منطقـه انتقاد می کنـد. او درباره 

لـزوم اتخا ـذ اقدامـات تنبيهـی عليـه ايـران و متحدانش بـه دليـل تهديـد آفرين بـودن سـخن گفته و 

طرح بازداشـت و يا ترور محرمانه نيروهای ايرانی و مقابله با کشـتی های ايـران در خليج عربی 

را مطـرح نمـوده اسـت. ماتيـس بارهـا تاکيـد کـرده کـه ايـران بـزرگ تريـن تهديـد در خاورميانـه 

است. [۱۶]

اسـتراتژی دفاع ملی آمريکا در سـال ٢٠١٨ ميالدی (١٣٩٧ خورشيدی) توسـط وزارت دفاع 

اين کشور منتشـر شـد. در اين سـند که با ديدگاه ماتيس درباره ايران همسـويی دارد گفته شده 

ايـران مهـم تريـن عامـل بـی ثباتـی در خاورميانه اسـت کـه همچنـان در راسـتای ترويج خشـونت 

و ايجـاد بـی ثباتی و دسـت يابی بـه بمـب هسـته ای و حمايـت از تروريسـم فعاليـت می کنـد. اين 

سـند افزود «تهران با ابزارهايی مثـل فعاليت های تروريسـتی دولتی و ايجاد شـبکه گسـترده ای 

از مـزدوران و برنامـه موشـکی بـه دنبـال رقابت بـا همسـايگانش برای تسـلط بـر منطقه و دسـت 

يابی به اهداف مـورد نظر اسـت. به همين دليل در اين اسـتراتژی به اين مسـاله اشـاره شـده که 

آمريکا بايـد برای برقـراری توازن قـوا با ايـران و مقابله بـا حضور ايران در سـوريه به گسـترش 

ائتالف و هـم پيمانی با کشـورهای متحـد در خاورميانه بپـردازد. [۱۷]

در گـزارش پنتاگـون بـه چالـش هـای اصلـی وزارت دفـاع در سـال ٢٠١٨ ميـالدی (١٣٩٧ 

خورشـيدی) اشـاره شـده اسـت. اين گزارش بـه اين مسـاله اشـاره کـرده که ايـران عامـل تهديد 

کننـده امنيت جهانـی بـرای آمريکا به شـمار مـی رود چـه اين کشـور اهـداف منطقـه ای فراوانی 

دنبـال می کنـد و بـه دنبـال توسـعه توانمنـدی هـای هسـته ای اسـت. در ايـن گـزارش همچنين به 

حمايت حکومت ايران از رژيم بشـار اسـد و حـزب الله لبنـان و نقش ايـران در ايجاد نابسـامانی 

در يمـن از طريـق حمايت مالـی و نظامی حوثـی ها -نيروهـای شورشـی و مخالف دولت مشـروع 

يمن- اشـاره شـده اسـت. در اين گـزارش به نقل از مدير سـابق سـازمان سـيا مايـک پمپئو گفته 

شـده که ايـران از طريق مـزدوران خـود (حـزب الله در لبنـان و سـوريه و گـروه های شـبه نظامی 

شـيعی در سـوريه و عراق) در صـدد تثبيت نفوذ و تسـلط بر منطقه هالل شـيعی جديد اسـت. اين 

منطقه از بيروت تا تهران کشـيده شـده اسـت. حزب الله از جمله متحدان ايـران «فاصله چندانی 

تـا دسـت يابـی بـه ايـن هـدف» نـدارد. گـزارش وزارت دفـاع افـزود «فعاليت هـای ايـران بـه طور 

مسـتقيم به اسـرائيل و متحـدان ديگـر آمريـکا در خاورميانه ضربـه می زنـد.» [۱۸]

۳- و�ارت امور خارجه:
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مايک پمپئـو اکثريـت آرای مجلس سـنای آمريکا را بـرای تصـدی وزارت امور خارجه کسـب 

کرد. اغلب نمايندگان سـنا جمهـوری خواه هسـتند. همزمان با آغاز بـه کار پمپئـو وزارت خارجه 

ديـدگاه سـخت گيرانـه تـری دربـاره برنامـه هسـته ای در پيـش خواهـد کـرد. بـه دنبـال برکنـاری 

تيلرسـون -يکی از منتقدان خروج آمريکا از برجام- رويکرد وزارت خارجـه و پرزيدنت ترامپ در 

اين زمينه همسـويی بيشـتری خواهد داشـت. يکـی از داليل برکنـاری تيلرسـون به قـول اظهارات 

ترامـپ اختـالف ديـدگاه هـای او و ترامـپ در مـورد آينده برجـام بـود. ترامـپ در ايـن زمينه گفت 

« بـه نظر مـن توافـق هسـته ای با ايـران بـد و به نظـر تيلرسـون خوب اسـت. مـن خواهـان خروج 

از برجام يـا اصالح آن هسـتم امـا تيلرسـون نظـر ديگـری در ايـن بـاره دارد.» [۱۹] امـا در مقابل 

موضع تنـد ترامپ دربـاره ايران مـورد تاييـد پمپئو اسـت. [۲۰]

پمپئو به عنوان نماينده سـابق سـنای آمريکا هم منتقـد برجام بـوده و حاال نيز به عنـوان وزير 

خارجه آمريـکا از مخالفان برجام اسـت. پمپئو گفت «برجـام توافق غير معقولی بـوده که منجر به 

افزايش خطر برای آمريکايی ها می شـود». حاال درسـت است که برجام برنامه هسـته ای ايران 

را برای چند سـال به تعويـق انداخت امـا در عمل ايـران توانمندی برای سـاخت زرادخانه هسـته 

ای در پايـان مـدت زمـان قيد شـده در برجـام را حفـظ کـرده اسـت. پمپئو افـزود «حکومـت ايران 

کمر به نابودی آمريکا بسـته اسـت.»

پمپئـو در نخسـتين سـالگرد امضـای برجـام (٢٠١۶ ميـالدی -١٣٩۵ خورشـيدی) بـه انتقـاد 

برجـام اکتفـا نکـرده و گفـت حکومـت دينـی در ايـران بايـد سـرنگون شـود. بـه دنبـال پيـروزی 

ترامـپ در انتخابات رياسـت جمهوری آمريـکا در هشـتم نوامبر ٢٠١۶ ميـالدی (١٨ آبـان ١٣٩۵ 

خورشـيدی) پمپئـو اعـالم کرد کـه او مثـل خـود ترامپ بـه دنبـال لغـو توافـق «فاجعـه بـار» برجام 

اسـت. اسـناد محرمانه ای که از مخفيگاه اسـامه بـن الدن در آبيت آباد پاکسـتان به دسـت آمده 

بودنـد توسـط پمپئـو کـه در آن زمـان رئيـس سـازمان سـيا بـود افشـا شـدند. ايـن اسـناد شـامل 

تمـاس هـای تلفنـی ميـان ايـران و رهبر سـابق گـروه القاعـده اسـت. [۲۱]

۴-دستگاه قانونگذار (کنگره):
هـر چنـد گروهـی از اعضـای جمهـوری خـواه و دموکـرات کنگـره آمريـکا منتقـد برخـی مفاد 

برجام هسـتند اما بـا اين حـال تمايلـی به خـروج يکجانبـه آمريـکا از برجـام ندارنـد. اين عـده بر 

ايـن باورنـد خـروج يکجانبـه آمريـکا از برجـام منجـر بـه انـزوای آمريـکا و شکسـتن ائتـالف بيـن 

واشـنگتن و متحـدان اروپايـی اسـتراتژيک مثـل فرانسـه و انگليـس و آلمـان مـی شـود. ايـن در 

حاليسـت که اين سـه کشـور نقش بسـزايی در دسـتيابی به توافق هسـته ای با ايران ايفـا کردند 

و بنابرايـن خـروج يکجانبـه از برجـام با القـای اين مسـاله کـه آمريـکا وعده هـای خـود را ناديده 

گرفته حامـل پيام منفـی بـرای متحـدان و کشـورهای متخاصم آمريـکا خواهد بـود. به ايـن دليل، 
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اکثر اعضای مجلس سـنا و نمايندگان بر لـزوم همکاری با ائتالفی از کشـورهای متحد در جهان 

بـرای رايزنـی دربـاره وضع چند شـرط جديـد در سـند برجام بـه جـای خـروج يکجانبـه از برجام 

تاکيـد کردند.

بسـياری از اعضـای جمهـوری خـواه و دموکـرات کنگـره طـرح هـای متعـددی بـرای تشـديد 

تحريـم هـا عليـه ايـران ارائـه کـرده انـد. البتـه ايـن طـرح هـا ارتباطـی بـه پايبنـد بـودن يـا نبودن 

ايـران بـه برجـام نداشـته و در راسـتای مقابله با نفـوذ ايـران و نقش بـی ثبـات کننده اين کشـور 

در خاورميانه مطرح شـده اند. بـه عقيده اين عـده تحريم هـا عليه ايران مـی تواند به دليـل برنامه 

موشـکی بالسـتيک وضع شـود و بديـن ترتيب افـراد يا شـرکت هـا يـا بانک هـای خارجـی که در 

توسـعه برنامـه موشـکی ايران دسـت دارنـد و نيز سـپاه هـدف تحريـم قـرار بگيرنـد. [۲۲] همچنين 

طرح هايی در مـورد وضع قوانيـن و مقـررات برای تحريـم انتقال سـالح های متعـارف به مقصد 

و مبدا ايـران و نيز تحريم ايـران به دليـل نقض حقوق بشـر در کنگره مـورد بحث و بررسـی قرار 

می گيرنـد. اعضـای کنگره در پـی اين هسـتند کـه ابزارها و سـاز و کارهـای اضافـی در اختيار 

دولـت ترامپ قرار دهنـد تا بديـن ترتيب دولـت آمريکا بتوانـد حکومت ايـران را به خاطـر اقدامات 

و فعاليـت هـای بـی ثبـات کننـده در منطقـه و توسـعه فنـاوری موشـکی غيـر قانونـی و خطرناک و 

حمايـت از تروريسـم مورد بازخواسـت قـرار دهـد. همه اقدامـات حکومت ايـران بر خـالف امنيت 

ملـی آمريـکا و متحدانـش در منطقـه بـه شـمار مـی رود. [۲۳] کنگـره در راسـتای اقدامـات سـخت 

گيرانـه در قبـال حکومـت ايران بـه دنبـال وضع تحريـم عليـه بازوهـای حکومت بـه ويژه حـزب الله 

لبنان و سـپاه اسـت امـا در عيـن حال ايـن نهـاد آمريکايـی تمايلـی به اقـدام مسـتقيم عليـه برجام 

[۲۴] ندارد. 

چندين جلسـه اسـتماع در دو مجلس کنگـره درباره ايـران برگزار شـد. مقامات دولـت آمريکا 

و کارشناسـان مسـائل ايـران و تسـليح هسـته ای و صاحـب نظـران مسـائل خاورميانـه در ايـن 

جلسـات درباره تاثير لغو برجـام بر امنيت منطقـه و جهـان [۲۵] و اقدامات بعدی دولـت آمريکا بعد 

از اعـالم عدم پايبنـدی ايران بـه مفاد برجـام توسـط پرزيدنت ترامپ سـخن گفتنـد. [۲۶]

چهارم: سیاست دولت ترامپ درباره ایران
در چند ماه نخسـت آغـاز بـه کار پرزيدنت ترامـپ در کاخ سـفيد مشـاوران کليـدی ترامپ در 

عرصه سياسـی همچون اسـتيو بنن استراتژيست ارشد سـابق ترامپ و سباسـتين گورکا معاون 

دستيار ترامپ و استيو ميلر مشـاور ارشـد سياسـتگذاری ترامپ در متقاعد کردن رئيس جمهور 

به افزايش تحريم ها عليـه تهران و لغو برجـام نقش آفرينی کردنـد. اما اغلب اعضـای تيم ترامپ 

به جـز مايـک پمپئو مدير سـابق سـيا مخالف خـروج آمريـکا از برجـام بودند چـرا که بـه نظر اين 

عده خـروج يکجانبه آمريـکا از برجـام منجر به انـزوای آمريـکا در جامعه بيـن الملـل و تنش ميان 



٢٦١ فصلنامه پژوهش های ایرانی

تعامل بین سازمانی دولت ترامپ و سیاست خارجه آمریکا در خصوص ایران

اين کشـور و متحدان اروپايـی خواهان مانـدن در برجام می شـود. بديـن ترتيب دسـت آمريکا از 

بررسـی و نظارت بر برنامه موشـکی ايـران کوتاه می شـود. کما اينکـه خروج يکجانبـه آمريکا از 

برجـام نقـض يکجانبـه برجـام بـوده و موضـع ايـران در همه عرصـه هـا از جمله دسـت يابـی اين 

کشـور به اسـلحه هسـته ای را تقويت می کند. جيمز ماتيس وزير دفاع و ريکس تيلرسـون (پيش 

از برکنـاری) و هربـرت ريمونـد مـک مسـتر مشـاور امنيت ملـی ترامـپ و جـوزف دانفـورد رئيس 

سـتاد مشـترک ارتش آمريـکا طرفـدار مانـدن آمريـکا در برجـام بودند امـا گويـا اين گـروه بازی 

را بـه ايدئولـوژی گرايـان باختنـد. [۲۷]حـاال پـس از اسـتعفای مشـاوران منتقـد برجام بـه نظر می 

رسـد که گروه دوم ظاهرا بازی را به طـور موقت برده اسـت. [۲۸] ترامپ در اکتبـر ٢٠١٧ ميالدی 

(مهـر ١٣٩۶ خورشـيدی) بـه کنگـره شـصت روز مهلت داد تـا با وضـع قانونـی از توسـعه برنامه 

هسـته ای نظامی ايران جلوگيری و برنامه موشک بالسـتيک را مهار و حمايت ايران از تروريسم 

را متوقـف سـازد. چنانچه کنگـره نتوانـد چنين قانونـی تدوين کنـد اين بـه معنای خـروج يکجانبه 

آمريـکا از برجام خواهد بـود.[۲۹]

کاخ سـفيد در دوازدهم ژانويه ٢٠١٨ ميالدی (٢٢ دی ١٣٩۶ خورشيدی) اعالم کرد پرزيدنت 

ترامـپ برای سـومين بـار بعـد از آغاز بـه کار خود بـه عنـوان رئيس جمهـور آمريـکا برجـام را به 

دليـل پايبنـدی به ايـن توافـق تمديد کـرد اما کاخ سـفيد بـه نقـل از ترامپ يادآور شـد کـه چنانچه 

کنگره بـه اصالحات مـورد نظـر وی بی توجهـی کند ايـن آخرين باری اسـت کـه ترامـپ برجام را 

تمديد می کند. کاخ سـفيد در عين حـال به دو گزينه احتمالی اشـاره کرد: ١-رفـع نواقص فاجعه 

بار برجام. ٢-خـروج آمريکا از برجـام. [۳۰]

در سـيزدهم اکتبـر ٢٠١٧ ميالدی (٢١ مهـر ١٣٩۶ خورشـيدی) اسـتراتژی جامـع آمريکا در 

مقابل ايران توسـط کاخ سـفيد منتشـر شـد. دامنه اقدامات تهديد آميز ايـران به عـدم پايبندی به 

مفـاد برجام محـدود نمی شـود بلکه حکومـت ايران بـه توسـعه برنامه موشـک بالسـتيک و حمايت 

مالی تروريسـم و تندرو و حمايت از رژيم اسـد و نقض حقوق بشـر عليه مردم سـوريه و خصومت 

ورزی بـا اسـرائيل و تهديد کشـتيرانی بين المللـی در منطقه اسـتراتژيک و سـوق الجيشـی خليج 

عربی و حمله سـايبری عليه آمريکا و اسـرائيل و متحدان و شـرکای آمريکا در خاورميانه و نقض 

فاحـش حقـوق بشـر و بازداشـت خودسـرانه شـهروندان خارجـی از جملـه شـهروندان آمريکايـی 

مـی پـردازد. اصـول بنياديـن ايـن اسـتراتژی عبارتنـد از: [۳۱] همـکاری بـا متحـدان بـرای مقابلـه 

با فعاليـت های بـی ثبـات کننـده ايـران در خاورميانـه و حمايت ايـران از مـزدوران تروريسـت در 

منطقـه. افزايـش تحريـم عليـه حکومـت ايـران در راسـتای منـع ايـران از تاميـن مالـی تروريسـم. 

بررسـی و ايجاد راهکار برای موضوع موشـک های بالسـتيک و تسـليحات ايران که عامل تهديد 

کننده ای برای همسـايگان و تجارت بين المللی و آزادی کشـتيرانی به شـمار مـی رود. جلوگيری 

از دسترسـی ايران بـه ابزارهايـی که منجـر به دسـت يابی ايران به اسـلحه هسـته ای می شـود.
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پرزيدنـت ترامـپ در راسـتای اجـرای اين راهبـرد مسـئوليت وضـع تحريم هـای سـنگين عليه 

سپاه پاسـداران و مقامات ارشـد و عوامل و شـرکت های وابسـته به آن را به وزارت خزانه داری 

آمريکا واگذار کـرد. ترامـپ همچنين متحـدان آمريکا را بـه وضع تحريـم غير هسـته ای و تحريم 

برنامه موشـک هـای بالسـتيک حکومـت ايـران فراخوانـد. تحريم هـای مورد نظـر ترامـپ فعاليت 

های ايران بـرای حمايت از تروريسـم و کليه اقدامـات تخريبی ايـران در منطقه و جهـان را هدف 

قرار مـی دهند.

دولـت ترامـپ در راسـتای مقابله با نفـوذ ايـران و فعاليت هـای بی ثبـات کننده اين کشـور در 

خاورميانه تحريم هايی عليه ارگان ها و شـبه نظاميان وابسـته به ايران در منطقه و در راس آنها 

حزب اللـه لبنان و جنبـش مقاومت اسـالمی (حمـاس) در نظر گرفت.

در ژانويـه ٢٠١٨ ميـالدی (دی ١٣٩۶ خورشـيدی) جـف سشـنز وزيـر دادگسـتری آمريـکا از 

تشـکيل کميته ويـژه در اداره مبارزه بـا مواد مخـدر درباره نقـش حزب اللـه لبنان که در فهرسـت 

«گـروه هـای تروريسـتی» آمريـکا قـرار دارد در قاچـاق مـواد مخـدر خبـر داد. اسـتيون منوچيـن 

وزيـر خزانـه داری آمريـکا هـم از تحريـم ٧ شـرکت و ۶ شـخصيت حقيقـی مرتبـط بـا حـزب اللـه 

خبر داد. او گفـت اين نخسـتين دوره تحريم ها اسـت و تحريم های ديگـری در راه اسـت. وزارت 

خارجه آمريـکا در اواخر ژانويـه ٢٠١٨ ميـالدی (بهمن ١٣٩۶ خورشـيدی) اسـماعيل هنيه رئيس 

دفتـر سياسـی جنبـش حمـاس و جنبـش «الصابريـن» مـورد حمايـت ايـران را در فهرسـت سـياه 

«تروريسـم» قـرار داد. [۳۲]

وزارت امـور خارجه آمريکا بـرای اطالعاتی که به دسـتگيری دو عضو ارشـد حـزب الله لبنان 

منجـر شـود جايـزه دوازده ميليـون دالری تعيين کـرد. ايـن دو نفر طـالل حميـه که گفته می شـود 

رئيـس بـه اصطـالح «گـروه عمليـات بـرون مـرزی حـزب اللـه» اسـت و فـواد شـاکر يـک فرمانـده 

نظامـی بلندپايـه عملياتـی حـزب اللـه هسـتند. [۳۳] رئيـس جمهـوری آمريـکا گفـت طـرح قانونـی 

احتمالـی کنگره دربـاره برجـام بايد چهار شـرط اصلی داشـته باشـد و همـه عوامل تهديـد آفرين 

ايـران بـرای آمريـکا و متحدانـش را در بر بگيـرد: [۳۴]

بايسـتی از ايـران بخواهـد اجـازه بازرسـی هـای نظامـی فـوری در تمامی سـايت هـای مورد 

درخواسـت بازرسـان بيـن المللـی را بدهد.

بايستی ضمانت کند ايران هرگز حتی به تملک سالح هسته ای نزديک هم نمی شود.

بر خالف اين توافق هسـته ای مفاد آن طرح نبايد تاريخ انقضا داشـته باشـد. سياست دولت 

مـن اين اسـت که تمـام مسـيرهای ايـران بـرای دسـت يابی بـه بمب نـه بـرای ده سـال بلکـه برای 

هميشـه بسـته شـود. اگر ايـران ايـن خواسـته هـا را رعايـت نکنـد تحريـم هـای آمريکا بـه خودی 

خـود از سـر گرفته می شـوند.
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اين طرح بايـد در قوانيـن آمريکا ذکـر کند که موشـک هـای دوربـرد و برنامه های تسـليحات 

اتمی جدا نشـدنی هسـتند و سـاخت و آزمايش موشـک بالسـتيک توسـط ايران بايسـتی مشـمول 

تحريم های شـديد شـود.

رئيس جمهـور آمريکا خطـاب به اعضـای کنگره گفـت که بايـد نواقص برجـام را رفـع کنند و 

اگر کنگره به نتيجه نرسـد از برجام خارج می شـود. اعضـای جمهوری خـواه و دموکرات کنگره 

بـه دنبال راهـکاری برای کسـب رضايـت و تاييـد ترامـپ و تدوين طرحی همسـو با خواسـته های 

رئيس جمهور هسـتند. آنهـا در عين حال تمايلی بـه لغو برجـام ندارند. مجلس نماينـدگان در حال 

بررسـی و تدويـن طرحـی بـرای تشـديد تحريـم عليـه ايـران و تمديـد محدوديت بـه مـدت نامحدود 

برای فعاليـت هـای هسـته ای ايران بـه منظـور جلوگيـری از دسـت يابـی ايران به اسـلحه هسـته 

ای و اجازه بازرسـی از تاسيسـات هسـته ای نظامی مشـکوک و ايجاد محدوديت هـای نامحدود 

برای توسـعه برنامه موشـک بالسـتيک و تحريم ايـران در خصوص پرونـده حقوق بشـر و حمايت 

هـای ايـن کشـور از تروريسـم هسـتند. اين طـرح همچنيـن مـی توانـد تحريم عليـه سـازمان های 

ديگر مثـل نيـروی نظامی يـا نهادهای وابسـته بـه نيروهـای نظامی مثـل سـپاه و بسـيج و ارتش و 

نيـروی انتظامی را در بربگيـرد. [۳۵]

خالصه:
پرزيدنت دونالـد ترامپ موضع تنـدی درباره ايران در پيش گرفته اسـت. او مـی خواهد جلوی 

نفوذ ايـران در خاورميانه را بگيـرد و تمايلی هم به از سـر گيری گفـت و گو درباره پرونده هسـته 

ای نـدارد. کشـورهای اروپايی متحـد آمريکا کـه توافق هسـته ای را امضـا کردند منتقـد ديدگاه 

ترامپ هسـتند. رويکرد ترامپ داليـل داخلـی دارد. پرزيدنت ترامـپ در کمپين انتخاباتی رياسـت 

جمهوری خود با اظهـارات و انتقاد تند برجـام موفق به کسـب تاييد و رضايت مخالفان سياسـت 

باراک اوباما رئيس جمهور سـابق و هيـالری کلينتون وزير امـور خارجه و نامزد حـزب دموکرات 

در انتخابـات رياسـت جمهوری شـد تـا جايـی کـه او در يکـی از همايش هـای انتخابـی اش گفت 

که او برجـام را بـه محـض ورود به کاخ سـفيد پـاره می کنـد. او بـا تـداوم رويکرد سـخت گيرانه 

درباره ايـران و پرونده هسـته ای بـه دنبال حفـظ پايگاه رای خود اسـت چـرا که دولـت آمريکا در 

حال حاضر بـا بحران هـا و گرفتـاری های داخلـی فراوانی روبروسـت.

بسـياری از روسـای جمهوری سـابق آمريکا بعد از سـال ١٩٧٩ ميالدی (١٣۵٧ خورشـيدی) 

به جز دوره دوم رياسـت جمهوری باراک اوبامـا رويکرد مشـابهی درباره ايـران در پيش گرفتند. 

همـه روسـای جمهـور آمريکا -چـه جمهـوری خـواه و چـه دموکـرات- از رژيـم جمهوری اسـالمی 

ايران بـه عنـوان حامـی تروريسـم يـاد کـرده و اقدامـات حکومـت را در راسـتای ايجاد بـی ثباتی 

در خاورميانـه و ناديـده گرفتـن حقـوق مـردم ايـران ارزيابی کـرده انـد. دولت هـای پـی در پی در 
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آمريکا همـواره با تالش بـرای انزوای ايـران و ايجاد ائتالف ضـد ايرانی در کشـورهای قدرتمند 

منطقه و جهان و ارسـال سـالح به کشـورهای متخاصم با ايـران در منطقـه و حمايت گـروه های 

اپوزيسـيون و تحريم های اقتصـادی و تسـليحاتی ايران بـه دنبال تغييـر نظام جمهوری اسـالمی 

بودند. [۳۶] حاال با توجه به بررسـی مناسـبات نهادهای اصلی و رسـمی سـهيم در تدوين سياست 

خارجی آمريکا درباره برجـام و اولتيماتوم ١٢٠ روزه پرزيدنت ترامپ بـه کنگره و متحدان آمريکا 

برای رفـع نواقص «فاجعـه بار» برجام مـی توان بـه دو گزينه احتمالـی در سياسـت خارجی دولت 

ترامپ دربـاره ايران پـس از پايـان مهلت اشـاره کرد:

نخسـت: خـروج یکجانبـه آم��ـکا از برجـام: پرزيدنـت ترامـپ در کمپيـن هـای انتخاباتـی در 
سـال ٢٠١۶ ميـالدی (١٣٩۵ خورشـيدی) و در مراسـم ادای سـوگند در بيسـتم ژانويـه ٢٠١٧ ميـالدی 

(اول بهمـن ١٣٩۵ خورشـيدی) تـا به امـروز همـواره به اين مسـاله اشـاره کرده کـه حکومت ايـران مفاد 

برجام (توافق هسته ای در سـال ٢٠١۵ ميالدی-١٣٩۴ خورشـيدی) را رعايت نکرده است. اما با وجود 

برکناری ريکس تيلرسـون وزير امور خارجه سـابق توسـط ترامـپ و جانشـينی مايک پمپئو کـه مثل خود 

ترامـپ موضع تنـدی دربـاره ايـران دارد بـاز هم خـروج يکجانبـه آمريـکا از برجـام با توجـه به پنـج دليل 

اصلـی دور از ذهن بـه نظر می رسـد. دلیل نخسـت:  مراکـز تصميـم گيرنـده در آمريکا نقـش اصلی و 

موثـری در ماليم شـدن ديـدگاه ترامپ دربـاره برجام داشـتند. ترامـپ در زمـان کمپين هـای انتخاباتی و 

بعد از آن هـم چندين بـار گفـت از برجام خـارج مـی شـود. وزارت امـور خارجه يکـی از موسسـات بارز 

در اين زمينه اسـت. بسـياری از ديپلمـات هايی کـه در ايـن وزارتخانه مشـغول کار هسـتند منتقد خروج 

يکجانبه آمريکا از برجامنـد. وزارت دفاع کـه ماتيس چهره مورد اعتمـاد و نزديک بـه پرزيدنت ترامپ آن 

را هدايـت می کند و نيـز دسـتگاه قانونگـذاری (دو مجلس کنگـره) هم مخالف خـروج يکجانبـه آمريکا از 

برجام هسـتند.

دلیـل دوم: تيـم مشـاوران امنيـت ملـی کنونی تـا حـاال مسـئوليت تصميـم گيـری در سـطوح گوناگون 
برعهده داشـته انـد. اين گـروه منتقـد خـروج آمريـکا از برجام هسـتند چـه اينکـه نتايـج آن بـرای آمريکا 

فاجعه بـار خواهد بـود.  دلیل سـوم:  پمپئـو از زمـان حضور در سـنا يکـی از چهـره های منتقـد برجام 

بوده اما ديـدگاه او بـا تاثيرپذيـری از ماتيس وزير دفـاع و از چهـره های منتقد خـروج آمريـکا از برجام 

و ديگر سياسـتمداران موافق بـا برجـام در وزارت امور خارجـه ماليم تر خواهد شـد. بديـن ترتيب پمپئو 

با بازنگـری در ديدگاهش نسـبت به برجـام در دوره تصـدی وزارت امور خارجـه به بررسـی نتايج خروج 

آمريـکا از برجـام بـر منافـع و امنيـت ملـی نـه تنهـا آمريـکا بلکـه بـر امنيـت کل خاورميانـه و جهـان مـی 

پردازد و اينکه خـروج از برجام تا چـه اندازه راهکارهـای ديپلماتيـک را در معرض خطر قـرار می دهد. 

ديپلماسـی تنهـا ابـزار وزارت خارجـه آمريکا بـرای تعامـل با تنـش ها و بحـران هـای بين المللی اسـت.
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دلیل چهـارم: متحـدان اروپايـی آمريـکا خواهـان مانـدن در برجام هسـتند. بنابرايـن خـروج يکجانبه 
آمريـکا از برجـام منجـر به انـزوای دولـت آمريـکا در عرصـه بين المللـی شـده و بر همـکاری بيـن آمريکا 

و اروپـا هم تاثيـر منفـی گذاشـته و چهـره واشـنگتن را در برابـر متحدان سـنتی اش خدشـه دار کـرده و 

آمريـکا را به عنـوان کشـوری که چنـدان بـه تعهـدات بيـن المللی خـود پايبنـد نيسـت معرفی مـی کند.

دلیـل پنجـم: خـروج يکجانبـه آمريـکا از برجـام تـالش هـای ديپلماتيـک آمريـکا و سـازمان ملـل برای 
خاتمـه دادن به بحـران برنامـه هسـته ای کره شـمالی و تـالش های مربـوط به منع گسـترش سـالح های 

هسـته ای در جهـان را در معـرض چالـش قـرار مـی دهد.

گ��نـه دوم: افزایـش تحریـم هـای غیـر هسـته ای. ايـن گزينـه محتمـل تـر بـه نظـر مـی رسـد. 
کنگـره (مجلـس نماينـدگان و مجلـس سـنا) بـا همـکاری نهادهای تصميـم گيرنـده می کوشـند تـا قبل از 

پايـان اولتيماتـوم ١٢٠ روزه قانونی وضع کنند کـه مانع خروج يکجانبـه پرزيدنت ترامپ از برجام شـود. 

چه اينکـه اين توافـق مورد تاييـد متحـدان اروپايی آمريـکا اسـت. در اين قانـون همچنيـن محدوديت های 

بيشـتری توسـط آمريـکا و جامعـه بيـن الملـل بـرای مهـار و سـرکوب اهـداف هسـته ای ايـران و توسـعه 

برنامـه موشـکی و مقابلـه بـا اقدامـات بـی ثبـات کننـده اش در خاورميانـه در نظـر گرفتـه می شـود. کما 

اينکه دسـتگاه هـای اجرايـی مسـئوليت هماهنگـی بين تـالش های بيـن المللـی در راسـتای جلوگيـری از 

تسـليح گروه های شـبه نظامی مسـلح توسـط ايـران را به عهده مـی گيرنـد. گروه هـای شـبه نظامی مثل 

حـزب اللـه لبنـان بـه نيابـت از ايـران در عـراق و سـوريه مـی جنگنـد. اين گـروه هـا عليـه کشـورهايی که 

سياسـت های ضـد ايرانـی درپيـش گرفتـه انـد فعاليت مـی کنند.

در اين راسـتا، برکنـاری ريکـس تيلرسـون وزير امـور خارجه توسـط پرزيدنـت دونالـد ترامپ 

پيام روشـنی به پمپئـو می رسـاند. اين پيام اين اسـت که واشـنگتن بـا درپيش گرفتـن موضع تند 

در قبال ايـران تا پيش از ضـرب االجل ١٢ مه (٢٢ ارديبهشـت ١٣٩٧ خورشـيدی) خـود را برای 

از سـرگيری تحريم های آمريـکا عليه ايـران آماده می کنـد. [۳۷]

تحليل ديگـری کـه در اين زمينـه وجـود دارد اين اسـت که هر چنـد خـروج يکجانبـه آمريکا از 

برجام مخالفـان بسـياری چـه در اعضای تيـم پرزيدنـت دونالد ترامـپ و چـه در متحـدان اروپايی 

آمريـکا و حتـی روسـيه و چيـن دارد امـا بـا ايـن حـال بـه نظـر ترامـپ و مايـک پمپئـو وزيـر امـور 

خارجـه آمريـکا برجـام توافـق فاجعه آميـزی بـوده و بايـد لغـو شـود. بنابراين ايـن احتمـال وجود 

دارد کـه رئيس جمهـور آمريکا پـس از پايـان ضرب االجـل دسـتگاه هـای قانونگـذاری و متحدان 

اروپايی برای اصـالح برجام خـروج آمريکا از برجـام را اعالم کنـد چه اينکه تصميـم گيری های 

ترامـپ در بسـياری از مـوارد بـر خـالف توصيـه مقـام هـای مراکـز تصميـم گيرنـده بوده اسـت. 

البتـه نشـانه هـای تصميـم ترامپ مبنـی بـر خـروج از برجام روشـن اسـت. تغييـرات گسـترده در 
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تيم امنيت ملی ترامپ و برکناری مک مسـتر مشـاور امنيت ملـی -از چهره های منتقـد ترامپ در 

عرصه سياسـت خارجی- و بی توجهـی ترامپ به توصيه های مک مسـتر و انتصـاب جان بولتون 

-از چهره های راسـت افراطی خواهـان رويکرد نظامـی عليه ايران و کره شـمالی- بـه جای مک 

مسـتر تاکيـدی بـر نيـت ترامـپ بـرای خـروج از برجـام اسـت. ترامپ بـا ايـن انتصابـات تـازه به 

دنبال مسـلط کـردن چهره هـای همفکر خود در پسـت هـای رده بـاالی مراکـز تصميـم گيرنده در 

آمريکا اسـت. کما اينکه بـه اين نکته بايـد توجه کـرد که پرزيدنـت ترامپ بـا تکيه بر حلقـه نزديک 

خود در مـورد مسـائل سياسـت خارجـی تصميم مـی گيرد.
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