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ــرد  ــام ک ــو اع ــک پمپئ ــکا مای ــه آمری ــور خارج ــر ام ــرد ، وزی ــام ک ــو اع ــک پمپئ ــکا مای ــه آمری ــور خارج ــر ام در در ۶۶ آگوســت  آگوســت ۲۰۲۰۲۰۲۰، وزی
کــه برایــان هــوک، نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران، از مقــام خــود کنــاره کــه برایــان هــوک، نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران، از مقــام خــود کنــاره 
گیــری خواهــد کــرد و پمپئــو هیــچ دلیلــی بــرای ایــن اقــدام ارائــه نکــرد. متعاقــب گیــری خواهــد کــرد و پمپئــو هیــچ دلیلــی بــرای ایــن اقــدام ارائــه نکــرد. متعاقــب 

آن، پمپئــو در یــک توییــت گفــت کــه هــوک بــه بخــش خصوصــی مــی رود.آن، پمپئــو در یــک توییــت گفــت کــه هــوک بــه بخــش خصوصــی مــی رود.
ایــن اعــام غیــر مترقبــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، زیــرا در مرحلــه ایــن اعــام غیــر مترقبــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، زیــرا در مرحلــه 
ــت ترامــپ بــه هــوک رخ  ــت ترامــپ بــه هــوک رخ ای حســاس از ماموریــت محــول شــده از ســوی دول ای حســاس از ماموریــت محــول شــده از ســوی دول
داد. ایــن اعــام ســواالتی را برانگیختــه اســت: دالیــل ایــن کار؛ تاثیــر احتمالــی داد. ایــن اعــام ســواالتی را برانگیختــه اســت: دالیــل ایــن کار؛ تاثیــر احتمالــی 
آن بــر اســتراتژی فشــار حداکثــری کــه هــوک پــس از آنکــه در ســال آن بــر اســتراتژی فشــار حداکثــری کــه هــوک پــس از آنکــه در ســال ۲۰۱۸۲۰۱۸ ایــن  ایــن 
مقــام را برعهــده گرفــت، مســئول اجــرا و نظــارت بــر آن بــود؛ و مســیر سیاســت مقــام را برعهــده گرفــت، مســئول اجــرا و نظــارت بــر آن بــود؛ و مســیر سیاســت 

آمریــکا در خصــوص ایــران در آینــده.آمریــکا در خصــوص ایــران در آینــده.
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یک – هوک و قلمرو مسئولیت او در پرونده ایران

هــوک یــک حقوقــدان تکنوکــرات اســت کــه در دوره رییــس جمهــور ســابق جــرج 
و. بــوش بــه وزارت امــور خارجــه پیوســت. پــس از اینکــه وزیــر امــور خارجــه 
ســابق رکــس تیلرســون او را در اوایــل ســال ۲۰۱۷ بــه تیــم خــود ملحــق کــرد 
و آمریــکا از توافــق هســته ای خــارج شــد، هــوک نقــش عمــده ای در ترســیم 

چارچــوب سیاســت پرزیدنــت دونالــد ترامــپ در خصــوص ایــران داشــت.
در ۶ آگوســت ۲۰۱۸، پمپئــو ایجــاد کار گــروه ایــران را اعــام کــرد؛ هــوک 
رییــس ایــن گــروه و نماینــده ویــژه وزارت امــور خارجــه در امــور ایــران شــد.

ــر  ــا هــدف تغیی ــری ب ــروه مســئول اجــرای اســتراتژی فشــار حداکث ــن کار گ ای
رفتــار ایــران بــود. اهــداف ایــن گــروه شــامل ایــن مــوارد مــی شــد: هماهنگــی 
فعالیــت هــای وزارت امــور خارجــه آمریــکا در خصــوص ایــران؛ هماهنگــی 
بیــن آمریــکا و متحدانــش در خصــوص تحریــم هــا و تعقیــب کشــورهایی کــه 

ــد. ــا ایــران تجــارت مــی کنن ــان ب همچن
پیــش از اعــام اســتعفا، هــوک بــه دقــت اجــرای اســتراتژی فشــار حداکثــری بــر 
ایــران را دنبــال مــی کــرد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه فشــار اقتصــادی، انــزوای 
ــکا،  ــع آمری ــاع از مناف ــرای دف ــی ب ــروی نظام ــر نی ــد باورپذی ــک، تهدی دیپلماتی
ایــران را وادار خواهــد کــرد تــا بــه میــز مذاکــره بــر طبــق شــرایط ایــاالت متحــده 

بازگــردد.
هیــچ نشــانه یــا عامتــی دال بــر رفتــن او وجــود نداشــت؛ بلکــه برعکــس، 
پرزیدنــت ترامــپ اســتراتژی فشــار حداکثــری هــوک را ســتایش مــی کــرد و مــی 
گفــت کــه ایــران را تحــت فشــار بــی ســابقه ای قــرار داده اســت. حتــی بیانیــه 
ای کــه اســتعفای هــوک را از ســوی مایــک پمپئــو اعــام مــی کــرد تــاش هــای 
ــج تاریخــی در  ــه هــوک »نتای ــت ک ــو مــی گف ــرد. پمپئ هــوک را تحســین مــی ک
ــود دو  ــه او توانســته ب ــه دســت آورده اســت« و اینک ــران ب ــم ای ــا رژی ــه ب مقابل
ــد آزاد  ــران اســیر بودن ــه در ای ــگ – را ک ــت و چــو ون ــکل وای ــی – مای آمریکای
کنــد. پمپئــو همچنیــن اعــام کــرد کــه هــوک »مشــاوری مــورد اعتمــاد و دوســتی 

خــوب بــرای مــن« بــوده اســت.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1316087
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/us-special-representative-iran-brian-hook-leaves-step-down.html
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خــود هــوک اســتراتژی فشــار حداکثــری را ســتوده و گفتــه اســت کــه ایــن 
فشــارها نظــام سیاســی ایــران را از منابــع مالــی محــروم کــرده و مانــع از آن 
شــده اســت کــه ایــران میلیاردهــا دالر بــه گــروه هــای شــبه نظامــی در منطقــه 
منتقــل کنــد. او همچنیــن گفــت کــه ایــن اســتراتژی مشــروعیت نظامــی سیاســی 
ایــران در داخــل کشــور را بــه میــزان بــی ســابقه ای تضعیــف کــرده اســت. در 
اثــر ایــن اســتراتژی، موجــی از تظاهــرات علیــه نظــام سیاســی ایــران در داخــل 
و خــارج از کشــور بــه وجــود آمــد. ایــن تظاهــرات موجــب تضعیــف اقتــدار نظــام 
ــر  ــان مــردم زی ــن کشــور را در می ــران ای ــی رهب سیاســی شــد و قداســت دین

ســوال بــرد.
در نتیجــه، زمانبنــدی اســتعفای هــوک جنجــال برانگیــز بــود زیــرا هیــچ دلیلــی 
از ســوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا بــرای ایــن تصمیــم ارائــه نشــده اســت؛ 
مگــر توییــت مبهــم مایــک پمپئــو کــه در آن اعــام مــی کــرد کــه هــوک بــه بخــش 
ــار داشــت:  ــوک اظه ــه خــود ه ــر اســت ک ــه اســت. شــایان ذک خصوصــی رفت
ــا ایــران  ــه ب »زمانــی خوبــی بــرای تــرک کــردن ایــن مقــام نیســت« زیــرا مقابل
بــه مجموعــه ای بــی پایــان از تحریــکات، واکنــش هــا و تــاش هــا بــرای تغییــر 
ــه  ــدون نگاهــی ب ــوان ب ــی ت ــن او را نم ــل شــده اســت. رفت ــران تبدی ــار ته رفت

پیامدهــای تــاش او یــا انتظــارات ترامــپ در ایــن خصــوص تحلیــل کــرد.

دو – آیا هوک در ماموریت خود شکست خورد؟

اســتراتژی یــی کــه هــوک بــرای تغییــر رفتــار ایــران ترســیم کــرده بــود طــی دو 
ســال دســتاوردهای مهمــی داشــت. ایــن اســتراتژی برخــی از مهمتریــن منافــع 
توافــق هســته ای را تضعیــف کــرد، مانــع از آن شــد کــه ایــران از مشــوق هــای 
اقتصــادی ایــن توافــق بهــره ببــرد، موفــق شــد برخــی از معافیــت هــای هســته 
ــی ســابقه ای گســترش  ــزان ب ــم هــا را در می ــاس تحری ــد، و مقی ــو کن ای را لغ
ــعه  ــزار توس ــم و اب ــع ارزی مه ــران از مناب ــده، ای ــر ش ــوارد ذک ــر م داد. در اث
ــن  ــان خــارج محــروم شــده اســت؛ همچنی ــا جه مناســبات بانکــی و تجــاری ب
چهــره هــای مهــم، رهبــران و نهادهــای نظامــی وسیاســی رژیــم ایران و شــرکت 

https://www.skynewsarabia.com/world/1261622-هوك-العقوبات-ستحرم-إيران-50-مليار-دولار
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هــای ایرانــی درگیــر در فعالیــت هــای شــرورانه ایــن رژیــم نیــز تحــت فشــار و 
محدودیــت قــرار گرفتــه انــد. اســتراتژی هــوک همچنیــن حمایــت نظــام سیاســی 
ایــران از گــروه هــای شــبه نظامــی در خــارج از مرزهــای ایــران را کاهــش داد 
و همــکاری هــای منطقــه ای و بیــن المللــی بــرای رویارویــی بــا خطــر ایــران بــه 
وجــود آورد. ایــن امــر باعــث شــاد تــا میــزان محبوبیــت رژیــم ایــران در داخــل 
کشــور و همچنیــن در مراکــز مهــم شــیعی در برخــی از کشــورهای منطقــه از 

قبیــل عــراق و لبنــان بــه ســرعت کاهــش یابــد.
ایــن اســتدالل آمریــکا کــه همچنــان عضــوی در توافــق هســته ای تحــت قطعنامــه 
۲۲۳۱ اســت و حــق دارد از مکانیــزم حــل اختافــات در توافــق هســته ای 
ــه اســتناد  ــن ب ــد اســت. روســیه و چی ــورد شــک و تردی ــز م ــد نی اســتفاده کن
آمریــکا بــه ایــن حــق اعتــراض کــرده و دالیــل حقوقــی خــود را ارائــه داده انــد، 
زیــرا ایــاالت متحــده بــه طــور یــک جانبــه خــروج خــود را از توافــق هســته ای 
ــاالت  ــه ای ــای آن اســت ک ــه معن ــن خــروج ب ــرد. ای ــه ۲۰۱۸ اعــام ک ــاه م در م
متحــده نمــی توانــد از ایــن مکانیــزم اســتفاده کنــد. افــزون بــر ایــن، اجــرای ایــن 
مکانیــزم نیــاز بــه زمــان دارد و در نتیجــه ترامــپ نخواهــد توانســت ایــن کار را 

پیــش از انتخابــات ایــاالت متحــده در نوامبــر ۲۰۲۰ انجــام دهــد.
همچنیــن تــا کنــون توافــق هســته ای بــه طــور کامــل تضعیــف شــده اســت. ایــن 
امــر کــه ایــن توافــق همچنــان وجــود دارد ضربــه ای بــه وعــده ترامــپ بــرای 
پایــان دادن بــه تاثیــرات آن اســت. در واقــع، ایــران برخــی از محدودیــت هــای 
ــق هســته ای کاهــش  ــدات خــود را در تواف ــرده و تعه ــض ک ــق را نق ــن تواف ای
داده اســت. بــا ایــن کار، ایــران توانســته اســت تــوان غنــی ســازی اورانیــوم را 
افزایــش دهــد، آب ســنگین ذخیــره کنــد، ســانتریفیوژهای خــود را توســعه دهــد،  
و همچنیــن برخــی از فعالیــت هــای خــود را از آژانــس انــرژی اتمــی بیــن المللــی 
مخفــی کنــد. برخــی از افــراد شــرایط کنونــی را بدتــر از زمانــی مــی داننــد کــه 

توافــق هســته ای بــه طــور کامــل اجــرا مــی شــد.
همچنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران برداشــته 
خواهنــد شــد و ایــن کشــور خواهــد توانســت تــوان دفاعــی خــود را بــا امضــای 
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توافــق هــای نظامــی بــا روســیه و چیــن تقویــت کنــد و همچنیــن برنامــه موشــک 
ــرمایه  ــرارداد س ــک ق ــن ی ــرًا، چی ــد. اخی ــا بخش ــود را ارتق ــتیک خ ــای بالس ه
گــذاری ۴۰۰ میلیــارد دالری بــا ایــران امضــا کــرد کــه شــامل توافــق هــای 
تســلیحاتی بــزرگ مــی شــود. همچنیــن ایــران برنامــه دارد بــا روســیه نیــز یــک 

توافقنامــه اســتراتژیک امضــا کنــد.
ــاورده اســت و  اســتراتژی فشــار حداکثــری مکانیــزم جدیــدی را بــه وجــود نی
ــه اهــرم  ــران – ک ــه ای ای ــوذ منطق ــرای کاهــش نف ــزی ب ــت آمی سیاســت موفقی
فشــار بــی ســابقه ای در خلیــج، عــراق، ســوریه، لبنــان و یمــن در دســت 
ــده را  ــاالت متح ــدان ای ــع و متح ــر مناف ــن ام ــرده اســت. همی ــاد نک دارد – ایج
مــورد تهدیــد قــرار داده اســت؛ نیــروی دریایــی ایــران در آگوســت ۲۰۲۰ مانــور 
دریایــی »پیامبــر اعظــم« را در خلیــج برگــزار کــرد و ماکــت یــک نــاو هواپیمابــر 
ــر  ــه ب ــود ک ــران ب ــن پیامــی مشــخص از ســوی ای ــود کــرد. ای ــی را ناب آمریکای
ــرد.  ــی ک ــد م ــمنان تاکی ــردن دش ــوب ک ــن مرع ــده و همچنی ــتی بازدارن سیاس
ایــران از آن واهمــه دارد کــه امســال پیــش از انتخابــات آمریــکا، ترامــپ بــرای 
ــی  ــات نظام ــه عملی ــات، دســت ب ــردن شــانس خــود در انتخاب ــاال ب ــود و ب بهب

بزنــد.
در داخــل ایــاالت متحــده، اســتراتژی فشــار حداکثــری هــوک مــورد شــک قــرار 
گرفتــه اســت زیــرا بــه لحــاظ تاکتیکــی بــا هــدف تغییــر رفتــار رژیــم ایــران، تغییــر 
جهــت گیــری سیاســی رهبــران ایــران، یــا پیشــرفت در اصــاح یــا تغییــر نظــام 

سیاســی کشــور همخوانــی نــدارد.
در نتیجــه گرچــه در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه اســتراتژی هــوک در نهایــت 
ــق هســته  ــع تواف ــردن از مناف ــف و از ســود ب ــران را تضعی نظــام سیاســی ای
ای محــروم کــرد، امــا پیشــرفت عمــده ای را بــه وجــود نیــاورده و باعــث نشــده 
اســت کــه آنگونــه کــه ترامــپ مــی خواهــد رژیــم سیاســی ایــران توافقــی را امضــا 

کنــد تــا او بتوانــد پاســخ منتقــدان خــود را در سیاســت هــای خارجــی بدهــد.

https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
https://en.radiofarda.com/a/iran-s-zarif-offers-a-new-long-term-cooperation-agreement-to-russia/30740026.html
https://www.thetelegraph.com/news/article/Iran-fires-missile-at-mock-aircraft-carrier-amid-15438819.php
https://www.thetelegraph.com/news/article/Iran-fires-missile-at-mock-aircraft-carrier-amid-15438819.php
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سه – هوک و رويكردهاى سیاست ایاالت متحده

رفتــن هــوک از ایــن مقــام مــی توانــد بــه تغییــر سیاســت آمریــکا نســبت بــه ایران 
منجــر شــود. هــوک یکــی از تکنوکــرات هــا و دیپلمــات هایــی بــود کــه مســئول 
ــری  ــار حداکث ــتراتژی فش ــدف اس ــد. ه ــپ بودن ــت ترام ــران در دول ــده ای پرون
ــای  ــتقیم و امض ــوی مس ــه گفتگ ــه مرحل ــیدن ب ــود رس ــرده ب ــیم ک ــه او ترس ک
توافقنامــه جدیــدى بــا ایــران بــود. ایــن همــان مســیری بــود کــه دولــت اوبامــا 
ــول و  ــی ح ــن الملل ــادالت بی ــرایط و مع ــداف، ش ــه اه ــد ک ــرد - هرچن ــال ک دنب
حــوش ایــن بحــران و همچنیــن متغیرهایــی کــه منجــر بــه توافــق هســته ای در 

ســال ۲۰۱۵ شــد متفــاوت هســتند.
انتخــاب الیــوت ابرامــز بــه طــور خــاص تاییدگــر ایــن احتمــال اســت کــه جهــت 
گیــری ایــاالت متحــده نســبت بــه ایــران تغییــر خواهــد کــرد. ایــن جهــت گیــری 
ــر  ــه سیاســت تغیی ــن اســت ب ــی ممک ــد بســیار شــدیدتر باشــد و حت ــی توان م
ــان  ــا زم ــت و ت ــور موق ــه ط ــز ب ــوت ابرام ــه الی ــر اینک ــود، مگ ــر ش ــم منج رژی
ــران منصــوب شــده  ــده ای ــه پرون ــکای ب ــات آمری ــر از مقام ــی دیگ انتصــاب یک
ــران  ــراد در خصــوص ای ــن اف ــب تری ــگ طل ــی از جن ــز یک ــوت ابرام باشــد. الی
اســت. او همچنیــن یکــی از سیاســتمداران کهنــه کار و بــا ســابقه میــان نئــوکان 
هــا بــه شــمار مــی رود. الیــوت ابرامــز طرفــدار حملــه بــه عــراق در ســال ۲۰۰۳ 
ــاالت متحــده در  ــده ای ــن نماین ــه او همچنی ــر اینک ــت و مهمت ــه شــمار مــی رف ب
امــور ونزوئــا بــود. او در کمپینــی در جهــت خلــع رییــس جمهــور چــپ گــرای 
ونزوئــا نیــکاس مــادورا شــرکت داشــت و توانســت اقتصــاد ونزوئــا را بــه 
طــرز چشــمگیری فلــج کنــد. ممکــن اســت او رویکــرد مشــابهی نســبت بــه ایــران 

داشــته باشــد.
الیــوت ابرامــز بــر ایــن بــاور اســت کــه امــکان رســیدن به یــک راه حــل دیپلماتیک 
بــا ایــران تقلیــل یافتــه و او طرفــدار حملــه نظامــی اســراییل بــه تاسیســات 

هســته ای ایــران اســت.
ــی رود  ــمار م ــه ش ــاک ب ــری خطرن ــی، ام ــدام احتمال ــن اق ــر ای ــال حاض در ح
زیــرا گمانــه زنــی دربــاره برنامــه هســته ای ایــران و همچنیــن احتمــال مقابلــه 

https://www.globalresearch.ca/trump-appoints-disgraced-iran-contra-criminal-elliott-abrams-iran-envoy/5720649
https://www.globalresearch.ca/trump-appoints-disgraced-iran-contra-criminal-elliott-abrams-iran-envoy/5720649
https://www.commondreams.org/news/2020/08/07/trump-blasted-naming-war-criminal-and-iran-contra-convict-elliott-abrams-iran-envoy


تاثیر رفتن برایان هوک بر روند فشار ایاالت متحده بر ایران 9

مســتقیم بیــن ایــران و اســراییل رو بــه افزایــش اســت. ایــران اســراییل را بــه 
ــات  ــه تاسیس ــود از جمل ــم خ ــته ای مه ــی و هس ــات نظام ــه تاسیس ــه علی حمل
نطنــز و همچنیــن از بیــن بــردن ســانتریفیوژهایی پیشــرفته متهــم کــرده اســت.

ــم  ــد تحری ــوص تمدی ــه ای را در خص ــت قطعنام ــته اس ــده نتوانس ــاالت متح ای
هــای تســلیحاتی علیــه ایــران تصویــب کنــد همچنیــن نتوانســته اســت از طریــق 
ــای تســلیحاتی  ــم ه ــن تحری ــق هســته ای، ای ــات در تواف ــزم حــل اختاف مکانی
را تمدیــد کنــد، ایــن امــر ممکــن اســت اســراییل را وادار بــه حملــه نظامــی بــه 
تاسیســات هســته ای ایــران کنــد. آمریــکا موفــق نشــد تحریــم هــای تســلیحاتی 
علیــه ایــران را تمدیــد کنــد، و پرزیدنــت ترامــپ در شــرایطی بــه شــدت دشــوار 
ــم  ــل مجــدد تحری ــران و تحمی ــزوی کــردن ای ــه جــای من ــرار گرفــت، چــون ب ق
ــت در  ــن اس ــده ممک ــاالت متح ــود ای ــور، خ ــن کش ــه ای ــی علی ــن الملل ــای بی ه
ــاالت  ــده ای ــی شــک سیاســت هــای آین ــه ب ــزوی شــود ک ــران من ــا ای ــه ب مواجه

ــر قــرار خواهــد داد. متحــده را تحــت تاثی
همچنیــن ممکــن اســت جایگزیــن کــردن هــوک موجــب ایجــاد یــک تغییــر 
محسوســی در اســتراتژی ایــاالت متحــده نســبت بــه ایــران نشــود. ترامــپ زمــان 
چندانــی نــدارد و او ســرگرم کمپیــن انتخاباتــی اســت. او همچنیــن مــی کوشــد تــا 
بحــران داخلــی فزاینــده ای را کــه در اثــر شــیوع ویــروس کرونــا بــه وجــود آمــده 
ــا جــو بایــدن  ــد و موقعیــت خــود در نظرســنجی هــا را در مقایســه ب ــرل کن کنت

بهبــود بخشــد.
ــران نیســت. در ســپتامبر  ــا ای ــر ایــن، ترامــپ خواهــان تنــش نظامــی ب عــاوه ب
۲۰۱۹، او مشــاور امنیــت ملــی خــود جــان بولتــون را اخــراج کــرد زیــرا او )یعنــی 

بولتــون( طرفــدار مواضــع جنــگ طلبانــه هــوک علیــه ایــران بــود.
ترامــپ همچنیــن موافــق سیاســت تغییــر رژیــم در ایران نیســت؛ از نظــر او، هدف 
نهایــی از بیــن بــردن توافــق اوبامــا بــا ایــران و امضــای یــک توافــق جدیــد اســت. 
او پیشــتر بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده و گفتــه اســت کــه عجلــه ای نــدارد؛ او بــه 
ایرانــی هــا گفتــه اســت کــه در انتخابــات بعــدی برنــده خواهــد شــد و ایرانــی هــا 

توافــق جدیــدی را بــا او امضــا خواهنــد کــرد.

https://rasanah-iiis.org/%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2582%25D9%2581/%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25A3%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258F%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2591-%25D8%25A5%25D9%258A/
https://rasanah-iiis.org/%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2582%25D9%2581/%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25A3%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258F%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2591-%25D8%25A5%25D9%258A/
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افــزون بــر ایــن، نگرانــی هــای عمیقــی در ایــاالت متحــده دربــاره هرگونــه 
ــد از  ــپ بخواه ــه ترام ــران وجــود دارد واینک ــا ای ــی ب ــش نظام ــه تن گرایشــی ب
ایــن موضــوع بــرای بهتــر کــردن احتمــال انتخــاب مجــدد خــود ســود ببــرد. بــه 
همیــن خاطــر کمیتــه اختصــاص بودجــه مجلــس نماینــدگان ایــاالت متحــده تــا 
کنــون اصاحیــه ای بــرای بودجــه دفاعــی ســال ۲۰۲۱ تصویــب کــرده اســت. 
هــدف ایــن اصاحیــه ایــن اســت کــه از تامیــن مالــی عملیــات نظامــی علیــه ایــران 
جلوگیــری کنــد اگــر ایــن عملیــات بــدون تاییــد کنگــره صــورت بپذیرد. ایــن کمیته 
همچنیــن دو اصاحیــه دیگــر را نیــز تصویــب کــرد کــه بــر طبــق آن اختیــارات 
ــکا داده  ــه رییــس جمهــور آمری جنگــی را کــه در ســال هــای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ب
شــده بــود پــس گرفتــه شــد. ایــن اختیــارات جنگــی اســتفاده از نیــروی نظامــی 
را مجــاز مــی دانســت. امــا ایــن الیحــه پیــش از ارجــاع بــه رییــس جمهــور بــرای 

امضــا، بایــد بــه تاییــد کنگــره آمریــکا برســد.
ــن دو  ــن ای ــاف مواضــع بی ــه اخت ــا توجــه ب ــه ب ــی رســد ک ــه نظــر م ــن ب چنی
کشــور، ایــاالت متحــده بــه احتمــال زیــاد سیاســتی رادیــکال تــر را علیــه ایــران 
اتخــاذ کنــد؛ ایــاالت متحــده نگــران تاثیــر مخــرب رفتــار ایــران در عرصــه هســته 
ــه  ــه منطق ــران علی ــدات ای ــر تهدی ــزون ب ــن امــر اف ای و غیرهســته ای اســت. ای
اســت؛ بویــژه پــس از انفجــار بیــروت کــه سرنوشــت احتمالــی کشــورهای منطقه 
ــد و حضــور  ــش ده ــوذ خــود را افزای ــان نف ــران همچن ــر ای ــرد. اگ را آشــکار ک
خــود را در سرتاســر کشــورهای منطقــه عمیــق تــر کنــد خطــر بزرگــی امنیــت 

منطقــه ای و بیــن المللــی را تهدیــد مــی کنــد.
ــت  ــدود سیاس ــر از ح ــی فرات ــت حت ــن اس ــران ممک ــه ای ــکال علی ــع رادی موض
هــای فشــار حداکثــری هــوک بــرود و از تحمیــل تحریــم و تهدیــد بــه اســتفاده 
ــار  ــه رفت ــذارد. نمون ــر بگ ــا فرات ــز پ ــدود نی ــاس مح ــی در مقی ــروی نظام از نی
رادیــکال شــامل حمــات نامشــخص علیــه تاسیســات هســته ای ایــران طــی دو 
مــاه گذشــته مــی شــود. حماتــی از ایــن دســت ممکــن اســت در وجــود ابرامــز 

کــه طرفــدار عملیــات نظامــی علیــه ایــران اســت ســرعت یابــد.
ــی  ــا جایگزیــن ناگهان ــاالت متحــده ب ــه ای ــد گفــت شــکی نیســت ک ــان بای در پای
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مســئول پرونــده ایــران پیــام هــای ضمنــی داده اســت. نخســتین پیــام متوجــه 
روســیه و چیــن و همچنیــن طــرف هــای اروپایــی اســت کــه از تمدیــد تحریــم 
هــای تســلیحاتی علیــه ایــران از طریــق شــورای امنیــت ســازمان ملــل خــودداری 
کردنــد. آمریــکا مــی خواهــد کــه آنهــا بداننــد کــه جایگزیــن تمدیــد تحریــم هــای 
تســلیحاتی علیــه ایــران، تنــش نظامــی اســت. ایــن نوعــی فشــار بــر ایــن 

کشورهاســت تــا آنهــا را متقاعــد بــه تغییــر موضــع خــود کننــد.
پیــام دوم خطــاب بــه نظــام سیاســی ایــران اســت و بــه آنها هشــدار مــی دهد در 
صورتــی کــه تغییــری از طریــق مذاکــرات و رســیدن بــه توافقــی جدیــد مطابــق 

بــا خواســته هــای ترامــپ رخ ندهــد، گزینــه جنــگ همچنــان روی میــز اســت.
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