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 خوانندگان:سخنی با 

روند شناسی و برنامه ریزی صحیح از جمله نیازهای  ،و تحلیل آخرین رویدادها در عرصه بین الملل برای ایجاد شناخت رصد مداوم و تجزیه

 ضروری است.

آن را به  مجمع جهانی صلح اسالمی این مهم را در دستور کار خود قرار داده و بخشی از خانه روابط بین المللبدین منظور گروه رصد 

 نماید. منتشر می صورت موردی با عنوان ترجمان روز

 مزید امتنان است. گزارش های خبری و تحلیلیهرگونه مساعدت و همفکری در جهت افزایش غنای این 

 عنوان نظر رسمی این مجمع نیز تلقی نمی گردد.ها گرایشی نبوده و به  ها و تحلیل گزارشبدیهی است طرح 

برداری از مطالب با هماهنگی این  یابد، بهره برداری، انتشار و کپی این گزارش صرفاً برای تعدادی از مسئوالن و مدیران انتشار میکه  آنجا از

ــ      gmail.com2008iwpf@ایمیل:      88538248تلفن:  مجمع مجاز خواهد بود.  @iw_peace می: آدرس تلگرا     ـــ

mailto:iwpf2008@gmail.com
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 بسمه تعالی
 

 

  مقدمه

که با  اعمال فشار و اقدامات یکجانبه گرایی زمینه بی ثباتی و امنیت زدایی را در جهان به ارمغان ل های بسیاری استآمریکا سا

مصداق بارز این بی ثباتی متحده، جمهوری ایاالتعنوان چهل و پنجمین رئیسانتخاب دونالد ترامپ بهآورده است واین بار 

جانبه همه بخود را بر اساس نفی مطلق و تخری ترامپ تمام کمپین انتخاباتی به روز بیش از گذشته نشان می دهد.را روز 

ی سازهای خود را با همین رویکرد معکوسجمهور، همه سیاستاوباما بنا کرد؛ و حال به عنوان رئیس دستاوردهایعملکرد و 

رییس جمهور آمریکا،  در خط مشی های ترامپاید بر این نکته اذعان داشت که ب دهد.داند ادامه میهرآنچه میراث اوباما می

البته ساختار دیوانساالرانه در آمریکا موجب شد که از میزان پریشانی سیاسی  ؛دیده می شود پریشانی مفرطآشفتگی و نوعی 

به چشم می یطه ها این حالت که وی در ابتدای دوره ریاست جمهوری داشت اندکی کاسته شود اما هنوز هم در برخی ح

می توان  روانی وی دارد و این را  -پریشان حالی و آشفتگی ریشه در شخصیت ،هویت و ریشه های ذهنیاوج این خورد .

سخنان غیر مسئوالنه و هیجانی رئیس در اتخاذ تدابیرراهبردی ، سیاست ، تصمیمات و اقداماتش نسبت به ایران مشاهده کرد.

جنگ طلبانه، بحران زا و دور از آداب دیپلماتیک بوده و موجب ت به ایران در طول انتخابات و بعد از آن ،نسب جمهور آمریکا
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در مورد برجام نیز او از ابتدا مواضع بسیار . باید بر این نکته تاکید نمود که امنیت در جهان خواهد شد ،ثبات وتخریب صلح 

 یرا به یک سیاست خارج لجبازییت ملی خود را مامور کرد تا عمالً این ای گرفت؛ سپس تیم امنتند، غیرمنطقی و لجوجانه

رفته زیر مدون و قابل ارائه تبدیل کند. طبیعتاً، در ابتدا رویکرد او نسبت به ایران و برجام بسیار پریشان و آشفته بود، و رفته

تر درآورد. در واقع، آنچه منسجم کم و بیش یک سیاست شکلو آشفته را به  ممجموعه او توانست این کالف سر در گ

های زیادی از جانب بدنه بینیم، محصول همین پروسه است که با مخالفتامروز تحت عنوان سیاست ترامپ در قبال برجام می

 ،این سیاست جدید کلیآمریکا نیز روبرو شده است. در هر حال، رویکرد  یکارشناسی و عقالی دستگاه سیاست خارج

ایران را به پذیرش مذاکرات  ترامپ به دنبال این هدف است که طورکلی می توان بیان نمود،تشدید فشار بر ایران است. به 

زیرا بر این واقف است که ایران کشوری پر قدرت  ای، راهبردی و غیره ترغیب کندتر در مورد مسائل منطقهتر و وسیعجامع

 .می شوداهبرد سیاست تهاجمی علیه ایران به زعم خود مانع نفوذ ایران در منطقه وجهان و با نفوذ در منطقه می باشد  و با ر

این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و روانشناسان در مورد شخصیت ترامپ هشدار می دهند و اینگونه تصمیم 

صیت ترامپ، ابعاد راهبرد جدید وی و گیری ها را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی می دانند. در ادامه ضمن بررسی شخ

 راهکارهای مقابله با آن مورد تشریح و بررسی قرار می گیرد.

 روانکاوی شخصیت ترامپ 

اعتقاد روان شناسان، دونالد ترامپ در طول زندگی خود به گونه ای رفتار کرده است که شما از یک رئیس جمهور ایاالت به 

روانشناسان دربارۀ رفتارهای ترامپ هشدار  ااخیر.رفتاری سرشار از برونگرایی و بسیار ناسازگارانه .متحده انتظارش را ندارید

با برگزاری تظاهراتی گسترده تاکید کردند که ترامپ از سالمت روانی برخوردار  روانشناسان حتی چند وقت پیش و اندداده

 .نیست و به همین دلیل صالحیت ادامه فعالیت را ندارد

طرز خطرناکی بیماری روانی دارد و از نظر رفتاری ترامپ به بر این اعتقاد است که یروانشناس بالین دی. گارتنر جان 

دارد که بر اساس تعریف ذکرشده « خودشیفتگی بدخیم»های وی معتقد است که ترامپ نشانه .جمهور باشدتواند رئیسنمی

  .فتگی، اختالل شخصیت ضداجتماعی، تجاوزگری و سادیسم استپزشکی کمپبل، ترکیبی از خودشیدر فرهنگ لغت روان

ترین اختالالت خودشیفتگی در حقیقت یکی از معمول بر این معتقد است که ، دکتر جولی فاترل، روانشناس بالینی

عد تواند از منطق برای متقاشود، درنتیجه نمیروانی ترامپ است؛ خودشیفتگی موجب اختالل در دیدن واقعیت خود می

، تکانشگری و حساسیت زیاد به نظرات یا انتقادات، و ناتوانی آشکار خود نماییرفتار وی از جمله  .کردن شخص استفاده کند

های گسترده این پست را زیر سؤال در تشخیص خیال و واقعیت منجر شده است که ما صالحیت وی برای قبول مسئولیت

  .ببریم

که برگزارکننده سمینارهایی با موضوع تغییر رفتار است، گفته است که ترامپ  شناس بالینی، روان«جرج سیمون»

ام های آموزشیهای ویدئویی از او را برای استفاده در کارگاهچنان مثال کالسیکی از خودشیفتگی است که من کلیپآن

 ای بهتر از او در خودشیفتگی وجود ندارد. ام، زیرا نمونهآرشیو کرده



5 
 

راین نکته اذعان داشت که برخی از کارشناسان براین باورند که رفتار تهاجمی و غیرقابل پیش بینی ترامپ نه به البته باید ب

دلیل روانشناسی وی، بلکه راهبرد جدید آمریکا برای تحت فشار قراردادن کشورهای دیگر و ناکام گذاشتن آنها در فهم 

ابهام راهبردی نام گذاری کرده اند تا سایر کشورها را با ابهام در سیاست آمریکاست. بر این اساس برخی سیاست ترامپ را 

 فهم سیاست آمریکا مواجه کند و آمریکا با رفتارهای تهاجمی منافع خود را سریع تر تامین کند.

 راهبرد تهاجمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران 

اصول بنیادی راهبرد جدید دولت آمریکا علیه ایران چندی پیش سندی را دولت آمریکا علیه ایران صادر کرد. در این سند 

 :به شرح زیر اعالم شده است

 کننده ایران و مهار رویکرد تهاجمی آن به ویژه ثباتسازی نفوذ بیراهبرد جدید آمریکا در قبال ایران، بر خنثی

به منظور ایجاد سدی در برابر اقدامات خرابکارانه  .نظامی استوار استهای شبهتروریسم و گروهحمایت این کشور از 

ای خود را احیا های منطقههای سنتی و شراکتائتالف قوای استوار در منطقه بار دیگر ایران و احیای یک موازنه

 .خواهیم کرد

 شوند مخالفت خواهیم کردمیکه برای اقدامات مخرب صرف  منابع مالی ایران قطع برای. 

 علیه ایاالت متحده و متحدانمان مقابله خواهیم  های نامتقارنهای بالستیک و سایر سالحبا تهدیدهای ناشی از موشک

 .کرد

 المللی را برای محکوم کردن اقدامات سپاه در نقض فاحش حقوق بشر و بازداشت غیرعادالنه شهروندان جامعه بین

 .اتهامات صوری همراه خواهیم کرد ها بر اساسخارجیآمریکایی و سایر 

 ای را قطع خواهیم کردهای هستهتر از همه، ما تمامی مسیرهای رژیم ایران به سالحمهم . 

  :)برجام( در این سند آمده است 5+1ای ایران و گروه در بخش مربوط به توافق هسته

به  المللیاز حیث امنیت و صلح بین "برنامه جامع اقدام مشترک"د های ایران، تمامی تأثیرات مثبتی که قرار بوفعالیت

داده و به دنبال سوءاستفاده ای نشان حتی درباره خود برجام، حکومت ایران الگوی رفتاری آشفته .اندبار بیاورند را از بین برده

اند سران نظامی ایران علناً اعالم کردهکاخ سفیید مدعی است که  المللی بوده استو محک زدن عزم جامعه بین از مفرهای این توافق

های نظامی این کشور را نخواهند داد. این اظهارات، در تقابل آشکار المللی انرژی اتمی از سایتکه اجازه بازرسی آژانس بین

ای را در نه چندان دور تأسیسات هسته ایها در گذشتهتعهدات ایران ذیل برجام و پروتکل الحاقی قرار دارند. همین سازمان با

ای بایستی به دقت اجرا شود و آژانس بایستی از اختیاراتش توان تحمل کرد؛ توافق هستهاین رفتار را نمی.های نظامی پنهان کردندسایت

 .برای بازرسی استفاده کند

رسانی به صلح خواهیم برای خدمتدالیل، ما میه تمامی این ب ادعا نمود که ایرانکاخ سفید، بعد از طرح این اتهامات علیه 

 .با شریکانمان برای اعالم فشار بر این سازمان خطرناک همکاری کنیم المللی، ثبات منطقه و مردم ایران،و امنیت بین
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ه اعالم راهبردی جدید در قبال ایران را ضروری کرد ترامپ در بخش دیگری از این سند به شرح دالیلی پرداخته کهدولت 

« مخرب»های ای ایران و نادیده گرفتن سایر فعالیتبر برنامه هسته« بینانهکوته»کاخ سفید، دولت قبلی آمریکا را به تمرکز .است

دولت ترامپ این اشتباهات را تکرار نخواهد کرد. سیاست دولت ترامپ  ،در این سند آمده است .ایران متهم کرده است

های مخرب ایران را در نظر گرفته و تالش خواهد کرد در رفتار رژیم ایران درباره ایران، کلیت تهدیدهای ناشی از فعالیت

ران را خنثی کرده و با آنها مقابله دولت ترامپ از طریق راهبردی که تهدیدهای ایادعا نمود؛ سند کاخ سفید  .تغییر ایجاد کند

 .به تمامی این اهداف دست پیدا خواهد کرد کندمی

 آمریکا علیه ایران یاظهارت ترامپ رییس جمهور 

عالوه بر سند ، اخیراً ترامپ در سخنرانی اختصاصی راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران را اعالن نمود. قرار است راهبرد 

داری و ارتش های اطالعاتی و امنیتی، وزارت امور خارجه، خزانهاعالن شده از سوی وی به عنوان مالک عمل دستگاه

راهبردی برای مقابله ،بعد از رایزنی با متحدانمان اظهار داشت که سخنرانی  ترامپ در اینآمریکا علیه ایران قرار گیرد. 

 ام. با ایران طراحی کرده

 کننده ایران همکاری خواهیم کرد.ثباتاول با متحدانمان برای مقابله با اقدامات بی 

 های اضافی وضع خواهیم کرد. دوم علیه ایران تحریم 

  موشک و تسلیحات مقابله خواهیم کرد.سوم، با اقدامات ایران در تکثیر 

  .در نهایت، تمامی مسیرهای ایران برای دستیابی به سالح اتمی را قطع خواهیم کرد 

ترامپ همچنین دستور داده بازبینی راهبردی را درباره ایران انجام دهند. این بازبینی کامل است و من راهبرد خودمان را به 

متهم کرد و شماری از  ریسمترو را به حمایت از ایران کنم. ترامپ همچنینشوند اعالم میهمراه چند گامی که باید برداشته 

جمهور آمریکا در ادعاهای واهی خود را به گردن ایران انداخت. رئیس کشورهای منطقه و برخی لبنان ها درگذاریبمب

دهد، ایران های خود کشتیرانی آزاد را در خلیج  فارس مورد تهدید قرار میعلیه ایران و برجام با بیان اینکه ایران با سالح

 .های ما و ارتش ما کرده استکند و حمالت سایبری به زیرساختبه اتهام واهی زندانی می ها را در داخل ایرانآمریکایی

ترین توافقاتی ام که برجام یکی از بدترین و یکطرفهبارها گفته تاکید نموده که ای نیز جمهور آمریکا درباره توافق هستهرئیس

کنندگانی داریم که بتوانند منافع آمریکا را با قدرت ارائه کنند. است که آمریکا تاکنون عضو آن شده است. ما نیاز به مذاکره

کجا رفت. هدف یک  پول کنم که این همهدریافت کرد. به این فکر می دالر میلیارد 1 /۷نظام ایران پول نقد فراوانی معادل 

قبول نیست. جمهور آمریکا قابلتوافق این است که توانمندی ایران را برای مدت کوتاهی به تعویق بیندازد. این از نظر رئیس

و نخواهیم کرد. با کنگره همکاری نکرده ایبندی ایران به برجام را تایید پ نموده وای ترامپ ایران را به نقض توافق هسته

 کنیم تا نواقص برجام برطرف شود. می

http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84
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 دیدگاه مراکز علمی و کارشناسان غربی در قبال سیاست ترامپ 

اند. این کارشناسان کردهگذاری در آمریکا ترامپ را تهدیدی علیه منافع آمریکا ارزیابی بسیاری از کارشناسان، مراکز علمی و سیاست

مسئوالنه با پیامدهای فاجعه بار  ای را تهاجمی و غیرعقالنی ترامپ علیه ایران به ویژه در حوزه هسته و مراکز به خصوص سیاست غیر

نافع اند. در مقابل برخی دیگر سیاست ترامپ را در راستای ممعرفی کرده و خواهان مقاومت کنگره و روشنفکران در برابر آن شده

 شود.اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میآمریکا ارزیابی کرده

در گزارشی دو قسمتی و مفصل به موضوع سناریوهای محتمل و نتایج و « موسسه واشنگتن»اندیشکده آمریکایی 

ردن است. این اندیشکده های ترامپ فرصتی برای امتیازگیری و فشار آوهای آن پرداخته و معتقد است تهدیدها و لفاضیهزینه

کند تا بتواند با آنهایی ای فرصتی را برای دولت آمریکا فراهم میتهدید به عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته»نویسد؛ می

جمهور باید از این فرصت عاقالنه استفاده کند. دولت آمریکا خواهند این توافق را حفظ کنند تعامل کند، پس رئیسکه می

های مربوط به تایید پایبندی را فرصتی بداند برای اعمال فشار اینکه این اهرم مهم )برجام( را کنار بگذارد باید بحث بجای

خواهند آمریکا تواند از متحدان اروپایی خود بخواهد که اگر آنها میواشنگتن می .بابت اقداماتی که هنوز انجام نشده است

 . دوباره پایبندی ایران را تایید کند

نویسد؛ این اندیشکده در بخش دیگری از تحلیل خود درباره هدف و هزینه احتمالی عدم تایید برجام از سوی ترامپ می

ای این کشور، خواهد بود.منطق چنین نخستین هدف احتمالی برخورد با برجام، اعمال فشار بر ایران، با تمرکز بر رفتار منطقه

کند رفتار کمتر بخشد و ایران را تشویق میروها در ایران قدرت میرجام به میانهاقدامی، اعتقاد کلی در غرب است که ب

تواند ایران را از جایگاه برخورد علیه برجام، حتی اگر نمادین باشد، می .ای با دیگر کشورهای جهان داشته باشدخصمانه

تجار فشار وارد کند که محتاطانه درخصوص  خود، به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل، محروم کند و بر کشورها و به ویژه

اشکال این گزینه این است که ایران پیشتر  .گذاری، اقدامات دیپلماتیک یا دیگر ابتکارها با ایران اقدام کنندتجارت، سرمایه

سازی اورانیوم، به هر گونه عدم تبعیت آمریکا از توافق اعالم کرده است که با تخلفات خود همچون سرعت بخشیدن به غنی

د، مفادی کنبرجام، آمریکا را به حمایت از اقتصاد ایران متعهد می 33و  29واکنش نشان خواهد داد. به عالوه، زبان مبهم مواد 

 .مواجه شود "معامله بد"این، ممکن است واشنگتن با یک که آمریکا احتماال در حال نقض آنها است. بنابر

کند اما برخی اگر چه برخی تحلیلگران آمریکایی معتقدند آمریکا با اعالم عدم پایبندی ایران، وجهه خود را تخریب می

ترین کار ای برای آمریکا نداشته و درستو معتقدند این موضوع هیچ هزینه سیاستمداران و تحلیلگران نیز نظر دیگری دارند

 است. 

کنند که برخی استدالل میکه به مواضع ضدایرانی مشهور است در تحلیلی که هیل منتشر کرده، نوشته است؛ بولتونجان

دار شدن وجهه  ه)آمریکا( باعث خدشما باید ایران را تحریک کنیم تا اول ایران از توافقنامه خارج شود چون خروج ما 

آمریکا باید براساس منافع خودش عمل کند نه اینکه منتظر بنشیند و امیدوار .آمریکا خواهد شد.این استدالل مضحک است

بینی شرم )خروج ایران از برجام( با ایران این کار را نخواهد کرد. این پیش .باشد که ایران کاری کند که به نفع ما تمام شود
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بینی و خروج از پیمان ضد موشک بالستیک انجام شد اما ثابت شده است که پیش 2001توجه به اقدام یکجانبه آمریکا در سال 

الملل که توخالی هم بود )پیمان ضد موشک تصمیم آمریکا به فسخ کردن سنگ بنای ثبات راهبردی بین .نادرستی است

شده بود، ایجاد نکرد درحالیکه طرفداران پایبندی به پیمان ضد موشک  بینیبالستیک(، آن طوفان انتقاداتی را که پیش

در پی خروج آمریکا از پیمان ضد موشک بالستیک، هیچ رقابت  .بینی کرده بودندبالستیک ، چنین طوفان انتقادات را پیش

ع از خود در مقابل تهدیدات تسلیحاتی ایجاد نشد. بلکه در عوض، خروج آمریکا از این پیمان باعث شد که آمریکا برای دفا

 .ایران و دیگر تهدیداتی که اکنون وجود دارند، به مراتب در موقعیت بهتری قرار گیرد

اشاره به مذاکره و توافق آمریکا با ایران، تالش ترامپ برای ضربه در یادداشتی با «آمریکن کانسرواتیو»پایگاه تحلیلی 

عنوان کرده « صداقت، عزت و شرافت» دون ارائه هیچ سند و مدرکی را مخالف با زدن به توافق و اعالم عدم پایبندی ایران ب

این نشریه در ادامه به  .کند که چنین مسائلی برای دیپلماسی آمریکایی اهمیت و موضوعیتی نداردو البته در ادامه تاکید می

« بهار عربی»ا زمانی که قذافی در دوره باصطالح ام»نویسد؛ کند و میاشاره میماجرای لیبی و مذاکره و توافق آن با آمریکا 

ها برای براندازی او پیوست درنگ به تالشدر چند کشور خاورمیانه، در کشور خودش هدف حمله قرار گرفت، آمریکا بی

العاده قهای فویکی از جنبه .ها به کشتار قذافی منجر شدبینی کرده بود، این تالشو همان طور که هر کسی با عقل سلیم پیش

ها ماجرا، این بود که توافق آمریکا با حاکم کشور خارجی و سپس پیمان شکنی واشنگتن، چه اندازه برای شهروندان آمریکایی

ای نوشت و توافق آمریکا با لیبی را از میالدی مقاله 2011دیوید سنگر خبرنگار نیویورک تایمز در ماه مارس  .اهمیت بودبی

ی رژیم قذافی توسط آمریکا را هموار کرده است، تحسین کرد.به بیان دیگر، توافق با لیبی تحسین این نظر که مسیر نابود

های فلسفه آمیز است، زیرا به آمریکا اجازه داد که بر خالف شروط توافق، قذافی را سرنگون کند. این، یکی از مشخصه

 .دیپلماسی آمریکا است

ای ایران نیست های هستهگوشزد کرده بودند که دغدغه و نگرانی آمریکا، فعالیتای بارها منتقدان از ابتدای مذاکرات هسته

عمیق را باید از چرخیدن یا نچرخیدن چند سانتریفیوژ  و اساساً آمریکا به دنبال مسائل دیگری است و ریشه این خصومت

 کنند. ای، مسئله دیگری را مطرح میدانست و به فرض توافق هسته

ای نیست که براساس نویسد؛ چالش حقیقی با ایران مسئله هستهدر مطلبی در روزنامه بوستون هرالد می دیوید ایگناتیوس

کم یک دهه محدود شده است، بلکه مسئله اصلی رفتار سلطه جویانه ایران در منطقه است. ای برای مدت دستتوافق هسته

 ای ایران است. منطقه های آمریکا با جمهوری اسالمی، قدرت و نفوذشک یکی از چالشبی

نویسد؛ ای میاشاره به جنجال اخیر ترامپ درباره اعالم پایبندی یا عدم پایبندی ایران به توافق هستهبا  روزنامه االخبار لبنان

جمهور آمریکا ای به این شدت، صرفا نتیجه روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیسطرح مجدد موضوع توافق هسته

های اسرائیل از قدرت گرفتن محور مقاومت در منطقه، پس از که تحوالت منطقه و در نتیجه آن افزایش نگرانینیست، بل

 .رودای به شمار میای غرب، نیز از دیگر عوامل طرح مجدد توافق هستههای منطقهشکست بسیاری از برنامه
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تایید نکردن برجام از  ر این امر معتقد است کهب« ویلسون»در مرکز پژوهشی رابرت لیتواک تحلیلگر مسائل بین الملل

با ایران نمی شود زیرا اتحادیه اروپا به همین سادگی به بحث تحریم  5+1سوی ترامپ موجب از بین رفتن توافق هسته ای 

ایران بازگشت نخواهد کرد. سیاست آمریکا در کوتاه مدت تنها ممکن است باعث شود شرکت بوئینگ از رقیب اروپایی 

به گفته این پژوهشگر برخی اظهارات مقام های آمریکایی مبنی بر این که ایران روح برجام را .د یعنی ایرباس عقب بماندخو

نقض می کند، مواردی نیستند که در چاچوب نقض برجام بگنجد. اهداف و جزئیات توافق هسته ای )برجام( به طور کامل 

 .مشخص شده است

بروکینگز نیز با دیدگاهی مشابه اظهار کرداگر آمریکا توافق هسته ای را بی اعتبار سازد توپ و تحلیلگر موسسه  مایکل هانلون

موقعیت در اختیار ایران قرار می گیرد تا هر گونه که می خواهد در این زمین بازی کند. بسیاری از مزایای برجام همچون فروش نفت 

 .د سال طول می کشد تا آمریکا متحدان خود را علیه تهران متقاعد کندبرای ایران دست نخورده باقی خواهند ماند. در ضمن چن

 .ضمن اینکه ایران هم می تواند فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد

تایید نکردن توافق هسته ای در کل نشانه بی مسئولیتی  بر این امر معتقد است کهاستاد دانشگاه کلمبیای آمریکا  گری سیک

به باور وی .د؛ این عمل با هر معیاری که به آن نگریسته شود برخالف منافع ملی ایاالت متحده آمریکا استترامپ خواهد بو

خط مشی های دونالد ترامپ بیشتر یک بلوف سیاسی است. در واقع وی می خواهد نشان دهد توافق هسته ای را که در دوران 

 .باراک اوباما حاصل شد، دوست ندارد

  راهکارهای مقابله با راهبرد ترامپ 

 آمریکا درشکاف داخلی و خارجی  با هدف ایجادمندی از دیپلماسی نرم هرهب .1

 المللی و داخلی درآمریکا علیه ایران شودهر گونه اقدامی که موجب اجماع بینممانعت از  .2

المللی و داخلی در شود که پشتوانه بینتهدیدهای ترامپ زمانی باید با اقدام قاطع و مقابله به مثل سخت برخورد با  .3

 آمریکا را داشته باشد.

 المللی های جهانی و ایجاد شکاف در موضع بینتالش برای تقویت روابط با سایر قدرت .4

. کشورهای اروپایی به جز بریتانیا که همواره همسو با آمریکا بوده، از دیگر راهکارها استهمسو شدن با کشورهای اروپایی  .5

تواند تهران را از این های ترامپ بسیار نگران و متعجب هستند؛ بنابراین همسویی با آنها میسبت به اقدامات و سیاستامروز ن

 .موضع خارج کند و موجب شود که ایران متحدانی در غرب پیدا کند

باید مشکالت و معضالت با  ایران .روسیهالمللی کردن سطح مناقشه با آمریکا از طریق رایزنی با کشورهایی مانند چین و بین .6

 .دالمللی افزایش دهو این معضالت را به سطح بین دالمللی و جهانی مطرح کنآمریکا را در یک فضای بین

محاسبات »ای رفتار کند تا گونه. دولت باید بهاز دیگر راه کارها استتشخیص سیگنال درست از سیگنال غلط  .۷

 تغییر کند. « واشنگتن از ایران
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و از ارسال هرگونه سیگنالی که بیانگر  دباید کامال از موضع اقتدار برخورد کن ایرانه با تهدیدات ترامپ در مواجه .8

 دضعف باشد پرهیز کن

 . راه کارها استگرایی نیز از دیگر ای و چندجانبهسیاست خارجی فعال منطقه .9

عرصه روابط سیاسی و  دره فرصت تهدیدات ترامپ را ب می تواند  دیپلماسی حکیمانهاستفاد ه از ظرفیت های   .10

اقتصادی با جامعه بین الملل و تقویت جایگاه بین المللی کشورمان و گسترش شکاف بین آمریکا و سایر بازیگران 

 کند. موثر نظام بین الملل تبدیل

 در مقابل سیاست تهاجمی  ترامپ اتخاذ سیاست خارجی هوشمندانه و متوازن .11

 نتیجه گیری

، اما عمالً  کار را برای دولت آمریکا رسیدفردی خود ، به چند خواسته نسبت به ایران ترامپ، با اتخاذ موضع جدید خود

ای را رسمی و دائمی کرد. دوم، مخالفت جریان خود با توافق هستهترامپ اول اینکه،  مشکل تر و این کشور را منزوی نمود.

اش خود را از مصیبت تصدیق هر سه ماه یکبار تعهد ای را به گردن کنگره انداخت و به زعمهستهگیری در مورد توافقتصمیم

ان کنگره انداخت به امید این که خود کنگره با ها را به جایران رهانید؛ چیزی که درست بر خالف اعتقادش بود. سوم، شک

ای بسیار ها را ندارد و در موضوع توافق هستهدانست که دولت وی حمایت اروپاییاش به عمر برجام پایان بدهد؛ او میدستان

ره بیافتد و فشار منزوی شده است. لذا، به طور منطقی توان لغو توافق را ندارد. اما با این حرکت خواسته که بار بر دوش کنگ

ای دسامبر مهلت دارد تا در مورد رویکرد آمریکا در مورد توافق هسته 14از سوی وی بر کنگره اعمال شود. کنگره نیز تا 

داند که هر گونه لغو توافق و یا اعمال تحریم در چارچوب برجام آن هم بابت یک تصور و کنگره هم می.گیری کندتصمیم

گردد. لذا، هر گونه اقدام اینگونه که صراحتا نقض توافق است، امضاکنندگان توافق محکوم می خیال، قویا از سوی دیگر

بر این اساس ترامپ با اعالن راهبرد جدید تنها آمریکا را بی اعتبار کرد. ضمن اینکه ترامپ با این رسد. بعید به نظر می

یدی علیه صلح و امنیت است. وی طی سال اول ریاست شخصیت تهاجمی جهان را در آستانه جنگ قرار داده و این خود تهد

جمهوری بر آتش بحران در شبه جزیره کره دمید و هم اکنون قصد دارد خاورمیانه را نیز بحرانی تر کند. در نهایت باید بر 

یاست این نکته تاکید نمود که با این رفتار خودشیفتگی و خودنمایی ترامپ ،شرایط و موقعیت مناطق دیگر جهان از س

اما در مقابل سیاست غیر عقالنی وی  باید مقاومتی فعال و هوشمند داشت . ایران باید  ؛غیرعقالنی وی در امان نخواهند بود

مقاومت هوشمند به معنای مقاومت در مقابل سیاست تهاجمی  و راهبرد ترامپ  اولویت را به مقاومت فعال و هوشمند دهد.

قع ملی از طریق قدرت است. بر این اساس ایران باید ضمن تاکید بر وحدت همگانی  از همه جانبه ملی بر سر مواضع و منا

موضع قدرت وارد شده و با دفاع هوشمندانه از منافع ملی به خصوص در زمینه ارتقای قدرت نظامی و موشکی بر مواضع 

اضع باعث می شود همچون گذشته موضع حقوقی و قانونی خود تاکید کند. تاکید بر حقوق بین الملل در کنار  مقاومت بر مو

تا زورمندانه آمریکا برای جهانیان آشکار شود . ایران باید برای مقاومت هوشمند اروپایی ها، روسیه، چین و سایر کشورها را 

 آنجا که ممکن است همراه کرده تا راهبرد آمریکا را در انزوا قرار دهد.

 نظرات و پیشنهادات تکمیلی شما نخبگان و کارشناسان گرامی خواهیم بود.منتظر ارایه 

 ح اسالمیلمجمع جهانی ص الملل بین روابط صدخانهر


