استراتژی ژئوپلیتیکی آمریکا در خلیجفارس با تأکید بر امنیت ملی
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چکیده
1پیشبینیها از ایجاد تغییرات گسترده در روشهای
سیاست خارجی آمریکا نسبت به برخی مسایل مهم بینالمللی
از جمله خلیجفارس حكایت دارد .آمریکا با همکاری در
فروش تسلیحات به کشورهای جنوب خلیجفارس ،میتواند
به عنوان تهدیدی علیه جمهوری اسالمی ایران تلقی شود.
این تحقیق با بررسی تأثیرات روی كارآمدن آمریکا در
خلیجفارس ،نظام امنیتی داخلی ایاالت متحده و نظام امنیت
بینالمللی و امنیت داخلی ج.ا.ایران به این پرسش پاسخ
میدهد كه روی كارآمدن آمریکا چه تأثیرات و پیامدهایی
از ابعاد سیاسی -امنیتی بر منطقة خلیجفارس برجای خواهد
گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد كه قدرتگیری
آمریکا در خلیجفارس ممکن است منجر به رخدادهایی
همچون انشقاق در انسجام ملی نسبت به سیاستهای
منطقهای و بینالمللی ج.ا.ایران ،انزوای سیاسی ایاالت
متحده ،احتمال مسئول تلقی شدن آمریکا از منظر حقوق
داخلی ایاالت متحده ،امكان اعمال تحریمهای بیشتر در
 .1دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران.
moraddelalat@yahoo.com

زمینههای اقتصادی و نظامی علیه ج.ا.ایران ،احتمال تحمیل
برجام دو و سه بر ج.ا.ایران ،مواجهة نظامی شفافتر دول
عرب منتقد سیاستهای منطقهای ج.ا.ایران و تقویت نقش
رژیم صهیونیستی در منطقه شود.
کلیدواژه
استراتژی؛ ژئوپلیتیک؛ خلیجفارس؛ امنیت ملی؛ ایران.
مقدمه
ابعاد گوناگون مسئلةتأمین امنیت در مقیاس استراتژیک
در ارتباط با نظام سیاسیبینالملل و مناطق ژئوپولیتیکی است
و این نیاز همیشه بزرگترین و اساسیترین هدفقدرتهای
تویکم با توجه به
جهانی بوده است ،بهویژه اینکه در قرن بیس 
تحوالتی که اینمفهوم پیدا کرده دیگر جنبههای ملی و منطقهای
مطرح نیست بلکه مقیاس جهانی مدنظر میباشد .به این معنی
که در استراتژی ژئوپولیتیک یا به عبارت سادهتر شرح
وظایف کشور،مناطقی ارزش حیاتی دارد که با نفوذ و نظارت
آنها اهدافاستراتژیک خود را جامة عمل بپوشانند ،با همین
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رویکرد درحالحاضر بر اساسآخرین استراتژی امنیت ملی
آمریکا که با صراحت بیان شده است ،امنیت ملی ایاالتمتحدة
آمریکا در گرو تأمین امنیت حوزة خلیجفارس است .حال این
سؤال پیش میآید کههدف نهائی این استراتژیک چیست؟ در
پاسخ میتوان به تأمین امنیت انرژی اشاره کرد ،نگاهیگذرا
به اعداد و ارقام خیلی ساده این حقیقت را آشکار میسازد که
هیچ رابطهای بین عرضه و تقاضای انرژی در آمریکا وجود
ندارد .ایاالت متحده باداشتن فقط دو درصد ذخایر نفتی جهان،
بیستو پنج درصد از کل محصول نفت جهان را مصرفمیکند،
تقاضای جهانی نفت در بیست سال آینده از میزان کنونی 77
میلیون بشکه در روز به120میلیون بشکه افزایش مییابد
که این رقم باالترین میزان افزایش در چین و آمریکا است
( .)Cordsman,1999همین ترس از آینده استراتژیستها و
مراکز مطالعاتی را واداشت که در تدویناستراتژی انرژی برای
ث ش د که اهداف
سال  2025م .درنگ نکنند و همین مسائل باع 
استراتژیکانرژی آمریکا چارچوبی برای تدوین قلمروهای
ژئواستراتژیک جدید با اهدافژئواکونومی شود و خلیجفارس
در رأس این قلمروها قرار گرفت .با قدرت میتوان گفت که
تمامی تحوالت اخیر در حوزة خلیجفارس ،عموم ًا سناریوهایی
از استراتژی انرژی است که با تاکتیکهای متنوعی در حال
اجرا است.
استراتژی ژئوپلیتیکی آمریکا در خلیجفارس
هدف نهائی ژئواستراتژیک آمریکا اجرای یک حرکت
گازانبری از طریق پاسفیک و آتالنتیکبرای تسلط بر اوراسیا
است .این حرکت گازانبری خودبهخود اهداف ثانویهای را جامة
عملمیپوشاند که در رأس آنها کنترل چین و روسیه و حتی
ژاپن در آینده برای جلوگیری ازیک وحدت ژئواستراتژیک
اوراسیایی در بخش آسیایی آن است ،اینجاست که نقش
پدیدههای جغرافیایی در تقدمبندیهای ژئواستراتژیک پدیدار
میشود و آن جایگاهشبهجزایر اطراف اوراسیا است که
آسیبپذیرترین و شکنندهترین آن منطقة خاورمیانه با
محوریت خلیج فارس است .با نگاهی گذرا بهاستراتژی سیاست

خارجی آمریکا میتوان اساس این سیاست خارجی پس از
جنگ سرد را متکی بر موارد زیر دانست:
.1استراتژی نرمافزاری :این استراتژی به دنبال برقراری
رابطةمستقیم با مردم کشورهای منطقة مورد بحث است و در
رأس آن فع ً
ال دو کشور ایران وسوریه قرار دارد.
 .2استراتژی پیشگیرانه ( :)Preventve Strategyدر این
استراتژی آمریکاخود را ملزم میداند با هر آنچه که امنیت
آمریکا را به خطر میاندازدبدون هیچ قید و شرطی مقابله نماید،
در استراتژی جدید امنیتی آمریکا تفکر پیشگیرانهاینطور
بیان شده که بهترین دفاع تهاجم خوب است.
.3استراتژی انرژی :درواقعمحور سیاست خارجی آمریکا را
اهداف همین استراتژی برای یک دورة میانمدت تشکیلمیدهد
و هدفش نفوذ و تسلط کامل بر کانون استراتژیک انرژی جهانی
است که خلیجفارسدر کانون این قلمرو ژئواکونومیک قرار دارد.
مهمترینتاکتیک آمریکا در این رابطه تضعیف اوپک و برجسته
کردن نقش عراق است .همچنین به نظر میرسد کهعربستان و
ترکیه در آینده مورد بیمهری آمریکا قرار خواهند گرفت و این
توجه بیشترمتوجه ایران خواهد شد (National Security Strategy
.)Of The U.S.A, February 2015
حال باید دید که در مقابل این کنش آمریکا برای تسلط
براوراسیا و حساسترین منطقة ژئواستراتژیک آن یعنی حوزة
خلیجفارس چه واکنشهاییمتصور است ،این واکنشها امروزه
در قبال مسئلة هستهای ایران کام ً
ال حسمیشود ،به این معنی که
یارگیریها بین دو مثلث استراتژیک در حالشکلگیری است که
حلقة اتصال و اشتراک هر دو مثلث را ایران تشکیل میدهد.این
دو مثلث استراتژیک کشورهای روسیه ،چین و ایران در یک
ترکیب و آمریکا ،اروپایمتحد و ایران در ترکیب دیگر آن
هستند .هریک از این دو مجموعه که بتواند ایران را بهعنوان
تکیهگاه ژئواستراتژیک خود انتخاب نماید ،ابتکار عمل را در
صحنة جهانی بهویژهدر اوراسیا در دست خواهد گرفت .جالب
است که هیچگاه ایران از چنین موقعیتژئواستراتژیک برجسته
و سرنوشتسازی برخوردار نبوده است ،ما هماکنون در عصری
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زندگیمیکنیم که کوچکترین واحد سیاسی جهان بهشرط درک
واقعی موقعیت جغرافیایی خود و اینکه چه جایگاهی را در
استراتژیهای جهانی دارد میتواند به صورت یک بازیگرکارآمد
در باالترین سطح خود به امنیت واقعی دست یافته و توسعه یابد؛
زیرا امروزه میزان سنجش امنیت واحدهای سیاسی جهان از هر
جهت با میزان توسعة اقتصادی و همهجانبة آنها مورد ارزیابی
قرار میگیرد ،بیجهت نیست که ارتباط مستقیمی بیندرک
موقعیت جغرافیائی و مشارکت در کنسرت جهانی وجود دارد،
اگر این دو با یکدیگرهمآهنگی نداشته باشد آن کشور هر
لحظه باید منتظر مواجه شدن با بحران باشد (حافظنیا.)46 :1381 ،
همةمعیارهای ژئواستراتژیک قرن بیستم تغییر پیدا کرده است
و کشورها باید این حقیقت را بپذیرند ،دیگر هیچ کشوری در
دنیا نمیتواند به تنهایی هارمونی خود را به اجرادرآورد ،بلکه
همانطور که بیانشد باید در محدودة کنسرت جهانی به وظایف
ملی خود عملنماید ،مؤسسة مطالعات استراتژیک Rowdدر
این رابطه سیستم امنیتی جدیدی را برایخلیجفارس طراحی
نموده است که بر سه اصل زیر تکیه دارد (Rathmell, Karasik,
:)Gompert, 2003: 5-6
 .1برقراری تعادلدر تقسیم قدرت.
 .2پیروی همهجانبه از اهداف مشترک استراتژیک.
.3برقراریاصالحات و بازسازی.
حوزة خلیجفارس به دالیل شرایط توپوگرافی ویژگیهای
ژئواستراتژیکی خاصی را به برخی از کشورهای این حوزه داده
است که در رأس این کشورهاایران و بحرین قرار دارد .بیدلیل
نیست که این دو کشور حوزة خلیجفارس همیشه در کانون
اهداف ژئواستراتژیک بعد از جنگ جهانی دوم بودهاند و باز
به همین دلیل است که چندی استنمایندة بحرین در شورای
وزرای ناتو به عنوان ناظر شرکت میکند ،بنابراین انتخاب
کشوری با ویژگیهای ژئواستراتژیک منحصربهفرد میتواند به
عنوان تکیهگاه یک قدرت موجب خشنودی دیگر قدرتهای
فرامنطقهای باشد و حتی کشورهای منطقه نیز از این انتخاب
سود خواهند برد .نکتة حائز اهمیت این است که به هر نحوی

کهبخواهند ویژگیهای استراتژیک مناسب را برای یک کشور
جایگزین قدرت در منطقة حوزة خلیجفارس درنظر بگیرند
نتیجة کار کشور ایران خواهد بود و این موضوع تجربهای است
از اهداف استراتژیک قدرتهای بحری و مرحلة آزمایشی
خود را هم از سال  1959تا  1979م .باموفقیت به انجام رسانیده
است (حافظنیا .)52 :1381 ،وجود چنین قدرتی در منطقه
تأمینکنندة خروج تدریجینیروهای خارجی و عدم حضور
بیشتر آنها در درازمدت میشود ،در این راستا باید ژئوپولتیک
عراق و فضای ژئوپولتیکی بستة آن کشور در رابطه باراه آبی
خلیجفارس ،همسایهها و بهویژه ایران مورد توجه قرار گیرد.
اگر در حوزة خلیجفارس کشورهای این حوزه در جهت رفع
مشکالت منطقهای برنیایند ،مسلم ًاقدرتهای فرامنطقهای این
مهم را انجام خواهند داد (عزتی .)25 :1384 ،بهمنظور برقراری
سیستمی پایدار در حوزة خلیجفارس میبایستی بیشتر مسئلة
اصالحات مدنظر قرار بگیرد و آن ه م نه به صورتی عجوالنه و
در مقیاسهای کالن ،بلکه با آهنگی موزون در جهت گامهای
استوار به سمت اصالحات در وجوه مختلف پیشرفت ،ولی
اگر این اصالحات بدون مالحظات فرهنگی صورت گیرد به
نتایج مطلوبی نخواهد رسید .کشورهای حوزة خلیجفارس نباید
اهداف استراتژیک خود را فدای اهداف تاکتیکی فریبندة
قدرتهای بزرگ نمایند .همة ما این روزها شاهد این هستیم
که قدرتهای صنعتی جهان در رابطه با اهداف استراتژیک
خود بامحوریت ایران و غنیسازی اورانیوم یک حرف را
میزنند و این هم مسلم است که اگر کشورها در تصمیمات
خود همآهنگ با این کنسرت جهانی عمل نکنند امکان
بسیاری وجود دارد که منافع ملی آنها تأمین نشود در نتیجه
فضایی ایجاد میشود که قدرتهای بزرگ در جهت رسیدن به
اهداف میانمدت خود از آن بهره جویند ،البته این هم قابل
پیشبینی است که هرگاه مث ً
ال کشور ایران قدمی در جهت
برجسته کردن نقش استراتژیک خود در حوزة خلیجفارس
به کمک مکملهای استراتژیک خود بردارد،بهفوریت باید
شاهد عکسالعملهای منفی از طرف دیگر کشورهای همسایه
از جمله عربستانسعودی و ترکیه باشد ،ولی آنچه مهم است
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این است که این حرکات از یک عمق استراتژیکبرخوردار
نخواهد بود (عزتی.)78 :1382 ،

از جمله سناریوهایی که آمریکاییها برای این مهار و تحدید
ترتیب دادهاند به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

هدفگذاریهـای اصلـی راهبـرد جدیـد آمریـکا در
قبـال ایـران در خلیجفـارس
هدفگذاری آمریکاییها از استراتژی جدیدشان در
حوزة منطقهای را بیشتر بایستی در قالب مسئلة مهار نفوذ،
تأویل و تفسیر کرد .آمریکاییها به خوبی میدانند آن
چیزی که سبب تحدید و کاهش نقش آنها در منطقه شده
است ،حضور فیزیکی و نرم ایران در منطقه است و آنها به
طرق مختلف ابتکار عمل را در منطقة غرب آسیا از دست
دادهاند .با این مقدمه و با تحلیل محتوای استراتژی جدید
ایاالت متحده ،میتوان اهداف آن را چنین ذکر نمود:

ائتالفسـازی مبتنـی بـر اتحادهای سـنتی نظام سـلطه
(تقویـت محـور عبری-عربی)
«هربرت مکمستر» مشاور امنیت ملی رئیسجمهور
آمریکا ،در نشست امنیت ملی بنیاد دفاع از دموکراسی
آمریکا گفت« :در این مسیر ،به احیای روابط قدیمی با
متحدان سنتی خود در منطقه روی آورده و اولویت ،جلوگیری
از تزریق منابع مالی سپاه برای ادامه اقدامات شریرانه
گروههای شبهنظامی در منطقه است .ما باید جامعه جهانی را
برای محکومیت اقدامات ضد بشری سپاه پاسداران ،همگام
کنیم ».مکمستر در ادامه به روابط ایران و عراق پرداخت
و ادعاهای تکراری دولتمردان آمریکا را بازگو کرد .وی
ابتدا گفت« :ما دوست داریم که عراق به کشوری باثبات و
خارج از حیطه متحدان ایران تبدیل شود» .مشاور امنیت ملی
آمریکا سپس مدعی شد که عراق ،لبنان و سوریه ،داستان
مشابهی دارند و ایران با تقویت حضور گروههای شبهنظامی،
باعث بر سر کار آمدن دولتی ضعیف میشود که همیشه به
تهران وابسته هستند و در صورت گام برداشتن بر علیه منافع
1
ایران ،با تیغ تیز همان گروههای شبهنظامی مواجه میشوند.

 .1مهار و خنثی سازی نفوذ منطقهای ج.ا.ایران

ه م متن استراتژی منتشر شده آمریکا نسبت به ایران و هم
رفتارها و گفتارهای مسئولین آمریکایی نشان دهندة این است که
نقش و نفوذ ایران در منطقة غرب آسیا برای آمریکا یک مسئله
است .نگاهی به سفر اخیر تیلرسون به منطقة غرب آسیا و دیدار
با پادشاه سعودی ،وزیر خارجة این کشور ،وزیر خارجة قطر و
سایر مقامات منطقه و تالش برای آن چه از بین بردن نفوذ ایران
نام نهاده در بستر همین خنثیسازی قابل تحلیل است.
 .2مهار و تهدید محور مقاومت

هدف دیگر موجود در این استراتژی منتشر شده و از
طرفی اعالم شده مهار و محدود کردن محور مقاومت توسط
آمریکاییها است .آمریکاییها به شدت به دنبال این هستند
که ایران را به آن چه مرزهای خودش نامیدهاند ،برگردانند.
صحبتهایی که مقامات صهیونیستی و آمریکایی در خصوص
یکنند و بیان میدارند ایران
مرزهای سوریه و اسرائیل مطرح م 
باید تا فاصلة پنجاه کیلومتر از مرزهای اسرائیل فاصله بگیرد یا
همین اعالم نظر «تیلرسون» مبنی بر بازگشت شبه نظامیان به
کشورهایشان ،نشان از ترس از حضور ایران در منطقه دارد.

تمرکز بر سپاه پاسداران انقالب اسالمی با محدودسازی
و تحریم مالی
این هدف آمریکاییها با استفاده از ابزارها و مکانیسمهایی
تعبیه میشود که آنها پیشتر در خصوص بخشهایی از این
نهاد آن را انجام دادهاند .در سالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱م .بود
که نیروی قدس سپاه پاسداران در همین مکانیسم توسط
اروپاییها به عنوان یک نهاد حامی تروریسم قرار گرفت و
پیشتر نیز آمریکاییها این اقدام را انجام داده بودند.
1. http://www.defenddemocracy.org/media-hit/behnamben-taleblu-mcmaster-dont-do-business-with-irans-revolutionary-guard-corps/

استراتژی ژئوپلیتیکی آمریکا در خلیجفارس 43 / ...
تحریمهای سنگین بینالمللی
دغدغة آمریکا برای فشار بر سپاه را باید در صحبتهای
نتانیاهو جستجو کرد آنجا که میگوید« :تصمیم آمریکا برای
معرفی تحریمهای جدید علیه سپاه پاسداران ایران تحسینآمیز
است» و مدعی میشود «مشهود است که میبایست از تصمیم
رئیسجمهور آمریکا برای وضع تحری م علیه سپاه حمایت کرد.
سپاه ،بازوی اصلی ایران در رواج تروریسم در سراسر جهان و
1
به طور قطع گسترش تهاجم در سراسر خاورمیانه است».

گروههـای شـبهنظامی .ایـن مسـئله شـامل فعالیتهـای
ایران در سـوریه ،حمایـت از حزباهلل (در لبنـان) ،حماس
(در غزه) و حشـد الشـعبی (در عراق) میشـود که اسـرائیل
را تهدیـد میکنـد .دوم ممانعـت از رسـیدن منابـع مالـی
بـه ایـران و سـپاه پاسـداران بـرای فعالیـت در منطقـه.
سـوم مقابله بـا توانایـی ایـران در تهدید کـردن آمریکا و
متحدانـش بـا اسـتفاده از موشـکهای بالسـتیک و دیگر
جنگافزارهـای غیرمتقارن .چهارم مسـدود کـردن تمامی
راههـای ایـران برای رسـیدن به سلاح هسـتهای» .وی در
ادامـه افـزود تصمیـم آمریـکا بـرای تأیید نکـردن توافق
هسـتهای ،بـه دولت و کنگـره این اجـازه را میدهـد تا به
طـور کامل تهدیـدات ایـران و کمبودهای توافق هسـتهای
را بیـان کننـد .مندلکر مدعی شـد که بـا عدم تأییـد توافق،
آمریـکا از تعهداتـش در قبال برجام تخطـی نکرده و هنوز
هـم به عنـوان یـک طرف ،بـه توافـق پایبند اسـت.

تالش برای همراه سازی اروپا برای تحریم اقتصادی سپاه
یکی دیگر از تالشهای آمریکاییها این است که در
خصوص برنامه منطقهای و نفوذ منطقة ایران و مسئلة موشکی
ایران اروپا را نیز با خود همگام کرده و به طور کلی تالش کنند
حاکمیت ایران را به دو بخش تقسیم و به واسطة همین موضوع
فشار وارد کنند تا امتیازاتی را نیز دریافت کنند .موضوعاتی
که اخیرا ً توسط اروپاییها و در خصوص مذاکرات مکمل و
توافقهای جانبی با همین هدف مطرح میشود.

وی در توضیـح نقش وزارت خزانهداری در اسـتراتژی
جدیـد آمریـکا علیـه ایـران ،گفت« :طـی  ۱۰ماه گذشـته،
اداره کنتـرل سـرمایههای خارجی ایـن وزارتخانه ۷ ،مرحله
تحریـم وضـع کرده که شـامل  ۷۲هـدف در چیـن ،ایران،
لبنـان و اوکراین در ارتباط با سـپاه ،برنامه موشـکی ایران و
نقض حقوق بشـر بوده اسـت» .معـاون وزارت خزانهداری
آمریـکا تأکیـد کـرد کـه این نهـاد فقـط به هـدف گرفتن
سـپاه بسـنده نخواهـد کـرد و دیگـر ارگانهـای دولتی که
«بیثباتـی» را ترویـج داده و «از تروریسـم حمایـت کنند»
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را نیـز هدف تحریـم قـرار میدهد.

قراردادن کلیت سپاه در لیست حامیان تروریسم
این موضوع با این هدف در دستور کار آمریکاییها قرار
گرفته و میگیرد که اقتصاد کشور ،درگیر موضوع افزایش
فشار به منزلة رساندن جامعه به نقطة نارضایتی داخلی از
سیستم سیاسی شود ،تا به لحاظ داخلی جامعه آمادة مذاکرة
مجدد با آمریکاییها شود.

تالش برای تحریم داخلی سپاه :از طریق فعال کردن
مجدد ظرفیتهایی چون  FATFبا کمک جریان نفوذ
سـیگال مندلکر معـاون وزیـر خزانـهداری آمریکا در
نشسـتی تهدیـدات و تحریمهـای آمریـکا علیـه ایـران را
چنیـن برشـمرد« :اول خنثیکـردن فعالیتهـای ثبـاتزدا
و مهـار تهاجـم ایـران در منطقـه و حمایتهایـش از

خلع سالح راهبردی ج.ا.ا (خصوص ًا حوزة موشکی بالستیک)
یکی از مسـائلی که طی سـالهای اخیر طـرف غربی را
بیشـتر آزرده اسـت همین مسـئلة عمق اسـتراتژیک ایران
در منطقـه غـرب آسـیا اسـت .غـرب مـی داند کـه ایران

1 . h t t p : / / w w w. f a r s n e w s . c o m / n e w s t e x t .
php?nn=۱۳۹۶۰۷۲۳۰۰۱۲۸۹

2 . h t t p : / / w w w. f a r s n e w s . c o m / n e w s t e x t .
php?nn=۱۳۹۶۰۷۲۵۰۰۰۰۶۵
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توانسـته الگـوی تـوازن قـدرت در سـطح منطقـه را به هم
بریـزد و متناسـب بـا این الگو سیاسـتهای غـرب هم در
ابعـاد قـدرت نرم و هـم در ابعـاد قدرت فیزیکی و سـخت
دسـتخوش تغییـر و دگرگونـی شـده و از این رو بـه دنبال
تغییر اسـتراتژی و تاکتیـک ایران در منطقه اسـت .در نامة
خداحافظـی «جـان کری» ایـن موضـوع به صراحـت بیان
شـده کـه آمریکاییها پـروژة هسـتهای ایـران را در زمان
اوبامـا بـه نتیجه رسـاندهاند ،حـاال نوبت پروژههـای دیگر
از جملـه حضـور منطقـهای ایـران و برنامـة موشـکی این
کشـور اسـت .خلـع سلاح ایـران بـا هـدف بازپسگیری
نظـم مطلـوب آمریکایی در منطقه اسـت.
انسداد پل ارتباطی شبکة منطقهای ایران (محور مقاومت)
تحـرکات آمریکا در مرزهای سـوریه و عـراق ،تالش
عربسـتان و آمریـکا بـرای کشـاندن نخبگان جهان تشـیع
و تلاش برای تحریـف نقش نیروهـای مردمـی در عراق
همـه و همـه در راسـتای انزوای محـور مقاومـت و از بین
بردن این خطوط اتصالی ترسـیم شـده اسـت ،آمریکاییها
بـه خوبـی از تأثیـر و نقش خـط اتصالـی به وجـود آمده
بـا خبر هسـتند ،لـذا بـا اسـتفاده از تمـام حربههـای خود
تلاش میکننـد ایـن پیونـد از بیـن رفتـه و ایـران عمـق
نفـوذ خـود را از دسـت بدهد.
وادارسازی ایران برای بازکردن مشت نظامی خود
یکـی دیگـر از اهدافی کـه به طـور خـاص آمریکا به
دنبـال آن اسـت این اسـت که اطالعـات مربوط بـه اماکن
و تـوان نظامی ایران را در دسـت داشـته باشـد .دعوایی که
اخیـرا ً سـبب شـده اسـت تـا فرانسـه از مذاکـرات مکمل
سـخن بگوید با همین موضوع شـروع شـد که فرانسـویها
گفتنـد مذاکـرات میتواند بر سـر نظـارت بر اماکـن نظامی
ایران تکمیل شـود.
آنچـه مشـخص اسـت ایـن اسـت کـه آمریکاییهـا

دوبـاره در حـال تکـرار همـان سـناریویی هسـتند که در
خصـوص برجـام آن را عملی کردند .بحثهایـی که اخیرا ً
در خصـوص بنـد  Tبرجـام شـده اسـت در همیـن قالب
قـرار مـی گیـرد .بنـد  Tبرجـام بندی اسـت که مشـمول
ضمائـم برجـام اسـت ،این بنـد بـه صورتی خیلـی کلی و
نهچنـدان محـدود میگویـد که ایـران نبایـد در رویههای
تحقیقاتـی مرتبـط بـا برنامـة هسـتهای وارد عمل شـود.
موضـوع و هـدف این بنـد این نیسـت که مجـوز نظارت
بـر فعالیتهـای نظارتـی غیرمجـاز را بـرای آژانـس بـه
رسـمیت بشناسـد ،بلکـه یک طـرح کلی موجـود در تمام
سیسـتمهای ارزیابـی و نظـارت و رژیمهـای موجـود در
توافقنامههـای بینالملـل اسـت .آمریکاییهـا بـا اسـتناد
بـه همیـن موضـوع در تالشـند تـا بیـان کننـد کـه ایران
متعهـد بـه عـدم دخالـت در امـور نظارتـی آژانس شـده
تـا بـا اسـتفاده از ایـن موضـوع مسـئلة نظارت بـر اماکن
نظامـی را پیش کشـند.
«هربرت مکمسـتر» مشـاور امنیت ملـی رئیسجمهور
آمریـکا ،در نشسـت امنیـت ملی بنیـاد دفاع از دموکراسـی
در پاسـخ بـه این سـوال مجری که پرسـید« :مشـکل برجام
چیسـت؟» پاسـخ داد« :مـن بـه آن برجـام نمیگویـم و
میگویـم بدتریـن توافـق تاریـخ .منافعی کـه ایـران از این
توافـق بـه دسـت آورد با منافـع جامعـه جهانی ،متناسـب
نیسـت .ایـران در برابـر جریـان پولـی کـه به سـمت این
کشـور روانه شـد ،چه کرد؟» مشـاور امنیت ملی آمریکا در
توضیـح انتظـارات آمریکا از برجـام گفت« :بحث اساسـی
زوالپذیـری برجام اسـت که باید مورد بررسـی قـرار گیرد
و بنـد  Tهـم بایـد اجرایـی شـود؛ یعنـی بازرسـیها بایـد
انجـام شـوند ».او در پاسـخ به سـوالی در خصـوص موضع
اروپاییهـا در قبـال برجـام گفـت« :تصـور میکنـم کـه
آنهـا دارنـد همراهی را شـروع میکننـد .اقدامـات متحدان
اروپایـی و کانـادا بـرای تقویـت ظرفیـت آژانـس اسـت.
میبینیـد کـه با ایـن گفته ایـران کـه نمیتوانید «فلان کار»
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را انجـام دهیـد ،مخالفـت میکننـد» .مکمسـتر در ادامه از
نحـوة تعامل قانونی کشـور خـودش با برجام هـم انتقاد کرد
و گفـت کـه کنگـره نباید بـرای گـردش کار داخلـی هیئت
حاکمـه آمریـکا گـزارش تهیه کنـد بلکـه بایـد اقدامی در
جهـت مقابله بـا نقاط ضعـف برجـام و اسـتفاده یکجانبه
از تـوان آمریـکا در آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی برای
مقابلـه بـا ایـران ،انجـام دهـد .مشـاور امنیتی آمریـکا در
انتهـای بخـش برجامـی سـخنان خود گفـت« :ایـن توافق
از اسـاس دارای نقائصـی اسـت کـه رئیسجمهـور آمریکا
تمـام تلاش خـود را بـرای اصلاح آن در راسـتای منافع
1
امنیتـی مـردم آمریکا ،بـهکار خواهد بسـت».

در جلسـات آینده نشسـت کمیسـیون مشـترک مطرح کنید.
اگـر دیگـر طرفهای برجـام مایل بـه بحث در ایـن رابطه
هسـتند ،مسـکو نیز آمادگـی دارد تا موضع خـود را به بحث
بگذارد».

ریابکـوف اخیـرا ً بیـان داشـته «رسـیدن بـه برخـی
موضوعـات جعلـی با مضمـون فعالیـت آژانـس بینالمللی
انـرژی اتمـی روی بند – -Tبرجـام که مربوط به تأسیسـات
نظامـی ایـران میشـود ،اص ً
ال بـرای مـا موضوعیـت ندارد
هـر چند کـه جزء موضوعـات مـورد بحث در حـال حاضر
اسـت .مسـکو بـه طـور خـاص تأکیـد دارد کـه آژانـس
بینالمللـی انـرژی اتمی مجاز بـه انجام چنین بازرسـیهایی
نیسـت و نمیتواند چنیـن مسـئولیتی را عهدهدار شـود چرا
کـه بنـد  Tبه مسـائل خـارج از محـدوده صالحیـت آژانس
میپـردازد .در خصـوص برنامـه موشـکی ایـران ،برخی از
همتایـان مـا ترجیـح میدهنـد که مسـائل خلاف واقعیت
را عنـوان کننـد .مـا نمیتوانیـم آنهـا را وادار بـه درک این
منطـق روشـن و حقایـق مشـخص کنیـم ».تـب ماجـرای
اروپاییهـا بـر سـر بازرسـی از اماکـن نظامی ایـران به نظر
میرسـد تـا حـد زیـادی بـاال گرفتـه کـه ریابکوف بـا گله
از اروپاییهـا بیـان مـیدارد «از آنجایـی که آنهـا اصرار بر
ایـن قضیـه دارنـد ،ما نیـز میگوییم کـه اگر شـما نمیتوانید
بـدون بحـث در ایـن رابطه جلـو برویـد ،بهتر اسـت آنرا

مواجهـة شـفافتر نظامـی كشـورهای عـرب منتقـد
سیاسـتهای ایـران
به طـور سـنتی ،نخبـگان و تودة عـرب بر ایـن اعتقاد
بودهانـد كـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری در آمریـكا،
تأثیـری بـر سیاسـتهای ایـاالت متحـده نسـبت بـه
خاورمیانـه نخواهـد داشـت .بـا این حـال ،تصمیـم جورج
بـوش پسـر بـرای حملـه بـه عـراق و ترویـج ادعایـی
دموكراسـی در منطقـة خاورمیانـه كـه البتـه نتیجـه عكس
داشـته و بـه رشـد تروریسـم منجـر شـده اسـت و هـم
چنیـن میراث سـوریه در دوران ریاسـت جمهـوری اوباما
اثبـات نمـوده اسـت كـه سیاسـتهای ریاسـت جمهوری
در ایـاالت متحـده تأثیـر قابـل مالحظـهای بـر جهـان
عـرب دارد و در ایـن راسـتا ،روی كارآمـدن آمریـکا نیز
نمیتوانـد نادیده انگاشـته شـود .بررسـی تاریخـی ارتباط
حـكام عربـی با ایـاالت متحده نشـانگر ارتبـاط نزدیكتر
آنـان بـا رؤسـای جمهوریخـواه از جملـه رونالـد ریگان
و جـورج بوش پدر و پسـر نسـبت بـه رؤسـای جمهوری
دموكـرات بـوده چـه آنكـه در زمـان تصـدی رؤسـای
جمهـوری جمهوریخـواه ،جنـگ دوم خلیجفارس ،سـاقط
شـدن صـدام و  ...كـه عمـدة آن بـه درخواسـت حـكام
عربـی بـوده؛ صـورت گرفتـه اسـت .بـه نظر میرسـد كه
تأكیـد آمریکا مبنی بـر عـدم مداخلهگرایی نظامـی ایاالت
متحـده ،امكان مواجهه شـفافتر كشـورهای عـرب منتقد
سیاسـتهای ایـران را در قالـب جنگهـای نیابتـی و
یـا حتـی مقابلـة مسـتقیم فراهـم نمایـد .2روابط اعـراب و

1. http://www.defenddemocracy.org/media-hit/behnam-ben-taleblu-mcmaster-dont-do-business-with-irans-revolutionary-guard-corps

 .2از جمله شیخ آلنهیان ،امیر امارات متحدة عربی در جریان
اجالس اضطراری اتحادیة عرب پس از حمله به سفارت عربستان
در تهران ( 2016م ).اظهار کرد« :ایران نسبت به كارت فرقهگرایی و
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ج.ا.ایـران در طول چند سـال گذشـته و به دنبـال اختالفات
در مـورد سـوریه ،عـراق ،بحریـن و یمـن ابتدا به سـردی
و اكنـون تنشآمیـز گشـته اسـت .از نظر تـودة عرب پس
از انصـراف برنـی سـندرز از كارزارهـای انتخاباتی ،ترامپ
گزینـة مناسـبتری نسـبت بـه كلینتـون بـود و ایـن امـر
بـه دلیل حمایـت خانـم كلینتـون از حمله و اشـغال عراق،
نقـش وی در حملـه بـه سـفارت آمریـكا در بنغـازی ،رد
پیشـنهاد حمایـت از عضویـت فلسـطین در سـازمان ملـل
متحـد و  ...در سـالهای گذشـته بـود .اگرچـه ترامـپ نیز
بـه دلیل مواضـع اولیـهاش در ارتبـاط با ممنوعیـت ورود
مسـلمانان بـه ایـاالت متحـده و حملـه بـه والدیـن یـك
سـرباز مسـلمان آمریكایـی مورد خشـم تودة عـرب قرار
گرفتـه بود 1امـا ادعـای وی بـه میانجیگـری در مذاكرات
میان رژیـم صهیونیسـتی و فلسـطینیان و همچنین مخالفت
بـا جنـگ عراق بـه این دلیـل كـه موجب گسـترش حوزة
عملیاتـی القاعـده و تشـكیل گروههـای تروریسـتی جدید
چـون داعـش شـده اسـت و نیـز ضـرورت مقابله بـا این
گروههـای تروریسـتی و از همـه مهمتر مقابله بـا تهدیدات
ایـران نسـبت بـه اعـراب ،بـه وی یـك چهـرة غیرمنفور
در جهـان عـرب داده اسـت .از سـوی دیگـر ،مواضع وی
نسـبت به ضرورت حفظ بشـار اسـد در قـدرت و مقابله با
گروههـای مخالـف حكومـت كـه منجر بـه اسـتمرار نفوذ
دخالت در امور داخلی كشورهای عرب به عنوان شیوهای برای تفوق
بر منطقه ،تردید ندارد و مردد نیست».
 .1در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایاالت متحده نیز
البته انتقادات زیادی از سوی جامعة عرب آمریكایی روانة ترامپ شد
به گونهای كه به صورت نمادین در یك بیلبورد تبلیغاتی در بزرگراه 94
در نزدیكی منطقه دیربورن ( )Dearbornمیشیگان كه به جمعیت زیاد
عرب معروف است؛ با عربی نوشته شده بود« :دونالد ترامپ نمیتواند
این را بخواند اما از این میترسد» .پیش از این ،به صورت نمادین با
هدف به سخره گرفتن اسالمهراسی در ایاالت متحده توسط ترامپ،
پاكتهایی كه با عربی بر روی آنها نوشته شده بود« :این متن ،هدفی
جز ترساندن آنها كه از زبان عربی میترسند ،ندارد» ؛ بین شهروندان
برخی از ایاالت آمریكا توزیع شده بود .با این حال ،از بین رهبران
خاورمیانه ،نخستین بار این السیسی ،رییسجمهور مصر به عنوان یك
كشور پیشگام عرب بود كه پیروزی وی را تبریك گفت.

ج.ا.ایـران در سـوریه خواهد شـد؛ منجر خواهد شـد تا دول
عربـی منتقد سیاسـتهای منطقـهای ایـران و ج.ا.ایران در
عرصـة تقابلات نظامـی مسـتقیمتری در آینـده نزدیـك
قـرار بگیرند .2همچنیـن ،دیـدگاه او مبنی بـر بازنگری در
قراردادهـای نفتـی بـا برخی از كشـورهای عربی بـه ویژه
عربسـتان سـعودی مگـر آنكه آنهـا نقش فعالتـری را در
زمینـة مبـارزه بـا افراطیگـری اسلامی برعهـده بگیرند،
از دیگـر داللتهایـی اسـت كـه میتـوان بـا اسـتناد بدان
شـاهد رویگردانی نسـبی اعراب از ایـاالت متحده و غرب
و توجـه بـه ظرفیتهـای متحدسـاز عربـی بـرای مقابله با
تهدیـدات موجـود از جمله ج.ا.ایـران برآمـد .دیدگاههای
آمریـکا ضـد اسالمهراسـی از سـوی برخـی از حـكام
عـرب كه از نفوذ انقالب اسلامی بسـیار هراسـان هسـتند،
بـه صـورت ضمنـی مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت چه
آنكـه بـرای نمونـه رژیمهای آلخلیفـه در بحریـن ،رژیم
آلسـعود در عربسـتان سـعودی ،السیسـی در مصر ( اخوان
المسـلمین) ،همگـی خـود را درگیـر مبـارزه بـا گروههای
اسلامگرا میداننـد كـه تـا حـدود زیـادی اندیشـههای
آنـان برگرفتـه از انقلاب اسلامی ایـران بوده و بـه نوعی
میتواننـد از گفتمـان آمریـکا بـرای سـركوب جنبشهای
مـردم نهـاد اسلامی در كشـورهای خود بهـره گیرند.
نتیجهگیری
دربـارة سیاسـتهای اخیـر آمریـکا در ارتبـاط بـا
ایـران آنچـه که نگـران کنندهاسـت نـه برجام بلكـه امكان
اعمـال تحریمهـا در سـایر زمینههـا از جملـه موشـكهای
بالسـتیك یـا تشـدید تحریمهـای حقـوق بشـری اسـت
كمـا اینكـه آمریـکا در حـركات جدیـد بـه دنبـال اعمال
 .2ترامپ در ارتباط با ضرورت باقی ماندن بشار اسد در قدرت
در آخرین مناظره انتخاباتی با كلینتون گفته بود« :من به هیچوجه
رییسجمهور بشار اسد را دوست ندارم اما اسد در حال كشتن داعش
میباشد .روسیه در حال كشتن داعش میباشد و ایران در حال كشتن
داعش میباشد».
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تحریمهـای بیشـتر ج.ا.ایـران در ایـن زمینههـا بـوده 1و از
آنجـا كه مختـل كردن یـا بیاثر كـردن توافقـات بینالمللی
كـه در زمان ریاسـت جمهوری قبلی متعهد شـده اسـت ،در
زمان ریاسـت جمهـوری جدید در سـنت سیاسـت خارجی
ایـاالت متحده مسـبوق به سـابقه نمیباشـد؛ بایسـتی تأكید
داشـت كه راهبـرد اصلـی سیاسـت خارجی ایـاالت متحده
نسـبت به ج.ا.ایـران دچـار تغییر نشـده بلكه تنهـا روشها
ممكن اسـت متفاوت باشـد .درواقـع ایاالت متحـده از پس
از پیـروزی انقلاب اسلامی از هـر ابـزاری بـرای مهـار،
كنتـرل و ضربـه بـه انقالب مـردم ایـران نهایت اسـتفاده را
بـرده اسـت بنابراین از ایـن منظـر بایسـتی روی كارآمدن
آمریـکا را تنهـا یـك تغییر خط سیاسـی دانسـت نـه تغییر
راهبـرد .عدم تشـریح دقیـق برنامههـا از سـوی آمریکا در
منطقـة خلیجفـارس ،از سـوی برخـی به علت حفـظ قابلیت
«پیشبینـی ناپذیـری» ایـاالت متحـده تعبیـر شـده اسـت.
در واقـع ،آمریـکا از عـدم گفتمانسـازی امنیتـی در سـطح
كشـورهای عـرب نهایـت اسـتفاده را بـرده و بـا تهدیداتی
كـه نسـبت بـه اخلال در برجـام مینمایـد یـك گفتمـان
جایگزیـن امنیتـی را در سـطح كشـورهای عرب نسـبت به
ج.ا.ایران شـكل داده اسـت .همچنین ،دیـدگاه آمریکا مبنی
بـر بازنگـری در قراردادهـای نفتی بـا برخی از كشـورهای
عربـی به ویـژه عربسـتان سـعودی مگـر آنكه آنهـا نقش
فعالتـری را در زمینـة مبـارزه بـا افراطیگـری اسلامی
برعهـده بگیرنـد ،از دیگـر داللتهایی اسـت كـه میتوان
با اسـتناد بدان ،شـاهد رویگردانی نسـبی اعـراب از ایاالت
متحـده و غـرب و توجه بـه ظرفیتهـای متحدسـاز عربی
 .1برای نمونه سناتور باب كروگر ،نامزد احتمالی ترامپ برای
وزارت امور خارجه گفته است كه در حال تدوین طرحی است كه
به موجب آن ،تحریمهای كنگره علیه مقامات ایرانی كه در تولید و
توسعة موشكهای بالستیك مشاركت دارند ،وضع گردد .لیندسی
گراهام نیز اظهارنظرهای مشابهی در مورد تحریم بخشهای اقتصادی
مرتبط با برنامه موشكی بالستیك ایران زده است .برای اطالعات
بیشتر در این باره ن.ك به :

https://www.ft.com/content/7d51f092-b821-11e6-961ea1acd97f622d

بـرای مقابله بـا تهدیدات موجـود از جمله ج.ا.ایـران برآمد.
دیدگاههـای آمریـکا ضـد اسالمهراسـی از سـوی برخی از
حـكام عرب كـه از نفـوذ انقالب اسلامی بسـیار هراسـان
هسـتند ،به صـورت ضمنی مـورد توجـه قرار گرفته اسـت
چهآنكه بـرای نمونه رژیمهـای آلخلیفـه در بحرین ،رژیم
آلسـعود در عربسـتان سـعودی ،السیسـی در مصـر (اخوان
المسـلمین) ،همگـی خـود را درگیـر مبـارزه بـا گروههای
اسلامگرا میداننـد كـه تا حـدود زیـادی اندیشـههای آنان
برگرفته از انقالب اسلامی ایـران بوده و به نوعـی میتوانند
از گفتمـان آمریـکا بـرای سـركوب جنبشهای مـردم نهاد
اسلامی در كشـورهای خود بهـره گیرند.
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