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 گزارش کامل

دانشکده حقوق و علوم  یا گروه مطالعات منطقه»تخصصی علمی نشست

با « ای انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه» و «دانشگاه تهران یاسیس

انجمن دانشجویی »و «  مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی»همکاری 

 تصمیم المللی بین و ای منطقه پیامدهای» با عنوان« ای مطالعات منطقه

 الملل بین روابط استادیار هادیان ناصر دکتر با سخنرانی آقای« ترامپ

در دانشکده حقوق و علوم  1398 فروردین 25 تاریخدر  تهران دانشگاه

خانم دکتر کوالیی  تخصصی -علمی نشست ایندر سیاسی برگزار شد. 

ترامپ در تروریستی اعالم کردن سپاه، به رییس مرکز با اشاره به تصمیم 

های ج. ا.  ایران در مهار تروریسم در منطقه اشاره کردند و بر اقدام

دکتر کوالیی با خانم ضرورت بررسی روندهای شکل گرفته تاکید کردند. 

یادآوری ضرورت واکنش سنجیده و عقالنی به اقدام ترامپ، از آقای 

 طه نظرهای خود را طرح کنند. دکتر ناصر هادیان دعوت کردند نق

-هدف اصلی آمریکا را به های خود در ابتدای صحبت آقای دکتر هادیان

چارچوب سیاست آمریکا در قبال »دانسته و گفتند: « تغییر نظام»طور قطع 

عالوه تعامل گزینشی بوده است. ایران در طول چهل سال گذشته مهار به

لت انقالبی بوده و نظم موجود برداشت آمریکا این است که ایران یک دو

کشد. از این رو آمریکا به عنوان  در منطقه و جهان را به چالش می

داند که ایران را  ترین کشور برقرار کننده این نظم، وظیفه خود می مهم

سی، ما اجزایی مانند هدف، یاست. در پال 1مهار کند. اسم این مساله پالِسی

سی آمریکا را مهار و تعامل یداریم. من پالاستراتژی، تاکتیک و راه خروج 

ای  هسته  دانم. آمریکا بر سر مسایل افغانستان، عراق و مساله گزینشی می
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به صورت گزینشی با ایران تعامل داشته و هیچوقت دست از سیاست 

 «.مهار برنداشته است

های این سیاست همواره تداوم داشته و  ابزار و انگیزه»ایشان افزودند: 

اند. دو استراتژی یا هدف مطرح است. هدف  از آنها تغییر کرده برخی

های رسیدن  نخست، تغییر نظام با تکیه بر گفتار و رفتار. استراتژی یا راه

به این هدف چیست؟ اولین راه، استراتژی توافق و دیگری استراتژی 

 12تقابل است. استراتژی توافق همان است که پمپئو به آن اشاره کرده و 

را برشمرده است. این استراتژی یعنی نظام، خودش خود را تغییر  شرط

دهد و ماهیت انقالبی آن کمرنگ شود. با این وجود استراتژی تقابل ابزار 

های  متفاوتی را در اختیار دارد و از انزوای دیپلماتیک، ائتالف سازی

سیاسی، جنگ روانی، فعال شدن شکاف های قومی مذهبی و طبقاتی، 

ها به صورت توامان  شود. فعال کردن تهدید تا جنگ را شامل می ها تحریم

 35در جهت این استراتژی است. بسیاری از ابزارهای این استراتژی از 

سال پیش وجود داشته است و یک رشته از آنها هم امروزه با شدت 

 «.بیشتری اضافه شده است

های  یست گروهدر لرا دکتر هادیان در ادامه دالیل قرار دادن سپاه آقای 

سیاسی و امنیتی بررسی کرده و -اقتصادی، روانی جنبهتروریستی از سه 

 نظامی -اقتصادی و امنیتی روانی، -سیاسی دالیل تصمیم، این »افزودند: 

 اقدام این اقتصادی کنند، اثر می ادعا آمریکا در آنچه برخالف .دارد

 شده تحریم پیشتر سپاهدیگری،  های عنوان با بود زیرا نخواهد زیاد چندان

 علیه پیشتر که اقتصادی های تحریم بر زیادی چیز تواند نمی اقدام این .بود

 تروریستی های گروه از اتهام حمایت .کند بود، اضافه سپاه وضع شده

 از سپاه فرماندهان و بسیاری از اشخاص .داشت وجود سپاه علیه پیشتر

 اولیه تأثیر این اما دارد اقتصادی تأثیر ها پس این تحریم.بودند تحریم قبل

آمریکایی  .است سیاسی-دوم، اثر روانی حالت یا نیست. اثر اقدام این
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 ها آمریکایی .کنند رادیواکتیو را ایران خواهند می خودشان قول های به

 رسد اما به نظر می کنند رادیواکتیو را سپاه خواهند می که اند کرده بیان

 نکند جرات ای که کسی به گونه .کنند رادیواکتیو را "ایران" خواهند می

 .هستند وصل سپاه به تجاری های بنگاه کند زیرا گذاری سرمایه ایران در

یابد و  افزایش می روانی جنگ است زیرا مهمتر من اثری نظر به این

است و  همینطور هم منطقه شود. در پرهزینه می سپاه به نزدیک شدن

سوم،  ترسانند. هدف می سپاه به نزدیک شدن از را ها،کشورها آمریکایی

شود، او  می سوال مورد این در پمپئو از وقتی .است نظامی-امنیتی مسائل

 داده اختیار تروریسم با مبارزه برای آمریکا جمهور رئیس به دهد پاسخ می

در اصل  .شویم غافل نباید ما است، ولی روانی جنگ یک این اند. هرچند

  اگر مجریه اما  قوه نه و آمریکا است کنگره اختیار در جنگ اعالن

 تروریستی سازمان یک سپاه که بگویند و اندازند راه جنگی بخواهند

 به سپاه، نیازی نامیدن تروریستی با که دارد وجود احتمال است، این

 جنگ جریان در 2001 سال در کنگره را مجوز این .نباشد کنگره مجوز

هایی در استمرار مبارزه با تروریسم  و چنین جنگ است صادر کرده عراق

 .«ندارند کنگره مجوز به نیازی نیستند جدید جنگ یک از آنجا که 

دور از در حال حاضر ریزی شده را ایشان در ادامه احتمال جنگ برنامه

. دو نوع جنگ دیگر همچنان محتمل است» :اما تاکید کردند ،ذهن دانستند

به این معنا که عربستان و  ،جنگ ترغیبی ،جنگ تصادفی و دوم ،نخست

در این راستا احتمال من  .اسراییل، آمریکا را در جنگ با ایران درگیر کنند

دانم. اما در سال  دور از ذهن می 2019ریزی شده را در سال  جنگ برنامه

های سیاست  ریزی شده هستم که با انگیزه نگران جنگ برنامه 2020

ممکن  2019در این شرایط پر تنش سال . ر استپذیداخلی آمریکا امکان

است دو طرف برداشت خطا یا محاسبه خطا کنند و رویدادی اتفاق بیفتد 

که نه آمریکا تمایل به آن دارد و نه ایران. دومین جنگ محتمل سال 
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خواهند راه  ، جنگ ترغیبی است که اسرائیل، عربستان و امارات می 2019

ویی مستقیم را ندارند و در این جنگ پیروزی از بیندازند. آنها توان رویار

آن ایران است هر چند توان نظامی، سیاسی و اقتصادی ما کاهش پیدا 

نگرانی وجود دارد. اما در سال  2019کند. در این مورد نیز در  سال  می

ریزی شده از جانب خود آمریکا  بویژه تابستان، نگران جنگ برنامه 2020

ط داخلی آمریکا و استفاده از احساسات هستم که ناشی از شرای

ها است. جنگی برای رسیدن به این هدف که تغییر  گرایانه آمریکایی ملی

ای نیست اما احتمال  جمهور به مصلحت نیست. این موضوع ساده رئیس

های جنگ نیز شامل جنگ های موضعی، جنگ های  آن وجود دارد. گزینه

نگ تمام عیار با ایران غیر گسترده هوایی و جنگ تمام عیار است. ج

ممکن است زیرا ایران از نظر موقعیت جغرافیای و جمعیت با عراق 

بسیار تفاوت دارد. جنگ موضعی نیز آمریکا را به هدفش  2001

 «.رساند. آنچه بیش از همه احتمال دارد، جنگ گسترده هوایی است نمی

امل سطح نخست، جنگ موضعی ش»دکتر هادیان با بیان اینکه آقای 

تواند آمریکا را به هدف  . این سطح از درگیری نمیاست دویست هدف

خود برساند. سطح باالتر، جنگ گسترده هوایی شامل دو هزار هدف 

احتمالی است. چنین سطحی از درگیری محتمل است. سطح سوم نیز 

این پرسش را مطرح « جنگ تمام عیار است که آمریکا امکان آن را ندارد

برای جلوگیری از این امر چه باید کرد و چه راهکارهایی »کردند که 

ما باید به افزایش توانمندی نظامی خود » ایشان افزودند: «. وجود دارد؟

بیندیشیم و یک بازدارندگی نرم و نامتقارن در داخل کشور، منطقه و 

جهان در مقابل آمریکا ایجاد کنیم. اقدام دیگر، فعالیت های دیپلماتیک و 

توان اقتصادی به جای تاکید به خالف حقوق بین الملل بودن افزایش 

اقدام ترامپ است. یکی از دالیل اقدام اخیر آمریکا علیه ایران، 

بازدارندگی مؤثری است که ایران در سوریه و لبنان علیه آمریکا ایجاد 
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ها و  کرده است. ایران دو منبع بازدارندگی علیه آمریکا دارد. یکی موشک

های ما در نزدیکی مرزهای اسرائیل. یعنی ما در موقعیت با دیگری نیرو

مزیتی در مقابل اسرائیل هستیم و بازدارندگی ایران در مقابل اسرائیل، در 

شود. اینها عوامل به مراتب مهمتری است. تکیه  برابر آمریکا نیز تفسیر می

ما نیز بر بازدارندگی نیروهایمان در مرزهای اسرائیل به مراتب از 

ای محاسبه کرده که ابزار  هایمان مهمتر است. آمریکا به گونه شکمو

بازدارندگی ایران را در منطقه قطع کند. در این زمینه سپاه قدس و کل 

 «.سپاه را هدف گرفته و تالش آمریکا در این راستا است

ایران را به مدار توجه پیوسته شش گروه در آمریکا، »افزودند: ایشان 

عربستان،  ،طرفداران اسراییل، سوم ،سراییل، دومآورند. نخست ا می

و سرانجام طرفداران  کارانومحافظهن ،طرفداران عربستان، پنجم ،چهارم

بنا دارند در دوره  ،رجوی. افرادی که دست اندرکار این رویه هستند

  .«ترامپ دست رییس جمهور بعدی آمریکا را در رابطه با ایران ببندند

کید بر اینکه قدرت دوطرف نابرابر است و پیشنهادها ایشان در پایان با تا

های کلی نظام راهکارهای زیر را  باید اجرایی باشد، در چارچوب سیاست

-به ،نخست گذراندن قانون مبارزه با تروریسم در مجلس»طرح کردند: 

ما باید طرفی کند.  به بی وادارکشورها را  ،ای که موازنه ایجاد شده گونه

افزایش -عراق، افغانستان و سوریه-ر را به دوستان خود ابتدا باید فشا

ای در کشورشان شکل بگیرد. برای نمونه بگوییم در  دهیم تا یک موازنه

عراق هیچ سطحی  از دولت تا مردم حق ندارد با سنتکام در ارتباط باشد. 

وزیر عراق باز شده و  افتد این است که دست نخست اتفاقی که می

طرفی کرده و بگوید نه سپاه را تروریست می دانم و نه  تواند اعالم بی می

سنتکام. یعنی ایجاد یک موازنه وحشت در این کشورها تا جایی که اعالم 

هر ایرانی در سراسر جهان که با سنتکام ارتباط  ،دومبی طرفی کنند. 

ندادن ویزا به هر غیرایرانی که با سوم، مجرم شناخته شود.  ،داشته باشد
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گذاری به این سرانجام ندادن اجازه سرمایه . رتباط داشته باشداسنتکام 

های بعدی در تواند موازنه الزم را برای اقدام. چنین واکنشی میافراد

  .«ای برقرار کندسطح منطقه

امیدوار بودیم این نشست با »در پایان خانم دکتر کوالیی اشاره کردند که 

های متنوعی از این اقدام  یلحضور هر چهار استاد برگزار شود تا تحل

ای و  های داخلی، منطقه آمریکا ارائه شود. در نشست های آینده بر سطح

تر از این علل و  کنیم تا بتوانیم به یک نگاه دقیق بین المللی تمرکز می

های دیگر کشورهایی که به دنبال  عوامل برسیم. همچنین استفاده از تجربه

توانیم نادیده بگیریم. از این الگوها نیز  یبرهم زدن نظم جهان بودند را نم

 «.های آینده بهره خواهیم برد در نشست

*** 

های خود را مطرح  در ادامه نشست، حاضرین نکات تکمیلی و پرسش

 کردند.

تر و  پرسش: آیا این تصویب قانون مبارزه با تروریسم فضا را متشنج 

 کند؟ تر نمی امنیتی

شدن فضا ایرادی ندارد. هم اکنون نیز باوجود تر  آقای دکتر هادیان: امنیتی

تصویب قانون تروریستی بودن سپاه، در منطقه خلیج فارس سپاه با 

آمریکا ارتباط دارد. پس آمریکا این قانون را نادیده می گیرد. برعکس، 

داری دو طرف  تواند به خویشتن تصویب این قانون از سوی ایران می

 از شرایط کنند. کمک کند تا هر دو محاسبه دقیقی

آقای دکتر هادیان در پاسخ به پرسشی درمورد مسئله سوریه و عقب 

به زعم من، جنگ با داعش جنگ ما نبود. »نشینی آمریکا از این کشور: 

کردند که پس از نابودی  آنها این جنگ را جنگ شیعه و سنی قلمداد می
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ها دلیلی  ییداعش، حاال باید به سمت ایران شیعه برویم. االن هم آمریکا

بینند که در سوریه بجنگند. پس جنگ با القاعده و داعش جنگ ما  نمی

 «. جنگیدند نبود بلکه آنها باید می

ما بر سر ماندن اسد در سوریه بخش قابل توجهی از »آقای دکتر هادیان: 

قدرت نرم خود را در منطقه از دست دادیم که باید بازسازی شود. ما 

توانیم  متقارن سخت با آمریکا داشته باشیم بلکه می توانیم بازدارندگی نمی

 «.هایی دارد بازدارندگی غیر متقارن داشته باشیم هر چند هزینه

 15آقای دکتر هادیان در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان در مورد 

» آوریل و همچنین تالش اروپا برای تحریک ایران به خروج از برجام: 

ارد که ایران تحریک به خروج از برجام شده تحلیل بر این محور وجود د

و یا اینکه وادار به درگیری با آمریکا در خلیج فارس شود. پیشنهاد این 

دیدگاه این است که از برجام خارج نشویم. دیدگاه دیگری نیز وجود 

دارد که باید خروج تدریجی از برجام را برای فشار به اروپا برای جدی 

چهار شرط نیز در این رویکرد وجود دارد:  گرفتن برجام پیگیری کرد.

نخست اینکه بقای ما در خطر نباشد. اگر بقای ما در خطر باشد، برجام را 

ادامه نمی دهیم. دوم آستانه تحمل مردم نسبت به این مسئله کدام حد 

است؟ سوم امکان تکنولوژیک ما در چه سطحی است؟ و چهارم هم 

هار شرط، خروج تدریجی از ها. در صورت حصول شدن این چ تحریم

پذیر است. خروج از برجام نیز چهار فاز دارد و فاز نخست  برجام  امکان

 «.ها مساله را جدی بگیرند اولتیماتوم است تا اروپایی

 

های دوره ریاست جموری ترامپ که  ها و شگفتی پرسش: نا اطمینانی

 احتماال تأثیر گذار باشد کدام است؟
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یت در خلیج فارس، و اقدامات عربستان و آقای دکتر هادیان: وضع

 امارات برای به جنگ کشاندن آمریکا با ایران.

پرسش: اینکه شما فرمودید جنگ داعش جنگ ما نبود، این پرسش مطرح 

شود که اگر داعش از اسرائیل، ترکیه و عربستان قدرت الزم را  می

دیم. کرد، هدف بعدی آن ما بو گرفت و سوریه و عراق را تصرف می می

تر نبود تا اینکه ما منتظر بنشینیم تا آمریکا داعش را از بین  این خطرناک

 ببرد؟

آقای دکتر هادیان: آمریکایی ها خیالشان راحت بود که ما در حال جنگ 

ها و  با داعش هستیم. با عقب نشینی ما و اگر ما نبودیم، اروپایی

ا بخشی از گذاشتند داعش در سوریه پا بگیرد زیر ها نمی آمریکایی

 ها علیه اسرائیل، اروپا و آمریکایی ها بود. اقدامات داعشی

پرسش: اگر جمهوری اسالمی ایران بخواهد با همین وضعیت اقتصادی به 

ترامپ دوباره رئیس  2020مقاومت خود ادامه دهد، در صورتی که در 

 جمهور شود، راه حل چیست؟

سوریه و عراق برای  آقای دکتر هادیان: سفرهای ظریف به چین، روسیه،

 ها است. کمرنگ کردن تحریم

توان با کاهش  پرسش: آیا خطری که در خلیج فارس هست را می

های نظامی برطرف کرد؟ آیا  گری سپاه پاسداران در حوزه تصدی

 گری سپاه با ارتش در نقاط پرخطر راه حل نیست؟  جایگزین شدن تصدی

تواند کمک کند ولی راه حل مسئله نیست.  آقای دکتر هادیان: قطعا می

دار امنیت خلیج فارس شوند،  زیرا اگر نیروی انتظامی و یا ارتش نیز عهده

ها اجتناب ناپذیر است زیرا این دو کشور با هم اختالف  این اختالف

. راه شوند ها کاهش یابند ولی حذف نمی دارند. شاید با این اقدام، اختالف
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هایی که میان شوروی و  حل اساسی آن یک توافق است همانند توافق

 آمریکا شکل گرفت.

ها داعش را  پرسش: تا زمانی که داعش موصل را اشغال نکرده بود، رسانه

کند. با اشغال  دانستند که در هماهنگی با ایران فعالیت می نیرویی می

عداوت و دشمنی  موصل، داعش در مقابل جمهوری اسالمی قرار گرفت.

رسد که اشاره به این  با شیعیان نیز جز شعارهای داعش بود. به نظر نمی

 جزئیات، فضا را عوض کند؟ 

آقای دکتر هادیان: الهیات داعش با الهیات القاعده متفاوت است. ترجیح 

دادیم و اعالم  دهم مسیر مبارزه با طالبان را با داعش نیز ادامه می می

توانستیم  وارد خط قرمز و منافع حیاتی ما است. ما میکردیم که این م می

 از این منافع دفاع کنیم و کاری با داعش نداشته باشیم.

پردازی  گاه امنیت ملی را تئوری آقای دکتر هادیان: روشنفکران ما هیچ

های ما مغفول مانده است. ما باید  نکردند و امنیت ملی در محاسبه

مدنی را با امنیت ملی پیوند بزنیم. یعنی نه ساالری، آزادی و جامعه  مردم

های خوبی هستند، بلکه به دلیل نقش  تنها بخاطر اینکه این ارزشها، ارزش

 آنها در افزایش امنیت ملی به آنها توجه داشته باشیم.

نقش توافق نفتی عربستان و آمریکا را  1984پرسش: دکتر بشیریه در سال 

ته و همچنین با توجه به نقش توافق در فروپاشی رژیم پهلوی مؤثر دانس

نفتی عربستان و آمریکا در فروپاشی شوروی، آیا با وجود همکاری نفتی 

عربستان با آمریکا و تالش برای جبران کاهش عرضه نفت ایران در 

 بازارهای جهانی، امکان گفتگوی ایران و عربستان وجود دارد؟ 

رن در عربستان باشد. آقای دکتر هادیان: جنگ یمن شاید تولد دولت مد

کند و  برای اولین بار است که عربستان خود برای امنیت خود اقدام می

گیرد. با وجود اینکه ما چندین پیام برای از سرگیری روابط به  تصمیم می
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این کشور فرستادیم عربستان در حال حاضر تمایلی به گفتگو با ایران 

 ندارد.

وارد  برجام شد و ترامپ با یک  پرسش: چطور باراک اوباما با یک امضاء

 امضاء از آن خارج شد؟

آقای دکتر هادیان: اگر این برجام، معاهده بود و پنج قطعنامه سازمان ملل 

شد و آن کار را هم کرد. برجام برای  پشت آن بود، ترامپ از آن خارج می

% نیز برای ما 99ما خوب بود. به نظر من اورانیوم غنی شده حتی تا 

 کند. گی ایجاد نمیبازدارند

های  های بعدی، دیدگاه خانم دکتر کوالیی: امیدواریم بتوانیم در نشست

مختلف را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم و صدایی باشیم که 

گیری مورد توجه قرار بگیرد و از این دیدگاه ها در  های تصمیم در حوزه

 ایران استفاده شود.جهت منافع مردم 

 پایان
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