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   مذاکراتۀامريکا بازند
  

  
  

  استاد باخت: امريکامذاکرات 
   

  :مقدمه

  . در حال حاضر با حداقل دوازده کشور در حال مذاکرات اساسی سياسی، نظامی و اقتصادی استامريکا

. ھای ديپلماتيک را اتخاذ کرده است ژیي جھت تضمين پيروزی ھای نظامی، ستراتخود» ئیعدم توانا« در مقابل امريکا

طور کامل، اھداف و محسنات ه ست که از طريق مذاکرات، در بخشی يا ب کرد ديپلماتيک آن  از اتخاذ رویامريکاھدف 

  .نيافتنی را از طريق ابزار نظامی تضمين نمايد دست
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مذاکرات . دارد دادن امتيازات رض ضررھای نظامی و اقتصادی است، اما نياز بهتر در مع که ديپلوماسی، کم در حالی 

  .آميز ھستند، که برای دوطرف سود متقابل وجود داشته باشد تنھا زمانی موفقيت

شود، بدين  خورند يا موفق می  شکست میًترين امتيازات ھستند، معموال  کم که خواھان حداکثر امتيازات وئیھا آن رژيم

  .ھا براساس روابط قدرت بسيار نابرابر قرار دارند که آندليل 

ھای واشنگتن در مذاکرات اخير می پردازيم، و سپس داليل و عواقب را  ھا يا شکست  به ارزيابی موفقيتءما ابتدا 

  .کنيم  را نتيجه گيری می ھا آمدھای آن تجزيه و تحليل کرده و در پايان، پی

   

   کاامري شمالی و کوريایمذاکرات 

کاخ سفيد . سال درگير مذاکرات بوده اند  يکًترمپ، برای تقريبا اون و پرزيدنت –شمالی، کيم جونگ کوريايرھبر 

شامل  در اولويت خود قرار داده است، که وريارا در شبه جزيره ک) یئنابودی تأسيسات ھسته (» ئیی زدائھسته «

يشات و دستگاه ھای آزمايشی و ديگر اھداف نظامی  آزماۀ ھا، مجموعراکت، ئی ھای ھسته نابودی کامل سالح

  .ژيک استيسترات

 شمالی و وريای و کامريکا صلح بين ۀھای اقتصادی است، امضای معاھد  شمالی به دنبال پايان دادن به تحريمکوريای 

  .د در ھانوی برگزار ش٢٠١٩ بروری ف٢٧-٢۶ مھمی بين دو طرف در ۀجلس. رسميت شناختن ديپلوماتيک است به

رفتی  چنين نتوانست پيش واشنگتن جھت تضمين ھرگونه امتيازی شکست خورد و ھم. مذاکرات يک شکست کامل بود 

  .جھت روند صلح داشته باشد؛ و ھيچ چشم اندازی برای آينده وجود ندارد

  : کهنھاد کرد پيش  اون –پرزيدنت کيم جونگ .  شمالی سه امتياز قابل توجه غيرمتقابل ارائه دادکوريای 

  ی را نابود کند؛ئھای آزمايش ھسته  سايت) ١( 

  ھای باليستيک بين قاره ای محور؛ و راکتی و آزمايشات ئ اعالم يک مھلت قانونی جھت آزمايشات ھسته ٢( 

  . را نابود سازدراکتیھای آزمايش مجھز به موتور   توافق کرد تا بخشی از سايت٣(

ھا را لغو نکرد؛ ھيچ نشانه   در مقابل خواھان خلع سالح کامل شد؛ تحريم–د واشنگتن درمقابل ھيچ چيزی را ارائه ندا 

  . شمالی وجود نداردوريای و کامريکاای از پايان جنگ بين 

 شمالی را دست کم وريای ظرقيت کامريکا.  به شکست می انجامدامريکانا متقارن » مذاکرات«از پيش معلوم بود که 

 شمالی را وريایتوانند ک ند که قول و قرارھای کالمی آينده می اھا براين باور يد کند؛ آنمی گيرد تا بر روابط متقابل تأک

 در توافقات امضاء شده با ايران، چين و امريکا عقب نشينی ۀ ھا از پيشينکوريائی. ، بفريبد و بدام بکشدجھت خلع سالح

  .ً پروژه کمربند و جاده کامال آگاه ھستندۀشرکايش در توافق نام

چنين جھت مقاومت در برابر افزايش  مندی در چين و روسيه دارد و ھم  شمالی متحدان قدرتوريایوه براين، کعال 

  .ی استئھای ھسته   دارای سالحامريکافشار 

   

  امريکامذاکرات ايران و 

. ی متوقف شودئه ھای ھست فعاليت ۀھای اقتصادی، توسع  و ايران مذاکره کردند که در مقابل پايان دادن به تحريمامريکا

ی راکت ۀکاخ سفيد خواھان نابودی برنام.  متوقف شدترمپطور موفقيت آميز بود، اما بالفاصله توسط رژيم ه اين توافق ب

.  خود استۀيک جانب» راه حل«دنبال تحميل ه  چانه نزد و ب واشنگتن.  نظامی کرده استۀايران است و تھديد به حمل
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 را رد کردند، اما شماری ترمپ ۀنامه ھستند، ديکت  که امضاء کنندگان مشترک در توافقانگليس، فرانسه، روسيه و چين،

  .ھا را عليه ايران تشديد کنند  اروپا به خواست کاخ سفيد تسليم شدند که تحريمۀھای بزرگ چندمليتی اتحادي از شرکت

تر  ُبازارھای جايگزين ھل داد و نزديک در مذاکرات، ايران را به روسيه و چين و امريکاکاری عمدی   خرابۀدر نتيج 

عربستان سعودی درگير در يک جنگ بازنده . ماند چنان با عربستان سعودی و اسرائيل باقی ھم  امريکاکه  کرد، در حالی

 صدقه و کمک مالی از دالرماند که ميلياردھا  چنان به عنوان يک منفور بين المللی باقی در يمن است، و اسرائيل ھم

  .کند دريافت می امريکا

   

  امريکامذاکرات چين و 

 بيجينگ.  را حفظ کندامريکا است که اقتصاد چين را دست کم بگيرد و برتری جھانی ی با چين درگير مذاکراتامريکا

تر کند، اما   چين از فن آوری را بيشۀل بر استفادوتوافق کرده است که واردات خود را از واشنگتن افزايش دھد، و کنتر

در عوض، واشنگتن خواھان آن شده است که چين به نقش دولت در تأمين مالی .  ھيچ امتيازی ارائه نداده استامريکا

  .ھای ارتباطی خود پايان دھد رفته، ھوش مصنوعی و نوآوری فن آوری پيش

ت کاخ سفيد  کند تا از تعرفه ھای سخ نظر  رود که از محسنات ساختاری خود صرف به عبارت ديگر، از چين انتظار می 

  .شود، جلوگيری شود که به کاھش صادرات چين منجر می 

کند، و با اين حال، اثرات منفی بر کشاورزان   نسبت به چين با تھديد کار میترمپرژيم . ھيچ عمل متقابلی وجود ندارد 

 فروش که  ردهويژه بخش خه ، بامريکا خواھد داشت که وابسته به بازارھای چين ھستند؛ بر واردکنندگان امريکا

کنند؛ و مصرف کنندگانی که از قيمت ھای باال برای کاالھای خريده شده از چين ضرر  محصوالت چينی را وارد می

  .کنند می

ی التين و جاھای ديگر امريکافريقا، روسيه، اگزين در آسيا،  عالوه براين، چين ارتباطات خود را با بازارھای جای 

  .دھد گسترش می

 امريکاکه   افزايش يافت، در حالیدالر ميليارد ۴١٩ به امريکا، تعادل تجاری مثبت چين با )٢٠١٨(يرھای اخ در سال 

 را برای ضرر فروش به چين امريکامجبور شد يارانه ھای خود را افزايش دھد تا صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 

  .جبران کند

ری را تضمين کرده اند، اما در تحميل شکست مدل اقتصادی  امتيازات تجاامريکاپس از چند ماه مذاکرات، نمايندگان  

  .چين شکست خورده اند

در بخش . غيرممکن است» قرارداد بزرگ« ، احتمال يک ٢٠١٩که مذاکرات ادامه دارد، در اواسط سال  در حالی 

رات ييتغ«زمند خواھد قبول کند که موقعيت جھانی اش ضعيف شده است و نيا ست که واشنگتن نمی خاطر اينه مھمی ب

ست، و بدين معناست که وزارت خزانه داری در فن آوری، ارتقای کار و آموزش و پرورش امريکادر » ساختاری

کار، واشنگتن نياز   بايد روابط دوجانبه را با شرکای تجاری داشته باشد؛ و برای انجام اينامريکا. سرمايه گذاری نمايد

دن زيرساخت داخلی خود سرمايه گذاری کند؛ و مخارج فدرال را از مخارج روز کر  جھت بهدالردارد که ميلياردھا 

 با چين امريکاروابط ديپلماتيک .  اختصاص دھدًنظامی و جنگ به اولويت ھای داخلی و توافقات خارجی توليدی مجددا

  .براساس تھديدات و تعرفه ھا شکست خورده اند و مذاکرات اقتصادی رو به وخامت رفته است
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  عدم مذاکرات فرمولی برای شکست: امريکاوئال و ونر

ی التين، با امريکاھای دست نشانده ای را در  ، واشنگتن موفق شده است که رژيم)٢٠١٩-٢٠١۵(طی پنج سال گذشته 

در نتيجه، کاخ سفيد به استثنای کوبا و ونزوئال .  سياسی و فشار اقتصادی سر کار بگماردۀکودتاھای نظامی، مداخل

  .شده است… ديپلماتيک در منطقه   سياسی، اقتصادی، اجتماعی و ۀطرف يک» مذاکرات «موفق به

 منجر به آن شد که کوبا امريکا توافقات مذاکره شده با کوبا را بدون ھيچ امتيازی شکست؛ تھديدات ترمپپرزيدنت  

گری  ر کسب و کار گردشکه ب تر با اروپا، چين و روسيه و جاھای ديگر باشد، بدون آن جھت تضمين روابط بيش

  .تأثيری گذاشته باشد

 جھت امريکاتالش .  تبليغات سياسی و اقتصادی و جنگ اجتماعی خود را عليه ونزوئال افزايش داده استترمپرژيم  

  . معکوس داده استۀنتيج  ٢٠١٩ بروری تا ف٢٠٠٢ اپريلچندين کودتای آشکار از 

خود شده است، اما در مورد ونزوئال،  کره ای  فق به تحکيم ھژمونی نيمی التين موامريکا ۀ در بقيامريکاکه  درحالی 

  .تر مردم مواجه گشته است ھای ديپلماتيک و مقاومت بيش واشنگتن با شکست

 متوسط و زير متوسط خود ۀ منجر به کاھش شديد حضور حاميان طبقامريکاھای  ھای مداخله جويانه و تحريم سياست 

شده اند با » ملی گرا«تر   جھت تضمين حمايت ارتش ونزوئال، که بيشامريکاتبليغات . ه اندشده که به خارج فرار کرد

  .رو شده استه  فراری با شکست روب تعداد بسيار کمی

ً قطعا ھرگونه  توسط کاخ سفيد،» ی مرکزیامريکاقصاب «انتصاب اليوت آبرامز، جنايتکار محکوم شده، مشھور به  

  .چشم انداز توافق ديپلماتيک را تضعيف کرده است

 به امريکا. شود کاری و استخدام رھبران می  مانع تالش ھا جھت ھمامريکاتحريم رھبران سياسی و نظامی توسط  

طور گسترده ای در ه  و ب-ارد، خوان گايدو را منصوب کرده است که حمايت داخلی کمی د»فرمانروای موقت«عنوان 

  .شود به عنوان يک دست نشانده و دلقک امپرياليستی ديده می) کشور ونزوئال(داخل 

ی التين، واشنگتن را نسبت به شرايط مختلف در ونزوئال کور کرده است؛ امريکا در امريکا ۀھای بدون مذاکر موفقيت 

آموزش نظامی ناسيوناليستی حمايت سياسی را تحکيم کرده که که ساختار اصالحات اجتماعی و اقتصادی و  در حالی

  .است

ھای  تر اوضاع و شکست  جھت ورود به مذاکرات منجر به تضاد و قطبی شدن بيشامريکادر مورد ونزوئال، امتناع  

  . شده است٢٠١٩ بروری ف٢۴ تا ٢٣متعدد، از جمله شکست کودتای 

   

  دهسازش با ديپلماسی شکست خور: امريکاروسيه و 

اين . کرد» مذاکره«ًطورموفقيت آميزی تسليم و پايان اتحاد جماھير شوروی و متعاقبا غارت روسيه را ه واشنگتن ب

اجازه داد، که اکثر اروپای   به گسترش ناتو به مرز روسيه امريکا» مذاکرات«. قرن شد» مذاکره«موفقت آميزترين 

  .شد» قطبی جھان تک« در ايجاد يک امريکا ئیمنجر به خودستا اروپا و ناتو ترکيب کرد و ۀشرقی ھا را با اتحادي

 در امريکا) و جنگھای شکست خورده( منجر به راه اندازی جنگ ھای طوالنی مدت امريکاغرور بيش از حد  

  .، عراق، سومالی، سوريه و جاھای ديگر شداافغانستان، ليبي

، و منجر به آن شد که کرملين قدرت نظامی، اقتصادی و با انتخاب پرزيدنت پوتين، روسيه به روی پای خود ايستاد 

  .ژئوپوليتيک خود را بازسازی کند
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  . نظامی روسيه و تضعيف رشد اقتصادی مسکو واکنش نشان دادۀمحاصر» مذاکره«کاخ سفيد با تالش جھت 

 تصرف قدرت در  تسليم نشد، واشنگتن به تحريم ھای اقتصادی،امريکاکه روسيه در برابر ديکته ھای  ھنگامی 

  .متوسل شد) عراق و سوريه(اوکراين، آسيای مرکزی و خاورميانه 

ھای مورد  از اليگارشبرخی که  ويژه ھنگامیه کرد ديپلماتيک را به نفع ارعاب اقتصادی رد کرد، ب واشنگتن روی 

  . دستگير شدند يا با ثروت خود به انگليس و اسرائيل فرار کردندامريکاحمايت 

 نئوليبرال  يک اقتصاد– - داشت، خودداری کردکه ھنوز در روسيه وجود ئیھا  به رسميت شناختن فرصت ازامريکا 

 امريکاکرد مسالمت آميز مسکو نسبت به درگيری نظامی  طورعمده يک اقتصاد صادراتی مواد معدنی و رویه نخبه، ب

  ). م–ی عراق نوشته است جاه استاد پتراس، اشتباھا ايران را ب(، سومالی، يمن و عراق ادر ليبي

ھا به  تحريم. کاخ سفيد روسيه را به عنوان دشمنی که بايد تضعيف شود، توصيف کرد . نبود» مذاکرات« آغازگرامريکا 

موضع تھاجمی واشنگتن از جمله . عنوان سالحی جھت مقابله با تالش روسيه برای بازيافت جايگاه جھانی تبديل شد

لمان ا در ئیکه روسيه متحدانی در چين، و شرکا تن جھانی که چندقطبی شده است؛ و اينرسميت شناخ امتناع او از به

  .رفته و وفادار است چنين دارای نخبگان علمی پيش دارد، و دارای پايگاه ھای نظامی در سوريه؛ و ھم

 يک  -د سازگار شودھای جدي تواند با واقعيت کند، نمی  روسيه در دوران يلتسين کار میۀ که از منظر گذشتامريکا 

  .روسيه بازخيز که مايل به معامله و تضمين امتيازات متقابل است

بسياری از . رسميت شناختن متحدان بالقوه و امتيازات اقتصادی در مذاکرات باز با روسيه نشده  ب  موفق بهامريکا 

روسيه .  دارندامريکا اقتصاد به نفوذ اقتصاددانان نزديک به کرملين نئوليبرال ھستند، آماده اند و تمايل به بازکردن

ھای صادرات نفت خود را   سياستۀنھاد مذاکره دربار  در خاورميانه بود و پيشامريکا ۀبه تصديق نقش عمد مند ه عالق

  .ارائه داد

 ، روسيه را مجبور کرد که بهامريکاھای  تحريم.  از مذاکره جھت تقسيم قدرت خودداری نمودامريکااما در مقابل،  

 جھانی، روسيه را برای روابط با ونزوئال، کوبا، ايران، سوريه و ديگر ۀُ واشنگتن جھت سلطۀسوی چين برود؛ عالق

  .کشورھای مستقل ترغيب کرد

 پرھزينه و ديپلماسی ۀژيک دراز مدت را به مقابليقطبی واشنگتن، روابط بالقوه سودآور و سترات تک ھای  سياست 

  .شکست خورده تبديل کرد

   

  بن بست معامالت: امريکا اروپا و ۀتحاديا

ھای اخير به نمايش گذاشته  شماری در زمان  برای اروپا، تالشی موفقيت آميز بوده است، که در مواقع بیامريکاقلدری 

ھای اقتصادی عليه ايران  کند، که به تحريم لمان مذاکره میا توافقات با فرانسه، انگليس و ۀواشنگتن دربار. شده است

کند که با   اعمال میئی را عليه آن کارخانه ھای اروپائیھا گردد و تحريم کند، و برمی نشينی می مه دھد، اما سپس عقبخات

  .ھای خود اطاعت نکرده اند  توافق کرده اند، ولی از حکومتامريکا

عليه  ھا  ھديد به اعمال تحريمطور ناگھانی ته کند، واما بعد ب ھای تجاری مذاکره می  با اروپا در ارتباط با سياستامريکا 

  .کند صادرات حياتی خودرو آن می

ھا را به منظور افزايش ھزينه ھای  کند، اما بعد، کاخ سفيد آن  مسائل امنيتی ناتو مذاکره میۀاروپا با واشنگتن دربار 

  .کند نظامی تھديد می
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  .کند ا آن مانند يک شريک کوچک رفتار میژيک است، اما بي اروپا يک متحد ستراتۀکند که اتحادي  ادعا میامريکا

کند،  فروشد و نام دشمنان را اعالم می  اسلحه میامريکا: طرفه بوده است مذاکرات بين دوطرف يک مشارکت يک 

 در سوريه، امريکاھای  شود و جھت جنگيدن در جنگ کند، اما تسليم می کند، مخالفت می که اروپا مشاجره می درحالی

  .کند  و جاھای ديگر نيروی نظامی اعزام میا، ليبيافغانستان، عراق

لمان مباحثه و ا. دھد  اروپا را افزايش میۀکند، قيمت واردات نفت و گاز اتحادي ھا عليه روسيه را ديکته می  تحريمامريکا 

ِکند، سرفه و من من می  میمذاکره ِ   .ورزد  اجتناب میامريکااوامر  کند و از رد کامل  ُ

» امريکااول « اروپا با دستور کار ۀکند، اگر اتحادي  که ادعا میئی اروپا را محصور کرده است تا جا پيوستهامريکا 

  . از ناتو کنار بکشدامريکاشود که  کاخ سفيد موافقت نکند، باعث می 

   .اردکند و انتظار موافقت د  تھديد می-کند ھا را ديگر مذاکره نمی رغم يک اتحاد درازمدت، کاخ سفيد سياست علی 

که واشنگتن مخالفت خود را با  نھادی، درحالی ھای پيش  اروپا و طرحۀبرداری اتحادي  تاريخی فرمانۀرغم سابق علی

که  درحالی.  اروپا نيستۀ روابط تجاری اتحاديۀ برای مذاکره دربارئیروسيه، چين و ايران تشديد کرده است، ديگر جا

ه چنين با او رفتار شود، زيرا ب دھد که اين  درنظر بگيرد، اما اجازه نمیعنوان يک متحده  را بامريکاست  اروپا ممکن

  .عنوان يک دشمن تجاری درنظر گرفته شده است

   

  نتيجه گيری

چف در  اين مورد پساجنگ اروپا، پساگورب.واشنگتن موفق به تضمين توافقات غيرمتقابل با کشورھای ضعيف شده است

  .ی التين بوداستامريکا کنونی ۀشدھای استعمار روسيه و در ميان رژيم

درمقابل، تکذيب توافقات متقابل واشنگتن با روسيه، چين، ايران، کوبا و ونزوئال يک سياست شکست خورده بوده  

 با چين منجر به ازدست دادن بازارھا شده است و به چين اجازه داد که توافقات جھانی را از امريکاجنگ تجاری . است

  .ی زيرساخت جاده و کمربند خود دنبال کنددالريم و ميليارد طريق پروژه ھای عظ

  . شده استبيجينگبين کرملين و   نسبت به روسيه منجر به افزايش روابط امريکا ۀطرف  يکۀھای خصمان سياست 

ھای نئوليبرال روسيه از دست  ھا را جھت کار کردن با اليگارش منظور تضعيف پرزيدنت پوتين، فرصته واشنگتن ب 

 را در صورت لغو وريا کۀاند شبه جزير  شمالی نشد، تا بتووريایواشنگتن موفق به روابط متقابل مذاکره با ک. اده استد

  .کند و در را برای بازسازی سرمايه داری باز کند» ئیی زدائھسته «ھای اقتصادی،  تحريم

   که توافقات ان شده است؛ در حالیس طرفه و تسليم منجر به شکست ھای يک  در گرفتن امتياز يکامريکااصرار  

  .ھای سياسی درازمدت شود رفت ھای بازار و پيش افزايش فرصتبه تواند منجر  مذاکره شده می

  .گذاران برتر و مذاکره کنندگان او موفق به تضمين ھيچ توافقی نشده اند  و سياستترمپ پرزيدنت  

تر نسبت   و خواھان تھديدات نظامی بيش–و و فتنه جو است ج  جنگ تر چنان بيھوده و حتی بيش  دموکراتيک ھمۀکنگر 

  . شمالی، ايران و ونزوئال شده استوريایتر با ک ھای تجاری با چين و مذاکرات کم به روسيه، گسترش جنگ

  . تبديل شده استامريکاطرفه به عالمت مخصوص سياست خارجی  در يک کالم، مذاکرات ناموفق و ديپلماسی يک 

   

  :سنده نويۀدربار

  .جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(جيمز پتراس، استاد بارتل 
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