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Abstract
One of the most complex and sensitive relationships in the 
international system over the past decades has been Iran-US 
relations. An examination of the policies of various US governments 
shows that the conflict pattern of that country towards Iran has 
continued in different governments and no change has been made 
in its behavior pattern. With the departure of Bush and the coming 
to power of Obama, with the slogan of change, there was a 
perception that he would present a new strategy and policy towards 
Iran. With Obama’s entry into the White House, the White House’s 
political literature changed, but such changes did not have much 
effect on US policy toward Iran. At the same time, the techniques 
of US political and diplomatic behavior toward Iran changed. This 
means that although there have been changes in the literature and 
techniques of Obama’s US diplomatic behavior toward Iran, this 
has only created grounds for rebuilding diplomatic relations in 
limited areas. In this regard, Obama’s strategy for changing Iran 
has been based on patterns and processes of persuasion through 
options such as persuasion and seduction. With Trump in office, 
the situation will change somewhat. In the view of the Trump 
administration, Iran is an unreliable partner for participation in 
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international politics, so despite its declarative positions, it has 
not been able to prepare enough to play a role in Middle East 
security. In other words, Iran’s hegemonic role does not have an 
approach that is in line with international politics, and instead of 
being in line with it, it is the opposite. On the other hand, the 
same strategists believe that Obama’s negligence in thwarting 
Iran’s strategies has caused Iran to continue to threaten its national 
interests. In this regard, Iran’s organized actions in missile tests 
as well as Iran’s interventionist behavior aimed at destabilizing 
the region are among the threatening actions of Iran that Western 
officials, especially US Republicans, have warned of the dangers. 
The main feature of Trump’s foreign policy toward Iran Trump 
was unilateralism, confrontation, the escalation of sanctions, and 
the campaign for maximum pressure. There is also a return to 
Borjam at the heart of Biden’s foreign policy, which is pursued 
by strengthening and expanding its provisions and extending it 
in later stages, as well as extending it to Iran’s missile program 
and regional influence. Biden’s foreign policy towards the Islamic 
Republic of Iran revolves around Borjami’s policy. Statements 
and statements by Biden and his foreign policy team suggest that 
Biden’s possible US policy toward the Iranian nuclear challenge 
will be a reciprocal return to the UN Security Council. This is the 
policy that Biden promised before the election. In an interview 
with Thomas Friedman, he also expressed his commitment to 
this policy. The main purpose of this study is to examine and 
compare the foreign policy strategy of the Obama, Trump, and 
Biden administrations toward the Islamic Republic of Iran. So the 
main question is: What patterns has Obama, Trump, and Biden’s 
strategy towards Iran focused on? Findings show that the issue 
of Iran in US foreign policy is subject to a grand agenda that is 
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explained transnationally by US institutional structures and the 
pattern of US conflict behavior towards Iran is one of the main 
and main priorities in US foreign policy. Has become. Evidence 
shows that the two countries, on the one hand, need mutual security 
cooperation in critical areas, on the other hand, have ideological 
contradictions, and each is trying to re-establish its legitimacy in 
the process of future strategic rivalries. In other words, the pattern 
of Iran-US behavior not only reflects signs of cooperation but 
in parallel with such cooperation, manifestations of conflict and 
disagreement can also be observed. That is why Iran-US relations 
must be analyzed in the context of asymmetric cooperation (while 
maintaining red lines and orbiting revolutionary discourse). The 
present study has used the method of “analytical and descriptive 
and using library resources” and the theoretical model of 
neoliberalism and neorealism.
Keywords: multilateralism, unilateralism, persuasion, encouragement, 
seduction
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چکیده 
یکــی از پیچیده تریــن و حســاس ترین روابــط در دهه هــای گذشــته در نظــام بین الملــل، 

ــکا نشــان  ــوده اســت. بررســی سیاســت دولت هــای مختلــف آمری ــکا ب ــران و آمری ــط ای رواب

می دهــد، الگــوی رفتــاری تعارضــی آن کشــور در قبــال ایــران در دولت هــای مختلــف 

ــوش و  ــن ب ــا رفت ــت. ب ــه اس ــورت نگرفت ــاری آن ص ــوی رفت ــی در الگ ــته و تعدیل ــه داش ادام

ــرد و  ــه وجــود آمــد کــه او راهب ــن تصــور ب ــر، ای ــا شــعار تغیی ــا آن هــم ب روی کارآمــدن اوبام

ــا  ــت. الگــوی به کارگرفته شــدۀ اوبام ــران در پیــش خواهــد گرف ــال ای ــدی در قب سیاســت جدی

ــوده  ــا گزینه هــای چندجانبه گرایــی، تعامــل، ترغیــب و اغــوا ب ــران متقاعدســازی ب ــال ای در قب

اســت. امــا رونــد تحــوالت در 8 ســال زمامداریــش منجــر بــه تالش هــای زیــادی در راســتای 

ــا  ــو ب ــن الگ ــد. ای ــه ای ش ــادی و منطق ــی، اقتص ــای سیاس ــران در عرصه ه ــازی ای محدودس

ــش  ــل، افزای ــی، تقاب ــد و یک جانبه گرای ــال ش ــد دنب ــای جدی ــا رویکرده ــپ ب ــروزی ترام پی

ــون  ــر سیاســت خارجــی ترامــپ حکمفرمــا شــد. در کان تحریــم و کارزار فشــار حداکثــری ب

سیاســت خارجــی بایــدن نیــز بازگشــت بــه برجــام وجــود دارد کــه ایــن مســئله بــا تقویــت و 

توســعۀ مفــاد و طوالنی ترکــردن آن در مراحــل بعــدی و همچنیــن تســری آن بــه برنامــۀ موشــکی 

1. htajik@ihu.ac.ir
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ــۀ  ــی و مقایس ــه بررس ــن مقال ــی در ای ــدف اصل ــود. ه ــال می ش ــران دنب ــه ای ای ــوذ منطق و نف

راهبــرد سیاســت خارجــی دولــت اوبامــا، ترامــپ و بایــدن در قبــال جمهــوری اســالمی ایــران 

ــر  ــران ب ــال ای ــدن در قب ــپ و بای ــا، ترام ــرد اوبام ــه راهب ــت ک ــن اس ــی ای ــئلۀ اصل ــت. مس اس

ــران در  ــئلۀ ای ــد مس ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــت؟ یافته ه ــته اس ــز داش ــی تمرک ــه الگوهای چ

سیاســت خارجــی آمریــکا، تابــع دســتورکار کالنــی اســت کــه فرادولتــی و توســط ســاختار های 

ــه  ــران ب ــال ای ــکا در قب ــی آمری ــاری تعارض ــوی رفت ــت. الگ ــده اس ــن ش ــکا تبیی ــادی آمری نه

یکــی از اولویت  هــای ثابــت و اصلــی در سیاســت خارجــی آمریــکا تبدیــل شــده اســت. در 

ــره  ــی به ــم و نوواقع گرای ــری نولیبرالیس ــوی نظ ــی و الگ ــش از روش تحلیلی توصیف ــن پژوه ای

ــم. ــردآوری کرده ای ــه ای گ ــع کتابخان ــتفاده از مناب ــا اس ــا را ب ــم. داده ه گرفته ای

کلیدواژه ها: اغوا، ترغیب، چندجانبه گرایی، متقاعدسازی، یک جانبه گرایی. 

1. مقدمه
ــا  ــران از شــروع انقــالب اســالمی تاکنــون ب ــه ای ــوع تفکــر راهبــردی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ب ن

نشــانه هایی از چالــش، مقابلــه و افزایــش بحــران و ســردرگمی همــراه بــوده اســت. پیشــتازی آمریکا 

در تقویــت دیالکتیــک منازعــات خاورمیانــه بــا هــدف محدودســازی ایــران و کاهــش نقــش امنیتی 

ــد.  ــاری خــود دالیلــی می آوردن ــه اجرایی ســازی الگوهــای رفت ــرای توجی آن اجرایــی می شــود و ب

ــی و  ــای افراط ــران از گروه ه ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــد ک ــاد دارن ــان اعتق ــت، آن ــگاه نخس در ن

ــی  ــد مخاطرات ــا می توان ــن حمایت ه ــن ای ــد. بنابرای ــت می کن ــه حمای ــونت گرا در خاورمیان خش

بــرای خواســته های آمریــکا در خاورمیانــه ایجــاد کنــد. از ایــن رو، آنــان می کوشــند الگوهــای رفتــار 

ــن  ــل بنیادی ــل و آن را عام ــه ای تحلی ــم منطق ــانه هایی از رادیکالیس ــر نش ــی ب ــران را مبتن ــی ای امنیت

 .)Mottagi, 2009: 155( بســیاری از تضادهــای شــکل گرفتــه بیــان کننــد

ــی  ــر یك جانبه گرای ــاس تفک ــر اس ــه ب ــکا ک ــی آمری ــت مل ــت امنی ــواهد رهیاف ــر ش بناب

ــۀ  ــد در عرص ــان داد نمی توان ــه کاران نش ــت نومحافظ ــال دورۀ حاکمی ــد، 8 س ــزی ش طرح ری

بین الملــل در طوالنی مــدت موفــق باشــد و جهــان آن را نمی پذیــرد. بــه ایــن دلیــل دموکرات ها 

سیاســت خارجــی خود را بازگشــت بــه دوران چندجانبه گرایی دوران کلینتــون پایه ریزی کردند. 

ــت  ــد. رهیاف ــا ش ــوی اوبام ــد از س ــی جدی ــم رهیافت ــن و تنظی ــه تدوی ــر ب ــوع منج ــن موض ای

ــاط،  ــن ارتب ــت )Nourozi, 2008: 107(. در ای ــی داش ــلبی و ایجاب ــای س ــا محوره اوبام

دوری از یك جانبه گرایــی، دوری از جنــگ پیشــگیرانه و دوری از اتــکا بــه دخالــت نیروهــای 
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کیــد بــر اقتصــاد و ظرفیت ســازی های  نظامــی محورهــای ســلبی و چندجانبه گرایــی، تأ

نویــن منطقــه ای محورهــای ایجابــی سیاســت خارجــی دولــت اوبامــا محســوب می شــوند. 

ــای  ــر فراینده ــت تأثی ــا تح ــکا در دوران اوبام ــی آمری ــت خارج ــی، سیاس ــت کل در برداش

محدودکننــدة عملیــات پیش دســتانه قــرار گرفــت. او کوشــید الگــوی رفتــار راهبــردی آمریــکا 

ــی  ــن یك جانبه گرای ــه ای را جایگزی ــی منطق ــی از چندجانبه گرای ــد و جلوه های ــر ده را تغیی
کنــد و جنــگ پیشدســتانه را از رفتــار راهبــردی آمریــکا خــارج کنــد. همچنیــن اوبامــا از زمان 

به قدرت رســیدن، در پــی آن بــود تــا حوزه هــای چالشــگری خــود را بــا کشــورهایی هماننــد 

روســیه کاهــش دهــد، ســطح ارتباطــات آمریــکا بــا اروپــا را ارتقــا دهــد و چندجانبه گرایــی 

در روابــط بین الملــل را پیگیــری کنــد. ســرانجام روابــط خــود بــا کشــورهای جهــان اســالم 

را بازســازی کنــد. ایــن موضــوع بــرای آمریکا و به ویــژه برای دیپلماســی آمریکایــی، جلوه هایی 
.)Vaezi. 2012: 87( از قــدرت نــرم را فراهــم کــرده اســت

بــا روی کارآمــدن اوبامــا و قرارگرفتــن شــعار تغییــر در دســتور کار او، ایــن برداشــت 

به وجــود آمــد کــه او سیاســت جدیــدی در قبــال ایــران پیــش خواهــد گرفــت. زیــرا در ابتــدای 

ــوروز  ــد ن ــبت عی ــه مناس ــک ب ــام تبری ــال پی ــد ارس ــی مانن ــا اقدامات ــود ب ــت جمهوری خ ریاس

ــرداد  ــای 28 م ــکا در کودت ــای آمری ــل دخالت ه ــران به دلی ــت ای ــی از مل ــان و عذرخواه ایرانی

1332 و ســرنگونی دولــت مصــدق کــه بــرای اولیــن بــار از ســوی یــک مقــام عالی رتبــۀ آمریــکا 

ــا  ــد ت ــکا برآم ــران و آمری ــان ای ــود می ــای موج ــش تنش ه ــرای کاه ــالش ب ــد، در ت ــام می ش انج

زمینــۀ مذاکــره بــا ایــران فراهــم شــود. امــا رونــد تحــوالت در دورۀ 8 ســاله ریاســت جمهــوری 

ــه پایــان نرســید، بلکــه منجــر  ــه تنهــا تنش هــای بیــن ایــران و آمریــکا ب اوبامــا نشــان داد کــه ن

بــه کاربســت تحریم هــای شــدیدتری علیــه ایــران شــد و تالش هــای زیــادی در راســتای 

ــت  ــا فعالی ــد. اوبام ــه ای ش ــادی و منطق ــی، اقتص ــای سیاس ــران در عرصه ه ــازی ای محدودس

.)Abdol motalleb, 2013: 127( ــرار داد ــران ق ــازی ای ــۀ محدودس ــران را بهان ــته ای ای هس

ــه کار او در کاخ  ــروع ب ــا ش ــت. ب ــفید راه یاف ــه کاخ س ــپ ب ــد ترام ــا، دونال ــد از اوبام  بع

ســفید، سیاســت خارجــی آمریــکای دوران او، رویکــرد جدیــدی را در قبــال ایــران شــروع کرد. 

ترامــپ ابتــدا کوشــید بــا نزدیک کــردن آمریــکا بــه محافــل دنیــای عــرب و همگرایــی بیشــتر 

ــه  ــن سیاســت همان گون ــد. ای ــی کن ــران اجرای ــال ای ــدی را در قب ــو، سیاســت جدی ــل آوی ــا ت ب

کــه انتظــار می رفــت بــا هم افزایــی بــا محافــل عربــی و تــل آویــو در قبــال ایــران آغــاز شــد. 

ــی،  ــون: یک جانبه گرای ــانه هایی چ ــر نش ــی ب ــران مبتن ــال ای ــپ در قب ــد ترام ــت جدی سیاس
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ــا هــدف  ــه تعامــل و مذاکــره ب ــل ب ــی تمای ــری و حت ــم و فشــار حداکث ــل، تصاعــد تحری تقاب

تغییــر رفتــار ایــران بــوده اســت. ترامــپ الگــوی سیاســت تعامــل و تقابــل را هم زمــان در قبــال 

ایــران اجرایــی کــرده بــود. ایــن سیاســت بــا هــدف مهــار و انــزوای ایــران اجــرا می شــد. جــو 

ــر ایــن باورنــد کــه کارزار فشــار حداکثــری ترامــپ  بایــدن و تیــم سیاســت خارجــی او نیــز ب

علیــه جمهــوری اســالمی ایــران در دســتیابی بــه اهــداف خــود ناموفــق بــوده اســت. از ایــن رو، 

ــرد  ــرا ک ــن و اج ــی تدوی ــت نوین ــد سیاس ــت خورده بای ــرد شکس ــن راهب ــی از ای ــرای رهای ب

کــه اهــداف و منافــع راهبــردی آمریــکا را تأمیــن کنــد. در کانــون سیاســت ایــران بایــدن نیــز 

موضــوع هســته ای قــرار دارد؛ به گونــه ای کــه بایــدن قبــل و بعــد از انتخابــات نشــان داده اســت 

کــه دولتــش در صــورت بازگشــت ایــران بــه برجــام، بــه ایــن توافــق بــاز خواهــد گشــت.

بــا وجــود همــۀ پژوهش هایــی کــه در حــوزۀ سیاســت خارجــی آمریــکا در قبــال ایــران از 

ســوی پژوهشــگران سیاســت خارجــی مرتبــط بــا ایــاالت متحــده و ایــران انجــام شــده اســت، 

جــای پژوهشــی خالــی اســت کــه راهبــرد دولــت اوبامــا، ترامــپ و بایــدن در قبــال ایــران را بــه 

ــا،  ــت اوبام ــرد دول ــن پژوهــش می کوشــیم راهب ــن رو در ای ــد. از ای روش تطبیقــی بررســی کن

ــال پاســخ  ــن پژوهــش به دنب ــم. در ای ــران را بررســی تطبیقــی کنی ــال ای ــدن در قب ترامــپ و بای

ایــن پرســش هســتیم کــه راهبــرد اوبامــا، ترامــپ و بایــدن در قبــال ایــران بــر چــه الگوهایــی 

تمرکــز داشــته اســت؟ روش گــردآوری داده هــا کتابخانــه ای و جســت وجوی اینترنتــی اســت. 

ــم. ــره برده ای ــی به ــم و نوواقع گرای ــۀ نولیبرالیس ــش از نظری ــن پژوه در ای

2. پیشینۀ پژوهش
ســیمبر )1389( در مقالــۀ »سیاســت خارجــی آمریــکا و تحریم هــای جدیــد علیــه جمهــوری 

ــه  ــکا ب ــی آمری ــت خارج ــر در سیاس ــعار تغیی ــا ش ــه ب ــا ک ــد اوبام ــران« می نویس ــالمی ای اس

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــورد جمه ــت در م ــه می خواس ــت آنچ ــل نتوانس ــید، در عم ــدرت رس ق

ــران  ــه ای ــر اساســی نســبت ب ــکا دچــار تغیی ــی، سیاســت خارجــی آمری ــه بیان ــد. ب عملــی کن

نشــد و دولــت اوبامــا همــان سیاســت های گذشــتۀ بــوش و کلینتــون مبنــی بر کاربســت فشــار، 

تهدیــد نظامــی و تحریــم علیــه ایــران را دنبــال کــرد. ســیمبر در پــی آن اســت کــه چــه عواملــی 

ــد و  ــر بوده ان ــکا مؤث ــی آمری ــت خارج ــران در سیاس ــم ای ــتمرار تحری ــکل گیری و اس در ش

واکنــش ایــن تصمیم گیــری در سیاســت خارجــی متقابــل ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و جمهــوری 

ــتقالل از  ــران دارای اس ــی ای ــت خارج ــگاه او سیاس ــت؟ از ن ــوده اس ــه ب ــران چ ــالمی ای اس
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محرک هــای خارجــی بــوده و بیشــتر مبتنــی بــر پویایی هــای داخلــی خــود اســت. البتــه ایــن 

بــه معنــای انــکار ایــن واقعیــت نیســت کــه عوامــل روان شــناختی یــا محیطــی نیــز می تواننــد 

بــر سیاســت خارجــی ایــران مؤثــر باشــند.

ــی  ــی مبتن ــه  وجه ــی س ــت خارج ــۀ »سیاس ــری )1399( در مقال ــژاد و بصی ــدی ن احم

ــد کــه منطــق  ــران« معتقدن ــال جمهــوری اســالمی ای ــد ترامــپ در قب ــر خصم بودگــی دونال ب

ــش  ــروزی انقــالب اســالمی کم  وبی ــران بعــد از پی ــه ای ــکا نســبت ب ــر رویکــرد آمری حاکــم ب

ــاری از  ــق رفت ــن منط ــپ ای ــیدن ترام ــدرت رس ــه ق ــا ب ــا ب ــت، ام ــوده اس ــر ب پیش  بینی نا پذی

ســوی آمریــکا به شــدت پیش  بینی  ناپذیــر شــده اســت. فهــم درســت ایــن رویکــرد جدیــد کــه 

می تــوان آن را به نوعــی گرایــش بــه جنــگ ســرد علیــه ایــران از ســوی ترامــپ دانســت، نیازمنــد 

نگــرش بــه آن از دیــد تعامــل بیــن هویــت و سیاســت اســت. بــه ایــن معنــا کــه غیریت  ســازی 

از ایــران به عنــوان دشــمن هویتــی آمریــکا زمینــۀ  نگــرش بیشــترین حــد خصم  بودگــی ترامــپ 

نســبت بــه ایــران را بــه وجــود آورده اســت. از نظــر آن هــا نگــرش سیاســت خارجــی ترامــپ 

ــر راهبــرد ســه   ــر از عامــل هویتــی در قالــب تهدیــد هستی  شــناختی و مبتنــی ب ــه ایــران متأث ب

ــت. ــکار اس ــدی و ان ــازی، مقوله  بن ــامل غیریت  س ــی ش وجه

ــال  ــدن در قب ــی بای ــت خارج ــۀ »سیاس ــادی )1399( در مقال ــی فیروزآب ــر و دهقان رادف

ــی از  ــات، یک ــد از انتخاب ــل و بع ــدن، قب ــو بای ــد ج ــران« می گوین ــالمی ای ــوری اس جمه

اولویت  هــای سیاســت خارجــی خــود را تدویــن و پیگیــری سیاســت نویــن آمریــکا در قبــال 

ایــران اعــالم کــرده اســت. در کانــون »سیاســت ایــراِن« بایــدن نیــز بازگشــت بــه برجــام قــرار 

دارد. بــا ایــن حــال، در مــورد چیســتی و چگونگــی ایــن سیاســت و بازگشــت آمریــکا بــه برجام 

ــی  ــدن »بین  الملل گرای ــی بای ــت خارج ــان سیاس ــا گفتم ــر آن ه ــود دارد. از نظ ــی وج ابهامات

لیبــرال« اســت. سیاســت هســته ای بایــدن نیــز بــر پایــۀ پیونــد موضوعــی و مرحلــه ای مبنــی بــر 

ــاد و طوالنی ترکــردن زمــان آن در  ــه برجــام در گام نخســت، تقویــت و توســعۀ مف بازگشــت ب

ــه برنامــۀ موشــکی و نفــوذ منطقــه ای ایــران در گام ســوم اســت. گام دوم و تســری آن ب

ــکا  ــی آمری ــت خارج ــورد سیاس ــا در م ــتر پژوهش ه ــا، بیش ــن مقاله ه ــه ای ــه ب ــا توج ب

ــرای  ــت، ب ــوده اس ــی ب ــوردی و مصداق ــورت م ــران به ص ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــبت ب نس

نمونــه، دوران ریاســت جمهــوری بــوش. حــال آنکــه در ایــن مقالــه می خواهیــم بــا توصیــف 

رونــد حاکــم بــر سیاســت خارجــی ســه رئیس جمهــور اخیــر آمریــکا، ضمــن تشــریح راهبــرد 

آنــان در قبــال جمهــوری اســالمی ایــران، تفاوتهــا و ظرافتهــای هــر یــک از آنــان را به صــورت 
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جــدا و متمایــز بررســی کنیــم.

3. چارچوب نظری
ــت  ــم اس ــم لیبرالیس ــای مه ــی و از گرایش ه ــان اصل ــای جری ــی از نظریه ه ــم یک نولیبرالیس

ــا در  ــم دولت ه ــش مه ــر نق ــد ب کی ــن تأ ــه ضم ــن نظری )Moshirzadeh, 2010: 187(. ای

ــر دارد.  ــا نظ ــوی دولت ه ــط فراس ــه رواب ــت ب ــح و امنی ــراری صل ــی و برق ــۀ بین الملل عرص

نولیبرالیســم از اندیشــه های ایمانوئــل کانــت بــرای تشــکیل حکومــت جهانــی و آرمان گرایــی 

ــا تعمیــق وابســتگی متقابــل میــان کشــورها، گســترش  اوایــل قــرن بیســتم نشــأت گرفــت و ب

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــش م ــی بیش ازپی ــای بین الملل ــازمان ها و رژیم ه ــا و س نهاده

از دیــدگاه نولیبرالیســم آنارشــی موجــود در ســاختار نظــام بین الملــل، بــه معنــای هرج و مــرج 

ــری  ــان تصمیم گی ــد می ــت. بای ــن اس ــکاری در آن ممک ــر هم ــی ب ــات مبتن ــت و ترتیب نیس

مســتقل کــه ویژگــی سیاســت بین الملــل آنارشــیک اســت و تصمیم گیــری مشــترک کــه مبنــای 

ــۀ  ــد عرص ــی می گوی ــد واقع گرای ــم همانن ــویم. نولیبرالیس ــل ش ــک قائ ــت، تفکی رژیم هاس

ــر  ــه خط ــل را ب ــی و بین المل ــت مل ــی امنی ــن فضای ــت و چنی ــی اس ــۀ آنارش ــل عرص بین المل

می انــدازد، امــا بــرای حفــظ امنیــت و حفــظ صلــح بایــد رفتــار دولت هــا مهــار شــود و ایــن 

ــی،  ــل، تعامل گرای ــوق بین المل ــی، حق ــرا، نهادگرای ــای چند جانبه گ ــاد رویکرده ــا ایج کار ب

ســازمان ها و رژیم هایــی بین المللــی میســر اســت.

ــدد  ــع متع ــدۀ مناف ــای دارن ــد دولت ه ــه می توانن ــا چگون ــه نهاده ــت ک ــن اس ــش ای  پرس

ــد  ــق می یاب ــورت تحق ــه دو ص ــذاری ب ــن تأثیرگ ــد؟ ای ــرار دهن ــر ق ــت تأثی ــوع را تح و متن

گروه هــا،  افــراد،  میــان  پیوندهــا  و  روابــط  نخســت   :)Moshirzadeh, 2011: 187(

مؤسســه ها و شــرکت های فنــی و تخصصــی غیردولتــی هــر روز در حــال گســترده تر و 

عمیق ترشــدن هســتند و نقششــان در عرصــۀ بین المللــی به شــکل فزاینــده ای در حــال 

ــا  ــای دولت ه ــادالت در ورای مرزه ــا و مب ــا، ائتالف ه ــا تماس ه ــر آن ه ــت. از نظ ــش اس افزای

صــورت می گیــرد. دولت هــا کــه ارکان سیاســت گذاری خارجــی اصلــی حکومت هــا 

کنترلــی بــر آن هــا ندارنــد )Moshirzadeh, 2010: 187(. دوم ســازمان ها، نهادهــا، 

حقــوق بین الملــل و رژیم هــای بین المللــی فراتــر از اراده و منافــع صــرف دولت هــا در 

ــار دولت هــا، آن هــا  ــی در رفت ــه انتخــاب عقالن ــا توجــه ب ــد. ب عرصــۀ بین المللــی نقــش دارن

می خواهنــد بــا همــکاری بــه منافعشــان دســت یابنــد. ایــن منافــع به دلیــل نقشــی کــه نهادهــا 
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ــن  ــود. ای ــن می ش ــر تأمی ــا بهت ــا آن ه ــکاری ب ــیلۀ هم ــد، به وس ــی دارن ــای بین الملل و رژیم ه

ــا ایجــاد قواعــد و هنجارهــای عــام، ارائــۀ اطالعــات الزم بــه کشــورهای مختلــف،  نهادهــا ب

ــرانجام در  ــی و س ــۀ بین الملل ــدد عرص ــران متع ــان بازیگ ــو می ــۀ گفت وگ ــردن زمین فراهم ک

ــط دولت هــا و حــل معمــای  ــه شفاف ســازی رواب ــۀ پیشــرفته ایجــاد ســاختار واحــد، ب مرحل

امنیــت در عرصــۀ بین المللــی کمــک می کننــد کــه عنصــری مؤثــر در ناامنــی بین المللــی بــه 

.)Moshirzadeh, 2010: 187( شــمار مــی رود

ــت  ــی، سرش ــت. نوواقع گرای ــل اس ــای بین المل ــای نظریه ه ــر جریان ه ــی از دیگ نوواقع گرای

ــی در  ــی، آنارش ــداران نوواقع گرای ــگاه طرف ــد. در ن ــود می دان ــگاه خ ــی را چرخش ــام بین الملل نظ

ــا اســت کــه هــر یــک از اعضــای تشــکیل دهندۀ نظــام، مســئول  ــه ایــن معن نظــام بین الملــل ب

امنیــت خودشــان هســتند و هــر دولتــی آزاد اســت تــا هرطــور کــه مناســب تر می دانــد اهــداف 

 بــا یکدیگر هم ســو 
ً
داخلــی و خارجــی خــود را دنبــال کنــد. امــا اهــداف و منافــع دولت هــا لزومــا

نیســتند. تعــارض در منافــع بــه تعــارض در اقدامــات منجــر می شــود. ایــن تعارض هــا ممکــن 

ــی  ــع امنیت ــۀ اســتفاده از زور برســند. هــرگاه مناف ــه مرحل ــا ب ــا مصالحــه حــل شــوند ی اســت ب

ــا منافــع غیرامنیتــی قــرار گیــرد، منافــع ملــی  قدرت هــای بــزرگ در هــر ســطحی در تعــارض ب

ــا  ــن دولت ه ــت دارد )Meraji and Dehshiri, 2020: 104(. بنابرای ــواره اولوی ــی هم امنیت

ــا زور پاســخ  ــا زور را ب ــد پیوســته آمــاده باشــند ت ــرای اینکــه از امنیــت برخــوردار باشــند، بای ب

ــان  ــه هم ــی را ب ــی بین الملل ــام آنارش ــگ، نظ ــوع جن ــگی وق ــکان همیش ــا و ام ــد. جنگ ه گوین

ــد. ــه همــه می خوان ــز جنــگ همــه علی وضعــی می رســاند کــه هاب

ــه  ــل ب ــام بین المل ــت نظ ــه سرش ــده دارد ک ــی عقی ــی نوواقع گرای ــیر تهاجم ــت و تفس  روای

ــه رقابــت بین المللــی  تهاجــم و منازعــه منجــر می شــود. امنیــت کاالی کمیابــی اســت کــه ب

میــان کشــورها دامــن می زنــد و جنــگ را محتمل تــر می کنــد.  امنیــت در  و معمــای 

ــع  ــه به طب ــد ک ــش می گیرن ــی در پی ــای تهاجم ــود راهبرده ــت خ ــن امنی ــرای تأمی ــورها ب کش

واکنــش دیگــر کشــورها را در پــی دارد و بــه تشــدید ناامنــی و معمــای امنیــت کمــک 

ــل،  ــای تعام ــل به ج ــاد، تقاب ــای نه ــاختار به ج ــای س ــر مقوله ه ــی ب ــد. در نوواقع گرای می کن

و  رژیم هــا  به جــای  آمــره  داخلــی  قواعــد  و  چندجانبه گرایــی  به جــای  یک جانبه گرایــی 

ــار  ــدۀ رفت ــرایط محدودکنن ــاختار ش ــه س ــی ک ــا جای ــود. ت ــد می ش کی ــل تأ ــوق بین المل حق

ــد غیرمســتقیمی کــه  ــه وجــود مــی آورد. فراین ــار دولت هــا محدودیــت ب اســت. یعنــی در رفت

ســاختار بــا آن کار می کنــد یــا ســازوکاری کــه بــا آن بــه رفتارهــای خاصــی منجــر می شــود، 
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دو وجهــی اســت و بــا جامعه پذیــری کنشــگران و رقابــت میــان آن هــا عمــل می کنــد. 

بنابرایــن ســاختار مســتقل از ویژگی هــای واحدهــا و تعامــالت میــان آن هــا رفتارشــان را تعییــن 

.)Moshirzadeh, 2011: 195( می کنــد 

ــکاری  ــکان هم ــل ام ــیک بین المل ــام آنارش ــی، در نظ ــر  نوواقع گرای ــتدالل و نظ ــر اس  بناب

ــی  ــکاری و همگرای ــت از هم ــن اس ــا ممک ــه دولت ه ــود اینک ــا وج ــت. ب ــدود اس ــیار مح بس

ســود اقتصــادی ببرنــد، آوردۀ اقتصــادی تحــت تأثیــر منافــع سیاســی قــرار می گیــرد. دولت هــا 

همــواره از چگونگــی توزیــع آوردۀ ناشــی از همــکاری نگراننــد و از آن می ترســند کــه دیگــران 

ــا  ــا وجــود آنکــه ممکــن اســت ســود ی ــن ب ــد. بنابرای بیشــتر از آن هــا از همــکاری ســود ببرن

ــرای آن هــا آنچــه اهمیــت بیشــتری دارد،  ــاد باشــد، ب دســتاورد مطلــق ناشــی از همــکاری زی

دســتاورد نســبی اســت کــه اگــر بــه زیــان آن هــا باشــد، مانــع همــکاری یــا تــداوم آن خواهــد 

ــزان همــکاری و حوزه هــای آن محدودیــت ایجــاد  ــن آنارشــی اســت کــه در می شــد. پــس ای

ــم  ــۀ نولیبرالیس ــم، نظری ــه گفتی ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد )Moshirzadeh, 2011: 199(. ب می کن

الگــوی دولــت اوبامــا، نظریــۀ نوواقع گرایــی الگــوی دولــت ترامــپ و نظریــۀ بین الملل گرایــی 

لیبــرال الگــوی بایــدن در مقابــل ایــران بــوده اســت.

4. سیاست خارجی جورج بوش نسبت به ایران
ــر و  ــانه هایی از تغیی ــا نش ــران ب ــال ای ــوش در قب ــورج ب ــکا در دوران ج ــی آمری ــت خارج سیاس

ســردرگمی همــراه بــود. ایــن تغییــر، منجــر بــه تشــدید دشــمنی در سیاســت اعالمــی دو کشــور 

نســبت بــه یکدیگــر می شــد. هــدف دولــت بــوش، محدودســازی ایــران و کاهــش نقــش امنیتــی 

آن در حــوزۀ خاورمیانــه بــود. ایــران و آمریــکا تــا حــدودی رویکردهــای مشــترك در مقابلــه بــا 

ــای  ــرات و محدودیت ه ــت مخاط ــوش می خواس ــورج ب ــا ج ــتند، ام ــده داش ــان و القاع طالب

ــت  ــران را در لیس ــۀ 2002 ای ــوش در ژانوی ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــران کن ــه ای ــتری را متوج بیش

کشــورهای محــور شــرارت قــرار داد )Lafranchi, 2009: 73(. بعــد از آن نیــز شــاهد افزایــش 

ــه تنهــا در دورۀ جــورج بــوش تــداوم  محدودیت هــای آمریــکا علیــه ایــران بودیــم. ایــن رونــد ن

ــران  ــه ای ــود را متوج ــر خ ــت تغیی ــای سیاس ــی از حوزه ه ــز یک ــا نی ــاراك اوبام ــه ب ــت، بلک یاف

کــرد. رهیافت هــای دولــت بــوش علیــه ایــران همــواره معطــوف بــه تــالش گســترده بــرای فشــار 

بین المللــی علیــه ایــران بــود. هــدف آمریــکا از ایــن فشــار متوقف کــردن برنامه هــای هســته ای 

ایــران بــا فشــار بین المللــی بــود. در ایــن دوران، تهدیــد ایــران به گونــه ای جــدی تلقــی می شــد 
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ــد. همچنیــن رویکــرد  ــر رژیــم تأکیــد می کردن ــر ضــرورت تغیی کــه کارگــزاران دولــت بــوش ب

دولــت او نســبت بــه ایــران همــراه بــا نگــرش انتقــادی بــوده اســت. در ایــن ارتبــاط دولــت بــوش 

ــوه و  ــد بالق ــه تهدی ــا هرگون ــه ب ــی مقابل ــی در پ ــی آمریکای ــی از آرمان گرای ــاس جلوه های ــر اس ب

بالفعــل بــود. بــه همیــن دلیــل، قابلیت هــای محــدودی بــرای تعییــن اولویــت در رفتــار سیاســت 

.)Obama, 2009: 18( ــت ــی داش خارج

ــادی  ــای زی ــران انتقاده ــا ای ــورد ب ــوش در برخ ــی ب ــت خارج ــه سیاس ــن دوران ب  در ای

می شــد. از نمونه هــای آن هــا ایــن مــوارد هســتند: کنــث پــوالك در کتــاب »معمــای ایرانــی: 

ــل  ــن بی ــر« و همچنی ــوی وزی ــاب »بان ــت در کت ــن آلبرای ــکا«، مادلی ــران و آمری ــۀ ای منازع

ــی  ــت خارج ــه سیاس ــادی ب ــت انتق ــا ماهی ــۀ این ه ــن«. هم ــی م ــاب »زندگ ــون در کت کلینت

ــران داشــته اند. همچنیــن در ســال 2004 شــورای روابــط خارجــی  ــا ای آمریــکا در برخــورد ب

ــران:  ــوان »ای ــا عن ــس ب ــرت گیت ــکی و راب ــو برژینس ــارکت زیبیگنی ــا مش ــی را ب ــکا کتاب آمری

زمانــی بــرای ارائــۀ یــك رهیافــت جدیــد« منتشــر کــرد. در همــۀ این هــا از الگــوی تهاجمــی 

در رفتــار سیاســت خارجــی آمریــکا بــه ایــن دلیــل انتقــاد شــده اســت کــه کارگــزاران جدیــد 

سیاســت خارجــی ایــن کشــور نســبت بــه ضرورت هــای تعامــل بــا ایــران، رویکــرد همــکاری 

ــا  ــاط ب ــا 2008 در ارتب ــال های 2004 ت ــتی در س ــن برداش ــد. چنی ــه کار گرفتن ــه ای ب جویان

ــرار  ــه ق ــورد مالحظ ــه م ــورهای خاورمیان ــه کش ــبت ب ــوش نس ــت ب ــی دول ــای تهاجم الگوه

.)Mottagi, 2009: 61( می گیــرد 

5. راهبرد تغییر اوباما در قبال ایران
ــه  ــا این گون ــرد، ام ــر ک ــفید تغیی ــی کاخ س ــات سیاس ــفید، ادبی ــه کاخ س ــا ب ــا ورود اوبام ب

ــت.  ــا نگذاش ــه ج ــران ب ــال ای ــکا در قب ــی آمری ــت عمل ــی در سیاس ــر چندان ــرات، تأثی تغیی

همچنیــن تکنیك هــای رفتــار سیاســی و دیپلماتیــك آمریــکا در قبــال ایــران بــا تغییراتــی همــراه 

شــد. ایــن سیاســت نشــان می دهــد، تغییراتــی کــه در ادبیــات و رفتــار دیپلماتیــك آمریــکای 

عصــر اوبامــا در قبــال ایــران ایجــاد شــده بــود، فقــط زمینه هــای بازســازی روابــط دیپلماتیــك 

در حوزه هــای محــدودی را به وجــود آورد )Mottagi, 2009: 55(. در ایــن ارتبــاط، راهبــرد 

تغییــر اوبامــا نســبت بــه ایــران مبتنــی بــر الگوهــا و فرایندهــای متقاعدکــردن بــا گزینه هایــی 

ماننــد ترغیــب و اغــوا بــوده اســت.
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5-1 الگوی متقاعدکردن دولت اوباما نسبت به ایران

ــرار داد.  ــود ق ــراروی خ ــران را ف ــازی ای ــوی متقاعدس ــردازان الگ ــتای نظریه پ ــا در راس اوبام

کیــد داشــت  ایــن الگــو بــا فرایندهــای دیپلماتیــک مــورد توجــه قــرار می گرفــت. ایــن الگــو تأ

ــرای  ــری ب ــج مؤث ــه نتای ــران ب ــازی ای ــوی متقاعد س ــن الگ ــا به کارگرفت ــد ب ــکا می توان آمری

ــی از  ــاس جلوه های ــر اس ــازی ب ــوی متقاعدس ــد. الگ ــده برس ــاد ش ــای ایج ــش چالش ه کاه

سیاســت چمــاق و هویــج بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر، بهره گیــری از ایــن الگــو بــه معنــای 

ــش  ــای نق ــل ایف ــت بین المل ــا سیاس ــه ب ــای همکاری جویان ــران در فض ــر ای ــه اگ ــود ک آن ب

ــن  ــد. در ای ــردی برس ــادی و راهب ــت اقتص ــج مثب ــه نتای ــت ب ــرایط می توانس ــرد، در آن ش می ک

ــوده و دیگــر مســائل  ــران ب ــه فعالیت هــای هســته ای ای ــوط ب ــه، اصلی تریــن موضــوع مرب زمین

ماننــد خــروج نیروهــای ســوریه از لبنــان، خلــع ســالح حــزب اللــه، ایجــاد دولــت قــوی در 

ــرار  ــه ای ق ــا چالش هــای منطق ــاط ب ــات در عــراق و فلســطین در ارتب ــان و برگــزاری انتخاب لبن

.)Mottagi, 2009: 96( داشــت

5-2. گزینۀ ترغیب ایران از سوی اوباما
ــوط  ــرد کــه زمینه هــای مرب ــا به کارگیــری ابزارهــا و فرایندهایــی شــکل می گی ــۀ ترغیــب ب گزین

بــه همــکاری را به گونــه ای اجتناب ناپذیــر فراهــم می ســازد. بنابرایــن هــدف از ترغیــب 

ــی  ــخ و واکنش ــا پاس ــب اوبام ــۀ ترغی ــود. گزین ــکاری ب ــردن از هم ــای امتناع نک ــه معن ــران ب ای

ــت جمهوری  ــال های ریاس ــت. در س ــوده اس ــوش ب ــورج ب ــم ج ــر رژی ــت تغیی ــر سیاس در براب

ــران بســیار  ــرش آن توســط ای ــی را پیشــنهاد می کــرد کــه امــکان پذی ــکا گزینه های ــوش، آمری ب

محــدود بــود. در چنیــن رونــدی، آمریکایی هــا توانســتند تحریم هــای متنوعــی را علیــه ایــران 

ــش  ــران افزای ــه ای ــی علی ــارهای بین الملل ــه فش ــرایطی ک ــال ها و در ش ــد. در آن س ــه کار گیرن ب

ــن  ــت. در ای ــش می رف ــود پی ــته ای خ ــی هس ــای توانای ــوی ارتق ــز به س ــران نی ــت، ای می یاف

 Mottagi,( نمی شــد  توجهــی  بین المللــی  اجمــاع  شــکل گیری  پیامدهــای  بــه  دوران، 

.)2011: 5
در دوران جــورج بــوش مقامــات ایرانــی بــه ایــن جمع بنــدی رســیدند کــه اگــر 

و  پــاداش  هیچ گونــه  دهنــد،  انجــام  بین المللــی  فراینــد  در  را  خاصــی  همکاری هــای 

ــران در دام سیاســت های  ــن دوران ای ــی، در ای ــه بیان ــد کــرد. ب ــری را دریافــت نخواهن نتیجه گی

ــران  ــه ای ــار علی ــت فش ــا سیاس ــه آمریکایی ه ــزان ک ــر می ــه ه ــت، ب ــرار گرف ــکا ق ــی آمری افراط
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ــام  ــادۀ انج ــه آم ــی داد ک ــان م ــود نش ــی خ ــار واکنش ــز در رفت ــران نی ــد، ای ــدید می کردن را تش

ــه مفهــوم  اقدامــات متقابــل اســت )Garib, 2011: 79(. از ســوی دیگــر، گزینــۀ ترغیــب ب

ــه ای و  ــت منطق ــائل امنی ــا مس ــورد ب ــکا در برخ ــردی آمری ــت های کارب ــردن سیاس متعادل ک

ــای  ــر در الگوه ــه در ازای تغیی ــود ک ــا ب ــن معن ــه ای ــب ب ــت ترغی ــود. سیاس ــی ب بین الملل

رفتــاری ایــران، پاداش هایــی نیــز بــه آن کشــور داده شــود. ایــن سیاســت را می تــوان تابعــی از 

ــر جلوه هایــی از تــوازن بیــن پــاداش  سیاســت چمــاق و هویــج دانســت. ایــن الگــو مبتنــی ب

 .)Sadugi, 2005: 65( ــود ــالف ب ــورد اخت ــی م ــائل سیاس ــا مس ــاط ب ــت در ارتب و محدودی

ــاوری  ــد فن ــی مانن ــورد موضوعات ــب در م ــت ترغی ــی سیاس ــای موضوع ــاخص ها و حوزه ه ش

ــی  ــای سیاس ــی و محرک ه ــای امنیت ــادی، تضمین ه ــوق های اقتص ــته ای، مش ــرژی هس و ان

ــه شــد. ــه کار گرفت ب

5-3. گزینۀ ترغیب دربارۀ فناوری و انرژی هسته ای
گزینــۀ ترغیــب دربــارۀ فنــاوری و انــرژی هســته ای در راســتای پیشــنهادهای پیشــین کشــورهای 

1+5 بــه کار گرفتــه شــد، زیــرا پیشــنهادهای پیشــین کشــورهای 1+5 بــه ایــران اجــازه مــی داد 

ــرای  ــی ب ــۀ بین الملل ــد برنام ــن رون ــازد. در ای ــرژی بس ــد ان ــرای تولی ــبک را ب ــروگاه آب س نی

ــی  ــود. کشــورهای غرب ــز ســازماندهی شــده ب ــوم نی ــاوری غنی ســازی اورانی به دســت آوردن فن

بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه نیروگاه هــای آب ســبک بــه آســانی می توانــد تحــت نظــارت قــرار 

گیرنــد. از ســویی تبدیــل ســریع آن هــا بــرای اهــداف نظامــی مشــکل تر بــود. ایــن نیروگاه هــا 

ــر  ــد. کشــورهای 1+5 ب ــرار گیرن ــرای ســاخت ســالح اتمــی مــورد اســتفاده ق نمی توانســتند ب

ایــن بــاور بودنــد کــه اگــر ایــران فقــط در پــی پیگــری برنامه هــای اجرایــی بــرای تولیــد انــرژی 

ــر  ــد، در غی ــروگاه آب ســبک اســتفاده کن ــری از نی ــرای بهره گی ــن فرصــت ب ــد از ای باشــد، بای

ایــن صــورت اگــر جامعــۀ بین المللــی بــه ایــران اجــازه دهــد تــا توانایــی غنی ســازی اورانیــوم 

در داخــل کشــور را به دســت آورنــد، می توانــد بــه ســرعت توانایی هایــش را گســترش دهــد و 

.)Planet, 2010: 87( ــد ــت یاب ــی دس ــای نظام ــرای برنامه ه ــده ب ــوم غنی ش ــه اورانی ب

5-4. گزینۀ ترغیب دربارۀ مشوق های اقتصادی

ــوق های  ــه دادن مش ــوط ب ــران، مرب ــال ای ــا در قب ــب اوبام ــای ترغی ــر از گزینه ه ــی دیگ یک

ــته ای  ــای هس ــران فعالیت ه ــه ای ــد ک ــرایطی داده می ش ــوق ها در ش ــن مش ــود. ای ــادی ب اقتص
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ــا در چارچــوب سیاســت کشــورهای 1+5 به جــای اجــرای طــرح  ــود ی خــود را کاهــش داده ب

ــورهای  ــنهادی کش ــای پیش ــت گزینه ه ــنگین می خواس ــروگاه آب س ــوم و نی ــازی اورانی غنی س

یــاد شــده را بپذیــرد. به طــور کلــی، اصلی تریــن شــاخص های مشــوق های اقتصــادی 

ــمرد: ــه برش ــوان این گون ــران را می ت ــال ای ــا در قب اوبام

الف( عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تسهیل می شود؛

ب( تحریم هــای اقتصــادی کــه محدودیت هایــی را بــرای واردات کاالهــای پیشــرفته 

ــد؛ ــد ش ــته خواه ــد، برداش ــاد می کن ایج

ج( روابط تجاری با ژاپن و اروپا ترمیم خواهد شد؛

ــای  ــران را در دورنم ــت از ای ــادی حمای ــی اقتص ــای بین الملل ــی و نهاده ــک جهان د( بان

ــد داد؛ ــرار خواهن ــود ق ــادی خ اقتص

ه( تحریم هــای بین المللــی و همچنیــن تحریم هــای یک جانبــۀ آمریــکا علیــه ایــران 

برداشــته می شــود؛

و( سرمایه گذاری در ایران در چارچوب اعتبارات تجاری بین المللی انجام می شود؛

ــوزش  ــت، آم ــاورزی، صنع ــاخت های کش ــای زیرس ــرای ارتق ــی ب ــای بین الملل ح( کمک ه

.)Mottagi, 2009: 65( و پــرورش، انــرژی و محیــط زیســت بــه انجــام خواهــد رســید

5-5. گزینۀ ترغیب دربارۀ تضمین های امنیتی

در دورۀ اوبامــا افــکار عمومــی بین المللــی نســبت بــه سیاســت های امنیتــی و هســته ای ایــران، 

تحــت تأثیــر ادبیــات سیاســی اروپــا قــرار داشــت. براســاس چنیــن رویکــردی، هرگونــه تــالش 

ایــران بــرای غنی ســازی اورانیــوم در چارچــوب پادمــان هســته ای اقدامــی بــرای دســتیابی بــه 

ــرد،  ــاد می ک ــتری ایج ــکالت بیش ــئله مش ــن مس ــد. همی ــیر می ش ــته ای تفس ــالح های هس س

ــاط،  ــه ای کــه نظــام سیاســی در شــرایط احســاس ناامنــی قــرار می گرفــت. در ایــن ارتب به گون

ــی از  ــار نمادهای ــم، و مه ــر رژی ــم، تغیی ــرارت، تحری ــور ش ــد مح ــی مانن ــری واژه های به کارگی

احســاس ناامنــی بــرای نظــام سیاســی ایــران بــود. در چنیــن شــرایطی، اجــرای سیاســت ترغیب 

می توانســت در ارتبــاط بــا تضمین هــای امنیتــی بــرای نظــام سیاســی نیــز مــورد اســتفاده قــرار 

ــنهاد  ــت پیش ــی می توانس ــۀ بین الملل ــه جامع ــی ک ــوق های مثبت ــاط، مش ــن ارتب ــرد. در ای گی

کنــد، اعطــای تضمیــن امنیــت بــه ایــن کشــور )ایــران( و رژیــم حاکــم بــر آن بــود. بســیاری 

از آمریکایی هــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه آمریــکا نیــازی بــه حملــۀ نظامــی بــه ایــران نــدارد. 
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ــک  ــد دیپلماتی ــت از رون ــکا می توانس ــران، آمری ــری از هسته ای شــدن ای ــرای جلوگی ــن ب بنابرای

.)Pessin, 2009: 95( اســتفاده و اجمــاع سیاســی علیــه ایــران ایجــاد کنــد

5-6. گزینۀ ترغیب دربارۀ محرک های سیاسی

ــه  ــرایطی ک ــر ش ــا در ه ــا، ایرانی ه ــۀ اوبام ــت گذاران کابین ــی سیاس ــاس ادراک عموم ــر اس ب

ــری  ــند، تغیی ــته باش ــل داش ــت بین المل ــه در سیاس ــری ک ــه جهت گی ــه هرگون ــا اینک ــند ی باش

ــار  ــگاه و اعتب ــان حافــظ جای ــان در منطقــۀ ایجــاد نمی شــود. آن ــۀ آن در احســاس برتری جویان

ــی از  ــا برخ ــید ت ــران می کوش ــا ای ــن در دوران اوبام ــتند. بنابرای ــدرت هس ــیلۀ ق ــود به وس خ

اهــداف و آرزوهایــش را تأمیــن کنــد. در ایــن ارتبــاط، ایدۀ تشــکیل ســاختاری مانند کمیســیون 

ــای  ــی از نگرانی ه ــد بخش ــران می توان ــه ای ــود ک ــا ب ــن معن ــه ای ــا ب ــکاری اروپ ــت و هم امنی

مشــروع امنیتــی خــود را تأمیــن کنــد. همچنیــن ایــن فرصــت را پیــدا می کنــد کــه در فضــای 

ــد  ــد تعه ــی نیازمن ــن نقش ــای چنی ــد. ایف ــته باش ــش داش ــر نق ــوان بازیگ ــه به عن ــت منطق امنی

 Roos, 2009:( ایــران بــرای مشــارکت در امنیــت منطقــه ای در برابــر دیگــر بازیگــران اســت

ــتند،  ــادق نیس ــان ص ــا آن ــا ب ــد آمریکایی ه ــاس می کردن ــا احس ــرایط ایرانی ه 57(. در آن ش
پیشــنهادهای غیــر عملــی بــه ایــران می دهنــد، بــه امیــد اینکــه زمامــداران جمهــوری اســالمی 

ــه ایــن ترتیــب، زمینــه بــرای کاربســت سیاســت هجومی تــر  ــا ب ایــن پیشــنهادها را رد کننــد ت

آمریــکا علیــه ایــران فراهــم شــود. در ایــن ارتبــاط بیــان شــده اســت:

ــۀ  ــن گزین ــای ای ــت. معن ــب اس ــرای ترغی ــی ب ــی تاکتیک ــران رهیافت ــه ای ــبت ب ــد نس تعه

ــت.  ــل دانس ــه ای و بین المل ــائل منطق ــا مس ــاط ب ــران در ارتب ــردن ای ــد متعهدک ــی را بای سیاس

اگــر ایــران ایــن رویکــرد را بپذیــرد و رفتــارش را تغییــر دهــد، در آن صــورت، تاکتیــک تعامــل 

.)Bullak, 2012: 56( ــود ــل می ش ــرد تعام ــه راهب ــل ب ــانی تبدی ــه آس ب

5-7. به کارگیری گزینۀ اغوای اوباما در قبال ایران

گزینــۀ اغــوای ایــران از ســوی اوبامــا بــا به کارگیــری سیاســت معطــوف بــه تحلیــل و 

درگیرکــردن شــکل گرفتــه اســت. اگرچــه دولــت بــوش در ســال های 2005 تــا 2008 تــالش 

کــرد از رهیافــت متقاعدســازی ایــران بــرای تعلیــق فعالیت هــای هســته ای اش اســتفاده کنــد، 

ــه ناکارآمــدی سیاســت ترغیــب و  ــه تهدیــد منجــر ب رویکــرد تهاجمــی و ادبیــات معطــوف ب

ــد  ــان کن ــاق را پنه ــت چم ــید سیاس ــا کوش ــد اوبام ــد. در دوران جدی ــران ش ــازی ای متقاعدس
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ــوش در  ــور بیشــتری دهــد. شــواهد نشــان می دهــد کــه دولــت ب ــج مان و روی سیاســت هوی

فضــای مبتنــی بــر قــدرت و نگرانــی نتوانســت رابطــۀ مســتقیم و مؤثــری بــا ایــران بــر قــرار کنــد 

.)Rosen, 2009: 86(

ــای  ــرایط مبارزه ه ــرد. او در ش ــتفاده ک ــدی اس ــات جدی ــا از ادبی ــاط اوبام ــن ارتب در ای

ــاز  ــران را آغ ــا ای ــل ب ــد، تعام ــدرت برس ــه ق ــر ب ــرد اگ ــالم ک ــال 2008 اع ــی در س انتخابات

ــوع  ــن موض ــر ای ــینگتن ب ــرات واش ــت گذاران دموک ــر سیاس ــراه دیگ ــه هم ــا ب ــد. اوبام می کن

ــاظ  ــه لح ــران ب ــب ای ــل و ترغی ــی تعام ــن چگونگ ــی بی ــای قطع ــه تفاوت ه ــتند ک ــد داش کی تأ

ــود  ــرایطی به وج ــل ش ــوی تعام ــتند در الگ ــاد داش ــان اعتق ــود دارد. آن ــزاری وج ــی و اب تاکتیک

ــت  ــود. رهیاف ــه ش ــه داوطلبان ــران به گون ــای ای ــر رفتاره ــه تغیی ــر ب ــت منج ــه در نهای ــد ک می آی

ــری  ــران در پیگی ــات ای ــع اقدام ــی مان ــۀ بین الملل ــکا و جامع ــه آمری ــت ک ــد داش کی ــل تأ تعام

برنامه هــای هســته ای شــود. همچنیــن در گزینــۀ تعامــل، شــرایط داخلــی ایــران بــا مؤلفه هــای 

خارجــی مربوطــه منطبــق می شــود. اجــرای ایــن سیاســت به قطــع ســبب فرســایش تدریجــی 

 .)Stanger, 2009: 122( می شــود  ایــران  خارجــی  سیاســت  و  امنیتــی  انگیزه هــای 

هدف هــای سیاســت ترغیــب ایــران در طیــف گســترده ای از نشــانه های دیپلماتیــک و 

ــرد: ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــی م بین الملل

ــود.  ــل می ش ــازی حاص ــب و متقاعد س ــوی ترغی ــران از راه الگ ــی ای ــوای سیاس ــف( اغ ال

ــوق های  ــی، مش ــارهای سیاس ــر فش ــوان در براب ــه می ت ــود ک ــای آن ب ــه معن ــئله ب ــن مس ای

ــت. ــر گرف ــز درنظ ــادی را نی اقتص

ب( اگــر سیاســت تعامــل و درگیرســازی ســازندۀ ارتباطــات حاصــل شــود، در آن شــرایط 

ــوری  ــوی جمه ــا از س ــی تعهده ــرش برخ ــرای پذی ــه ب ــه زمین ــت ک ــود داش ــکان وج ــن ام ای

اســالمی فراهــم شــود، زیــرا سیاســت اغــوا بــر اســاس دادن امتیازهــای سیاســی و اقتصــادی 

طراحــی شــده اســت.

پ( در راســتای گزینــۀ اغــوا، کاهــش حمایــت ایــران از گروه هــای رادیــکال در کشــورهای 

ــل  ــران حاص ــرش ای ــا پذی ــه ب ــح خاورمیان ــد صل ــت از رون ــن حمای ــه و همچنی خاورمیان

ــی  ــی داد، طبیع ــان نم ــران نش ــرش ای ــه پذی ــی ب ــکا تمایل ــر آمری ــرایط اگ ــن ش ــود. در ای می ش

ــط  ــی در رواب ــدۀ سیاس ــن قاع ــرای نادیده گرفت ــکال ب ــای رادی ــت الگوه ــه کاربس ــه ب ــود ک ب

ــد. ــدام کن ــل اق بین المل

ــود  ــود. الزم ب ــر نب ت( تحقــق برخــی از اهــداف سیاســت اغــوا در کوتاه مــدت امکان پذی



14
01

هار 
م، ب

ده
 یاز

ارۀ
شم

م، 
هار

ل چ
 سا

الم،
 اس

ان
جه

ی 
برد

کار
ن و 

یادی
ت بن

العا
مط

مۀ 
صلنا

 ف

23

ــران  ــوای ای ــب و اغ ــازی، ترغی ــرای متقاعدس ــدت ب ــای طوالنی م ــا از الگوه ــا آمریکایی ه ت

اســتفاده کنــد.

ــت.  ــران نداش ــی ای ــاختار سیاس ــدازی س ــه بران ــی ب ــه گرایش ــوا هیچ گون ــت اغ ث( سیاس

بنابرایــن هــدف سیاســت اغــوا توجــه بــه مشــکالت امنیتــی آمریــکا بــود. همچنیــن جمهــوری 

اســالمی ایــران نیــز بتوانــد مشــروعیت خــود را تأمیــن کنــد.

ــی  ــر و دگرگون ــرای تغیی ــای الزم ب ــت زمینه ه ــادی می توانس ــط اقتص ــازی رواب ج( عادی س

مؤثرتــری را بــه وجــود آورد. در ایــن ارتبــاط، کشــورهایی کــه نفــوذ و انگیــزۀ ایدئولوژیــک خود 

را از دســت داده انــد، دارای پیشــینۀ تراژیــک بودنــد. امــا با شناســایی دیگــران در فضــای آرامش 

ــان  ــاس اطمین ــود احس ــت خ ــارۀ حاکمی ــران درب ــر ای ــد. اگ ــرار گرفته ان ــر ق ــان خاط و اطمین

ــری  ــرد همکاری جویانه ت ــز رویک ــارج نی ــط خ ــا محی ــورد ب ــود در برخ ــی ب ــرد، طبیع می ک

.)Mottagi, 2009: 85( داشــته باشــد

5-8. اوباما و کاربست گزینۀ تحریم و اجماع سازی علیه برنامۀ هسته ای ایران

ــد  ــت. مانن ــوده اس ــل ب ــازمان مل ــای س ــب قطعنامه ه ــران در قال ــه ای ــا علی ــای اوبام تحریم ه

قطعنامــۀ 1929 یــا در قالــب قوانیــن کنگــره ماننــد قانــون تحریــم ایــران یعنــی قانــون جامــع 

تحریــم ایــران: پاســخ گویی و کاهــش ســرمایه گذاری در ســال 2010 به کارگرفتــه شــد. 

ــای  ــت. تحریم ه ــانی داش ــل هم پوش ــازمان مل ــای س ــا تحریم ه ــم ب ــن تحری ــیاری از ای بس

شــدید علیــه ایــران در مــورد واردات بنزیــن، انــرژی هســته ای و مالــی بــود. تحریم هــای نفتــی 

ــت  ــب دول ــیوۀ غال ــد. ش ــه ش ــه کار گفت ــران ب ــه ای ــال 2011 علی ــای س ــین روزه ــز در واپس نی

اوبامــا علیــه فعالیــت هســته ای ایــران ائتالف ســازی بــرای کاربســت موفــق دیپلماســی فشــار 

.)Abdul motalleb, 2013: 11( بــود

6. راهبرد ترامپ در قبال ایران
ــتر  ــه 2016 بیش ــوری م ــت جمه ــات ریاس ــپ در انتخاب ــد ترام ــروزی دونال ــل از پی ــا قب ت

ــه کاخ ســفید بــرای ایــران  ــود کــه پیــروزی ترامــپ و راه یابــی او ب ــر ایــن ب نگاه هــا و باورهــا ب

بهتــر اســت. ایــن نــگاه و بــاور بــه چنــد دلیــل بــود: اولیــن دلیــل بهتربــودن انتخــاب ترامــپ 

ــا در  ــت. تندروه ــاط داش ــران ارتب ــا در ای ــکال و تندروه ــان رادی ــع جری ــا مواض ــران ب ــرای ای ب

ــپ  ــت ترام ــی از مخالف ــور کل ــد، به ط ــرب دارن ــا غ ــل ب ــه تقاب ــتری ب ــل بیش ــه تمای ــران ک ای
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بــا توافــق هســته ای کــه دولــت اوبامــا بــه نتیجــه رســاند، ســر شــوق می آینــد. البتــه جریــان 

تنــدرو و دلواپســان در ایــران توافــق هســته ای را نــه بــرای ایــاالت متحــده کــه بــرای کشورشــان 

ــه و  ــگاه آن هــا ترامــپ گرچــه در مجموعــه ای از امــور یــک دیوان ــد. از ن یــک فاجعــه می دانن

احمــق سیاســی اســت، امــا وقتــی صحبــت از توافــق هســته ای بــه میــان می آیــد آن هــا یــک 

ــد داد  ــح خواهن ــون ترجی ــون کلینت ــری چ ــف ظریف ت ــه حری ــون را ب ــم مجن ــمن متخاص دش

.)Harseni, 2016: 1(

دومیــن دلیــل بهتربــودن انتخــاب ترامــپ بــرای ایــران ناشــی از منــش غیرسیاســی اوســت. 

ترامــپ هیــچ درکــی از سیاســت نــدارد و قطــار سیاســت او همــواره خالــی اســت. در درجۀ اول 

او یــک تاجــر اســت و کنش هــای سیاســی او تحــت تأثیــر تاجرمآبــی اوســت. ضمــن آنکــه او 

یــک پوپولیســت تمــام عیــار اســت و از سیاســت فقــط پوپولیســت بودن را یــاد گرفتــه و بــه ارث 

بــرده اســت. بنابرایــن او آن گونــه نیســت کــه در ســخنرانی ها و اعــالم مواضــع خــود نشــان داده 

اســت. چــه بســا کــه در ســایۀ همیــن شــخصیت پوپولیســتی، غیرپراتیــک، پیش بینی ناپذیــر، 

مضحــک، زن ســتیز و بــدون تعقــل سیاســی از آنکــه بخواهــد خــار چشــم رقبــا و اســتخوان در 

گلــوی مخالفــان و منتقــدان سیاســی اش در آمریــکا باشــد، بــه عادی ســازی روابــط بــا ایــران 

ــتی  ــن دوس ــران از ای ــه ای ــد ک ــد. هرچن ــران دراز کن ــوی ای ــتی به س ــت دوس ــاورد و دس روی بی

ــپ  ــاب ترام ــودن انتخ ــوم بهترب ــل س ــت )Harseni, 2016: 1(. دلی ــاز اس ــتغنی و بی نی مس

ــی  ــای انتخابات ــا در کمپین ه ــه او آن را باره ــود دارد ک ــی وج ــش و تمایل ــران در گرای ــرای ای ب

ــب  ــیه را رقی ــه روس ــود ب ــش خ ــا گرای ــپ باره ــاط ترام ــن ارتب ــود. در ای ــرده ب ــالم ک ــود اع خ

ــرده  ــف ک ــن تعری ــر پوتی ــف از والدیمی ــای مختل ــرده و در فرصت ه ــالم ک ــکا اع ــنتی آمری س

اســت. ترامــپ از دشــمنی تعریــف می کنــد کــه در روزگاران اخیــر دوســت ایــران بــوده اســت 

و مناســبات آن هــا در عرصه هــای مختلــف در حــال گســترش اســت. در نتیجــه، غیرمنتظــره 

نیســت کــه ترامــپ بــا ورود و حضــورش در کاخ ســفید بــه روی روســیه در دوســتی، کاهــش 

.)Harseni, 2016: 1( ــاز کنــد ــا ایــران حســاب ب تنــش و عادی ســازی روابــط ب

دلیــل چهــارم بهتربــودن ترامــپ بــرای ایــران در گــرو افــق راهبردهــای رقیبــش هیــالری 

ــود،  ــرده ب ــالم ک ــی اش اع ــای انتخابات ــه در برنامه ه ــان ک ــون آنچن ــت. کلینت ــون اس کلینت

ــنتی  ــدان س ــا متح ــکا ب ــط آمری ــفید، رواب ــه کاخ س ــروزی و ورود ب ــورت پی ــید در ص کوش

ــردن  ــت اجرایی ک ــی اس ــد. طبیع ــادی کن ــتی را ع ــم صیهونیس ــتان و رژی ــی عربس آن یعن

ایــن برنامــه از ســوی کلینتــون بــه معنــای محدودســازی راهبــردی علیــه ایــران در سیاســت 
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ــرد.  ــا می ک ــی از تنش ه ــار دور باطل ــران را گرفت ــود و ای ــه ب ــبات خاورمیان ــی و مناس خارج

ــک  ــگاه ایدئولوژی ــت و ن ــر اس ــک تاج ــپ ی ــه ترام ــتند ک ــان می دانس ــه ایرانی ــن آنک ضم

ــت مداری  ــر از سیاس ــب راحت ت ــه مرات ــا ب ــرای ایرانی ه ــا او ب ــردن ب ــن کارک ــدارد. بنابرای ن

چــون کلینتــون اســت کــه نگاهــی ایدئولوژیــک دارد )Harseni, 2016: 1(. و دلیــل 

ــران  ــون در ای ــالری کلینت ــه هی ــتند ک ــش می دانس ــراز اول ــات ت ــان و مقام ــه ایرانی ــر آنک آخ

ــای  ــار تحریم ه ــه معم ــی ک ــی کس ــت، یعن ــده اس ــناخته ش ــا ش ــوی تحریم ه ــوان بان به عن

ــه  ــد ب ــان بای ــه ایرانی ــن زمین ــود. در همی ــران در ســال 2010 ب ــه ای ــی ســنگینی علی بین الملل

حافظــۀ تاریخــی خــود رجــوع می کردنــد کــه آیــا جــز بیــل کلینتــون همســر هیــالری، کــس 

ــرده  ــا ک ــارس 1996 امض ــران در 12 م ــه ای ــو را علی ــون و دامات ــز- برت ــون هلم ــری قان دیگ

بــود؟ در انتخابــات مــه 2016 نیــز بایــد بســیاری از ایرانی هــا نگــران باشــند کــه او بخواهــد 

ــران همــت گمــارد و مــوج  ــه ای ــه برقــراری نظــام تحریم هــای علی ــه کاخ ســفید ب ــا ورود ب ب

ــد  ــع کن ــران وض ــه ته ــه ای علی ــات منطق ــل اختالف ــار به دلی ــن ب ــه ای ــدی از آن را و البت جدی

.)Harseni, 2016: 1(

ایــن دالیــل بــا ورود ترامــپ بــه کاخ ســفید بــه زودی رنــگ باخــت. آن ادبیاتــی کــه ترامــپ 

ــت  ــتر تح ــد، بیش ــه کار بردن ــران ب ــال ای ــه اش در 15 روز اول کاری اش در قب ــای کابین و اعض

تأثیــر گفتمــان جــورج بــوش قــرار داشــت. بــدون تردیــد ادبیــات بــه کار برده شــدۀ ترامــپ و 

اعضــای کابینــه اش، انعــکاس شــرایط و حوداثــی اســت کــه در کنش هــا و الگوهــای رفتــاری 

اخیــر دو کشــور جــاری بــوده اســت. در ایــن ارتبــاط اصلی تریــن موضــوع همــان مربــوط بــه 

نگــرش ترامــپ نســبت بــه توافــق هســته ای غــرب بــا ایــران اســت. ترامــپ از همــان ابتــدای 

ــق  ــن تواف ــق هســته ای نداشــت و آن را بدتری ــه تواف ــی ب مواضــع اعالمــی خــود، نگــرش مثبت

ــرای برهــم زدن  ــل او را ب ــوع نگــرش می ــن ن ــران می دانســت. همی ــا ای ــخ غــرب ب ممکــن تاری

نظــم موجــود بــر برجــام و ســرانجام خــروج از آن افزایــش داده بــود. در کنــار ایــن موضــوع، 

دیگــر مســائل منطقــه ای نیــز کمــک کــرده اســت شــکل جدیــد از شــرایط تنازعــی در روابــط 

حــال حاضــر دو کشــور بــروز کنــد. ایــن مســائل منطقــه ای همــان موضوعاتــی اســت کــه در 

.)Majlesi, 2016: 1( ــود ــا ب ــا و چالش ه ــی تضاده ــل اصل ــز عام ــته نی گذش

در نــگاه کابینــۀ ترامــپ، ایــران شــریک نامطمئنــی بــرای مشــارکت در سیاســت بین الملــل 

اســت. در نتیجــه بــا وجــود  مواضــع اعالمــی اش نتوانســته اســت آمادگــی الزم را بــرای ایفــای 

نقــش در ارتبــاط بــا امنیــت خاورمیانــه بــه دســت آورد. بــه بیانــی، نقــش هژمونــی ایــران دارای 
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ــد، در  ــوی آن باش ــه هم س ــای آنک ــت و به ج ــل نیس ــت بین المل ــا سیاس ــو ب ــردی هم س رویک

ــد کــه اهمــال اوبامــا در  ــاور دارن ــن راهبردشناســان ب خــالف آن اســت. در بعــد دیگــر، همی

خنثی ســازی راهبردهــای ایــران ســبب شــده اســت تهدیدهــای ایــران نســبت بــه منافــع ملــی 

ــای  ــران در آزمایش ه ــازمان یافتۀ ای ــات س ــه اقدام ــن زمین ــد. در ای ــه یاب ــر ادام ــال حاض ــا ح ت

موشــکی و نیــز رفتارهــای مداخالنه جویانــۀ ایــران بــا هــدف بی ثبات کــردن منطقــه، از 

ــکا  ــان آمری ــژه جمهوری خواه ــرب و به وی ــات غ ــه مقام ــت ک ــران اس ــدزای ای ــات تهدی اقدام

.)Abul fath, 2016: 1( بــه خطرهــای آن هشــدار داده انــد

ــوان  ــوس به عن ــز متی ــپ و جیم ــت ترام ــاور امنی ــن، مش ــاب ماک فلی ــدا، انتخ ــان ابت از هم

ســکان دار وزارت دفــاع نشــان داد کــه آنــان راهبردهــای تهاجمــی را در مواجهــه بــا ایــران بــه کار 

ــی  ــکا در حوزه های ــگاه آمری ــال تضعیــف جای ــران به دنب ــن دو، ای ــگاه ای ــت. در ن ــد گرف خواهن

ــی در  ــل گروه های ــکاس تمای ــوع انع ــن موض ــی دارد. ای ــع حیات ــکا در آن مناف ــه آمری ــت ک اس

آمریکاســت کــه بــه دالیــل ایدئولوژیــک و راهبــردی در پــی تغییــر در معادلــۀ وضــع موجــود 

ــدات و  ــرای تهدی ــه ب ــد زمین ــران بای ــی ای ــات ایذای ــردن اقدام ــرای بی اثر ک ــن ب ــتند. بنابرای هس

 .)Hermidas bavand, 2016: 1( به ویــژه حملــه و هجــوم نظامــی علیــه ایــران فراهــم شــود

ــپ  ــکال ترام ــی و رادی ــۀ ضدایران ــان و کابین ــی جمهوری خواه ــار و بازدارندگ ــرد مه ــا راهب ام

کیــد می کنــد. مهــار  ــر مهــار اقتصــادی تأ ــار مهــار نظامــی و مهــار راهبــردی، بیشــتر ب در کن

اقتصــادی ایــران از ســوی جمهوری خواهــان در قالــب تحریم هــای اقتصــادی دیــده می شــود. 

زیــرا آنــان بــاور دارنــد کــه سیاســت تحریــم اصلی تریــن نمــاد بازدارندگــی اقتصــادی اســت. 

ــرای  ــران مطلوبیت هــای بیشــتری را ب شــواهدی نشــان می دهــد کاهــش قــدرت اقتصــادی ای

آمریــکا ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن مســئله بــه معنــای نمــاد محدودیت هــای غیرمســتقیم بــرای 

.)Khosh chehreh, 2016: 1( افزایــش قــدرت ملــی ایــران اســت

قانــون  ایــران در تمدیــد  اقتصــادی جدیــد جمهوری خواهــان علیــه   تحریم هــای 

ــد  ــای جدی ــت تحریم ه ــب و کاربس ــر تصوی ــرایط حاض ــت. در ش ــه اس ــود یافت ــم نم تحری

جمهوری خواهــان علیــه ایــران بــه بهانه هــای غیرهســته ای، مصــادرۀ امــوال ایــران در 

ــب  ــن تصوی ــکا و همچنی ــی آمری ــتم مال ــه سیس ــران ب ــتیابی ای ــری از دس ــکا، جلوگی آمری

ــه  ــران صــورت گرفت ــه ای ــروش هواپیمــا ب ــع ف ــر من ــی ب ــی کنگــره مبن ــد ضدایران طــرح جدی

ــم،  ــکا از دنبال کــردن مهــار اقتصــادی در قالــب سیاســت تحری اســت. هــدف اصلــی آمری

جلوگیــری از بهره منــدی ایــران از مزایــای پیش بینی شــده در برجــام اســت. ایــن در شــرایطی 
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ــای  ــا رفتاره ــکا ب ــذرد و آمری ــام می گ ــردن برج ــاه از اجرایی ک ــش از 10 م ــه بی ــت ک اس

ــام  ــرای برج ــود در اج ــدات خ ــه تعه ــد ب ــود نمی خواه ــزل خ ــع متزل ــکنانه و مواض کارش

ــران و  ــط ای ــه در رواب ــی ک ــرایط تنازع ــۀ ش ــا هم ــد )Sharifian, 2017: 1(. ب ــد باش پایبن

ــور،  ــه رئیس جمه ــود دارد ک ــی وج ــد اندک ــود، تردی ــده می ش ــپ دی ــر ترام ــکای عص آمری

ــا  ــا ایــران نباشــد. بنابرایــن رویکــرد ترامــپ در تعامــل ب ترامــپ در پــی بازســازی روابــط ب

ــد.  ــاز کن ــران ب ــا ای ــک ب ــوی دیپلماتی ــاد گفت وگ ــرای ایج ــدی را ب ــد راه جدی ــران می توان ای

ــرار دهــد.  ــا جامعــۀ بین المللــی ق ــران را در فضــای تعامــل بیشــتر ب ــد ای ــار می توان ایــن رفت

ــا  ــازنده ب ــکاری س ــل و هم ــه تعام ــا ب ــتفاده از آن ه ــا اس ــد ب ــپ می توان ــه ترام ــیرهایی ک مس

:)Diplomacy Iran, 2017: 1( ایــران برســد، از دو راه شــکل می گیــرد

 مســیر اول مبتنــی بــر فراینــد تدریجــی و مرحلــه ای اســت. ایــن مســیر بــا  ارتقــای مرحله ای 

روابــط حاصــل می شــود. در ایــن مســیر، گســترش تعامــل و همــکاری بــا ایــران بایــد براســاس 

مذاکــره صــورت بپذیــرد. در نتیجــه، شــبکۀ جدیــدی از ارتباطــات را بــه وجــود مــی آورد. طبیعــی 

اســت کــه بــا تکــرار ایــن رونــد شــرایط بــرای شــکل گیری تفاهــم دوجانبــه در روابــط دو کشــور 

ــط و آغــاز مذاکــره بیــن کشــورهایی کــه  ــرای از ســرگیری رواب ــد. گفتنــی اســت ب ــه وجــود آی ب

ــزی  ــی و مرک ــتۀ اصل ــه هس ــد ب ــد، بای ــرار دارن ــود ق ــن خ ــت های بنیادی ــر سیاس ــرایط تغیی در ش

ــای  ــرات و همکاری ه ــد مذاک ــخص در رون ــوع مش ــود موض ــدون وج ــت. ب ــه داش ــل توج تعام

ســازنده هیچ گونــه پیشــرفتی متصــور نمی شــود. به نظــر می رســد در الگــو و کنش هــای 

ــد کــه  ــۀ او در یافته ان ــل قــوی اســت؛ چــون ترامــپ و اعضــای کابین ــن تمای ــاری ترامــپ ای رفت

ــت و  ــده اس ــود آم ــه وج ــران ب ــاری ای ــای رفت ــی و الگوه ــت خارج ــر در سیاس ــای تغیی زمینه ه

ــاز از منطــق  ــد خــود را در راســتای دیپلماســی ســازنده، بی نی ــران نمی توان در شــرایط حاضــر ای

مذاکــره ببینــد. دیپلماســی ســازندۀ ایــران از مخاطــرات و چالش هــای پیــش رو خواهــد کاســت 

.)Diplomacy Iran, 2017: 1( ــود ــردی نخواهــد ب ــد راهب ــی از مزیــت و فوای و خال

الگــوی دوم می توانــد مبتنــی بــر درک جامــع و فراگیــر از همکاری هــای ســازنده 

ــزرگ  ــۀ ب ــرد معامل ــرد. راهب ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــزرگ م ــۀ ب ــب معامل ــد و در قال باش

ــوع  ــد موض ــران می توان ــاط، ای ــن ارتب ــت. در ای ــل اس ــی متقاب ــای امنیت ــر تضمین ه ــی ب مبتن

ــه  ــای خاورمیان ــود در جغرافی ــای خ ــارۀ رفتاره ــی درب ــل و اطمینان بخش ــازی کام شفاف س

ــه ای کــه  ــه همان گون ــرار دهــد، ب ــاد برجــام را در دســتور کار ق ــه مف ــن تعهــدات ب و همچنی

ــک  ــادی و دیپلماتی ــای اقتص ــرد تحریم ه ــه راهب ــد ب ــز بخواه ــپ نی ــر ترام ــکای عص آمری
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پایــان دهــد. بدیهــی اســت کــه اجــرای گزینــۀ معاملــه بــزرگ بــرای گســترش ارتباطــات در 

ــه و  یان ــرد همکاری جو ــر رویک ــه یکدیگ ــبت ب ــور نس ــه دو کش ــد ک ــت می آی ــرایطی به دس ش

ســازنده ای داشــته باشــد. در ایــن ارتبــاط، شــواهد نشــان می دهــد کــه ارادۀ جدیــدی بــرای 

ــژه در  ــران به وی ــاری ای ــای رفت ــا و کنش ه ــازنده در الگوه ــه و س یان ــای همکاری جو راهبرده

ــای  ــتفاده از فرصت ه ــای اس ــه معن ــوع ب ــن موض ــت. ای ــده اس ــف ش ــابرجام تعری دوران پس

جدیــدی اســت کــه آمریــکای عصــر ترامــپ می توانــد از آن اســتفاده کنــد. تردیــدی نیســت 

کــه الگــوی تعامــل بــا ایــران کــه قــرار اســت از ســوی آمریــکای عصــر ترامــپ مــورد توجــه 

ــن  ــد داد. ضم ــش خواه ــل را افزای ــام بین المل ــا نظ ــران ب ــات ای ــطح ارتباط ــرد، س ــرار بگی ق

ــاختار  ــتر در س ــری بیش ــه انعطاف پذی ــر ب ــر منج ــه ای اجتناب ناپذی ــئله به گون ــن مس ــه ای آنک

.)Diplomacy Iran, 2017: 1( ــد ــد ش ــران خواه ــی ای سیاس

7. راهبرد بایدن در قبال ایران 
سیاســت خارجــی بایــدن در مــورد جمهــوری اســالمی ایــران دربــارۀ محــور سیاســت برجامی 

می چرخــد. ســخنان و مواضــع اعالمــی بایــدن و تیــم سیاســت خارجــی او حکایــت از آن دارد 

کــه سیاســت احتمالــی آمریــکای بایــدن در قبــال چالــش هســته ای ایــران، بازگشــت متقابــل 

بــه برجــام خواهــد بــود. ایــن همــان سیاســتی اســت کــه بایــدن پیــش از انتخابــات وعــده داده 

بــود. او در مصاحبــۀ خــود بــا تومــاس فریدمــن نیــز پایبنــدی خــود بــه ایــن سیاســت را اعــالم 

کــرد )friedman, des, 2020(. در جریــان ســخنرانی در کنفرانــس امنیتــی مونیــخ، دوبــاره 

ایــن سیاســت خــود را اعــالم کــرد. امــا مســئلۀ اصلــی، فراینــد و چگونگــی بازگشــت آمریــکا 

بــه برجــام اســت. از زمــان پیــروزی بایــدن در انتخابــات ریاســت جمهوری تاکنــون دو گزینــۀ 

ــد  ــر می رس ــت. به نظ ــوده اس ــرح ب ــروط« مط ــت مش ــرط« و »بازگش ــت بی قیدوش »بازگش

بایــدن گزینــۀ بازگشــت بی قیدوشــرط بــه برجــام را بــرای توقــف فــوری برنامــۀ هســته ای ایــران 

ــوع،  ــه موض ــن س ــن ای ــی بی ــاط منطق ــود ارتب ــا وج ــه ب ــه ای ک ــرد؛ به گون ــد ک ــاب خواه انتخ

ــدرت  ــکی و ق ــۀ موش ــارۀ برنام ــره درب ــه مذاک ــول ب ــروط و موک ــام را مش ــه برج ــت ب او بازگش

منطقــه ای ایــران نمی کنــد؛ چــون بــه نظــرش بهتریــن راه بــرای محدودســازی تــوان موشــکی 

و دســتیابی بــه میزانــی از ثبــات منطقــه ای، کنتــرل و نظــارت دوبــاره بــر برنامــۀ هســته ای ایــران 

.)friedman, des, 2020( ــت اس

ــود:  ــق می ش ــکل محق ــه دو ش ــتوار و ب ــی اس ــد موضوع ــق پیون ــر منط ــت ب ــن سیاس ای
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ــازی  ــور زمینه س ــام، به منظ ــه برج ــکا ب ــت آمری ــرای بازگش ــوری ب ــرات ف ــاز مذاک اول، آغ

بــرای مذاکــره دربــارۀ برنامــۀ موشــکی و ســپس، نفــوذ منطقــه ای ایــران در مراحــل بعــد. دوم، 

ــوازات و  ــه م ــه ای ب ــاز مذاکــرات منطق ــکی و آغ ــه برجــام و ســپس، مذاکــرۀ موش ــت ب بازگش

ــوان  ــیت ت ــردی و حساس ــه ارزش راهب ــه ب ــا توج ــوازی. ب ــل م ــر روی دو ری ــا آن ب ــان ب هم زم

ــت  ــت و اهمی ــن فوری ــران و همچنی ــرای جمهــوری اســالمی ای ــه ای ب ــوذ منطق موشــکی و نف

ــه ای  ــی و مرحل ــدن ترکیب ــت بای ــکا، سیاس ــرای آمری ــران ب ــته ای ای ــۀ هس ــف برنام ــی توق حیات

ــه  ــران ب ــدن ای ــرای بازگردان ــته ای ب ــرات هس ــاز اول، مذاک ــه در ف ــه ای ک ــود؛ به گون ــد ب خواه

ــرای  ــره ب ــۀ دوم، مذاک ــود. در مرحل ــاز می ش ــام آغ ــکا از برج ــروج آمری ــین از خ ــرایط پیش ش

تقویــت و توســعۀ مفــاد و جــدول زمانــی برجــام دنبــال می شــود؛ در فــاز ســوم، دولــت بایــدن 

ــد  ــال می کن ــوازی دنب ــورت م ــه ای را به ص ــرات منطق ــپس، مذاک ــکی و س ــرۀ موش ــدا مذاک ابت

.)Catalano Ewer and Thomas, 2020 ,Goldenberg(

7-1. گام اول: بازگشت در برابر بازگشت

ــه  ــاره ب ــتن دوب ــران، پیوس ــال ای ــدن در قب ــه گام بای ــته ای گام ب ــت هس ــتین گام در سیاس نخس

ــت در  ــۀ »بازگش ــب معادل ــران در قال ــی ای ــدات برجام ــدن تعه ــل عملی ش ــام در مقاب برج

ــه  ــت را این گون ــن سیاس ــدن ای ــت. بای ــد« اس ــر تعه ــد در براب ــا »تعه ــت« ی ــر بازگش براب

ــردد،  ــته ای برگ ــق هس ــل تواف ــق و کام ــدی دقی ــت و پایبن ــه رعای ــران ب ــر ای ــح داد: »اگ توضی

 Biden 2020 Sept. 13,( »ایــاالت متحــده نیــز دوبــاره بــه موافقت نامــه می پیونــدد

see also, Biden, March/April :2020(. جیــک ســالیوان، مشــاور امنیــت ملــی 
ــال  ــام س ــه برج ــران را ب ــد ای ــدن می خواه ــت بای ــه دول ــت ک ــرده اس ــد ک ــز تأیی ــدن نی بای

2015 بازگردانــد و بــه انجــام تعهداتــش طبــق آن وادار کنــد. در مقابــل، آمریــکا نیــز آمــاده 

ــروط  ــد )Jamerson, Des, 7, 2020( و از ش ــت کن ــق را رعای ــن تواف ــاد ای ــا مف ــت ت اس

 Burns, and 2020,24.Sullivan cited in( ــو نیــز صــرف نظــر کنــد ــۀ پمپئ دوازده گان

ــدن  ــران، بای ــل ای ــدی کام ــورت پایبن ــه در ص ــت ک ــه اس ــم گفت ــن ه USIP, Nov( بلینک
 .)Harb,2020( »ــد ــد ش ــد خواه ــام متعه ــه برج ــاره ب دوب

ــود را  ــته ای خ ــت هس ــه و فعالی ــای برنام ــران محدودیت ه ــت، ای ــن سیاس ــۀ ای ــر پای ب

ــق  ــران را تعلی ــه ای ــادی علی ــای اقتص ــز تحریم ه ــکا نی ــل، آمری ــد. در مقاب ــت می کن رعای

ــدف  ــام، ه ــه برج ــت ب ــه بازگش ــد ک ــان می ده ــی نش ــات آمریکای ــع مقام ــد. مواض می کن
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ــت.  ــر اس ــی دیگ ــداف نهای ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــزاری ب ــه اب ــت، بلک ــدن نیس ــی بای نهای

ــوان  ــازی ت ــار و محدودس ــته ای و مه ــۀ هس ــف برنام ــاز راه توق ــام، آغ ــه برج ــت ب بازگش

ــرط  ــاز و پیش ش ــرا پیش نی ــان آن. زی ــه پای ــت، ن ــران اس ــه ای ای ــدرت منطق ــکی و ق موش

ــا  ــن رو، ب ــه برجــام اســت. از ای ــکا ب ــارۀ آمری ب ــه هــر ســه هــدف، پیوســتن دو دســتیابی ب

توجــه بــه شکســت کارزار فشــار حداکثــری ترامــپ، بازگشــت بــه برجــام، الزم ولــی ناکافی 

یــت و توســعۀ مفــاد و طوالنی کــردن  اســت. بازگشــت بــه برجــام، ســنگ بنایــی بــرای تقو

ــه حوزه هــای موشــکی و  ــرای تســری برجــام ب ــی ب ــان آن و چرخشــگاه و ســکوی پرتاب زم

ــت،  ــوب آمریکاس ــن مطل ــه ای ــت ) USIP 2020, 24.Nov,2020(. البت ــه ای اس منطق

ــت.  ــود نیس ــای خ ــبرد برنامه ه ــور در پیش ــن کش ــت ای ــای موفقی ــه معن  ب
ً
ــا ــی لزوم ول

ــا  ــزرگ ب ــای ب ــت قدرت ه ــه رقاب ــد، از جمل ــورد تأثیرگذارن ــن م ــادی در ای ــای زی متغیره

ــت  ــا را تح ــازی آمریکایی ه ــد ب ــه می توان ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــری جمه ــوع بازیگ ن

ــرار دهــد. ــر ق تأثی

7-2. گام دوم: تقویت و تعمیق برجام

هــدف آمریــکا از بازگشــت بــه برجــام، گشــودن راه و آماده کــردن بســتر الزم بــرای مذاکــره 

ــدن  ــت. بای ــران اس ــط ای ــام توس ــل برج ــرای کام ــز اج ــه ج ــری ب ــات دیگ ــاره موضوع درب

در یادداشــتی کــه در ســپتامبر 2020 در وبــگاه ســی ان ان نوشــت، هــدف از بازگشــت بــه 

ــوان نقطــۀ آغــاز مذاکــرات  ــکا به عن ــاالت متحــدۀ آمری ــح داد: ای ــه توضی برجــام را این گون

ــواهد  ــت« )Biden, sept 13, 2020(. ش ــد گش ــاز خواه ــام ب ــق برج ــه تواف ــدی، ب بع

ــق برخــی از تحریم هــا، ادامــۀ  ــه برجــام و تعلی ــدن پــس از بازگشــت ب نشــان می دهــد بای

ــه بازنگــری و اصــالح آن خواهــد کــرد. در ایــن مرحلــه، در پــی مذاکــره  آن را مشــروط ب

ــه  ــوم ب ــای موس ــژه بنده ــام به وی ــواد برج ــی از م ــعۀ بعض ــق و توس ــت، تعمی ی ــرای تقو ب

 .)Ross, Dec 26, 2020; Friedman, Des, 2, 2020( غــروب آفتــاب« اســت«

ــام  ــه برج ــت ب ــت بازگش ــدف در سیاس ــن ه ــب ای ــکا، تعقی ــد آمری ــت جدی ــای دول مقام ه

ــق  ــه تواف ــاره ب ب ــن دو ــت: »م ــکارا گف ــات آش ــش از انتخاب ــدن پی ــد. بای ــان نمی کنن را پنه

ــا  ــا ب ــرم ت ــره می گی ــی به ــه دیپلماس ــان ب ــدی مجددم ــد و پایبن ــوم و از تعه ــق می ش ملح

 March/April 2020;( »ــم ــم و توســعه دهی یــت کنی ــا آن را تقو ــم ت متحدانمــان کار کن

.)see also, Biden, Sept. 13, 2020, Biden
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7-3. گام سوم: تسری برجام

ــه  ــه ای ک ــد؛ به گون ــع نمی کن ــدن را قان ــکای بای ــز آمری ــام نی ــاد برج ــعۀ مف ــت و توس تقوی

ــری  ــت، تس ــه اس ــدن گفت ــه بای ــه ک ــکا، همان گون ــدی آمری ــدف بع ــق آن، ه ــرض تحق ــه ف ب

 Biden,( ــن کشــور اســت ــران« از نظــر ای ــدۀ ای ــه »دیگــر فعالیت هــای بی ثبات کنن برجــام ب

March/April 3, 2020(. آنتونــی بلینکــن در تأییــد موضــع بایــدن گفتــه اســت بــا بازگشــت 
ــا  ــا به طــور مؤثرتــری ب بــه برجــام همچنیــن مــا در موقعیــت بســیار بهتــری قــرار می گیریــم ت

 USIP, Nov,( »ــم ــب برانی ــم و به عق ــه کنی ــران مقابل ــدۀ ای ــای بی ثبات کنن ــر فعالیت ه دیگ

ــام و  ــه برج ــکا ب ــت آمری ــت بازگش ــرده اس ــتدالل ک ــم اس ــالیوان ه ــک س 2020 ,24(. جی
برداشته شــدن تحریم هــا، اســاس الزم بــرای »مذاکــرة بعــدی« در زمینــۀ موضوعــات و مســائل 

ــا  ــده ی ــات بی ثبات کنن ــی از اقدام ــات آمریکای ــور مقام ــد. منظ ــم می کن ــترده تر را فراه گس

موضوعــات گســترده تر، نفــوذ منطقــه ای و برنامــۀ موشــکی ایــران اســت کــه بــه مــوازات هــم 

ــود. ــری می ش پیگی

8. نتیجه گیری
تغییــر در روندهــای سیاســت خارجــی آمریــکا، فرصــت مناســبی بــرای جمهــوری اســالمی 

ــیاری  ــا بس ــردی ب ــک و راهب ــط دیپلماتی ــازی رواب ــرایط بازس ــا ش ــود آورد ت ــه وج ــران ب ای

از کشــورها را فراهــم کنــد. سیاســت تغییــر در الگــوی رفتــار دیپلماتیــک آمریــکا در 

ــران  ــا ای پلیتیکــی مختلفــی منعکــس شــده اســت. همــکاری ب ــی و ژئو حوزه هــای جغرافیای

ــه  ــد تعــارض را ب ــه ای گســترده تری انجــام می شــود کــه می توان در چارچــوب فضــای منطق

تعــادل و مناقشــه را بــه همــکاری تبدیــل کنــد. ایــن مســئله یکــی از اهــداف سیاســی آمریــکا 

ــه  ــود اینک ــا وج ــت. ب ــی اس ــط بین الملل ــور در محی ــی آن کش ــازی دیپلماس ــد بازس در رون

سیاســت خارجــی اوبامــا بــر اســاس نشــانه هایی از تغییــر دیپلماتیــک شــکل گرفتــه اســت، 

چنیــن فراینــدی به منزلــۀ دگرگونــی گســترده در روندهــای سیاســت خارجــی ایــران و آمریــکا 

ــای  ــد همکاری ه ــو نیازمن ــور از یک س ــد دو کش ــان می ده ــواهد نش ــود. ش ــرآورد نمی ش ب

ــک  ــای ایدئولوژی ــر، تضاده ــوی دیگ ــتند. از س ــی هس ــای بحران ــی در حوزه ه ــل امنیت متقاب

دارنــد و هرکــدام می کوشــند حقانیــت خــود را در رونــد رقابت هــای راهبــردی آینــده 

ــل  ــکاری متقاب ــانه هایی از هم ــا نش ــه تنه ــکا ن ــران و آمری ــار ای ــوی رفت ــد. الگ ــازی کن بازس

ــارض و  ــی از تع ــی جلوه های ــن همکاری های ــوازات چنی ــه م ــه ب ــد، بلک ــس می کن را منعک



32

اختــالف نظــر نیــز وجــود دارد. بــه همین دلیــل، روابــط ایــران و آمریــکا را بایــد در چارچوب 

ــل  ــی( تحلی ــان انقالب ــدار گفتم ــر م ــز و ب ــوط قرم ــظ خط ــا حف ــارن )ب ــای نامتق همکاری ه

کــرد. ایــن موضــوع بیانگــر الگویــی اســت کــه در دوران اوبامــا نیــز ادامــه یافتــه اســت. در 

ــکا  ــران و آمری ــل ای ــط متقاب ــاری در سیاســت خارجــی و رواب ــد، نشــانه های رفت ــد جدی رون

ــت: ــه اس را این گون

الــف( ادراک راهبــردی ایــران- آمریــکا در رونــد همــکاری قــرار داشــته اســت، امــا ایــن 

ــد. ــر طــرف کن ــل دو کشــور را ب ــط متقاب ــن در رواب ــد تضادهــای بنیادی امــر نمی توان

ب( هــدف اصلــی اوبامــا عبــور از بحران هــای امنیتــی در محیط هــای ژئوپلیتیکــی 

هماننــد آســیای جنــوب غربــی بــود. بــه ایــن ترتیــب همــکاری و نیازهــای متقابــل دو کشــور 

ــود آورد. ــه وج ــردی را ب ــای راهب ــش تضاده ــۀ کاه زمین

ــران  ــم در ای ــی یازده ــم و حت ــت دور ده ــا دول ــاط ب ــکا در ارتب ــاری آمری ــوی رفت پ( الگ

مبتنــی بــر نشــانه هایی از دیپلماســی دوفاکتــو بــوده اســت. ایــن موضــوع بــه معنــای آن اســت 

کــه همــکاری امنیتــی ادامــه خواهــد یافــت، امــا ایــن گونــه همکاری هــا منجــر بــه ابتکارهــای 

ــود. ــکا نمی ش ــران و آمری ــل ای ــای متقاب ــر در روح همکاری ه ــرای تغیی ــترده ب گس

ت( تــداوم رفتارهــای ایدئولوژیــک – اســتراتژیک را می تــوان زمینه ســاز تــداوم جدال هــای 

ــد معمــای امنیتــی نشــانه هایی از همــکاری،  ــران و آمریــکا دانســت. در ایــن رون نامتقــارن ای

مشــارکت و تعــارض را منعکــس کــرده اســت.

ث( گام هــای مشــهودی در ارتبــاط بــا سیاســت آشــتی در روابــط ایــران و آمریــکا به ویــژه 

ــط  ــن در رواب ــازی بنیادی ــوم بازس ــه مفه ــت ب ــن سیاس ــا ای ــد، ام ــته ش ــا برداش در دوران اوبام

ــرایط  ــن ش ــکا در ای ــران و آمری ــداران ای ــی و زمام ــگان سیاس ــد. نخب ــت نش ــور برداش دو کش

ترجیــح داده انــد بخــش قابــل توجهــی از تضادهــای خــود را حفــظ کننــد و از ایــن راه در رونــد 

ــد. ــرار گیرن ــری ق ــردن دیگ ــا متقاعدک ــی ب چانه زن

ــده و مســیر پرپیچ وخمــی خواهــد  ــه برجــام بســیار پیچی ــدن ب ج( سیاســت بازگشــت بای

ــروز  ــال ب ــام، احتم ــه برج ــرط ب ــدون قیدوش ــت ب ــرض بازگش ــه ف ــه ب ــه ای ک ــت؛ به گون داش

اختــالف نظــر بیــن ایــران و آمریــکا در زمینــۀ چگونگــی انجــام تعهــدات بســیار زیاد اســت. از 

ایــن رو، بازگشــت بایــدن بــه برجــام را نمی تــوان پایــان منازعــۀ ایــران و آمریــکا و حتــی پایــان 

پرونــدۀ هســته ای دانســت.
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شکل 1. الگوی سیاست خارجی دولت های اوباما، ترامپ و بایدن
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