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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

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 پیچیدهتریــن و حســاسترین روابــط در دهههــای گذشــته در نظــام بینالملــل،
روابــط ای ـران و آمریــکا بــوده اســت .بررســی سیاســت دولتهــای مختلــف آمریــکا نشــان
میدهــد ،الگــوی رفتــاری تعارضــی آن کشــور در قبــال ایــران در دولتهــای مختلــف
ادامــه داشــته و تعدیلــی در الگــوی رفتــاری آن صــورت نگرفتــه اســت .بــا رفتــن بــوش و
رویكارآمــدن اوبامــا آنهــم بــا شــعار تغییــر ،ایــن تصــور بــه وجــود آمــد کــه او راهبــرد و
سیاســت جدیــدی در قبــال ای ـران در پیــش خواهــد گرفــت .الگــوی بهکارگرفتهشــدۀ اوبامــا
در قبــال ای ـران متقاعدســازی بــا گزینههــای چندجانبهگرایــی ،تعامــل ،ترغیــب و اغــوا بــوده
اســت .امــا رونــد تحــوالت در  8ســال زمامداریــش منجــر بــه تالشهــای زیــادی در راســتای
محدودســازی ایــران در عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و منطقــهای شــد .ایــن الگــو بــا
پیــروزی ترامــپ بــا رویکردهــای جدیــد دنبــال شــد و یکجانبهگرایــی ،تقابــل ،افزایــش
تحریــم و کارزار فشــار حداکثــری بــر سیاســت خارجــی ترامــپ حکمفرمــا شــد .در کانــون
سیاســت خارجــی بایــدن نیــز بازگشــت بــه برجــام وجــود دارد کــه ایــن مســئله بــا تقویــت و
توســعۀ مفــاد و طوالنیترکــردن آن در مراحــل بعــدی و همچنیــن تســری آن بــه برنامــۀ موشــکی
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و نفــوذ منطقــهای ایــران دنبــال میشــود .هــدف اصلــی در ایــن مقالــه بررســی و مقایســۀ
راهبــرد سیاســت خارجــی دولــت اوبامــا ،ترامــپ و بایــدن در قبــال جمهــوری اســامی ایـران
اســت .مســئلۀ اصلــی ایــن اســت کــه راهبــرد اوبامــا ،ترامــپ و بایــدن در قبــال ای ـران بــر
چــه الگوهایــی تمرکــز داشــته اســت؟ یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد مســئلۀ ای ـران در
سیاســت خارجــی آمریــکا ،تابــع دســتورکار کالنــی اســت کــه فرادولتــی و توســط ســاختارهای
نهــادی آمریــکا تبییــن شــده اســت .الگــوی رفتــاری تعارضــی آمریــکا در قبــال ایــران بــه
یکــی از اولویتهــای ثابــت و اصلــی در سیاســت خارجــی آمریــکا تبدیــل شــده اســت .در
ایــن پژوهــش از روش تحلیلیتوصیفــی و الگــوی نظــری نولیبرالیســم و نوواقعگرایــی بهــره
گرفتهایــم .دادههــا را بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــهای گــردآوری کردهایــم.
کلیدواژهها :اغوا ،ترغیب ،چندجانبهگرایی ،متقاعدسازی ،یکجانبهگرایی.
 .1مقدمه
نــوع تفکــر راهبــردی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بــه ای ـران از شــروع انقــاب اســامی تاکنــون بــا
نشــانههایی از چالــش ،مقابلــه و افزایــش بحـران و ســردرگمی همـراه بــوده اســت .پیشــتازی آمریکا
در تقویــت دیالکتیــک منازعــات خاورمیانــه بــا هــدف محدودســازی ایـران و کاهــش نقــش امنیتی
آن اجرایــی میشــود و ب ـرای توجیــه اجراییســازی الگوهــای رفتــاری خــود دالیلــی میآوردنــد.
در نــگاه نخســت ،آنــان اعتقــاد دارنــد کــه جمهــوری اســامی ایــران از گروههــای افراطــی و
خشــونتگرا در خاورمیانــه حمایــت میکنــد .بنابرایــن ایــن حمایتهــا میتوانــد مخاطراتــی
بـرای خواســتههای آمریــکا در خاورمیانــه ایجــاد کنــد .از ایـنرو ،آنــان میکوشــند الگوهــای رفتــار
امنیتــی ای ـران را مبتنــی بــر نشــانههایی از رادیکالیســم منطق ـهای تحلیــل و آن را عامــل بنیادیــن
بســیاری از تضادهــای شــکل گرفتــه بیــان کننــد (.)Mottagi, 2009: 155
بنابــر شــواهد رهیافــت امنیــت ملــی آمریــكا كــه بــر اســاس تفكــر یكجانبهگرایــی
طرحریــزی شــد 8 ،ســال دورۀ حاكمیــت نومحافظ ـهكاران نشــان داد نمیتوانــد در عرصــۀ
بینالملــل در طوالنیمــدت موفــق باشــد و جهــان آن را نمیپذیــرد .بــه ایــن دلیــل دموكراتها
سیاســت خارجــی خود را بازگشــت بــه دوران چندجانبهگرایی دوران كلینتــون پایهریزی کردند.
ایــن موضــوع منجــر بــه تدویــن و تنظیــم رهیافتــی جدیــد از ســوی اوبامــا شــد .رهیافــت
اوبامــا محورهــای ســلبی و ایجابــی داشــت ( .)Nourozi, 2008: 107در ایــن ارتبــاط،
دوری از یكجانبهگرایــی ،دوری از جنــگ پیشــگیرانه و دوری از اتــكا بــه دخالــت نیروهــای
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نظامــی محورهــای ســلبی و چندجانبهگرایــی ،تأكیــد بــر اقتصــاد و ظرفیتســازیهای
نویــن منطق ـهای محورهــای ایجابــی سیاســت خارجــی دولــت اوبامــا محســوب میشــوند.
در برداشــت کلــی ،سیاســت خارجــی آمریــكا در دوران اوبامــا تحــت تأثیــر فرایندهــای
محدودكننــدة عملیــات پیشدســتانه قـرار گرفــت .او کوشــید الگــوی رفتــار راهبــردی آمریــكا
را تغییــر دهــد و جلوههایــی از چندجانبهگرایــی منطقــهای را جایگزیــن یكجانبهگرایــی
كنــد و جنــگ پیشدســتانه را از رفتــار راهبــردی آمریــكا خــارج كنــد .همچنیــن اوبامــا از زمان
بهقدرترســیدن ،در پــی آن بــود تــا حوزههــای چالشــگری خــود را بــا كشــورهایی هماننــد
روســیه كاهــش دهــد ،ســطح ارتباطــات آمریــكا بــا اروپــا را ارتقــا دهــد و چندجانبهگرایــی
در روابــط بینالملــل را پیگیــری كنــد .س ـرانجام روابــط خــود بــا كشــورهای جهــان اســام
را بازســازی کنــد .ایــن موضــوع بـرای آمریكا و بهویــژه برای دیپلماســی آمریكایــی ،جلوههایی
از قــدرت نــرم را فراهــم کــرده اســت (.)Vaezi. 2012: 87
بــا رویکارآمــدن اوبامــا و قرارگرفتــن شــعار تغییــر در دســتور کار او ،ایــن برداشــت
بهوجــود آمــد کــه او سیاســت جدیــدی در قبــال ای ـران پیــش خواهــد گرفــت .زی ـرا در ابتــدای
ریاســتجمهوری خــود بــا اقداماتــی ماننــد ارســال پیــام تبریــک بــه مناســبت عیــد نــوروز
ایرانیــان و عذرخواهــی از ملــت ایــران بهدلیــل دخالتهــای آمریــکا در کودتــای  28مــرداد
 1332و ســرنگونی دولــت مصــدق کــه بـرای اولیــن بــار از ســوی یــک مقــام عالیرتبــۀ آمریــکا
انجــام میشــد ،در تــاش ب ـرای کاهــش تنشهــای موجــود میــان ای ـران و آمریــکا برآمــد تــا
زمینــۀ مذاکــره بــا ایـران فراهــم شــود .امــا رونــد تحــوالت در دورۀ  8ســاله ریاســت جمهــوری
اوبامــا نشــان داد کــه نــه تنهــا تنشهــای بیــن ای ـران و آمریــکا بــه پایــان نرســید ،بلکــه منجــر
بــه کاربســت تحریمهــای شــدیدتری علیــه ایــران شــد و تالشهــای زیــادی در راســتای
محدودســازی ایــران در عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و منطقــهای شــد .اوبامــا فعالیــت
هســتهای ایــران را بهانــۀ محدودســازی ایــران قــرار داد (.)Abdol motalleb, 2013: 127
بعــد از اوبامــا ،دونالــد ترامــپ بــه کاخ ســفید راه یافــت .بــا شــروع بــه کار او در کاخ
ســفید ،سیاســت خارجــی آمریــکای دوران او ،رویکــرد جدیــدی را در قبــال ایـران شــروع کرد.
ترامــپ ابتــدا کوشــید بــا نزدیککــردن آمریــکا بــه محافــل دنیــای عــرب و همگرایــی بیشــتر
بــا تــل آویــو ،سیاســت جدیــدی را در قبــال ای ـران اجرایــی کنــد .ایــن سیاســت همانگونــه
کــه انتظــار میرفــت بــا همافزایــی بــا محافــل عربــی و تــل آویــو در قبــال ای ـران آغــاز شــد.
سیاســت جدیــد ترامــپ در قبــال ایــران مبتنــی بــر نشــانههایی چــون :یکجانبهگرایــی،
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تقابــل ،تصاعــد تحریــم و فشــار حداکثــری و حتــی تمایــل بــه تعامــل و مذاکــره بــا هــدف
تغییــر رفتــار ایـران بــوده اســت .ترامــپ الگــوی سیاســت تعامــل و تقابــل را همزمــان در قبــال
ایـران اجرایــی کــرده بــود .ایــن سیاســت بــا هــدف مهــار و انــزوای ایـران اجـرا میشــد .جــو
بایــدن و تیــم سیاســت خارجــی او نیــز بــر ایــن باورنــد کــه کارزار فشــار حداکثــری ترامــپ
علیــه جمهــوری اســامی ایـران در دســتیابی بــه اهــداف خــود ناموفــق بــوده اســت .از ایـنرو،
بــرای رهایــی از ایــن راهبــرد شکســتخورده بایــد سیاســت نوینــی تدویــن و اجــرا کــرد
کــه اهــداف و منافــع راهبــردی آمریــکا را تأمیــن کنــد .در کانــون سیاســت ای ـران بایــدن نیــز
موضــوع هســتهای قـرار دارد؛ بهگونـهای کــه بایــدن قبــل و بعــد از انتخابــات نشــان داده اســت
کــه دولتــش در صــورت بازگشــت ای ـران بــه برجــام ،بــه ایــن توافــق بــاز خواهــد گشــت.
بــا وجــود همــۀ پژوهشهایــی کــه در حــوزۀ سیاســت خارجــی آمریــکا در قبــال ای ـران از
ســوی پژوهشــگران سیاســت خارجــی مرتبــط بــا ایــاالت متحــده و ایـران انجــام شــده اســت،
جــای پژوهشــی خالــی اســت کــه راهبــرد دولــت اوبامــا ،ترامــپ و بایــدن در قبــال ایـران را بــه
روش تطبیقــی بررســی کنــد .از ای ـنرو در ایــن پژوهــش میکوشــیم راهبــرد دولــت اوبامــا،
ترامــپ و بایــدن در قبــال ای ـران را بررســی تطبیقــی کنیــم .در ایــن پژوهــش بهدنبــال پاســخ
ایــن پرســش هســتیم کــه راهبــرد اوبامــا ،ترامــپ و بایــدن در قبــال ای ـران بــر چــه الگوهایــی
تمرک��ز داشتــه اســت؟ روش گـ�ردآوری دادههـ�ا کتابخانـ�های و جسـ�توجوی اینترنتـ�ی اسـ�ت.
در ایــن پژوهــش از نظریــۀ نولیبرالیســم و نوواقعگرایــی بهــره بردهایــم.
 .2پیشینۀ پژوهش
ســیمبر ( )1389در مقالــۀ «سیاســت خارجــی آمریــکا و تحریمهــای جدیــد علیــه جمهــوری
اســامی ایــران» مینویســد اوبامــا کــه بــا شــعار تغییــر در سیاســت خارجــی آمریــکا بــه
قــدرت رســید ،در عمــل نتوانســت آنچــه میخواســت در مــورد جمهــوری اســامی ایــران
عملــی کنــد .بــه بیانــی ،سیاســت خارجــی آمریــکا دچــار تغییــر اساســی نســبت بــه ای ـران
نشــد و دولــت اوبامــا همــان سیاسـتهای گذشــتۀ بــوش و کلینتــون مبنــی بر کاربســت فشــار،
تهدیــد نظامــی و تحریــم علیــه ایـران را دنبــال کــرد .ســیمبر در پــی آن اســت کــه چــه عواملــی
در شــکلگیری و اســتمرار تحریــم ایــران در سیاســت خارجــی آمریــکا مؤثــر بودهانــد و
واکنــش ایــن تصمیمگیــری در سیاســت خارجــی متقابــل ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و جمهــوری
اســامی ایــران چــه بــوده اســت؟ از نــگاه او سیاســت خارجــی ایــران دارای اســتقالل از
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محرکهــای خارجــی بــوده و بیشــتر مبتنــی بــر پویاییهــای داخلــی خــود اســت .البتــه ایــن
بــه معنــای انــکار ایــن واقعیــت نیســت کــه عوامــل روانشــناختی یــا محیطــی نیــز میتواننــد
بــر سیاســت خارجــی ای ـران مؤثــر باشــند.
احمــدی نــژاد و بصیــری ( )1399در مقالــۀ «سیاســت خارجــی ســه وجهــی مبتنــی
بــر خصمبودگــی دونالــد ترامــپ در قبــال جمهــوری اســامی ای ـران» معتقدنــد کــه منطــق
حاکــم بــر رویکــرد آمریــکا نســبت بــه ای ـران بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی کموبیــش
پیشبینیناپذیــر بــوده اســت ،امــا بــا بــه قــدرت رســیدن ترامــپ ایــن منطــق رفتــاری از
ســوی آمریــکا بهشــدت پیشبینیناپذیــر شــده اســت .فهــم درســت ایــن رویکــرد جدیــد کــه
میتــوان آن را بهنوعــی گرایــش بــه جنــگ ســرد علیــه ایـران از ســوی ترامــپ دانســت ،نیازمنــد
نگــرش بــه آن از دیــد تعامــل بیــن هویــت و سیاســت اســت .بــه ایــن معنــا کــه غیریتســازی
از ایـران بهعنــوان دشــمن هویتــی آمریــکا زمینـۀ نگــرش بیشــترین حــد خصمبودگــی ترامــپ
نســبت بــه ای ـران را بــه وجــود آورده اســت .از نظــر آنهــا نگــرش سیاســت خارجــی ترامــپ
بــه ای ـران متأثــر از عامــل هویتــی در قالــب تهدیــد هستیشــناختی و مبتنــی بــر راهبــرد س ـه
وجهــی شــامل غیریتســازی ،مقولهبنــدی و انــکار اســت.
رادفــر و دهقانــی فیروزآبــادی ( )1399در مقالــۀ «سیاســت خارجــی بایــدن در قبــال
جمهــوری اســامی ایــران» میگوینــد جــو بایــدن ،قبــل و بعــد از انتخابــات ،یکــی از
اولویتهــای سیاســت خارجــی خــود را تدویــن و پیگیــری سیاســت نویــن آمریــکا در قبــال
ایـران اعــام کــرده اســت .در کانــون «سیاســت ایـر ِان» بایــدن نیــز بازگشــت بــه برجــام قـرار
دارد .بــا ایــن حــال ،در مــورد چیســتی و چگونگــی ایــن سیاســت و بازگشــت آمریــکا بــه برجام
ابهاماتــی وجــود دارد .از نظــر آنهــا گفتمــان سیاســت خارجــی بایــدن «بینالمللگرایــی
لیبـرال» اســت .سیاســت هســتهای بایــدن نیــز بــر پایــۀ پیونــد موضوعــی و مرحلـهای مبنــی بــر
بازگشــت بــه برجــام در گام نخســت ،تقویــت و توســعۀ مفــاد و طوالنیترکــردن زمــان آن در
گام دوم و تســری آن بــه برنامــۀ موشــکی و نفــوذ منطق ـهای ای ـران در گام ســوم اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مقالههــا ،بیشــتر پژوهشهــا در مــورد سیاســت خارجــی آمریــکا
نســبت بــه جمهــوری اســامی ایــران بهصــورت مــوردی و مصداقــی بــوده اســت ،بــرای
نمونــه ،دوران ریاســت جمهــوری بــوش .حــال آنکــه در ایــن مقالــه میخواهیــم بــا توصیــف
رونــد حاکــم بــر سیاســت خارجــی ســه رئیسجمهــور اخیــر آمریــکا ،ضمــن تشــریح راهبــرد
آنــان در قبــال جمهــوری اســامی ایـران ،تفاوتهــا و ظرافتهــای هــر یــک از آنــان را بهصــورت
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جــدا و متمایــز بررســی کنیــم.
 .3چارچوب نظری
نولیبرالیســم یکــی از نظریههــای جریــان اصلــی و از گرایشهــای مهــم لیبرالیســم اســت
( .)Moshirzadeh, 2010: 187ایــن نظریــه ضمــن تأکیــد بــر نقــش مهــم دولتهــا در
عرصــۀ بینالمللــی و برقــراری صلــح و امنیــت بــه روابــط فراســوی دولتهــا نظــر دارد.
نولیبرالیســم از اندیش ـههای ایمانوئــل کانــت ب ـرای تشــکیل حکومــت جهانــی و آرمانگرایــی
اوایــل قــرن بیســتم نشــأت گرفــت و بــا تعمیــق وابســتگی متقابــل میــان کشــورها ،گســترش
نهادهــا و ســازمانها و رژیمهــای بینالمللــی بیشازپیــش مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت.
از دیــدگاه نولیبرالیســم آنارشــی موجــود در ســاختار نظــام بینالملــل ،بــه معنــای هرجومــرج
نیســت و ترتیبــات مبتنــی بــر همــکاری در آن ممکــن اســت .بایــد میــان تصمیمگیــری
مســتقل کــه ویژگــی سیاســت بینالملــل آنارشــیک اســت و تصمیمگیــری مشــترک کــه مبنــای
رژیمهاســت ،تفکیــک قائــل شــویم .نولیبرالیســم هماننــد واقعگرایــی میگویــد عرصــۀ
بینالملــل عرصــۀ آنارشــی اســت و چنیــن فضایــی امنیــت ملــی و بینالملــل را بــه خطــر
میانــدازد ،امــا ب ـرای حفــظ امنیــت و حفــظ صلــح بایــد رفتــار دولتهــا مهــار شــود و ایــن
کار بــا ایجــاد رویکردهــای چندجانبهگــرا ،نهادگرایــی ،حقــوق بینالملــل ،تعاملگرایــی،
ســازمانها و رژیمهایــی بینالمللــی میســر اســت.
پرســش ایــن اســت کــه نهادهــا چگونــه میتواننــد دولتهــای دارنــدۀ منافــع متعــدد
و متنــوع را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد؟ ایــن تأثیرگــذاری بــه دو صــورت تحقــق مییابــد
( :)Moshirzadeh, 2011: 187نخســت روابــط و پیوندهــا میــان افــراد ،گروههــا،
مؤسســهها و شــرکتهای فنــی و تخصصــی غیردولتــی هــر روز در حــال گســتردهتر و
عمیقترشــدن هســتند و نقششــان در عرصــۀ بینالمللــی بهشــکل فزاینــدهای در حــال
افزایــش اســت .از نظــر آنهــا تماسهــا ،ائتالفهــا و مبــادالت در ورای مرزهــای دولتهــا
صــورت میگیــرد .دولتهــا کــه ارکان سیاســتگذاری خارجــی اصلــی حکومتهــا
کنترلــی بــر آنهــا ندارنــد ( .)Moshirzadeh, 2010: 187دوم ســازمانها ،نهادهــا،
حقــوق بینالملــل و رژیمهــای بینالمللــی فراتــر از اراده و منافــع صــرف دولتهــا در
عرصــۀ بینالمللــی نقــش دارنــد .بــا توجــه بــه انتخــاب عقالنــی در رفتــار دولتهــا ،آنهــا
میخواهنــد بــا همــکاری بــه منافعشــان دســت یابنــد .ایــن منافــع بهدلیــل نقشــی کــه نهادهــا
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و رژیمهــای بینالمللــی دارنــد ،بهوســیلۀ همــکاری بــا آنهــا بهتــر تأمیــن میشــود .ایــن
نهادهــا بــا ایجــاد قواعــد و هنجارهــای عــام ،ارائــۀ اطالعــات الزم بــه کشــورهای مختلــف،
فراهمکــردن زمینــۀ گفتوگــو میــان بازیگــران متعــدد عرصــۀ بینالمللــی و ســرانجام در
مرحلــۀ پیشــرفته ایجــاد ســاختار واحــد ،بــه شفافســازی روابــط دولتهــا و حــل معمــای
امنیــت در عرصــۀ بینالمللــی کمــک میکننــد کــه عنصــری مؤثــر در ناامنــی بینالمللــی بــه
شــمار مــیرود (.)Moshirzadeh, 2010: 187
نوواقعگرایــی از دیگــر جریانهــای نظریههــای بینالملــل اســت .نوواقعگرایــی ،سرشــت
نظــام بینالمللــی را چرخشــگاه خــود میدانــد .در نــگاه طرفــداران نوواقعگرایــی ،آنارشــی در
نظــام بینالملــل بــه ایــن معنــا اســت کــه هــر یــک از اعضــای تشــکیلدهندۀ نظــام ،مســئول
امنیــت خودشــان هســتند و هــر دولتــی آزاد اســت تــا هرطــور کــه مناس ـبتر میدانــد اهــداف
ً
داخلــی و خارجــی خــود را دنبــال کنــد .امــا اهــداف و منافــع دولتهــا لزومــا بــا یکدیگر همســو
نیســتند .تعــارض در منافــع بــه تعــارض در اقدامــات منجــر میشــود .ایــن تعارضهــا ممکــن
اســت بــا مصالحــه حــل شــوند یــا بــه مرحلــۀ اســتفاده از زور برســند .هــرگاه منافــع امنیتــی
قدرتهــای بــزرگ در هــر ســطحی در تعــارض بــا منافــع غیرامنیتــی ق ـرار گیــرد ،منافــع ملــی
امنیتــی همــواره اولویــت دارد ( .)Meraji and Dehshiri, 2020: 104بنابرایــن دولتهــا
ب ـرای اینکــه از امنیــت برخــوردار باشــند ،بایــد پیوســته آمــاده باشــند تــا زور را بــا زور پاســخ
گوینــد .جنگهــا و امــکان همیشــگی وقــوع جنــگ ،نظــام آنارشــی بینالمللــی را بــه همــان
وضعــی میرســاند کــه هابــز جنــگ همــه علیــه همــه میخوانــد.
روایــت و تفســیر تهاجمــی نوواقعگرایــی عقیــده دارد کــه سرشــت نظــام بینالملــل بــه
تهاجــم و منازعــه منجــر میشــود .امنیــت کاالی کمیابــی اســت کــه بــه رقابــت بینالمللــی
و معمــای امنیــت در میــان کشــورها دامــن میزنــد و جنــگ را محتملتــر میکنــد.
کشــورها بــرای تأمیــن امنیــت خــود راهبردهــای تهاجمــی در پیــش میگیرنــد کــه بهطبــع
واکنــش دیگــر کشــورها را در پــی دارد و بــه تشــدید ناامنــی و معمــای امنیــت کمــک
میکنــد .در نوواقعگرایــی بــر مقولههــای ســاختار بهجــای نهــاد ،تقابــل بهجــای تعامــل،
یکجانبهگرایــی بهجــای چندجانبهگرایــی و قواعــد داخلــی آمــره بهجــای رژیمهــا و
حقــوق بینالملــل تأکیــد میشــود .تــا جایــی کــه ســاختار شــرایط محدودکننــدۀ رفتــار
اســت .یعنــی در رفتــار دولتهــا محدودیــت بــه وجــود م ـیآورد .فراینــد غیرمســتقیمی کــه
ســاختار بــا آن کار میکنــد یــا ســازوکاری کــه بــا آن بــه رفتارهــای خاصــی منجــر میشــود،
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دو وجهــی اســت و بــا جامعهپذیــری کنشــگران و رقابــت میــان آنهــا عمــل میکنــد.
بنابرایــن ســاختار مســتقل از ویژگیهــای واحدهــا و تعامــات میــان آنهــا رفتارشــان را تعییــن
میکنــد (.)Moshirzadeh, 2011: 195
بنابــر اســتدالل و نظــر نوواقعگرایــی ،در نظــام آنارشــیک بینالملــل امــکان همــکاری
بســیار محــدود اســت .بــا وجــود اینکــه دولتهــا ممکــن اســت از همــکاری و همگرایــی
ســود اقتصــادی ببرنــد ،آوردۀ اقتصــادی تحــت تأثیــر منافــع سیاســی قـرار میگیــرد .دولتهــا
همــواره از چگونگــی توزیــع آوردۀ ناشــی از همــکاری نگراننــد و از آن میترســند کــه دیگـران
بیشــتر از آنهــا از همــکاری ســود ببرنــد .بنابرایــن بــا وجــود آنکــه ممکــن اســت ســود یــا
دســتاورد مطلــق ناشــی از همــکاری زیــاد باشــد ،ب ـرای آنهــا آنچــه اهمیــت بیشــتری دارد،
دســتاورد نســبی اســت کــه اگــر بــه زیــان آنهــا باشــد ،مانــع همــکاری یــا تــداوم آن خواهــد
شــد .پــس ایــن آنارشــی اســت کــه در می ـزان همــکاری و حوزههــای آن محدودیــت ایجــاد
میکنــد ( .)Moshirzadeh, 2011: 199بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم ،نظریــۀ نولیبرالیســم
الگــوی دولــت اوبامــا ،نظریــۀ نوواقعگرایــی الگــوی دولــت ترامــپ و نظریــۀ بینالمللگرایــی
لیب ـرال الگــوی بایــدن در مقابــل ای ـران بــوده اســت.
 .4سیاست خارجی جورج بوش نسبت به ایران
سیاســت خارجــی آمریــكا در دوران جــورج بــوش در قبــال ایــران بــا نشــانههایی از تغییــر و
ســردرگمی همـراه بــود .ایــن تغییــر ،منجــر بــه تشــدید دشــمنی در سیاســت اعالمــی دو كشــور
نســبت بــه یكدیگــر میشــد .هــدف دولــت بــوش ،محدودســازی ایـران و كاهــش نقــش امنیتــی
آن در حــوزۀ خاورمیانــه بــود .ای ـران و آمریــكا تــا حــدودی رویكردهــای مشــترك در مقابلــه بــا
طالبــان و القاعــده داشــتند ،امــا جــورج بــوش میخواســت مخاطــرات و محدودیتهــای
بیشــتری را متوجــه ای ـران کنــد .بــه همیــن دلیــل ،بــوش در ژانویــۀ  2002ای ـران را در لیســت
كشــورهای محــور شـرارت قـرار داد ( .)Lafranchi, 2009: 73بعــد از آن نیــز شــاهد افزایــش
محدودیتهــای آمریــكا علیــه ای ـران بودیــم .ایــن رونــد نــه تنهــا در دورۀ جــورج بــوش تــداوم
یافــت ،بلكــه بــاراك اوبامــا نیــز یكــی از حوزههــای سیاســت تغییــر خــود را متوجــه ایــران
کــرد .رهیافتهــای دولــت بــوش علیــه ایـران همــواره معطــوف بــه تــاش گســترده بـرای فشــار
بینالمللــی علیــه ای ـران بــود .هــدف آمریــكا از ایــن فشــار متوقفکــردن برنامههــای هســتهای
ای ـران بــا فشــار بینالمللــی بــود .در ایــن دوران ،تهدیــد ای ـران بهگون ـهای جــدی تلقــی میشــد
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بــا ورود اوبامــا بــه کاخ ســفید ،ادبیــات سیاســی كاخ ســفید تغییــر کــرد ،امــا اینگونــه
تغییــرات ،تأثیــر چندانــی در سیاســت عملــی آمریــكا در قبــال ایــران بــه جــا نگذاشــت.
همچنیــن تكنیكهــای رفتــار سیاســی و دیپلماتیــك آمریــكا در قبــال ایـران بــا تغییراتــی همـراه
شــد .ایــن سیاســت نشــان میدهــد ،تغییراتــی کــه در ادبیــات و رفتــار دیپلماتیــك آمریــكای
عصــر اوبامــا در قبــال ایـران ایجــاد شــده بــود ،فقــط زمینههــای بازســازی روابــط دیپلماتیــك
در حوزههــای محــدودی را بهوجــود آورد ( .)Mottagi, 2009: 55در ایــن ارتبــاط ،راهبــرد
تغییــر اوبامــا نســبت بــه ای ـران مبتنــی بــر الگوهــا و فرایندهــای متقاعدکــردن بــا گزینههایــی
ماننــد ترغیــب و اغــوا بــوده اســت.
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كــه كارگ ـزاران دولــت بــوش بــر ضــرورت تغییــر رژیــم تأكیــد میکردنــد .همچنیــن رویكــرد
دولــت او نســبت بــه ایـران همـراه بــا نگــرش انتقــادی بــوده اســت .در ایــن ارتبــاط دولــت بــوش
بــر اســاس جلوههایــی از آرمانگرایــی آمریكایــی در پــی مقابلــه بــا هرگونــه تهدیــد بالقــوه و
بالفعــل بــود .بــه همیــن دلیــل ،قابلیتهــای محــدودی بـرای تعییــن اولویــت در رفتــار سیاســت
خارجــی داشــت (.)Obama, 2009: 18
در ایــن دوران بــه سیاســت خارجــی بــوش در برخــورد بــا ایــران انتقادهــای زیــادی
میشــد .از نمونههــای آنهــا ایــن مــوارد هســتند :كنــث پــوالك در كتــاب «معمــای ایرانــی:
منازعــۀ ایــران و آمریــكا» ،مادلیــن آلبرایــت در كتــاب «بانــوی وزیــر» و همچنیــن بیــل
كلینتــون در كتــاب «زندگــی مــن» .همــۀ اینهــا ماهیــت انتقــادی بــه سیاســت خارجــی
آمریــكا در برخــورد بــا ای ـران داشــتهاند .همچنیــن در ســال  2004شــورای روابــط خارجــی
آمریــكا كتابــی را بــا مشــاركت زیبیگنیــو برژینســكی و رابــرت گیتــس بــا عنــوان «ایــران:
زمانــی ب ـرای ارائــۀ یــك رهیافــت جدیــد» منتشــر کــرد .در همــۀ اینهــا از الگــوی تهاجمــی
در رفتــار سیاســت خارجــی آمریــكا بــه ایــن دلیــل انتقــاد شــده اســت كــه كارگ ـزاران جدیــد
سیاســت خارجــی ایــن كشــور نســبت بــه ضرورتهــای تعامــل بــا ایـران ،رویكــرد همــكاری
جویانــهای بــهکار گرفتنــد .چنیــن برداشــتی در ســالهای  2004تــا  2008در ارتبــاط بــا
الگوهــای تهاجمــی دولــت بــوش نســبت بــه كشــورهای خاورمیانــه مــورد مالحظــه قــرار
میگیــرد (.)Mottagi, 2009: 61
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اوبامــا در راســتای نظریهپــردازان الگــوی متقاعدســازی ایــران را فــراروی خــود قــرار داد.
ایــن الگــو بــا فرایندهــای دیپلماتیــک مــورد توجــه قـرار میگرفــت .ایــن الگــو تأکیــد داشــت
آمریــکا میتوانــد بــا بهکارگرفتــن الگــوی متقاعدســازی ایــران بــه نتایــج مؤثــری بــرای
کاهــش چالشهــای ایجــاد شــده برســد .الگــوی متقاعدســازی بــر اســاس جلوههایــی از
سیاســت چمــاق و هویــج بــوده اســت .بــه بیــان دیگــر ،بهرهگیــری از ایــن الگــو بــه معنــای
آن بــود کــه اگــر ایــران در فضــای همکاریجویانــه بــا سیاســت بینالملــل ایفــای نقــش
میکــرد ،در آن ش ـرایط میتوانســت بــه نتایــج مثبــت اقتصــادی و راهبــردی برســد .در ایــن
زمینــه ،اصلیتریــن موضــوع مربــوط بــه فعالیتهــای هســتهای ای ـران بــوده و دیگــر مســائل
ماننــد خــروج نیروهــای ســوریه از لبنــان ،خلــع ســاح حــزب اللــه ،ایجــاد دولــت قــوی در
لبنــان و برگ ـزاری انتخابــات در ع ـراق و فلســطین در ارتبــاط بــا چالشهــای منطق ـهای ق ـرار
داشــت (.)Mottagi, 2009: 96
 .2-5گزینۀ ترغیب ایران از سوی اوباما
گزینــۀ ترغیــب بــا بهکارگیــری ابزارهــا و فرایندهایــی شــکل میگیــرد کــه زمینههــای مربــوط
بــه همــکاری را بهگونــهای اجتنابناپذیــر فراهــم میســازد .بنابرایــن هــدف از ترغیــب
ای ـران بــه معنــای امتناعنکــردن از همــکاری بــود .گزینــۀ ترغیــب اوبامــا پاســخ و واکنشــی
در برابــر سیاســت تغییــر رژیــم جــورج بــوش بــوده اســت .در ســالهای ریاس ـتجمهوری
بــوش ،آمریــکا گزینههایــی را پیشــنهاد میکــرد کــه امــکان پذیــرش آن توســط ای ـران بســیار
محــدود بــود .در چنیــن رونــدی ،آمریکاییهــا توانســتند تحریمهــای متنوعــی را علیــه ای ـران
بــهکار گیرنــد .در آن ســالها و در شــرایطی کــه فشــارهای بینالمللــی علیــه ایــران افزایــش
مییافــت ،ایــران نیــز بهســوی ارتقــای توانایــی هســتهای خــود پیــش میرفــت .در ایــن
دوران ،بــه پیامدهــای شــکلگیری اجمــاع بینالمللــی توجهــی نمیشــد (Mottagi,
.)2011: 5
در دوران جــورج بــوش مقامــات ایرانــی بــه ایــن جمعبنــدی رســیدند کــه اگــر
همکاریهــای خاصــی را در فراینــد بینالمللــی انجــام دهنــد ،هیچگونــه پــاداش و
نتیجهگیــری را دریافــت نخواهنــد کــرد .بــه بیانــی ،در ایــن دوران ای ـران در دام سیاس ـتهای
افراطــی آمریــکا ق ـرار گرفــت ،بــه هــر می ـزان کــه آمریکاییهــا سیاســت فشــار علیــه ای ـران
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 .3-5گزینۀ ترغیب دربارۀ فناوری و انرژی هستهای
گزینــۀ ترغیــب دربــارۀ فنــاوری و انــرژی هســتهای در راســتای پیشــنهادهای پیشــین کشــورهای
 5+1بــه کار گرفتــه شــد ،زی ـرا پیشــنهادهای پیشــین کشــورهای  5+1بــه ای ـران اجــازه م ـیداد
نیــروگاه آب ســبک را بــرای تولیــد انــرژی بســازد .در ایــن رونــد برنامــۀ بینالمللــی بــرای
بهدس ـتآوردن فنــاوری غنیســازی اورانیــوم نیــز ســازماندهی شــده بــود .کشــورهای غربــی
بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه نیروگاههــای آب ســبک بــه آســانی میتوانــد تحــت نظــارت ق ـرار
گیرنــد .از ســویی تبدیــل ســریع آنهــا ب ـرای اهــداف نظامــی مشــکلتر بــود .ایــن نیروگاههــا
نمیتوانســتند ب ـرای ســاخت ســاح اتمــی مــورد اســتفاده ق ـرار گیرنــد .کشــورهای  5+1بــر
ایــن بــاور بودنــد کــه اگــر ایـران فقــط در پــی پیگــری برنامههــای اجرایــی بـرای تولیــد انــرژی
باشــد ،بایــد از ایــن فرصــت ب ـرای بهرهگیــری از نیــروگاه آب ســبک اســتفاده کنــد ،در غیــر
ایــن صــورت اگــر جامعــۀ بینالمللــی بــه ایـران اجــازه دهــد تــا توانایــی غنیســازی اورانیــوم
در داخــل کشــور را بهدســت آورنــد ،میتوانــد بــه ســرعت تواناییهایــش را گســترش دهــد و
بــه اورانیــوم غنیشــده ب ـرای برنامههــای نظامــی دســت یابــد (.)Planet, 2010: 87
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را تشــدید میکردنــد ،ایــران نیــز در رفتــار واکنشــی خــود نشــان مــیداد کــه آمــادۀ انجــام
اقدامــات متقابــل اســت ( .)Garib, 2011: 79از ســوی دیگــر ،گزینــۀ ترغیــب بــه مفهــوم
متعادلکــردن سیاســتهای کاربــردی آمریــکا در برخــورد بــا مســائل امنیــت منطقــهای و
بینالمللــی بــود .سیاســت ترغیــب بــه ایــن معنــا بــود کــه در ازای تغییــر در الگوهــای
رفتــاری ای ـران ،پاداشهایــی نیــز بــه آن کشــور داده شــود .ایــن سیاســت را میتــوان تابعــی از
سیاســت چمــاق و هویــج دانســت .ایــن الگــو مبتنــی بــر جلوههایــی از تــوازن بیــن پــاداش
و محدودیــت در ارتبــاط بــا مســائل سیاســی مــورد اختــاف بــود (.)Sadugi, 2005: 65
شــاخصها و حوزههــای موضوعــی سیاســت ترغیــب در مــورد موضوعاتــی ماننــد فنــاوری
و انــرژی هســتهای ،مشــوقهای اقتصــادی ،تضمینهــای امنیتــی و محرکهــای سیاســی
ب ـهکار گرفتــه شــد.

 .4-5گزینۀ ترغیب دربارۀ مشوقهای اقتصادی

یکــی دیگــر از گزینههــای ترغیــب اوبامــا در قبــال ایــران ،مربــوط بــه دادن مشــوقهای
اقتصــادی بــود .ایــن مشــوقها در شــرایطی داده میشــد کــه ایــران فعالیتهــای هســتهای
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خــود را کاهــش داده بــود یــا در چارچــوب سیاســت کشــورهای  5+1بهجــای اج ـرای طــرح
غنیســازی اورانیــوم و نیــروگاه آب ســنگین میخواســت گزینههــای پیشــنهادی کشــورهای
یــاد شــده را بپذیــرد .بهطــور کلــی ،اصلیتریــن شــاخصهای مشــوقهای اقتصــادی
اوبامــا در قبــال ایــران را میتــوان اینگونــه برشــمرد:
الف) عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تسهیل میشود؛
ب) تحریمهــای اقتصــادی کــه محدودیتهایــی را بــرای واردات کاالهــای پیشــرفته
ایجــاد میکنــد ،برداشــته خواهــد شــد؛
ج) روابط تجاری با ژاپن و اروپا ترمیم خواهد شد؛
د) بانــک جهانــی و نهادهــای بینالمللــی اقتصــادی حمایــت از ایــران را در دورنمــای
اقتصــادی خــود ق ـرار خواهنــد داد؛
ه) تحریمهــای بینالمللــی و همچنیــن تحریمهــای یکجانبــۀ آمریــکا علیــه ایــران
برداشــته میشــود؛
و) سرمایهگذاری در ایران در چارچوب اعتبارات تجاری بینالمللی انجام میشود؛
ح) کمکهــای بینالمللــی ب ـرای ارتقــای زیرســاختهای کشــاورزی ،صنعــت ،آمــوزش
و پــرورش ،انــرژی و محیــط زیســت بــه انجــام خواهــد رســید (.)Mottagi, 2009: 65
 .5-5گزینۀ ترغیب دربارۀ تضمینهای امنیتی

در دورۀ اوبامــا افــکار عمومــی بینالمللــی نســبت بــه سیاسـتهای امنیتــی و هســتهای ایـران،
تحــت تأثیــر ادبیــات سیاســی اروپــا قـرار داشــت .براســاس چنیــن رویکــردی ،هرگونــه تــاش
ای ـران ب ـرای غنیســازی اورانیــوم در چارچــوب پادمــان هســتهای اقدامــی ب ـرای دســتیابی بــه
ســاحهای هســتهای تفســیر میشــد .همیــن مســئله مشــکالت بیشــتری ایجــاد میکــرد،
بهگون ـهای کــه نظــام سیاســی در ش ـرایط احســاس ناامنــی ق ـرار میگرفــت .در ایــن ارتبــاط،
بهکارگیــری واژههایــی ماننــد محــور شــرارت ،تحریــم ،تغییــر رژیــم ،و مهــار نمادهایــی از
احســاس ناامنــی بـرای نظــام سیاســی ایـران بــود .در چنیــن شـرایطی ،اجـرای سیاســت ترغیب
میتوانســت در ارتبــاط بــا تضمینهــای امنیتــی بـرای نظــام سیاســی نیــز مــورد اســتفاده قـرار
گیــرد .در ایــن ارتبــاط ،مشــوقهای مثبتــی کــه جامعــۀ بینالمللــی میتوانســت پیشــنهاد
کنــد ،اعطــای تضمیــن امنیــت بــه ایــن کشــور (ای ـران) و رژیــم حاکــم بــر آن بــود .بســیاری
از آمریکاییهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه آمریــکا نیــازی بــه حملــۀ نظامــی بــه ای ـران نــدارد.
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بنابرایــن ب ـرای جلوگیــری از هستهایشــدن ای ـران ،آمریــکا میتوانســت از رونــد دیپلماتیــک
اســتفاده و اجمــاع سیاســی علیــه ایـران ایجــاد کنــد (.)Pessin, 2009: 95
 .6-5گزینۀ ترغیب دربارۀ محرکهای سیاسی

 .7-5بهکارگیری گزینۀ اغوای اوباما در قبال ایران
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بــر اســاس ادراک عمومــی سیاســتگذاران کابینــۀ اوبامــا ،ایرانیهــا در هــر شــرایطی کــه
باشــند یــا اینکــه هرگونــه جهتگیــری کــه در سیاســت بینالملــل داشــته باشــند ،تغییــری
در احســاس برتریجویانــۀ آنــان در منطقــۀ ایجــاد نمیشــود .آنــان حافــظ جایــگاه و اعتبــار
خــود بهوســیلۀ قــدرت هســتند .بنابرایــن در دوران اوبامــا ایــران میکوشــید تــا برخــی از
اهــداف و آرزوهایــش را تأمیــن کنــد .در ایــن ارتبــاط ،ایدۀ تشــکیل ســاختاری مانند کمیســیون
امنیــت و همــکاری اروپــا بــه ایــن معنــا بــود کــه ایــران میتوانــد بخشــی از نگرانیهــای
مشــروع امنیتــی خــود را تأمیــن کنــد .همچنیــن ایــن فرصــت را پیــدا میکنــد کــه در فضــای
امنیــت منطقــه بهعنــوان بازیگــر نقــش داشــته باشــد .ایفــای چنیــن نقشــی نیازمنــد تعهــد
ایـران بـرای مشــارکت در امنیــت منطقـهای در برابــر دیگــر بازیگـران اســت (Roos, 2009:
 .)57در آن شــرایط ایرانیهــا احســاس میکردنــد آمریکاییهــا بــا آنــان صــادق نیســتند،
پیشــنهادهای غیــر عملــی بــه ایـران میدهنــد ،بــه امیــد اینکــه زمامــداران جمهــوری اســامی
ایــن پیشــنهادها را رد کننــد تــا بــه ایــن ترتیــب ،زمینــه ب ـرای کاربســت سیاســت هجومیتــر
آمریــکا علیــه ای ـران فراهــم شــود .در ایــن ارتبــاط بیــان شــده اســت:
تعهــد نســبت بــه ایــران رهیافتــی تاکتیکــی بــرای ترغیــب اســت .معنــای ایــن گزینــۀ
سیاســی را بایــد متعهدکــردن ایــران در ارتبــاط بــا مســائل منطقــهای و بینالملــل دانســت.
اگــر ایـران ایــن رویکــرد را بپذیــرد و رفتــارش را تغییــر دهــد ،در آن صــورت ،تاکتیــک تعامــل
بــه آســانی تبدیــل بــه راهبــرد تعامــل میشــود (.)Bullak, 2012: 56

گزینــۀ اغــوای ایــران از ســوی اوبامــا بــا بهکارگیــری سیاســت معطــوف بــه تحلیــل و
درگیرکــردن شــکل گرفتــه اســت .اگرچــه دولــت بــوش در ســالهای  2005تــا  2008تــاش
کــرد از رهیافــت متقاعدســازی ای ـران ب ـرای تعلیــق فعالیتهــای هســتهایاش اســتفاده کنــد،
رویکــرد تهاجمــی و ادبیــات معطــوف بــه تهدیــد منجــر بــه ناکارآمــدی سیاســت ترغیــب و
متقاعدســازی ایــران شــد .در دوران جدیــد اوبامــا کوشــید سیاســت چمــاق را پنهــان کنــد
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و روی سیاســت هویــج مانــور بیشــتری دهــد .شــواهد نشــان میدهــد کــه دولــت بــوش در
فضــای مبتنــی بــر قــدرت و نگرانــی نتوانســت رابطــۀ مســتقیم و مؤثــری بــا ایـران بــر قـرار کنــد
(.)Rosen, 2009: 86
در ایــن ارتبــاط اوبامــا از ادبیــات جدیــدی اســتفاده کــرد .او در شــرایط مبارزههــای
انتخاباتــی در ســال  2008اعــام کــرد اگــر بــه قــدرت برســد ،تعامــل بــا ایــران را آغــاز
میکنــد .اوبامــا بــه همــراه دیگــر سیاســتگذاران دموکــرات واشــینگتن بــر ایــن موضــوع
تأکیــد داشــتند کــه تفاوتهــای قطعــی بیــن چگونگــی تعامــل و ترغیــب ای ـران بــه لحــاظ
تاکتیکــی و اب ـزاری وجــود دارد .آنــان اعتقــاد داشــتند در الگــوی تعامــل ش ـرایطی بهوجــود
میآیــد کــه در نهایــت منجــر بــه تغییــر رفتارهــای ای ـران بهگونــه داوطلبانــه شــود .رهیافــت
تعامــل تأکیــد داشــت کــه آمریــکا و جامعــۀ بینالمللــی مانــع اقدامــات ای ـران در پیگیــری
برنامههــای هســتهای شــود .همچنیــن در گزینــۀ تعامــل ،شـرایط داخلــی ایـران بــا مؤلفههــای
خارجــی مربوطــه منطبــق میشــود .اج ـرای ایــن سیاســت بهقطــع ســبب فرســایش تدریجــی
انگیزههــای امنیتــی و سیاســت خارجــی ایــران میشــود (.)Stanger, 2009: 122
هدفهــای سیاســت ترغیــب ایــران در طیــف گســتردهای از نشــانههای دیپلماتیــک و
بینالمللــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد:
الــف) اغــوای سیاســی ایــران از راه الگــوی ترغیــب و متقاعدســازی حاصــل میشــود.
ایــن مســئله بــه معنــای آن بــود کــه میتــوان در برابــر فشــارهای سیاســی ،مشــوقهای
اقتصــادی را نیــز درنظــر گرفــت.
ب) اگــر سیاســت تعامــل و درگیرســازی ســازندۀ ارتباطــات حاصــل شــود ،در آن شـرایط
ایــن امــکان وجــود داشــت کــه زمینــه بــرای پذیــرش برخــی تعهدهــا از ســوی جمهــوری
اســامی فراهــم شــود ،زی ـرا سیاســت اغــوا بــر اســاس دادن امتیازهــای سیاســی و اقتصــادی
طراحــی شــده اســت.
پ) در راســتای گزینــۀ اغــوا ،کاهــش حمایــت ایـران از گروههــای رادیــکال در کشــورهای
خاورمیانــه و همچنیــن حمایــت از رونــد صلــح خاورمیانــه بــا پذیــرش ایــران حاصــل
میشــود .در ایــن ش ـرایط اگــر آمریــکا تمایلــی بــه پذیــرش ای ـران نشــان نم ـیداد ،طبیعــی
بــود کــه بــه کاربســت الگوهــای رادیــکال بــرای نادیدهگرفتــن قاعــدۀ سیاســی در روابــط
بینالملــل اقــدام کنــد.
ت) تحقــق برخــی از اهــداف سیاســت اغــوا در کوتاهمــدت امکانپذیــر نبــود .الزم بــود
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تحریمهــای اوبامــا علیــه ایــران در قالــب قطعنامههــای ســازمان ملــل بــوده اســت .ماننــد
قطعنامــۀ  1929یــا در قالــب قوانیــن کنگــره ماننــد قانــون تحریــم ای ـران یعنــی قانــون جامــع
تحریــم ایــران :پاســخگویی و کاهــش ســرمایهگذاری در ســال  2010بهکارگرفتــه شــد.
بســیاری از ایــن تحریــم بــا تحریمهــای ســازمان ملــل همپوشــانی داشــت .تحریمهــای
شــدید علیــه ایـران در مــورد واردات بنزیــن ،انــرژی هســتهای و مالــی بــود .تحریمهــای نفتــی
نیــز در واپســین روزهــای ســال  2011علیــه ایــران بــهکار گفتــه شــد .شــیوۀ غالــب دولــت
اوبامــا علیــه فعالیــت هســتهای ای ـران ائتالفســازی ب ـرای کاربســت موفــق دیپلماســی فشــار
بــود (.)Abdul motalleb, 2013: 11
 .6راهبرد ترامپ در قبال ایران
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تــا آمریکاییهــا از الگوهــای طوالنیمــدت بــرای متقاعدســازی ،ترغیــب و اغــوای ایــران
اســتفاده کنــد.
ث) سیاســت اغــوا هیچگونــه گرایشــی بــه برانــدازی ســاختار سیاســی ایــران نداشــت.
بنابرایــن هــدف سیاســت اغــوا توجــه بــه مشــکالت امنیتــی آمریــکا بــود .همچنیــن جمهــوری
اســامی ای ـران نیــز بتوانــد مشــروعیت خــود را تأمیــن کنــد.
ج) عادیســازی روابــط اقتصــادی میتوانســت زمینههــای الزم ب ـرای تغییــر و دگرگونــی
مؤثرتــری را بــه وجــود آورد .در ایــن ارتبــاط ،کشــورهایی کــه نفــوذ و انگیــزۀ ایدئولوژیــک خود
را از دســت دادهانــد ،دارای پیشــینۀ تراژیــک بودنــد .امــا با شناســایی دیگـران در فضــای آرامش
و اطمینــان خاطــر قــرار گرفتهانــد .اگــر ایــران دربــارۀ حاکمیــت خــود احســاس اطمینــان
میکــرد ،طبیعــی بــود در برخــورد بــا محیــط خــارج نیــز رویکــرد همکاریجویانهتــری
داشــته باشــد (.)Mottagi, 2009: 85

تــا قبــل از پیــروزی دونالــد ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهــوری مــه  2016بیشــتر
نگاههــا و باورهــا بــر ایــن بــود کــه پیــروزی ترامــپ و راهیابــی او بــه کاخ ســفید ب ـرای ای ـران
بهت��ر اس��ت .ای��ن نگــاه و بـ�اور بهــ چن��د دلی��ل ب�وـد :اولیــن دلیــل بهتربــودن انتخــاب ترامــپ
ب ـرای ای ـران بــا مواضــع جریــان رادیــکال و تندروهــا در ای ـران ارتبــاط داشــت .تندروهــا در
ایــران کــه تمایــل بیشــتری بــه تقابــل بــا غــرب دارنــد ،بهطــور کلــی از مخالفــت ترامــپ
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بــا توافــق هســتهای کــه دولــت اوبامــا بــه نتیجــه رســاند ،ســر شــوق میآینــد .البتــه جریــان
تنــدرو و دلواپســان در ایـران توافــق هســتهای را نــه بـرای ایــاالت متحــده کــه بـرای کشورشــان
یــک فاجعــه میداننــد .از نــگاه آنهــا ترامــپ گرچــه در مجموع ـهای از امــور یــک دیوانــه و
احمــق سیاســی اســت ،امــا وقتــی صحبــت از توافــق هســتهای بــه میــان میآیــد آنهــا یــک
دشــمن متخاصــم مجنــون را بــه حریــف ظریفتــری چــون کلینتــون ترجیــح خواهنــد داد
(.)Harseni, 2016: 1
دومیــن دلیــل بهتربــودن انتخــاب ترامــپ بـرای ایـران 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 کنشهــای سیاســی او تحــت تأثیــر تاجرمآبــی اوســت .ضمــن آنکــه او
یــک پوپولیســت تمــام عیــار اســت و از سیاســت فقــط پوپولیسـتبودن را یــاد گرفتــه و بــه ارث
بــرده اســت .بنابرایــن او آنگونــه نیســت کــه در ســخنرانیها و اعــام مواضــع خــود نشــان داده
اســت .چــه بســا کــه در ســایۀ همیــن شــخصیت پوپولیســتی ،غیرپراتیــک ،پیشبینیناپذیــر،
مضحــک ،زنســتیز و بــدون تعقــل سیاســی از آنکــه بخواهــد خــار چشــم رقبــا و اســتخوان در
گلــوی مخالفــان و منتقــدان سیاس ـیاش در آمریــکا باشــد ،بــه عادیســازی روابــط بــا ای ـران
روی بیــاورد و دســت دوســتی بهســوی ای ـران دراز کنــد .هرچنــد کــه ای ـران از ایــن دوســتی
مســتغنی و بینیــاز اســت ( .)Harseni, 2016: 1دلیــل ســوم بهتربــودن انتخــاب ترامــپ
بــرای ایــران در گرایــش و تمایلــی وجــود دارد کــه او آن را بارهــا در کمپینهــای انتخاباتــی
خــود اعــام کــرده بــود .در ایــن ارتبــاط ترامــپ بارهــا گرایــش خــود بــه روســیه را رقیــب
ســنتی آمریــکا اعــام کــرده و در فرصتهــای مختلــف از والدیمیــر پوتیــن تعریــف کــرده
اســت .ترامــپ از دشــمنی تعریــف میکنــد کــه در روزگاران اخیــر دوســت ایـران بــوده اســت
و مناســبات آنهــا در عرصههــای مختلــف در حــال گســترش اســت .در نتیجــه ،غیرمنتظــره
نیســت کــه ترامــپ بــا ورود و حضــورش در کاخ ســفید بــه روی روســیه در دوســتی ،کاهــش
تنــش و عادیســازی روابــط بــا ای ـران حســاب بــاز کنــد (.)Harseni, 2016: 1
دلیــل چهــارم بهتربــودن ترامــپ بـرای ایـران در گــرو افــق راهبردهــای رقیبــش هیــاری
کلینتــون اســت .کلینتــون آنچنــان کــه در برنامههــای انتخاباتــیاش اعــام کــرده بــود،
کوشــید در صــورت پیــروزی و ورود بــه کاخ ســفید ،روابــط آمریــکا بــا متحــدان ســنتی
آن یعنــی عربســتان و رژیــم صیهونیســتی را عــادی کنــد .طبیعــی اســت اجراییکــردن
ایــن برنامــه از ســوی کلینتــون بــه معنــای محدودســازی راهبــردی علیــه ای ـران در سیاســت
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خارجــی و مناســبات خاورمیانــه بــود و ایــران را گرفتــار دور باطلــی از تنشهــا میکــرد.
ضمــن آنکــه ایرانیــان میدانســتند کــه ترامــپ یــک تاجــر اســت و نــگاه ایدئولوژیــک
نــدارد .بنابرایــن کارکــردن بــا او بــرای ایرانیهــا بــه مراتــب راحتتــر از سیاســتمداری
چــون کلینتــون اســت کــه نگاهــی ایدئولوژیــک دارد ( .)Harseni, 2016: 1و دلیــل
آخــر آنکــه ایرانیــان و مقامــات تــراز اولــش میدانســتند کــه هیــاری کلینتــون در ایــران
بهعنــوان بانــوی تحریمهــا شــناخته شــده اســت ،یعنــی کســی کــه معمــار تحریمهــای
بینالمللــی ســنگینی علیــه ای ـران در ســال  2010بــود .در همیــن زمینــه ایرانیــان بایــد بــه
حافظــۀ تاریخــی خــود رجــوع میکردنــد کــه آیــا جــز بیــل کلینتــون همســر هیــاری ،کــس
دیگــری قانــون هلمــز -برتــون و داماتــو را علیــه ایــران در  12مــارس  1996امضــا کــرده
بــود؟ در انتخابــات مــه  2016نیــز بایــد بســیاری از ایرانیهــا نگـران باشــند کــه او بخواهــد
بــا ورود بــه کاخ ســفید بــه برق ـراری نظــام تحریمهــای علیــه ای ـران همــت گمــارد و مــوج
جدیــدی از آن را و البتــه ایــن بــار بهدلیــل اختالفــات منطقــهای علیــه تهــران وضــع کنــد
(.)Harseni, 2016: 1
ایــن دالیــل بــا ورود ترامــپ بــه کاخ ســفید بـهزودی رنــگ باخــت .آن ادبیاتــی کــه ترامــپ
و اعضــای کابینــهاش در  15روز اول کاریاش در قبــال ایــران بــه کار بردنــد ،بیشــتر تحــت
تأثیــر گفتمــان جــورج بــوش ق ـرار داشــت .بــدون تردیــد ادبیــات بــه کار بردهشــدۀ ترامــپ و
اعضــای کابینـهاش ،انعــکاس شـرایط و حوداثــی اســت کــه در کنشهــا و الگوهــای رفتــاری
اخیــر دو کشــور جــاری بــوده اســت .در ایــن ارتبــاط اصلیتریــن موضــوع همــان مربــوط بــه
نگــرش ترامــپ نســبت بــه توافــق هســتهای غــرب بــا ای ـران اســت .ترامــپ از همــان ابتــدای
مواضــع اعالمــی خــود ،نگــرش مثبتــی بــه توافــق هســتهای نداشــت و آن را بدتریــن توافــق
ممکــن تاریــخ غــرب بــا ای ـران میدانســت .همیــن نــوع نگــرش میــل او را ب ـرای بره ـمزدن
نظــم موجــود بــر برجــام و س ـرانجام خــروج از آن افزایــش داده بــود .در کنــار ایــن موضــوع،
دیگــر مســائل منطقـهای نیــز کمــک کــرده اســت شــکل جدیــد از شـرایط تنازعــی در روابــط
حــال حاضــر دو کشــور بــروز کنــد .ایــن مســائل منطقـهای همــان موضوعاتــی اســت کــه در
گذشــته نیــز عامــل اصلــی تضادهــا و چالشهــا بــود (.)Majlesi, 2016: 1
در نــگاه کابینــۀ ترامــپ ،ایـران شــریک نامطمئنــی بـرای مشــارکت در سیاســت بینالملــل
اســت .در نتیجــه بــا وجــود مواضــع اعالمـیاش نتوانســته اســت آمادگــی الزم را بـرای ایفــای
نقــش در ارتبــاط بــا امنیــت خاورمیانــه بــه دســت آورد .بــه بیانــی ،نقــش هژمونــی ایـران دارای
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رویکــردی همســو بــا سیاســت بینالملــل نیســت و بهجــای آنکــه همســوی آن باشــد ،در
خــاف آن اســت .در بعــد دیگــر ،همیــن راهبردشناســان بــاور دارنــد کــه اهمــال اوبامــا در
خنثیســازی راهبردهــای ای ـران ســبب شــده اســت تهدیدهــای ای ـران نســبت بــه منافــع ملــی
تــا حــال حاضــر ادامــه یابــد .در ایــن زمینــه اقدامــات ســازمانیافتۀ ای ـران در آزمایشهــای
موشــکی و نیــز رفتارهــای مداخالنهجویانــۀ ایــران بــا هــدف بیثباتکــردن منطقــه ،از
اقدامــات تهدیــدزای ایــران اســت کــه مقامــات غــرب و بهویــژه جمهوریخواهــان آمریــکا
بــه خطرهــای آن هشــدار دادهانــد (.)Abul fath, 2016: 1
از همــان ابتــدا ،انتخــاب ماکفلیــن ،مشــاور امنیــت ترامــپ و جیمــز متیــوس بهعنــوان
ســکاندار وزارت دفــاع نشــان داد کــه آنــان راهبردهــای تهاجمــی را در مواجهــه بــا ایـران بـهکار
خواهنــد گرفــت .در نــگاه ایــن دو ،ای ـران بهدنبــال تضعیــف جایــگاه آمریــکا در حوزههایــی
اســت کــه آمریــکا در آن منافــع حیاتــی دارد .ایــن موضــوع انعــکاس تمایــل گروههایــی در
آمریکاســت کــه بــه دالیــل ایدئولوژیــک و راهبــردی در پــی تغییــر در معادلــۀ وضــع موجــود
هســتند .بنابرایــن ب ـرای بیاثرکــردن اقدامــات ایذایــی ای ـران بایــد زمینــه ب ـرای تهدیــدات و
بهویــژه حملــه و هجــوم نظامــی علیــه ایـران فراهــم شــود (.)Hermidas bavand, 2016: 1
امــا راهبــرد مهــار و بازدارندگــی جمهوریخواهــان و کابینــۀ ضدایرانــی و رادیــکال ترامــپ
در کنــار مهــار نظامــی و مهــار راهبــردی ،بیشــتر بــر مهــار اقتصــادی تأکیــد میکنــد .مهــار
اقتصــادی ایـران از ســوی جمهوریخواهــان در قالــب تحریمهــای اقتصــادی دیــده میشــود.
زیـرا آنــان بــاور دارنــد کــه سیاســت تحریــم اصلیتریــن نمــاد بازدارندگــی اقتصــادی اســت.
شــواهدی نشــان میدهــد کاهــش قــدرت اقتصــادی ای ـران مطلوبیتهــای بیشــتری را ب ـرای
آمریــکا ایجــاد خواهــد کــرد .ایــن مســئله بــه معنــای نمــاد محدودیتهــای غیرمســتقیم بـرای
افزایــش قــدرت ملــی ای ـران اســت (.)Khosh chehreh, 2016: 1
تحریمهــای اقتصــادی جدیــد جمهوریخواهــان علیــه ایــران در تمدیــد قانــون
تحریــم نمــود یافتــه اســت .در شــرایط حاضــر تصویــب و کاربســت تحریمهــای جدیــد
جمهوریخواهــان علیــه ایــران بــه بهانههــای غیرهســتهای ،مصــادرۀ امــوال ایــران در
آمریــکا ،جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه سیســتم مالــی آمریــکا و همچنیــن تصویــب
طــرح جدیــد ضدایرانــی کنگــره مبنــی بــر منــع فــروش هواپیمــا بــه ای ـران صــورت گرفتــه
اســت .هــدف اصلــی آمریــکا از دنبالکــردن مهــار اقتصــادی در قالــب سیاســت تحریــم،
جلوگیــری از بهرهمنــدی ایـران از مزایــای پیشبینیشــده در برجــام اســت .ایــن در شـرایطی
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اســت کــه بیــش از  10مــاه از اجراییکــردن برجــام میگــذرد و آمریــکا بــا رفتارهــای
کارشــکنانه و مواضــع متزلــزل خــود نمیخواهــد بــه تعهــدات خــود در اجــرای برجــام
پایبنــد باشــد ( .)Sharifian, 2017: 1بــا همــۀ شــرایط تنازعــی کــه در روابــط ایــران و
آمریــکای عصــر ترامــپ دیــده میشــود ،تردیــد اندکــی وجــود دارد کــه رئیسجمهــور،
ترامــپ در پــی بازســازی روابــط بــا ای ـران نباشــد .بنابرایــن رویکــرد ترامــپ در تعامــل بــا
ایــران میتوانــد راه جدیــدی را بــرای ایجــاد گفتوگــوی دیپلماتیــک بــا ایــران بــاز کنــد.
ایــن رفتــار میتوانــد ای ـران را در فضــای تعامــل بیشــتر بــا جامعــۀ بینالمللــی ق ـرار دهــد.
مســیرهایی کــه ترامــپ میتوانــد بــا اســتفاده از آنهــا بــه تعامــل و همــکاری ســازنده بــا
ایــران برســد ،از دو راه شــکل میگیــرد (:)Diplomacy Iran, 2017: 1
مســیر اول مبتنــی بــر فراینــد تدریجــی و مرحلـهای اســت .ایــن مســیر بــا ارتقــای مرحلهای
روابــط حاصــل میشــود .در ایــن مســیر ،گســترش تعامــل و همــکاری بــا ایـران بایــد براســاس
مذاکــره صــورت بپذیــرد .در نتیجــه ،شــبکۀ جدیــدی از ارتباطــات را بــه وجــود مـیآورد .طبیعــی
اســت کــه بــا تکـرار ایــن رونــد شـرایط بـرای شــکلگیری تفاهــم دوجانبــه در روابــط دو کشــور
بــه وجــود آیــد .گفتنــی اســت ب ـرای از ســرگیری روابــط و آغــاز مذاکــره بیــن کشــورهایی کــه
در ش ـرایط تغییــر سیاس ـتهای بنیادیــن خــود ق ـرار دارنــد ،بایــد بــه هســتۀ اصلــی و مرکــزی
تعامــل توجــه داشــت .بــدون وجــود موضــوع مشــخص در رونــد مذاک ـرات و همکاریهــای
ســازنده هیچگونــه پیشــرفتی متصــور نمیشــود .بهنظــر میرســد در الگــو و کنشهــای
رفتــاری ترامــپ ایــن تمایــل قــوی اســت؛ چــون ترامــپ و اعضــای کابینــۀ او در یافتهانــد کــه
زمینههــای تغییــر در سیاســت خارجــی و الگوهــای رفتــاری ایــران بــه وجــود آمــده اســت و
در ش ـرایط حاضــر ای ـران نمیتوانــد خــود را در راســتای دیپلماســی ســازنده ،بینیــاز از منطــق
مذاکــره ببینــد .دیپلماســی ســازندۀ ایـران از مخاطـرات و چالشهــای پیــش رو خواهــد کاســت
و خالــی از مزیــت و فوایــد راهبــردی نخواهــد بــود (.)Diplomacy Iran, 2017: 1
الگــوی دوم میتوانــد مبتنــی بــر درک جامــع و فراگیــر از همکاریهــای ســازنده
باشــد و در قالــب معاملــۀ بــزرگ مــورد توجــه قــرار میگیــرد .راهبــرد معاملــۀ بــزرگ
مبتنــی بــر تضمینهــای امنیتــی متقابــل اســت .در ایــن ارتبــاط ،ای ـران میتوانــد موضــوع
شفافســازی کامــل و اطمینانبخشــی دربــارۀ رفتارهــای خــود در جغرافیــای خاورمیانــه
و همچنیــن تعهــدات بــه مفــاد برجــام را در دســتور کار ق ـرار دهــد ،بــه همانگون ـهای کــه
آمریــکای عصــر ترامــپ نیــز بخواهــد بــه راهبــرد تحریمهــای اقتصــادی و دیپلماتیــک
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پایــان دهــد .بدیهــی اســت کــه اج ـرای گزینــۀ معاملــه بــزرگ ب ـرای گســترش ارتباطــات در
ش ـرایطی بهدســت میآیــد کــه دو کشــور نســبت بــه یکدیگــر رویکــرد همکاریجویانــه و
ســازندهای داشــته باشــد .در ایــن ارتبــاط ،شــواهد نشــان میدهــد کــه ارادۀ جدیــدی ب ـرای
راهبردهــای همکاریجویانــه و ســازنده در الگوهــا و کنشهــای رفتــاری ای ـران بهویــژه در
دوران پســابرجام تعریــف شــده اســت .ایــن موضــوع بــه معنــای اســتفاده از فرصتهــای
جدیــدی اســت کــه آمریــکای عصــر ترامــپ میتوانــد از آن اســتفاده کنــد .تردیــدی نیســت
کــه الگــوی تعامــل بــا ایـران کــه قـرار اســت از ســوی آمریــکای عصــر ترامــپ مــورد توجــه
قــرار بگیــرد ،ســطح ارتباطــات ایــران بــا نظــام بینالملــل را افزایــش خواهــد داد .ضمــن
آنکــه ایــن مســئله بهگونــهای اجتنابناپذیــر منجــر بــه انعطافپذیــری بیشــتر در ســاختار
سیاســی ای ـران خواهــد شــد (.)Diplomacy Iran, 2017: 1
 .7راهبرد بایدن در قبال ایران
سیاســت خارجــی بایــدن در مــورد جمهــوری اســامی ایـران دربــارۀ محــور سیاســت برجامی
میچرخــد .ســخنان و مواضــع اعالمــی بایــدن و تیــم سیاســت خارجــی او حکایــت از آن دارد
کــه سیاســت احتمالــی آمریــکای بایــدن در قبــال چالــش هســتهای ای ـران ،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 اعــام
کــرد ( .)friedman, des, 2020در جریــان ســخنرانی در کنفرانــس امنیتــی مونیــخ ،دوبــاره
ایــن سیاســت خــود را اعــام کــرد .امــا مســئلۀ اصلــی ،فراینــد و چگونگــی بازگشــت آمریــکا
ب��ه برج��ام اسـ�ت .از زم��ان پی��روزی بای��دن در انتخاب��ات ریاسـ�تجمهوری تاکنــون دو گزینــۀ
«بازگشــت بیقیدوشــرط» و «بازگشــت مشــروط» مطــرح بــوده اســت .بهنظــر میرســد
بایــدن گزینــۀ بازگشــت بیقیدوشــرط بــه برجــام را بـرای توقــف فــوری برنامــۀ هســتهای ایـران
انتخــاب خواهــد کــرد؛ بهگونــهای کــه بــا وجــود ارتبــاط منطقــی بیــن ایــن ســه موضــوع،
او بازگشــت بــه برجــام را مشــروط و موکــول بــه مذاکــره دربــارۀ برنامــۀ موشــکی و قــدرت
منطق ـهای ای ـران نمیکنــد؛ چــون بــه نظــرش بهتریــن راه ب ـرای محدودســازی تــوان موشــکی
و دســتیابی بــه میزانــی از ثبــات منطقـهای ،کنتــرل و نظــارت دوبــاره بــر برنامــۀ هســتهای ایـران
اسـ�ت (.)friedman, des, 2020
ایــن سیاســت بــر منطــق پیونــد موضوعــی اســتوار و بــه دو شــکل محقــق میشــود:
28

 .1-7گام اول :بازگشت در برابر بازگشت

نخســتین گام در سیاســت هســتهای گامبــهگام بایــدن در قبــال ایــران ،پیوســتن دوبــاره بــه
برجــام در مقابــل عملیشــدن تعهــدات برجامــی ایــران در قالــب معادلــۀ «بازگشــت در
برابــر بازگشــت» یــا «تعهــد در برابــر تعهــد» اســت .بایــدن ایــن سیاســت را اینگونــه
توضیــح داد« :اگــر ای ـران بــه رعایــت و پایبنــدی دقیــق و کامــل توافــق هســتهای برگــردد،
ایــاالت متحــده نیــز دوبــاره بــه موافقتنامــه میپیونــدد» (Biden 2020 Sept. 13,
 .)2020: see also, Biden, March/Aprilجیــک ســالیوان ،مشــاور امنیــت ملــی
بایــدن نیــز تأییــد کــرده اســت کــه دولــت بایــدن میخواهــد ایــران را بــه برجــام ســال
 ۲۰۱۵بازگردانــد و بــه انجــام تعهداتــش طبــق آن وادار کنــد .در مقابــل ،آمریــکا نیــز آمــاده
اســت تــا مفــاد ایــن توافــق را رعایــت کنــد ( )Jamerson, Des, 7, 2020و از شــروط
دوازدهگانــۀ پمپئــو نیــز صــرف نظــر کنــد (Burns, and 2020,24.Sullivan cited in
 )USIP, Novبلینکــن هــم گفتــه اســت کــه در صــورت پایبنــدی کامــل ایــران ،بایــدن
دوبــاره بــه برجــام متعهــد خواهــد شــد» (.)Harb,2020
بــر پایــۀ ایــن سیاســت ،ایــران محدودیتهــای برنامــه و فعالیــت هســتهای خــود را
رعایــت میکنــد .در مقابــل ،آمریــکا نیــز تحریمهــای اقتصــادی علیــه ایــران را تعلیــق
میکنــد .مواضــع مقامــات آمریکایــی نشــان میدهــد کــه بازگشــت بــه برجــام ،هــدف
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اول ،آغــاز مذاکــرات فــوری بــرای بازگشــت آمریــکا بــه برجــام ،بهمنظــور زمینهســازی
بـرای مذاکــره دربــارۀ برنامــۀ موشــکی و ســپس ،نفــوذ منطقـهای ایـران در مراحــل بعــد .دوم،
بازگشــت بــه برجــام و ســپس ،مذاکــرۀ موشــکی و آغــاز مذاک ـرات منطق ـهای بــه مــوازات و
همزمــان بــا آن بــر روی دو ریــل مــوازی .بــا توجــه بــه ارزش راهبــردی و حساســیت تــوان
موشــکی و نفــوذ منطق ـهای ب ـرای جمهــوری اســامی ای ـران و همچنیــن فوریــت و اهمیــت
حیاتــی توقــف برنامــۀ هســتهای ای ـران ب ـرای آمریــکا ،سیاســت بایــدن ترکیبــی و مرحل ـهای
خواهــد بــود؛ بهگونــهای کــه در فــاز اول ،مذاکــرات هســتهای بــرای بازگردانــدن ایــران بــه
شــرایط پیشــین از خــروج آمریــکا از برجــام آغــاز میشــود .در مرحلــۀ دوم ،مذاکــره بــرای
تقویــت و توســعۀ مفــاد و جــدول زمانــی برجــام دنبــال میشــود؛ در فــاز ســوم ،دولــت بایــدن
ابتــدا مذاکــرۀ موشــکی و ســپس ،مذاک ـرات منطق ـهای را بهصــورت مــوازی دنبــال میکنــد
(.)Catalano Ewer and Thomas, 2020 ,Goldenberg
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نهایــی بایــدن نیســت ،بلکــه ابــزاری بــرای دســتیابی بــه اهــداف نهایــی دیگــر اســت.
بازگش��ت ب��ه برج��ام ،آغ�اـز راه توق��ف برنامــۀ هســتهای و مهــار و محدودســازی تــوان
موشــکی و قــدرت منطقــهای ایــران اســت ،نــه پایــان آن .زیــرا پیشنیــاز و پیششــرط
دســتیابی بــه هــر ســه هــدف ،پیوســتن دوبــارۀ آمریــکا بــه برجــام اســت .از ای ـنرو ،بــا
توجــه بــه شکســت کارزار فشــار حداکثــری ترامــپ ،بازگشــت بــه برجــام ،الزم ولــی ناکافی
اســت .بازگشــت بــه برجــام ،ســنگ بنایــی بــرای تقویــت و توســعۀ مفــاد و طوالنیکــردن
زمــان آن و چرخشــگاه و ســکوی پرتابــی بــرای تســری برجــام بــه حوزههــای موشــکی و
منطق��های اسـ�ت (  .)USIP 2020, 24.Nov ,2020البتــه ایــن مطلــوب آمریکاســت،
ً
ولــی لزومــا بــه معنــای موفقیــت ایــن کشــور در پیشــبرد برنامههــای خــود نیســت.
متغیرهــای زیــادی در ایــن مــورد تأثیرگذارنــد ،از جملــه رقابــت قدرتهــای بــزرگ بــا
نــوع بازیگــری جمهــوری اســامی ایــران کــه میتوانــد بــازی آمریکاییهــا را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد.
 .2-7گام دوم :تقویت و تعمیق برجام

هــدف آمریــکا از بازگشــت بــه برجــام ،گشــودن راه و آمادهکــردن بســتر الزم بــرای مذاکــره
دربــاره موضوعــات دیگــری بــه جــز اجــرای کامــل برجــام توســط ایــران اســت .بایــدن
در یادداشــتی کــه در ســپتامبر  ۲۰۲۰در وبــگاه س ـیانان نوشــت ،هــدف از بازگشــت بــه
برجــام را اینگونــه توضیــح داد :ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بهعنــوان نقطــۀ آغــاز مذاکــرات
بعــدی ،بــه توافــق برجــام بــاز خواهــد گشــت» (  .)Biden, sept 13, 2020شــواهد
نشــان میدهــد بایــدن پــس از بازگشــت بــه برجــام و تعلیــق برخــی از تحریمهــا ،ادامــۀ
آن را مشــروط بــه بازنگــری و اصــاح آن خواهــد کــرد .در ایــن مرحلــه ،در پــی مذاکــره
بــرای تقویــت ،تعمیــق و توســعۀ بعضــی از مــواد برجــام بهویــژه بندهــای موســوم بــه
«غــروب آفتــاب» اســت ( .)Ross, Dec 26, 2020; Friedman, Des, 2, 2020
مقامهــای دولــت جدیــد آمریــکا ،تعقیــب ایــن هــدف در سیاســت بازگشــت بــه برجــام
را پنهــان نمیکننــد .بایــدن پیــش از انتخابــات آشــکارا گفــت« :مــن دوبــاره بــه توافــق
ملحــق میشــوم و از تعهــد و پایبنــدی مجددمــان بــه دیپلماســی بهــره میگیــرم تــا بــا
متحدانمــان کار کنــم تــا آن را تقویــت کنیــم و توســعه دهیــم» ( ;March/April 2020
.)see also, Biden, Sept. 13, 2020, Biden
30

 .3-7گام سوم :تسری برجام

 .8نتیجهگیری
تغییــر در روندهــای سیاســت خارجــی آمریــکا ،فرصــت مناســبی بـرای جمهــوری اســامی
ایــران بــه وجــود آورد تــا شــرایط بازســازی روابــط دیپلماتیــک و راهبــردی بــا بســیاری
از کشــورها را فراهــم کنــد .سیاســت تغییــر در الگــوی رفتــار دیپلماتیــک آمریــکا در
حوزههــای جغرافیایــی و ژئوپلیتیکــی مختلفــی منعکــس شــده اســت .همــکاری بــا ای ـران
در چارچــوب فضــای منطق ـهای گســتردهتری انجــام میشــود کــه میتوانــد تعــارض را بــه
تعــادل و مناقشــه را بــه همــکاری تبدیــل کنــد .ایــن مســئله یکــی از اهــداف سیاســی آمریــکا
در رونــد بازســازی دیپلماســی آن کشــور در محیــط بینالمللــی اســت .بــا وجــود اینکــه
سیاســت خارجــی اوبامــا بــر اســاس نشــانههایی از تغییــر دیپلماتیــک شــکل گرفتــه اســت،
چنیــن فراینــدی بهمنزلــۀ دگرگونــی گســترده در روندهــای سیاســت خارجــی ایـران و آمریــکا
بــرآورد نمیشــود .شــواهد نشــان میدهــد دو کشــور از یکســو نیازمنــد همکاریهــای
متقابــل امنیتــی در حوزههــای بحرانــی هســتند .از ســوی دیگــر ،تضادهــای ایدئولوژیــک
دارنــد و هرکــدام میکوشــند حقانیــت خــود را در رونــد رقابتهــای راهبــردی آینــده
بازســازی کنــد .الگــوی رفتــار ای ـران و آمریــکا نــه تنهــا نشــانههایی از همــکاری متقابــل
را منعکــس میکنــد ،بلکــه بــه مــوازات چنیــن همکاریهایــی جلوههایــی از تعــارض و
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تقویــت و توســعۀ مفــاد برجــام نیــز آمریــکای بایــدن را قانــع نمیکنــد؛ بهگونــهای کــه
بــه فــرض تحقــق آن ،هــدف بعــدی آمریــکا ،همانگونــه کــه بایــدن گفتــه اســت ،تســری
برجــام بــه «دیگــر فعالیتهــای بیثباتکننــدۀ ای ـران» از نظــر ایــن کشــور اســت (Biden,
 .)March/April 3, 2020آنتونــی بلینکــن در تأییــد موضــع بایــدن گفتــه اســت بــا بازگشــت
بــه برجــام همچنیــن مــا در موقعیــت بســیار بهتــری ق ـرار میگیریــم تــا بهطــور مؤثرتــری بــا
دیگــر فعالیتهــای بیثباتکننــدۀ ایــران مقابلــه کنیــم و بهعقــب برانیــم» (USIP, Nov,
 .)24, 2020جیــک ســالیوان هــم اســتدالل کــرده اســت بازگشــت آمریــکا بــه برجــام و
برداشتهشــدن تحریمهــا ،اســاس الزم بـرای «مذاكــرة بعــدی» در زمینــۀ موضوعــات و مســائل
گســتردهتر را فراهــم میکنــد .منظــور مقامــات آمریکایــی از اقدامــات بیثباتکننــده یــا
موضوعــات گســتردهتر ،نفــوذ منطق ـهای و برنامــۀ موشــکی ای ـران اســت کــه بــه مــوازات هــم
پیگیــری میشــود.
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اختــاف نظــر نیــز وجــود دارد .بــه همین دلیــل ،روابــط ایـران و آمریــکا را بایــد در چارچوب
همکاریهــای نامتقــارن (بــا حفــظ خطــوط قرمــز و بــر مــدار گفتمــان انقالبــی) تحلیــل
کــرد .ایــن موضــوع بیانگــر الگویــی اســت کــه در دوران اوبامــا نیــز ادامــه یافتــه اســت .در
رونــد جدیــد ،نشــانههای رفتــاری در سیاســت خارجــی و روابــط متقابــل ای ـران و آمریــکا
را اینگونــه اســت:
الــف) ادراک راهبــردی ای ـران -آمریــکا در رونــد همــکاری ق ـرار داشــته اســت ،امــا ایــن
امــر نمیتوانــد تضادهــای بنیادیــن در روابــط متقابــل دو کشــور را بــر طــرف کنــد.
ب) هــدف اصلــی اوبامــا عبــور از بحرانهــای امنیتــی در محیطهــای ژئوپلیتیکــی
هماننــد آســیای جنــوب غربــی بــود .بــه ایــن ترتیــب همــکاری و نیازهــای متقابــل دو کشــور
زمینــۀ کاهــش تضادهــای راهبــردی را بــه وجــود آورد.
پ) الگــوی رفتــاری آمریــکا در ارتبــاط بــا دولــت دور دهــم و حتــی یازدهــم در ای ـران
مبتنــی بــر نشــانههایی از دیپلماســی دوفاکتــو بــوده اســت .ایــن موضــوع بــه معنــای آن اســت
کــه همــکاری امنیتــی ادامــه خواهــد یافــت ،امــا ایــن گونــه همکاریهــا منجــر بــه ابتکارهــای
گســترده ب ـرای تغییــر در روح همکاریهــای متقابــل ای ـران و آمریــکا نمیشــود.
ت) تــداوم رفتارهــای ایدئولوژیــک – اســتراتژیک را میتــوان زمینهســاز تــداوم جدالهــای
نامتقــارن ای ـران و آمریــکا دانســت .در ایــن رونــد معمــای امنیتــی نشــانههایی از همــکاری،
مشــارکت و تعــارض را منعکــس کــرده اســت.
ث) گامهــای مشــهودی در ارتبــاط بــا سیاســت آشــتی در روابــط ای ـران و آمریــکا بهویــژه
در دوران اوبامــا برداشــته شــد ،امــا ایــن سیاســت بــه مفهــوم بازســازی بنیادیــن در روابــط
دو کشــور برداشــت نشــد .نخبــگان سیاســی و زمامــداران ایــران و آمریــکا در ایــن شــرایط
ترجیــح دادهانــد بخــش قابــل توجهــی از تضادهــای خــود را حفــظ کننــد و از ایــن راه در رونــد
چانهزنــی بــا متقاعدکــردن دیگــری ق ـرار گیرنــد.
ج) سیاســت بازگشــت بایــدن بــه برجــام بســیار پیچیــده و مســیر پرپیچوخمــی خواهــد
داشــت؛ بهگونــهای کــه بــه فــرض بازگشــت بــدون قیدوشــرط بــه برجــام ،احتمــال بــروز
اختــاف نظــر بیــن ایـران و آمریــکا در زمینــۀ چگونگــی انجــام تعهــدات بســیار زیاد اســت .از
ایـنرو ،بازگشــت بایــدن بــه برجــام را نمیتــوان پایــان منازعــۀ ایـران و آمریــکا و حتــی پایــان
پرونــدۀ هســتهای دانســت.
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شکل  .1الگوی سیاست خارجی دولتهای اوباما ،ترامپ و بایدن
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