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 2مصطفی محمدی رمضانی
 

 

  

 چکیده

مي ترين موضوعات در سياست خارجي و داخلي جمهوري اساليکي از پيچيده ايپرونده هسته

ايران در  ضاد آمريکا و جمهوري اسالميرويکرد متايران بوده است. يکي از داليل اين پيچيدگي 

ن سياست رسممي آمريکما در ايمبود.  "سازيحق غني"تي از پيبرخورداري کشورهاي عضو ان

ابمل  و در مقبود « سازيهاي مربوط به غنيتعليق فعاليت»و « سازي صفرغني»موضوع مبتني بر 

شمت. بررسمي تأکيمد دا "سمازييحمق غن"تي بر برخمورداري از پيايران با استناد به معاهده ان

درک ايمن  دهد اين کشور با اتکاي بمهاي نشان ميتاريخي رويکرد آمريکا در قبال پرونده هسته

نشميني المللمي از موضمخ خمود عق هاي بينکه جمهوري اسالمي ايران در برابر فشار راهبردي

کارآممدي ي در اداممه  ناهاي چندجانبه سنگين عليه ايران کمرد ولمکند  اقدام به وضخ تحريممي

ر جهمت ها در ايجاد نارضايتي اجتماعي و تغيير اراده سياسي جمهوري اسمالمي ايمران دتحريم

درک سمازي اورانيموم  شمد تموان فنمي ايمران در غنيرسمازي و توقم  نشيني از حق غنيعق 

د. داواشنگتن از منطق رفتاري جمهوري اسالمي ايمران در سياسمت خمارجي را تغييمر راهبردي 

بمه « سمازي صمفرغني»تغيير در درک راهبردي آمريکا منجر به تغيير رويکمرد دولمت اوبامما از 

شد که نقش مهمي در آغاز روند مذاکرات مستقيم ميان ايران و آمريکما در « سازي محدودغني»

 داشت. 1391عمان در سال 
 

 سازي  مذاکرهاي  برجام  تحريم  غنيآمريکا  ايران  برنامه هسته :واژگان کلیدی
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 -خصوص در قبال کشورهاي رقي  و متخاصممبه–رويکرد آمريکا در سياست خارجي 

کند. با بررسي کنش سياست خارجي آمريکا در قبال از الگو و رويه يکساني پيروي نمي

توان طيفي از الگوهاي رفتماري گونماگون را ممورد الملل ميبازيگران مختل  روابط بين

طلبانه در نوسان است. فهم منطقِ جويانه تا سلطهداد که از روابط همکاري شناسايي قرار

رويکردهاي متفاوت آمريکا در قبال ديگر کشورها نقمش مهممي در شمناخت آمريکما و 

چمرا آمريکما در "در برابر طرح اين پرسش که  انتخاب شيوه مناس  مواجهه با آن دارد.

روسيه  چين  ايران  کمره شممالي  کوبما   برابر کشورهاي رقي  و متخاصم خود ازجمله

هاي گوناگوني وجود پاسخ "کند؟ها و ابزارهاي متفاوتي استفاده ميونزوئال و... از روش

دارد. برخي تنوع رفتاري آمريکا را نشانه ضع  اين کشور در ارائه يک راهبمرد کمالن و 

 ن بمازيگران اشمارههاي ايدانند؛ برخي ديگر به توانمنديمسنجم در سياست خارجي مي

داننمد؛ کرده و قدرت هرکدام از اين بازيگران را در تعيين الگوي رفتاري آمريکا مؤثر مي

الملل وجمود الگوهماي در روابط بين "هاتکثر تهديد"برخي نيز با تمرکز بر ظهور پديده 

هما خدانند. هر يک از اين پاسمناپذير ميمتناس  با ماهيت هر يک از تهديدها را اجتناب

يک  تر آن است که کدامصورت کلي و يا جزئي صحيح باشد ولي سؤال مهمتواند بهمي

تواند توصي  بهتري از منطق رفتماري آمريکما در ها يا اساساً کدام تبيين مياز اين پاسخ

ديگر  در تقابل راهبردي آمريکا و ايران  عبارتقبال جمهوري اسالمي ايران ارائه دهد؟ به

گيري کننده را در تصمميمچه عواملي نقش تعيين -ماهيت خصمانه اين روابطجداي از –

کند؟ فرضميه ايمن مقالمه آن اسمت کمه گذاري واشنگتن در قبال تهران ايفا ميو سياست

اي  درک راهبردي آمريکما از منطمق حداقل در نزديک به دو دهه گذشته در بحران هسته

دت کنش آمريکا عليه ايمران داشمته اسمت. رفتاري ايران نقشي بسيار مهم در سطح و ش

هماي يعني تشديد تحريم و فشار خارجي آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايمران در سمال

اي ايمران باشمد هاي منطقهاي يا فعاليتگذشته  بيش از آنکه متأثر از ماهيت برنامه هسته

در ان اسمت. گيري و کنش سياست خارجي در ايمرناشي از فهم آمريکا از فرآيند تصميم

  «نقش ادراک در سياست خمارجي»شود با توضيحي پيرامون اهميت اين مقاله تالش مي

اي ايران در دوره بوش پسمر و اوبامما ممورد الگوي رفتاري آمريکا در قبال پرونده هسته

 بررسي قرار گيرد. واکاوي قرارگرفته و صحت اين فرضيه مورد
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 خارجیچهارچوب نظری؛ نقش ادراک در سیاست . 1

شموند؛ دسته عمام تقسميم مي وتحليل سياست خارجي به دوهاي موجود در تجزيهنظريه

طور مشمخ  بمراي هاي تحليل سياست خارجي است. اين نظريات بهدسته اول  نظريه

هاي نظريمه»اند و اغلم  بما عنموان شمده تحليل و تبيين سياست خارجي کشورها ارائمه

 هاي مختلفي را شاملها و مدلشده و رهيافت ناختهش« گذاريسياست»يا « گيريتصميم

الملل است کمه در بسمتر سمه سمنت رئاليسمم  هاي روابط بينشود. دسته دوم  نظريهمي

هايي تعديل و توان با جرحه مييافته است. اگرچ انگاري بسط و توسعهليبراليسم و سازه

سياست خارجي نيز اسمتفاده کمرد الملل براي تحليل رويدادهاي هاي روابط بيننظريه از

شود. )دهقاني کاربرده مي الملل بهولي اين نظريات بيشتر جهت تبيين و تفسير روابط بين

 .(3: 1389فيروزآبادي  

از تمرکز بر کنش  شياست که بنظري  ييمستلزم الگو مقاله نيموضوع ا قيدق ليتحل

داشمته  ديمتأک يريگميدر تصممممؤثر  يهانهيو زم نديبر فرا يخارج استيسو پيامدهاي 

دسته نظريه  از دسته نخست يعني تحليل سياست خارجي  بنابراين  از ميان اين دو باشد.

الململ رشته فرعمي در روابمط بين عنوان يکبه 1شود. تحليل سياست خارجياستفاده مي

هما و توصمي  فراينمد شود که در جستجوي تبيين سياست خمارجي دولتمحسوب مي

 (7: 1395در رويدادهاي سياست خارجي است. )دنمارک   2يريگتصميم

هاي ها و نظريمهها و نقطمه نظمرات گونماگون  ممدلانديشمندان مختل  بما ديمدگاه

هما در گذاري و رفتار دولتها  فرايندهاي سياستمتفاوتي براي توصي  و تبيين تصميم

ل شمناختي اسمت. رابمرت ها ممدترين آناند که يکي از مهمسياست خارجي ارائه کرده

نقمش مهممي در « الململبرداشت و سوءبرداشت در روابط بين»جرويس با انتشار کتاب 

تبيين مدل شناختي در تحليل سياست خارجي ايفا کرد. او در نظريه خود رويکرد کمالن 

ها به سه عنصر محيط نظمام ها و تقليل منشأ آنالملل در تحليل پديدهنظريات روابط بين

هاي سياست داخلي و درنهايت ساختار بوروکراتيک را ملل  ماهيت دولت و پوياييالبين

تر کنش بمازيگران در نظمام کند که فهم دقيقنقد قرار داده و بر اين گزاره تأکيد مي مورد

                                                             
1.  Foreign Policy Analysis (FPA) 

2.  Decision-Making 
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هما و الملل مستلزم آگاهي از چگونگي ادراک و نحموه برداشمت کشمورها از انگيمزهبين

نقطمه  الململنيب استسي در ادراکات اب ادراکات و سوءدر کتاهداف يکديگر است. او 

بممر رفتممار  يروانمم گممذارريو عوامممل تأث يتمرکممز خممود را بممر مطالعممات روانشناسمم

و  يبميترک دگاهيمد کيمموضموع  نيم. ادهمديقرار م يخارج استيس رندگانيگميتصم

ده توسمط آم دستبه هايافتهيو  جياست که نتا يروانشناس هاييدر تئور ديجد يانتقاد

 ني. همچنمکنمديم انيروشني برا به المللينيب گرانيادراکات باز ادراکات و سوء يبررس

موضموع  نيمفهم ا يها )ادراکات و سوء ادراکات( را براآن انيارتباط م ريمس دگاهيد نيا

 آنبا  ياضطرار طيبه آن پي برده و در شرا يخارج استيس رندگانيگميکه چگونه تصم

 (49: 1397)زرگر و احمدي   دهد.بررسي قرار مي را مورد شونديروبرو م

هما ها در قبمال يکمديگر متمأثر از ادراک آنجرويس معتقد است که نوع رفتار دولت

جمرويس در  (Jervis, 1976: 18-22) ها و نيات يکديگر است.نسبت به باورها  انگاره

است. درواقخ   "از واقعيتتصور "و  "واقعيت"ديدگاه خود قائل به تمايزي آشکار ميان 

هماي توان لزوماً ناشي از واقعيمتهاي يک دولت را نمياز نگاه او تصميمات و سياست

هماي بيرونمي گيران از واقعيمتحيط داخلي دانست بلکه تصور تصميمالملل و منظام بين

گذاري و کنش سياست خارجي داشته باشمد. ايمن تواند نقش مهمي در روند سياستمي

 "فيل در اتاق تاريمک"تواند همچون حکايت معروف مواجهه مختل  افراد با يتصور م

باشد که در آن شناخت هر فرد از فيل يا گوياي بخشمي از واقعيمت اسمت يما بمه دليمل 

 خطاهاي شناختي و ارزيابي نادرست از آن  نسبتي با واقعيت ندارد.

هما بمر اسما  پديمده ها تمايل زيادي به تفسميرجرويس بر اين باور است که انسان

در رونممد  همماي خممود دارد. درواقممخ  طبممق ديممدگاه جممرويسفرضانتظممارت و پيش

گيري  اطالعمات و ممواد خماص کمه نظمام اعتقمادي متزلمزل کنمد  وارد فراينمد تصميم

هماي تواند خود را بر اسا  قال ميسختي بهشود. بنابراين  ذهن افراد گيري نميتصميم

حال  او معتقد است که عليمرغم باايناي نوين هماهنگ کند. هتحليلي جديد و ضرورت

هما ميل افراد به حفظ باورها و تصاوير  اطالعات متباين جديد و عدم کارآمدي سياسمت

 ها شود.تواند منجر به تغيير نگرش و درک تصميم گيران و درنهايت تغيير رويکرد آنمي

(Jervis, 1976: 117-125)  دراک نخبگمان در تحليمل سياسمت از ممدل ا هاآمريکايي



11 

 

 

 

 

نقططش تي  ططرک در  

راهبردی آمریکطا در 

رویکرد ایط  شوطور 

در قبططاپ پرونططط ه 

 ای ایرانهسته

عنوان يکمي از منمابخ رفتمار سياسمت خمارجي خمود المللي استفاده کرده و آن را بهبين

شود که ادراک آمريکا از منطق رو  در اين مقاله به اين موضوع پرداخته ميازايندانند. مي

داليلمي اي چگونه شکل گرفت و در چه زماني و بمه چمه رفتاري ايران در پرونده هسته

 تغيير يافت.

 

 رياست ای ايران در دوره. روند تاريخی تغییر رويکرد آمريکا در قبال پرونده هسته2

 جمهوری اوباما

اي جمهوري اسالمي ايران زماني به بحران تبديل شد که آمريکا با رويکردي برنامه هسته

سمازي اورانيموم تماميت گرايانه بما همر نموع فعاليمت مربموط بمه غنمي و 1خواهانهبيشينه

سمازي در ايمران را بيمذيرد. وجه حاضر نبمود وجمود برناممه غنميهيچمخالفت کرد و به

هماي مربموط بمه تعليمق فعاليت»و  2«سمازي صمفرغنمي»رويکرد آمريکا که بر سياسمت 

 اي ايمران بمود. ايماالتحل سياسي پرونمده هسمتهاستوار بود  گره اصلي راه« سازيغني

سازي را براي هيچ حق غني 1960در اواخر دهه  3تيپيمعاهده انمتحده پس از تصوي  

متحد خمود سازي اورانيوم را در کشورهاي کشوري به رسميت نشناخته است حتي غني

 -انديافته سازي دستکه پس از تصوي  اين معاهده به فناوري غني-آلمان و ژاپن يعني 

عنوان يک حق براي هممه به آن  بهصورت ضمني و در عمل پذيرفته است و از اذعان به

سمازي آمريکا در عدم پذيرش حمق غنيکشورها خودداري کرده است. سياست اعالمي 

سازي کماربرد دوگانمه در توليمد براي ديگر کشورها بر اين استدالل استوار است که غني

اي داشته و بر همين اسا  آميز و ساخت سالح هستهاي با مصارف مسالمتانرژي هسته

متحمده در  مخالفت اياالتکند البته اي ابراز نگراني ميز احتمال اشاعه تسليحات هستها

 "سمازيحق غني"اي ايران در شناسايي دوره جورج بوش و باراک اوباما با برنامه هسته

به اين چمالش در -بوش پسر و اوباما–شد بلکه هر دو دولت پيشين آمريکا محدود نمي

سمازي در ايمران را ليتيکي نگريسمته و وجمود برناممه غنيهماي ژئموپچهارچوب رقابت

                                                             
1. maximalist position 
2. Zero Enrichment 
3. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
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اي و درنتيجه سملطه جمهموري اي براي دستيابي آن به قابليت ساخت سالح هستهمقدمه

 کردند.اسالمي ايران بر خاورميانه ارزيابي مي

اي را باراک اوباما نيز همچون بوش پسمر دسمتيابي ايمران بمه قابليمت سمالح هسمته

 نزديمک 2«ايظرفيت گريز هسمته»دانست و معتقد بود اگر ايران به مي 1«تغييردهنده بازي»

و  تأجمرشود دو پيامد جدي براي آمريکا در پمي خواهمد داشمت؛ نخسمت  ايمران بما 

خاورميانه کنشگري خواهد کرد و امکان مقابله با آن از طريق  جسارت بيشتري در منطقه

دوم  خاورميانمه بمه صمحنه رقابمت  شمود.هاي معمول اجبار و فشمار دشموار ميحلراه

شمده و کنتممرل آن از دسممت آمريکما خممارج خواهممد شممد.  اي تبممديلتسمليحات هسممته

(ObamaB, 2015)  به همين دليل  اوباما جلوگيري از دستيابي ايران به قابليت سماخت

 از ابتداي }دوره رياسمت»گويد اي را در اولويت فوري خود قرار داد. او ميهسته سالح

اي اولويت شماره يمک ممن بموده هوري{ جلوگيري از دستيابي ايران به سالح هستهجم

 (ObamaD, 2015)« است.

 تيمبمه قابل رانيما يابياز دسمت يريمسئله جلوگ  کايدر آمر دوحزبي مشترک يابيارز

 اسمتيدر س ياصمل تيماولو کيمرا بمه  رانيما ايو مهار منطقمه ايساخت سالح هسته

ف در ها دستيابي به اين همدروش حال  درباره راهبرد ود. بااينکر ليتبد کايآمر يخارج

 ياختالف بر سر چگونگ»گويد که اوباما مي ييتا جا وجود داشتنظر  واشنگتن اختالف

تمرين منماظره در بمه مهم ايسماخت سمالح هسمته تيمبه قابل رانيا يابيممانعت از دست

.« شمد ليتبمد 2003در سمال  پس از جنگ عمراق کايآمر متحدهاالتيا يخارج استيس

(ObamaA, 2015) 

 

 ای. بازبینی سیاست آمريکا در قبال پرونده هسته2-1

  آمريکا براي جلوگيري از حرکت ايران در مسمير 2002اي در سال با آغاز بحران هسته

هماي سازي از سياست تهديد به حملمه نظمامي  انمزواي سياسمي و اعممال تحمريمغني

کمه دولمت بموش  يزممان»گويمد حمال  اوبامما ميفاده کرد. بااينجانبه استاقتصادي يک

                                                             
1. Game changer 
2. Breakout Capacity 
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 يهشمدارها رغمينداشت اما عل يوژيفيريسانت چيه رانيشد  ا يجمهور دار رياستعهده

همزار  نيچنمد رانيشدم  ا يجمهور دار رياستکه من عهده يزمان کا يمتعدد دولت آمر

 (ObamaA, 2015« )نداشت.کاهش برنامه خود  يبرا يقصد چيداشت و ه وژيفيريسانت

بمازنگري قمرار  دولت اوباما براي حل اين مسئله  سياست آمريکا در قبال ايران را ممورد

گيمري از داد. در اين بازنگري سه گزينه پميش روي دولمت اوبامما بمود؛ اسمتمرار بهمره

 جانبه و تالش براي ايجاد انزواي سياسي عليه ايمران  اسمتفاده از گزينمههاي يکتحريم

اي ايران و تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي عليه ايران. براي نظامي عليه برنامه هسته

ها  دولت اوباما دو شاخ  اصلي تعيين کرد؛ اول  کدام گزينه انتخاب از ميان اين گزينه

نشيني آن گيري ايران و عق در دستر  آمريکا است؟ دوم  کدام گزينه بر منطق تصميم

اي مؤثر است؟ بنابراين  در بازنگري سياست آمريکا در قبمال ايمران در هاي هستاز برنامه

 ممورد« گيري ايمرانهاي آمريکا و فهم منطق تصميممحدوديت»دولت اوباما دو موضوع 

 توجه قرار گرفت.

 

 ای ايرانگذاری در قبال برنامه هستههای آمريکا در سیاستمحدوديت-2-1-1

 الف: استفاده از گزينه نظامی

کارگيري گزينه نظمامي اکامي آمريکا در جنگ افغانستان و عراق محدوديت جدي در بهن

است کمه  نيا مياز دهه قبل آموخته باش ياگر ما مطلب» عليه ايران ايجاد کرد. باراک اوباما

« .سممتيهرچممه باشمد سمماده ن انمهيخصموص جنممگ در خاورمهمما و بهطورکلي جنگبمه

(ObamaA, 2015) اسمت  دهيا نيا ستيکه به نظر من هوشمندانه ن چيزي»گويد او مي

. مما ميکنم منظم اعمزا يبرقرار يما ارتش خود را برا  آيدمي شيپ يکه هر بار که مشکل

 ليدو دل کنيدر دانشگاه امر وا (ObamaA, 2016) « .ميکار را بکن نيا ميتوانينم گريد

 نيانتخماب چنم» همدديگونمه شمرح مرا اين ينظمام نمهياستفاده از گز تيمحدود ياصل

بمر  يحل مبتناست که راه نيبلکه علتش ا ستيهاي جنگ نفقط به خاطر هزينه ينيدکتر

  (ObamaA, 2015) .است داريو پا ييآزما يراست ابلمذاکره کارآمدتر  ق

جناح قدرتمنمد داخمل  البي با 2011که در سال –نيز  يبيدر ل کايآمر يظاممداخله ن

 نکنيبل يسامانتا پاور و آنتون س يو سوزان را نتونيکل يالريه يعنياوباما  يمل تيامن ميت
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بمه  کايحمله آمر مشکلترين نشان داد که مهم يخوببه - (Goldberg, 2016) انجام شد

 کمايآمر تيدار شدن مشروعو خدشه يتلفات جان  يمال هاينهيهز 2003عراق در سال 

 يبيسازمان ملل نبوده است. حمله به لو بدون توسل به قطعنامه  جانبهيکاز اقدام  يناش

 مائتالف چندجانبه انجا کيسازمان ملل و قال   تيامن يشورا 1973پشتوانه قطعنامه  اب

 يروزيمپ رغميمعل يشد ولم يهزينه منته نسبتاً کم ينظام يروزيپ کيشد و در عمل به 

کشمور را  نيمدر ا ياوباما مداخله نظمام  يو سقوط قذاف يبيدر حمله به ل کايآمر ينظام

 يبرا يقيبرنامه دق کايآمر را يخود اعالم کرد. ز يجمهور دوران رياست« اشتباه نيبدتر»

 يخأل قدرت ناشمدرنتيجه     (ObamaB, 2016)ت.نداش يامنظ يروزيمرحله پس از پ

نظامي و شمبه همايط گمروهلومرج و تسمهرج جاديباعث ا يبيحکومت در ل ياز فروپاش

 .کشور شد نياز ا يبر بخش اعظم يافراط

آن  او را در  جيبودن نتا داريو ناپا ينظام نهيگز ياوباما از عدم کارآمد يابيارزاگرچه 

همسو بما  هايشکدهياند نيواشنگتن و همچن ياسيو س ياز نخبگان نظام يتقابل با برخ

 رانيما ايبرناممه هسمته هيمعل ينظام نهياستفاده از گز يو عربستان که حام لياسرائ يالب

ولي دولت اوباما عليرغم تهديدهاي نظامي  گزينمه حملمه بمه تأسيسمات  بودند  قرار داد

ونمدي شمرمن  نماينمده آمريکما در ممذاکرات  دانست.اي ايران را در دستر  نميهسته

از  يبمرا ينظام نهيو عربستان از گز ليدر واشنگتن  اسرائ طلبانجنگ»گويد اي ميهسته

تنهايي بمه متحري که گونههمان يول کردنديم تيحما رانيا ايهسته ساتيبردن تأس نيب

رشمد برناممه  توانستينم زين ينظام نهيگز د ينما ريمس رييرا مجبور به تغ رانينتوانست ا

را بمه  رانيما ايحالت برنامه هسته نيدر بهتر ييرا متوق  کند. حمله هوا رانيا ايهسته

حملمه  ن يم. عمالوه بمر ادادينم انين را پاآ يانداخت ولمي ريسال به تأخ 5تا  3مدت 

و  رانيما همايسمرعت تمالش شيافمزا يبمرا يعال ايبهانه ايهسته ساتيبه تأس ينظام

از هممين روي   (Sherman, 2018)« .شمديآن م ايشدن ابعماد برناممه هسمته تريمخف

 ديگويم سيبييدر دوره بوش و اوباما در مصاحبه با ب کايدفاع آمر ريوز تس يرابرت گ

}حملمه  يميتصم نيبه نظر من چه در زمان بوش و چه در زمان اوباما  ما به گرفتن چن»

 (Gates, 2014« ).ميهم نبود کي{ نزدرانيبه ا
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 جانبه و چندجانبههای يکب: تحريم

عنوان اهمرم فشمار غيرنظمامي عليمه ايمران کارآممدي الزم را جانبه آمريکا بمهيک تحريم

اي در جانبه آمريکما ممنوعيمت گسمتردههاي يکالب اسالمي  تحريمنداشت. پس از انق

کرد ولي براي بازداشتن ايران از اداممه روابط مالي و تجاري ايران با اين کشور اعمال مي

هاي چندجانبه اي ناکافي بود. از سوي ديگر  آمريکا براي اعمال تحريمهاي هستهفعاليت

 المللينياجماع ب جاديهاي بوش پسر امکان ااستسي بارو بود. با يک مشکل جدي روبه

 ديمگويمعاون اوبامما م دن يوجود نداشت. جو با ترنيسنگ هايمياعمال تحر يمؤثر برا

برخورد بما  يالزم برا يالمللنيب تياز حما کايآمر م يکه ما کارمان را شروع کرد يزمان»

وفصمل را مقصمر عمدم حل کايآمر ن رايا يجابه ايدر سراسر دن رايمند نبود. زبهره رانيا

شمکل  يمما را بمرا ييهاي ما و تواناگزينه طيشرا ني. ادانستنديم رانيا ايپرونده هسته

 (Biden, 2015)« .کرديتوجهي محدود م قابل زانيبه م يالمللنيدادن به فشار ب

 

 ایگیری ايران در برنامه هستهتالش آمريکا برای فهم منطق تصمیم -2-1-2

اگر به نحوه عممل و »گويد مي 2012در سال  راک اوباما در مصاحبه با نشريه آتالنتيکبا

 يها نسبت به حفظ و بقايابيم که آندرمي م يها در سه دهه گذشته نگاه کنآن ماتيتصم

دارند و از انزوا رنمج  تيمردم حساس يها نسبت به افکار عموم. آندهنديم تينظام اهم

  يشمدت آسمها اعممال شمود بهآن هيعل هاميکه انواع تحر يانند زماندها ميبرند. آنمي

 يرا در پم يبمالقوه بهتمر ريها عرضه شود که مسمبه آن يهاياگر گزينه ن يبينند. بنابرامي

نظر از بما صمرف (Obama, 2012« )داشته باشد احتماالً آن را انتخماب خواهنمد کمرد.

فتمار جمهموري اسمالمي ايمران  ايمن جمهمور آمريکما از منطمق رصحت قضاوت رئيس

دهد که در آمريکا يک ارزيابي اطالعاتي نسبتاً جامعي از نحوه عملکرد اظهارات نشان مي

 است.گيري آن صورت گرفته ايران در سياست داخلي و خارجي و منطق تصميم

اي ايمران  گيري ايران در برناممه هسمتهصورت مشخ  در ارتباط با منطق تصميمبه

هماي نيمات و قابليمت»گزارش مهمي بما عنموان  2007در سال  کايآمر ياطالعات جامعه

هاي گيري سياستاي داشت و در شکلمنتشر ساخت که بازتاب گسترده« اي ايرانهسته

 اديمز نمانيما بما اطم»گزارش آمده است که  نيدر اکننده بود. آمريکا در قبال ايران تعيين
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خود را متوقم   ياهسته حاتيبرنامه تسل 2003سال  زييکه تهران در پا ميکنيقضاوت م

 همايفعاليتدربماره  گمريمهمم د يابيدو ارز يبرآورد جامعه اطالعات ن يعالوه بر ا« کرد.

کمه  دهمديارائمه م ايتهران در پرونده هسته يريگميمؤثر بر تصم ليو دال رانيا ايهسته

 -اوبامما-بعدي آمريکما  جمهورسيئر يرا برا رانيدر قبال ا گذارياستينوعي روند سبه

هماي دربماره فعاليت کمايآمر يجامعمه اطالعمات 2007. گزارش سمال کنديگذاري مريل

 هيمدر ژانو  ياهسمته حاتيوجود ادامه توق  برنامه تسل با رانيا» ديگويم رانيا ايهسته

 يهممم شرفتيپ 2007در سال  رانيخود را از سر گرفت. ا يسازيهاي غنفعاليت 2006

است  نيمتوسط ا نانيدر نطنز به دست آورد اما برداشت ما با اطم وژهايفيدر نص  سانتر

مواجمه اسمت... برداشمت مما بما  هماآندر عملکرد  يکشور هنوز با مشکالت فن نيکه ا

 يبا غنا ومياوران ديقادر به تول ينظر فن ممکن است از رانياست که ا نيمتوسط ا نانياطم

 National) «باشمد. 2015 يالم 2010 يهاسمال يسمالح طم ديملتو يبمرا يکاف يباال

Intelligence Estimates, 2007) 

در موضموع  رانيما يريگميمنطق تصم يابيارز رامونيگزارش  پ نيتر ادر بخش مهم

 رانيما اياست توق  برنامه هسته نيا اديز نانيبرداشت ما با اطم» شوديگفته م ايهسته

 يو امضما وميماوران يسمازيبرناممه غن قيمبمر تعل يمبنم "تهران بيانيه"و  2003در سال 

بموده  ييو فشمارها يالمللمنيب يهايدر درجه اول در واکنش به بازرس  يپروتکل الحاق

کشور وارد  نيبر ا رانيا نيشينشده پ اعالم ياهاي هستهفعاليت ياست که به خاطر افشا

 يو اقتصماد ينظمام  ياسميس هماينهيزاز آن است که تهران ه يامر حاک نيا شده بود...

آن را  ماتيتصم "دهيفا-نهيهز"بلکه منطق  ردگيينم دهيرا ناد ايبه سالح هسته يابيدست

حفمظ رونمد توقم  برناممه  يبمرا شموديم شمنهادياسما   پ ني. بر اکنديدهي مشکل

 يياهفرصمت  يالمللمنيب يو فشمارها هايبازرس ديضمن تشد رانيا ايهسته حاتيتسل

  يدي)جمشم« ارائمه شمود. اشايو اهمداف منطقمه ژيپرست ت يبه امن رانيا يابيدست يبرا

1394 :74) 

در کنفرانس خبري  -جمهور خوددر سال آخر رياست–پس از انتشار گزارش  بوش 

ممن گمزارش را ديمدم. ايمن گمزارش »گويمد در واکنش به برآورد جامعه اطالعماتي مي

اي داشته ولي متوق  کرده است. اين يمک هشمدار هسته گويد ايران برنامه تسليحاتمي
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تواند برنامه خود را دوباره شمروع سازي بوده و ميکه ايران هنوز قادر به غني است چرا

المللي ايمران را وادار کند. گزارش جامعه اطالعاتي فرصتي را فراهم کرد تا با اجماع بين

در قبمال  1"رويکرد چمماق و همويج"تخاذ اي بنماييم. اين گزارش ابه تعليق برنامه هسته

طرف بايد فشارها بر ايران افزايش يابمد و از سموي داند. بنابراين  ازيکايران را مؤثر مي

 (BushB, 2007)« جلو به ايران پيشنهاد شود.ديگر مسيري روبه

 

 ران و روند اجرای آنای اياتخاذ رويکرد جديد در قبال برنامه هسته -2-2

ر کنار داي ايران هاي آمريکا براي جلوگيري از توسعه برنامه هستهم فشارمحدوديت اهر

چنين درکي از منطق رفتاري جمهوري اسالمي سب  اتخاذ رويکردي جديمدي در قبمال 

نشيني ق اي ايران شد. آمريکا براي وادارسازي جمهوري اسالمي ايران به عپرونده هسته

ار اي ايمران  راهبمردي را مبتنمي بمر فشمتهسازي و رفمخ تهديمد بمالقوه هسماز حق غني

 ترين مانخ دولت اوباما اين بمود کمه اعتممادالمللي و افزايش هزينه طراحي کرد. مهمبين

 هماي چندجانبمه را جلم ديگر کشورها براي مشارکت در اين راهبرد و اعممال تحمريم

 نمايد.

اي چندجانبمه عليمه همل تحمريمالمللي و اعماهاي اوليه براي ايجاد اجماع بينتالش

راي هاي شموايران از دوره دوم دولت بوش پسر آغاز و منجر به صدور مجموعه قطعنامه

يراني به اهاي چندجانبه عليه برخي از افراد و نهادهاي امنيت سازمان ملل و وضخ تحريم

  ارزيابي نادرسمت اي شد؛ ولي پيامدهاي حمله به عراق بر اساهاي اشاعهاتهام فعاليت

يمران ااي عاتي آمريکا و عدم وجود شواهد قطعي درباره ماهيت نظامي برنامه هسمتهاطال

هماي شمديدتر را دشموار جل  حمايت شوراي امنيت سازمان ملل براي اعممال تحمريم

 (Nephew, 2018: 63-68)ساخته بود. 

منجر  2008جمهوري سال  در انتخابات رياست« تغيير»پيروزي باراک اوباما با شعار 

ايجاد فضاي سياسي جديدي به سود آمريکا براي اقناع ديگر کشورها براي همراهمي  به

کمه  دانسمتيم يخوباوباما به»هاي چندجانبه عليه ايران شد. از طرفي  در اعمال تحريم

بمردن  نيراحتي حاضر بمه از بمکرده و به ايدر حوزه هسته يميگذاري عظسرمايه رانيا

                                                             
1. Carrot and Stick Approach 
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بنابراين  اوباما با يک تغييمر تماکتيکي  (Sherman, 2018)« .ستيخود ن ايبرنامه هسته

و ارائه پيشنهاد « شرط با ايرانمذاکره بدون پيش»سو با طرح موضوع تالش کرد تا از يک

نوعي بمه ديگمر خود را با بوش پسر متممايز سماخته و بمه 2009مبادله سوخت در سال 

اي حسمن نيمت دارد. از سموي کشورها نشان بدهد که آمريکا در براي حل بحران هسته

سمازي ديگر  دولت اوباما با افشاي پروژه ساخت تأسيسات زيرزمينمي فمردو و برجسته

اي در   نگمرش بدبينانمه2009موضوع رد پيشنهاد مبادله سوخت از سوي ايران در سمال 

المللي عليه جمهوري اسالمي ايران پديد آورد. توانايي دولت اوباما در ايجماد فضاي بين

المللي متفاوت  نقش مهمي در رفخ موانخِ همکاري کشورهاي ديگر در اعمال اي بينفض

ابمراز » ديمگوياوبامما م (Nephew, 2018: 71)هاي شديدتر عليه ايران داشمت. تحريم

 نيمرا با درخواست ما همراه کند  ا ايبتواند دن کايمذاکره باعث شد تا آمر يما برا ليتما

 يو مال يبازرگان يهاميسابقه از تحرچارچوب بي کيدر  يلالملنيامر باعث مشارکت ب

امما نتوانسمته  شمدنديها اعممال مدهه يبرا رانيا هيعل کايآمر جانبهيک يهاميشد. تحر

مما را  ديمجد کمردي. آنچمه روديمايممذاکره ب زيمم يفشار وارد کنند که پا رانيابودند به 

سازمان ملل  تيامن يشورا ديجد يهاقطعنامه  يتصو يما برا ييکارآمدتر ساخت  توانا

مثمل  ييهاي داوطلبانه کشورهاها با توافقنامهتحريم نيا يقو ياجرا نيمتحد بود  همچن

 نيرا کماهش دهنمد. همچنم رانينفت از ا ديتا خر ودب يو هند و ژاپن و کره جنوب نيچ

 ,ObamaA) «کردنمد. اعممال رانيا يکامل را رو ينفت ميتحر زيما ن يياروپا مانانپيهم

اولين نشانه موفقيمت رويکمرد جديمد اوبامما بمود. ايمن  1929تصوي  قطعنامه ( 2015

کممرد همماي پيشممين شموراي امنيممت از ايممران درخواسممت ميقطعناممه همچممون قطعنامممه

هايي عليه برخي افمراد سازي اورانيوم را تعليق نمايد و تحريمهاي مربوط به غنيفعاليت

يمک  1929حمال  قطعناممه کمرد. باايناي وضمخ ميهاي اشاعهفعاليت هنيزم درو نهادها 

را تبديل به بنيمادي بمراي گسمترش  1929ويژگي مهم ديگر نيز داشت؛ آمريکا قطعنامه 

اقدامات تحريمي مختل  عليه ايران ساخت. در مقدمه اين قطعنامه  از کشورهاي عضمو 

هاي هاي مرتبط با فعاليتام تراکنشجلوگيري از انج"شود براي سازمان ملل خواسته مي

در تعمامالت بمانکي بما  "ايهماي پرتماب سمالح هسمتهاي يا توسعه سامانهاشاعه هسته

احتياط داشته باشند. افزون بمر ايمن  نسمبت بمه  "هاي ايراني ازجمله بانک مرکزيبانک
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ي اشماعه هاهاي حاصل از بخش انرژي و تأمين مالي فعاليتارتباط بالقوه ميان درآمدي"

 ترتي   قطعناممهاينبمه (UNSCR1929, 2010: 3) شمود.هشمدار داده ممي "ايهسمته

هاي شديد عليمه شوراي امنيت سازمان ملل براي نخستين بار بستري براي اعمال تحريم

 ايجاد کرد. -صادرات نفت و ارتباطات بانکي–پذير اقتصاد ايران هاي آسي بخش

 رانيما هيمو چندجانبمه عل المللمينيبم همايميحمراعممال ت يبسترسازي اوبامما بمرا

را  رانيما ريپذ ينقماط آسم بمااليي با دقمت زياعمال شده ن هايميآميز بود. تحرموفقيت

بمه  ايسمابقهيبم ياقتصماد يمدت  فشارهاکوتاه يجيتدر روند يکهدف قرار داد و در 

نيممي از صمادرات هاي نفتي منجر به کاهش . تحريمشد ليتحم رانيا ياسالم يجمهور

هماي بمانکي نفت ايران و افت شديد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت شد. تحريم

هما در الملل بانکي را مختل کرد و باعث نماتواني بانمکنيز دسترسي ايران به سيستم بين

هماي کمالن المللي گرديد. تأثير تحريم در شاخ هاي بينتأمين مالي و تسهيل پرداخت

نيز نمودار شد؛ نرخ تورم و آمار بيکاري افزايش يافت  ارزش پول ملمي در  اقتصاد ايران

المللي افت کرد و توليد ناخال  داخلي کاهش يافت. اثربخشي تحريم هاي بينبرابر ارز

گويمد داري آمريکما مميانکار بود. ديويد کوهن  معماون پيشمين وزارت خزانمه غيرقابل

ها و سوء مديريت داخلي بما چمالش از فشار تحريم اقتصاد ايران به دليل تأثيرات ناشي»

هدف نبود بلکه  خود يخودبه ميتحر وجود  اين با (Cohen, 2012)« جدي مواجه شد.

 و يمل کموبيهدف مشمخ  بمود. ج کيبه  يابيدست يبرا يابزار يفشار اقتصاد ليتحم

 يرنج اقتصماددرد و  جاديصرفاً ا ميهدف تحر» گويدمي کايآمر يدارخزانه نيشيپ ريوز

شمود کمه  يطيشرا جاديمنجر به ا هامياست که اعمال تحر نيا يبلکه هدف اصل ستين

اسبق  سيپترائو   رئ ديويد (LEW, 2013« )بدهد. رييخود را تغ هايميتصم تيحاکم

 يشدن آثمار اقتصماد انيبا اشاره به نما 2012سال  ليدر جلسه استماع کنگره در اوا ايس

رخ  يچمه اتفماق ندهيدر آ ديمنتظر ماند و د ديبا» ديگويم رانيمردم ا يبر زندگ هاميتحر

بمه  ه. بما توجمديخواهد رسم يبه چه سطح رانيدر ا يعموم يتينارضا ديد دي. بادهديم

 يتيمسمئله }نارضما نيما ايمآ ديمد ديمبقا و حفظ آن است با ميترين هدف رژمهم نکهيا

« .ريمخ ايمرژيم تأثير خواهد گذاشمت  و رانيرهبر ا يراهبرد يريگمي{ بر تصمياجتماع

(Petraeus, 2012) 



20 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

   پ اپی سی و پنم

 1398زمستان 

تحوالت نامه ویژه

ای و منطقه

 المللیب  

 يدر کنمار آثمار اقتصماد هاميتحر يو تجار يمال راتيبود که تأث نيا کايآمر يابيارز

درباره  نظر ديو تجد ياسيمحاسبه نخبگان س رييباعث تغ ياز طرف  يداخل تيريمد ءسو

 هما مياز تحمر يناش يشتيعمشکالت م گر يد يخواهد شد و از سو ايادامه برنامه هسته

را  نيکمرده و مسمئول ليممردم تبمد انيدر م يمطالبه عموم کيرا به  ايرفتار هسته رييتغ

 قيمتعل شموديمجبمور مم رانيما ياسالم يجمهور ن يابرافشار قرار خواهد داد. بن تحت

 ييتوافمق نهما ياز اصمول اساسم يکيعنوان را به ايهسته سازييهاي مربوط غنفعاليت

وادار  يعنميخمود  يبه همدف اصمل کايآمرولي  مذاکره حاضر شود زيو بر سر م رفتهيپذ

 .افتيدست ن ايهسته يسازيغن قيبه توق  و تعل رانيساختن ا

عمدم  حيدر توضم شموديشمناخته م رانيا يهاميعنوان معمار تحرکه به وينف چاردير

قطعنامه   يو پس از تصو 2010از ژوئن  رانيا» گويدتحقق اهداف آمريکا از تحريم مي

 همايميو تحمر يتميمل چنمد يهماميسازمان ململ  تحر يهامياعمال تحر ليبه دل 1929

کشور  ني  ا2010قرار گرفت. در تابستان ديفشار شد از چند زاويه متفاوت تحت يشرکت

 کيمو کانمادا همر  اياروپا  ژاپن  کره  اسمترال کا يآمر شد؛يهر هفته با اخبار بد مواجه م

 وسمتهيو پ امانيب د يشد رانيا هي. فشارها علکردنديم ميرا تحر رانيصورت جداگانه اهب

رونمد بمه  نيما 2012تما  2010ها از سمال مستمر تحريم شيافزا رغميبود. متأسفانه  عل

 نيما تيواقع» (Nephew, 2018: 78) «.در مذاکرات منجر نشد رانيمعنادار ا يازدهيامت

نمداد بلکمه  رييمغرا ت رانيا ايتنها محاسبات هستهها نهتحريم يندوره زما نيبود که در ا

کرد و در سطوح مختل   ياندازرا نص  و راه ايشرفتهيو پ ديجد يوژهايفيسانتر رانيا

را  ايهسمته «زيمآسمتانه گر»رفته زممان رفته رانيا جه ينمود. درنت ديتول شدهيغن ومياوران

وجمود  نمهيشده بود. دو گز ليو اسرائ کايآمر يموضوع موج  نگران ني. اداديکاهش م

بر فشار  يمبتن ييلماسيد کردي. اوباما روهاميساختن تحر دتريشد اي ياقدام نظام ت؛داش

منجمر بمه  تيمنها بمود و در زيکنگره ن تيکه مورد حما يکردروي. داد حيرا ترج ميتحر

قمانون بودجمه  ليمذ رانيمو صادرات نفمت ا يبانک مرکز هيعل ميو اعمال تحر يطراح

رو روبمه يهماي اساسمرا با چالش رانياقتصاد ا ها ميتحر ديشد. تشد 2012سال  يدفاع

 6.6تما  3بما کماهش  2013تما  2011هاي سال نيب رانيا يناخال  مل ديکرد؛ رشد تول
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تنهما در  يماند و ارزش پول ملم يباق يو تورم دو رقم يکاريمواجه شد  نرخ ب يدرصد

  (Nephew, 2018: 107-109) «ت.افيرابر کاهش مدت چند هفته سه ب

 

 ای ايرانهسته ناکارآمدی رويکرد جديد آمريکا در توقف برنامه -2-3

در طول چهار سال نخست دوره اوباما در  رانيا هيفشار عل ديروند تشد يو اجرا يطراح

 رانيما رفتمار رييماوباما از عوامل مؤثر بر منطق تغ يدرک راهبرد يبود ول نق يظاهر ب

بمرخالف تصمور و انتظمار  يوارد کرد ولم  يآس رانيبه اقتصاد ا ها مينادرست بود. تحر

روند رشمد  امهاد يبراايران  جمهوري اسالمي ياسيدر اراده س يريچشمگ رييتغآمريکا  

پژوهش  نکرد. جاديا تيحاکم ايهسته يهااستيس از ياجتماعحمايت و  ايتوان هسته

بمه برناممه  انيمرانيا يدر حموزه نگمرش عمموم يافکار سنج مراکز و مؤسسات مختل 

 رغميدرصد مردم عل 80 نيانگيطور مبه دهدينشان منيز  2013تا  2006از سال  ياهسته

 ياهسته زيآماز برنامه صلح يبرخوردار ت يامن يو شورا کايآمر هايميتحر ديروند تشد

 ,Mohseni. )کننمديم تيمحما ايستهدانند و از ادامه برنامه همي« مهم يليخ» يرا امر

2015: 249) 

صمراحت بمه مقاوممت افکمار تمايمز به در مصاحبه با نيويورک 2015اوباما در سال 

اي در برابر فشمارهاي خمارجي اشماره عمومي و نخبگان سياسي در دفاع از برنامه هسته

 يابرناممه هسمته توانمديم يحمله نظام نيچند اي کيکه  ميدانيما م» گويدکند و ميمي

را بر آن خواهد داشت تا با سرعت به  رانيا د يترديعق  براند اما ب يمدت يرا برا رانيا

فراهم خواهد کمرد  رانيداخل ا يتندروها يبرا ياکار  بهانه نيبرود. ا يسمت بم  اتم

حملمه  کايو آمر ديآيم شيپ يوضع نيچن مينداشته باش ياسالح هسته يوقت" نديبگوتا 

انجمام  يگمريکمار د چيهم هما مياز حفظ تحر ريکه اگر غ ميدانيحال  مدرعين ".کنديم

 يکمتمر يادامه خواهد داد و ما آگاه اشياهسته يهارساختيبه ساخت ز رانيا م ينده

 رانيماسمت کمه ا نيمل اآهداشمت. ايمد ميافتمد  خمواهمي قيافمچه ات قاًيدق نکهيدرباره ا

{ به غمرور و يسازيمسئله }حق غن نيداشته باشد  اما ان ايزيرساخت هسته وجهچيهبه

طل  و اصمالح روانمهيعنوان مکمه بمه يکسمان يخورده است. حتم گره يرانيا ييگرايمل

و  کننديم تيکشور حما داخل در -محدود ولو– يااز برنامه هسته زيآيند نحساب ميبه
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کمار را انجمام  نيما رانيمبمران اکدام از ره شوند. هيچ ميطور کامل تسلبه ستنديحاضر ن

 ونيمليم کيمسماله را بما  جنگ هشمت رانينکته توجه کرد که ا نيبه ا دينخواهد داد. با

– ايها آن يبه غرور مل يموضوع يکه وقت دهدينشان م يخيکشته  تاب آورد. تجربه تار

« .هاي آن را تحممل کننمدگمره بخمورد حاضمرند سمختي يمل يبه بقا -موارد برخي در
(ObamaC, 2015) 

ترين و مؤثرترين ابزار فشار آمريکا و نگراني از رونمد عنوان مهمناکارآمدي تحريم به

اي و تهديد ناشي از کماهش زممان آسمتانه سماخت رو به رشد فني ايران در حوزه هسته

اي از سوي ديگر به يک چالش جدي براي آمريکا تبديل شد. ارزيابي اوباما سالح هسته

اي و توان با تغيير تاکتيکي در مذاکرات هسمتهرساله نخستش اين بود که ميدر دوره چها

حمق اسمتفاده از »خواهانمه فشار اقتصادي  ايران را وادار به پذيرش چهمارچوب تماميت

حال  گذشمت زممان بمه  اين کرد. با« ها و بازرسي شديداي در برابر نظارتانرژي هسته

تمأثير خمود را از دسمت  جيتمدربها بما گمذر زممان هسو تحريمسود آمريکا نبود. از يک

اي زمان آستانه گريز هسته هاي مستمر فني ايران مدتدادند از سوي ديگر با پيشرفتمي

منزله اي بهيافت. ادامه اين روند و دستيابي ايران به قابليت ساخت سالح هستهکاهش مي

تصمادي آمريکما بمود. قمدرت شکست ايده تحريم و ضربه حياتي به اعتبار تهديدهاي اق

اقتصادي آمريکا نيز همچون قدرت نظامي اين کشور در کسم  يمک دسمتاورد سياسمي 

 موفق نبود. 

ي  وزير خارجه اسبق آمريکا در کتاب خاطرات خود به تغيير موضخ در قبال کر جان

ز گذشته ا» گويدکرده و مي اشاره 1391اي ايران در مذاکرات عمان در سال پرونده هسته

جمز در  دانستمينه  در اعماق ذهنم م ايدارد  ومياوران يسازيحق غن رانيبحث که ا نيا

 م يباشم قيمدق يهاتيمحمدود ليذ رانيا يسازيکه ما آماده بحث بر سر ادامه غن يحالت

داري الزم و خويشمتن تيفشفا  يريپذتيمسئول ها يبه دست آوردن دسترس يبرا يراه

 يحتم دي. شمامينداشمت يحاتيبه سممت برناممه تسمل رانيرکت ااز عدم ح نانيجهت اطم

 نکمهيهمم از ا رانيمدر ا يآدم معممول کيمممذاکره همم آورد.  زيمم يرا پا رانيا شدينم

 ريرا انجمام دهمد کمه سما ينتواند کمار خواهدينم کايکشورش صرفاً به خاطر آنکه آمر

کاممل  ميرا تسمل نيا هايراني. اشوديمستقل قادر به انجام آن هستند  برآشفته م يهاملت

 شانيتيدر دخالت در امور حاکم ييطوال ديکه در دوران شاه  داننديم ييکايدر برابر آمر
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 ران يمدر ا روانمهيدولمت م کياز  ياز سو يحت يزيچ نيچن رشيداشته است. انتظار پذ

  يسمازيبود که همر نموع غن نيا کايموضخ آمر ينطوال يهااست. مدت ياديخواسته ز

اتفاق از به 5+1کننده ما در گروه مذاکره کانياندک هم که باشد  مانخ توافق است  اما شر

ويژه بما توجمه بمه بودند که به دهيرس ميتصم نيها به اموضخ فاصله گرفته بودند. آن نيا

 يممذاکره را جمد همايرانيا نکمهيا يالزم اسمت بمرا دادند يکشورها انجام م ريآنچه سا

در  ن يمبحمث شمود. عمالوه بمر ا نمدهيدر آ يسازياز غن ياها درباره اندازهبا آن رنديبگ

سروصدا بي اشيمواضخ علن رغميبوش  عل ويدولت جورج دبل دميشن يمحافل خصوص

 ق( موافمرانيما يسمازيشناختن حق غن تيموضخ )به رسم نيبود که با ا دهيرس ييجابه

 ايمکنند مسئله در چه سماختار  يکه بررس ددنينقطه نرس نيگاه به اها هيچبود  اگرچه آن

موضموع موافمق بمودم.  نيمذهمنم  ممن همم بما ا يايمبمرود. در خفا شيپم ديبا يسطح

داد وقت آن اسمت بمه   يبود. اوباما تشخ دهيدرک رس نياوباما هم به هم جمهورسيرئ

اسمت  يآماده بحث درباره توافق محتملم متحده االتياکه  ميعالمت را بده نيا هايرانيا

هرحال  محمدود اداممه بدهمد. بمه ا يدر مق ومياوران يسازيبتواند به غن رانيکه در آن ا

 يبودند. ما تنهما کسمان دهيرس جهينت نياز قبل به ا 5+1کننده ما در مذاکره کانيشر ريسا

هم بعدها بابت از دست دادن فرصت  متحده االتي. ممکن بود اميکه جا مانده بود ميبود

عنوان سوگند ممن بمه يبحران مقصر شناخته شود. پس از ادا نيا زيآملمتحل مسا يبرا

دور  نيمذاکره به مسقط سمفر کردنمد. }در دومم ئتيه ياعضا ريو سا ليخارجه  ب ريوز

را رسماند کمه  ياميم{ او پ1391اسمفند /2013در عمان در ماه مار   انهيمذاکرات مخف

 رانيآماده خواهد بود مشروط بر موافقت ا متحده االتيبودند: ا دنشيمشتاق شن هايرانيا

خمود   ياو قابل راستي آزمايي ]در برناممه هسمته يدائم د يشد يهاتيمحدود جاديبا ا

 را ممورد رانيما يسمازيغن نهيدر زم يو بوم زيآممحدود  صرفاً مسالمت ياداشتن برنامه

 (Kerry, 2018: 539-543قرار دهد.) يبررس

دنبال مذاکره و توافق با جمهوري اسالمي ايمران بمود ولمي    آمريکا به2006از سال 

طور کامل رفمخ شمود. از هممين اي ايران بهنتيجه آن تهديد هسته مذاکره و توافقي که در

المللي و اعمال فشار اقتصادي روي  بر اسا  برآورد نهادهاي اطالعاتي ايجاد اجماع بين

اي هماي هسمتهان را وادار بمه توقم  فعاليتدادند تما ايمر بر ايران را در دستور کار قرار
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درک راهبمردي  2012تا  2006اي از سال بنمايند ولي نوع کنش ايران در موضوع هسته

 نشميني ايمران تحمتگيري جمهوري اسالمي ايران مبني بر عق آمريکا از منطق تصميم

هممي بمراي اي ايمران آزممون مفشارهاي خارجي را تا حد زيادي تغيير داد. بحران هسته

همما و فشمارهاي اقتصمادي بمود. دولممت اوبامما گرچمه در عمممل  ارزيمابي تمأثير تحمريم

هاي واقعي اثرگذاري تحريم در تغيير رفتار کشورها را مشاهده کردند ولي در محدوديت

 اي براي موفق جلوه دادن اين سياست انجام دادند.بيان  تالش گسترده

چمرخش همزممان چمرخ »بما شمعار  92 پيروزي  حسن روحاني در انتخابات سمال

در فضاي دوقطبي انتخابات کمک زيادي به تثبيت روايمت « سانتريفيوژها و چرخ اقتصاد

نشيني ايران کرد. اوبامما در دانشمگاه اممريکن ها در عق نادرست آمريکا از نقش تحريم

 ايمران نقمش داشمت. 2013ها در انتخابات سال ترديدي نيست که اين سختي»گويد مي

هما وعمده داده بودنمد کمه از زماني که مردم ايران يک دولت جديد را انتخاب کردند  آن

طريق تعامل با دنيا اقتصاد را بهبود بخشند. ايران به پاي ميز مذاکره بازگشمت و پمس از 

المللمي توافمق يک سري از مذاکرات  ايمران دربماره يمک توافمق موقمت بما جمامخ بين

است که بر اسا  مستندات تماريخي  ايمران و  در حالياين   (ObamaA, 2015)«کرد.

و در جريمان دو دور ممذاکرات محرمانمه بمه يمک  1392آمريکا پيش از انتخابات سمال 

اي ايران ها بر برنامه هستهچهارچوب کلي توافق اوليه مبني بر پذيرش نظارت و بازرسي

يافته بودند. ونمدي  ران دستسازي در ايها و ادامه برنامه محدود غنيدر قبال لغو تحريم

پمذيرش برناممه }»گويمد در دوره اوبامما ممي 5+1شرمن  نماينده آمريکما در ممذاکرات 

متحمده  و اين اياالت شدبست که باعث رفخ بنبود کليدي سازي محدود در ايران{ غني

بمه  (Sherman, 2016)« .پمذيردبود که همواره تا آن زمان گفته بود ايمن شمرط را نمي

اي مستقيم ميان جمهوري اسمالمي ايمران و آمريکما زمماني تر  مذاکره هستهارت دقيقعب

پديد آمد؛ اول  موضمخ  1391ممکن شد که دو تحول جدي در رويکرد آمريکا در سال 

بمه « سازي اورانيومهاي مربوط به غنيتعليق همه فعاليت»و « سازي صفرغني»آمريکا از 

در ايران تغيير يافت. دوم  آمريکما بمه ممذاکره « حدودسازي مغني»پذيرش وجود برنامه 

 گوها متمايل شد.وبستان نسبتاً منطقي در فرآيند گفت-واقعي و بده

 



25 

 

 

 

 

نقططش تي  ططرک در  

راهبردی آمریکطا در 

رویکرد ایط  شوطور 

در قبططاپ پرونططط ه 

 ای ایرانهسته

 گیرینتیجه

دهمد درک و اي ايران نشان ميبررسي روند تاريخي رويکرد آمريکا در قبال برنامه هسته

عقالنمي کمه در سياسمت  عنوان يمک بمازيگرتلقي آمريکا از جمهوري اسالمي ايران بمه

کند نقش مهمي در طراحي و اعممال فايده رفتار مي-خارجي خود مبتني بر الگوي هزينه

هاي چندجانبه عليه جمهوري اسالمي ايران داشت. ارزيابي آمريکا ايمن بمود کمه تحريم

المللمي در هماي بمينهاي اقتصادي ناشي از تحريمجمهوري اسالمي ايران به دليل هزينه

اي خود هاي هستهادرات نفت و بانک مرکزي و نارضايتي اجتماعي در سياستحوزه ص

شمود.  "سمازي صمفرغني"تجديدنظر کرده و مجبور به پذيرش رويکرد آمريکا مبني بر 

اي و عزم نخبگاني براي استمرار رونمد روبمه حال  پشتيباني عمومي از برنامه هستهبااين

گيري در جمهوري هبردي آمريکا از الگوي تصميماي زمينه تغيير درک رارشد توان هسته

فراهم ساخت. بيشترين ميزانِ ممکنِ فشار « فايده-هزينه»اسالمي ايران و نادرستي منطق 

خارجي بر ايران تحميل و آثار اقتصادي آن از سوي مردم و نخبگان حس شد ولي برنامه 

کمرد. دسمتيابي بمه دانمش اي پيمدا مالحظمه تنها متوق  نشد بلکه رشد قابملاي نههسته

توان نقطه عطفي در نوع نگرش آمريکما درصد و انباشت مستمر آن را مي 20سازي غني

 به ايران در نظر گرفت. 

رويکرد جديد آمريکا در قبال ايران در دوره اول اوباما نيز در مهار رشمد تموان فنمي 

ايران به قابليت ساخت سالح اي ايران ناکام بود. با ادامه اين روند و دستيابي برنامه هسته

هاي چندجانبه و ضربه حياتي به اعتبمار تهديمدهاي منزله شکست ايده تحريماي بههسته

اقتصادي آمريکا بود. قدرت اقتصادي آمريکا نيمز همچمون قمدرت نظمامي ايمن کشمور 

کرد. در چنين شرايطي دولت اوباما به اين نتيجه رسيد که موفقيت سياسي را تضمين نمي

ناپمذيري بمراي امنيمت ملمي اي ايران پيامدهاي جبرانهاي هستهار بر توق  فعاليتاصر

تنها اعتبار دو گزينه اصلي آمريکا در سياست خارجي يعني آمريکا خواهد داشت. زيرا  نه

هما شد و اين کشور را در مواجه بما چمالشدار ميشدت خدشهگزينه نظامي و تحريم به

اي بر خاورميانه ران با دستيابي به قابليت ساخت سالح هستهکرد بلکه ايدچار بحران مي

ها و تمن دادن شد. در اين شرايط آمريکا بين دو گزينه پذيرش شکست تحريممسلط مي

اي را برگزيد که در پي آن آمريکا در عممل حل ميانهاي  راهعنوان قدرت هستهبه ايران به
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سازي براي ديگر کشمورها عمدول ياز سياست سنتي خود مبني بر عدم پذيرش حق غن

 کرد.مي

سازي را به رسميت نشناخته گاه براي هيچ کشوري حق غنيآمريکا در مقام نظر هيچ

( در دوممين دور 1391)اسمفندماه  2013است ولي در عمل مجبور شمد در مماه ممار  

از عنوان يکمي سازي بمومي در ايمران را بمهمذاکرات مخفيانه در عمان وجود برنامه غني

اي بيذيرد. اگرچه  اين تحول براي جمهموري عناصر اصلي چهارچوب اوليه توافق هسته

حمق "سمازي بمه معنماي شناسمايي اسالمي ايران کافي نبود. زيرا  پمذيرش برناممه غني

نيمز  2013ايران از سوي آمريکا نبود حتي پس از توافق موقت ژنو در سال  "سازيغني

سمازي هيچ بخشمي از ايمن توافمق بمه ايمران حمق غنمي»تصريح يادآور شد که اوباما به

 ايمن ( بماObama, 2013)« دهميم.دهد. ما چنين حقي را مورد شناسايي قرار نممينمي

درسمتي درک وجود  اين تغيير موضخ تحول مهمي در مناسبات آمريکا و ايران بود که به

گرفتمه شمد کمه پيش اي منتهي به توافق برجام مسيري درنشد و در ادامه مذاکرات هسته

سازي نکرد بلکمه پمس از تنها آمريکا را وادار به ارائه امتياز بيشتر و شناسايي حق غنينه

ايران در برابر »که  اي اين گزاره در ادراک راهبردي آمريکا تثبيت شدامضاي توافق هسته

به يک  بنابراين  اين وضعيت« کند.نشيني ميها و اهداف عق فشارهاي خارجي از برنامه

شونده در قبال ايران تبديل شد تا جايي که يکي از داليمل اصملي خمروج  الگوي تکرار

توان با  خروج از برجام و بازگشمت شد ميدونالد ترامپ از برجام اين بود که تصور مي

اي و حتمي نشميني بيشمتر در برناممه هسمتههاي سمنگين  ايمران را وادار بمه عق تحريم

 آن کرد.هاي فراتر از فعاليت

 

 نابعم

اي بمر ادراک آمريکما از عقالنيمت تأثير فرايند توافق هسمته» .(1394) .جمشيدي  محمد

  15سال چهمارم  شمماره  های راهبردی سیاست،فصلنامه پژوهش  «راهبردي ايران

 .70-94ص  
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