نقش تغييرِ درک راهبردي آمريکا در رويکرد اين کشور در قبال
پرونده هستهاي ايران
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پرونده هستهاي يکي از پيچيده ترين موضوعات در سياست خارجي و داخلي جمهوري اسالمي
ايران بوده است .يکي از داليل اين پيچيدگي رويکرد متضاد آمريکا و جمهوري اسالمي ايران در
برخورداري کشورهاي عضو انپيتي از "حق غنيسازي" بود .سياست رسممي آمريکما در ايمن
موضوع مبتني بر «غنيسازي صفر» و «تعليق فعاليتهاي مربوط به غنيسازي» بود و در مقابمل
ايران با استناد به معاهده انپيتي بر برخمورداري از "حمق غنيسمازي" تأکيمد داشمت .بررسمي
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ب

رويکرد آمريکا در سياست خارجي –بهخصوص در قبال کشورهاي رقي

و متخاصمم-

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

روابط بينالملل ميتوان طيفي از الگوهاي رفتماري گونماگون را ممورد

شناسايي قرار داد که از روابط همکاريجويانه تا سلطهطلبانه در نوسان است .فهم منطقِ
رويکردهاي متفاوت آمريکا در قبال ديگر کشورها نقمش مهممي در شمناخت آمريکما و
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انتخاب شيوه مناس

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

برابر کشورهاي رقي

و متخاصم خود ازجمله روسيه چين ايران کمره شممالي کوبما

ونزوئال و ...از روشها و ابزارهاي متفاوتي استفاده ميکند؟" پاسخهاي گوناگوني وجود
دارد .برخي تنوع رفتاري آمريکا را نشانه ضع

اين کشور در ارائه يک راهبمرد کمالن و

مسنجم در سياست خارجي ميدانند؛ برخي ديگر به توانمنديهاي اين بمازيگران اشماره
کرده و قدرت هرکدام از اين بازيگران را در تعيين الگوي رفتاري آمريکا مؤثر ميداننمد؛
برخي نيز با تمرکز بر ظهور پديده "تکثر تهديدها" در روابط بينالملل وجمود الگوهماي
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متناس

با ماهيت هر يک از تهديدها را اجتنابناپذير ميدانند .هر يک از اين پاسمخهما

ميتواند به صورت کلي و يا جزئي صحيح باشد ولي سؤال مهمتر آن است که کدام يک
از اين پاسخها يا اساساً کدام تبيين ميتواند توصي

بهتري از منطق رفتماري آمريکما در

قبال جمهوري اسالمي ايران ارائه دهد؟ بهعبارت ديگر در تقابل راهبردي آمريکا و ايران
–جداي از ماهيت خصمانه اين روابط -چه عواملي نقش تعيينکننده را در تصمميمگيري
و سياستگذاري واشنگتن در قبال تهران ايفا ميکند؟ فرضميه ايمن مقالمه آن اسمت کمه
حداقل در نزديک به دو دهه گذشته در بحران هستهاي درک راهبردي آمريکما از منطمق
رفتاري ايران نقشي بسيار مهم در سطح و شدت کنش آمريکا عليه ايمران داشمته اسمت.
يعني تشديد تحريم و فشار خارجي آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايمران در سمالهماي
گذشته بيش از آنکه متأثر از ماهيت برنامه هستهاي يا فعاليتهاي منطقهاي ايمران باشمد
ناشي از فهم آمريکا از فرآيند تصميمگيري و کنش سياست خارجي در ايمران اسمت .در
اين مقاله تالش ميشود با توضيحي پيرامون اهميت «نقش ادراک در سياست خمارجي»
الگوي رفتاري آمريکا در قبال پرونده هستهاي ايران در دوره بوش پسمر و اوبامما ممورد
واکاوي قرارگرفته و صحت اين فرضيه مورد بررسي قرار گيرد.

 .1چهارچوب نظری؛ نقش ادراک در سیاست خارجی
نظريههاي موجود در تجزيهوتحليل سياست خارجي به دو دسته عمام تقسميم ميشموند؛
دسته اول نظريههاي تحليل سياست خارجي است .اين نظريات بهطور مشمخ
تحليل و تبيين سياست خارجي کشورها ارائمه شمدهاند و اغلم

بمراي

بما عنموان «نظريمههاي

تصميمگيري» يا «سياستگذاري» شناخته شده و رهيافتها و مدلهاي مختلفي را شامل
ميشود .دسته دوم نظريههاي روابط بينالملل است کمه در بسمتر سمه سمنت رئاليسمم
ليبراليسم و سازهانگاري بسط و توسعه يافته است .اگرچه ميتوان با جرح و تعديلهايي
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از نظريههاي روابط بينالملل براي تحليل رويدادهاي سياست خارجي نيز اسمتفاده کمرد
ولي اين نظريات بيشتر جهت تبيين و تفسير روابط بينالملل به کاربرده ميشود( .دهقاني
فيروزآبادي .)3 :1389
تحليل دقيق موضوع اين مقاله مستلزم الگويي نظري است که بيش از تمرکز بر کنش
و پيامدهاي سياست خارجي بر فرايند و زمينههاي ممؤثر در تصمميمگيري تأکيمد داشمته
باشد .بنابراين از ميان اين دو دسته نظريه از دسته نخست يعني تحليل سياست خارجي
استفاده ميشود .تحليل سياست خارجي1بهعنوان يک رشته فرعمي در روابمط بينالململ
محسوب ميشود که در جستجوي تبيين سياست خمارجي دولتهما و توصمي

فراينمد

تصميمگيري2در رويدادهاي سياست خارجي است( .دنمارک )7 :1395
انديشمندان مختل
متفاوتي براي توصي

بما ديمدگاهها و نقطمه نظمرات گونماگون ممدلها و نظريمههاي
و تبيين تصميمها فرايندهاي سياستگذاري و رفتار دولتهما در

سياست خارجي ارائه کردهاند که يکي از مهمترين آنها ممدل شمناختي اسمت .رابمرت
جرويس با انتشار کتاب «برداشت و سوءبرداشت در روابط بينالململ» نقمش مهممي در
تبيين مدل شناختي در تحليل سياست خارجي ايفا کرد .او در نظريه خود رويکرد کمالن
نظريات روابط بينالملل در تحليل پديدهها و تقليل منشأ آنها به سه عنصر محيط نظمام
بينالملل ماهيت دولت و پوياييهاي سياست داخلي و درنهايت ساختار بوروکراتيک را
مورد نقد قرار داده و بر اين گزاره تأکيد ميکند که فهم دقيقتر کنش بمازيگران در نظمام
)1. Foreign Policy Analysis (FPA
2. Decision-Making
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بين الملل مستلزم آگاهي از چگونگي ادراک و نحموه برداشمت کشمورها از انگيمزههما و
اهداف يکديگر است .او در کتاب ادراکات و سوء ادراکات در سياست بينالململ نقطمه
تمرکممز خممود را بممر مطالعممات روانشناسممي و عوامممل تأثيرگممذار روانممي بممر رفتممار
تصميمگيرندگان سياست خارجي قرار ميدهمد .ايمن موضموع يمک ديمدگاه ترکيبمي و
انتقادي جديد در تئوريهاي روانشناسي است که نتايج و يافتههاي بهدست آمده توسمط
بررسي ادراکات و سوء ادراکات بازيگران بينالمللي را بهروشني بيان ميکنمد .همچنمين
اين ديدگاه مسير ارتباط ميان آنها (ادراکات و سوء ادراکات) را براي فهم ايمن موضموع
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که چگونه تصميمگيرندگان سياست خارجي به آن پي برده و در شرايط اضطراري با آن
روبرو ميشوند را مورد بررسي قرار ميدهد( .زرگر و احمدي )49 :1397
جرويس معتقد است که نوع رفتار دولتها در قبمال يکمديگر متمأثر از ادراک آنهما
نسبت به باورها انگارهها و نيات يکديگر است (Jervis, 1976: 18-22) .جمرويس در
ديدگاه خود قائل به تمايزي آشکار ميان "واقعيت" و "تصور از واقعيت" است .درواقخ
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از نگاه او تصميمات و سياستهاي يک دولت را نميتوان لزوماً ناشي از واقعيمتهماي
نظام بينالملل و محيط داخلي دانست بلکه تصور تصميمگيران از واقعيمتهماي بيرونمي
ميتواند نقش مهمي در روند سياستگذاري و کنش سياست خارجي داشته باشمد .ايمن
تصور ميتواند همچون حکايت معروف مواجهه مختل

افراد با "فيل در اتاق تاريمک"

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.
جرويس بر اين باور است که انسانها تمايل زيادي به تفسمير پديمدههما بمر اسما
انتظممارت و پيشفرضهمماي خممود دارد .درواقممخ طبممق ديممدگاه جممرويس در رونممد
تصميم گيري اطالعمات و ممواد خماص کمه نظمام اعتقمادي متزلمزل کنمد وارد فراينمد
تصميمگيري نميشود .بنابراين ذهن افراد بهسختي ميتواند خود را بر اسا

قال هماي

تحليلي جديد و ضرورتهاي نوين هماهنگ کند .بااينحال او معتقد است که عليمرغم
ميل افراد به حفظ باورها و تصاوير اطالعات متباين جديد و عدم کارآمدي سياسمتهما
ميتواند منجر به تغيير نگرش و درک تصميم گيران و درنهايت تغيير رويکرد آنها شود.
) (Jervis, 1976: 117-125آمريکاييها از ممدل ادراک نخبگمان در تحليمل سياسمت

بينالمللي استفاده کرده و آن را بهعنوان يکمي از منمابخ رفتمار سياسمت خمارجي خمود
ميدانند .ازاينرو در اين مقاله به اين موضوع پرداخته ميشود که ادراک آمريکا از منطق
رفتاري ايران در پرونده هستهاي چگونه شکل گرفت و در چه زماني و بمه چمه داليلمي
تغيير يافت.
 .2روند تاريخی تغییر رويکرد آمريکا در قبال پرونده هستهای ايران در دوره رياست
جمهوری اوباما
برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ايران زماني به بحران تبديل شد که آمريکا با رويکردي
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بيشينهخواهانه1و تماميت گرايانه بما همر نموع فعاليمت مربموط بمه غنميسمازي اورانيموم
مخالفت کرد و بههيچوجه حاضر نبمود وجمود برناممه غنميسمازي در ايمران را بيمذيرد.
رويکرد آمريکا که بر سياسمت «غنميسمازي صمفر»2و «تعليمق فعاليتهماي مربموط بمه
غنيسازي» استوار بود گره اصلي راهحل سياسي پرونمده هسمتهاي ايمران بمود .ايماالت
متحده پس از تصوي

معاهده انپيتي3در اواخر دهه  1960حق غنيسازي را براي هيچ

کشوري به رسميت نشناخته است حتي غنيسازي اورانيوم را در کشورهاي متحد خمود
يعني آلمان و ژاپن -که پس از تصوي

اين معاهده به فناوري غنيسازي دست يافتهاند-

به صورت ضمني و در عمل پذيرفته است و از اذعان به آن بهعنوان يک حق براي هممه
کشورها خودداري کرده است .سياست اعالمي آمريکا در عدم پذيرش حمق غنيسمازي
براي ديگر کشورها بر اين استدالل استوار است که غنيسازي کماربرد دوگانمه در توليمد
انرژي هستهاي با مصارف مسالمتآميز و ساخت سالح هستهاي داشته و بر همين اسا
از احتمال اشاعه تسليحات هستهاي ابراز نگراني ميکند البته مخالفت اياالت متحمده در
دوره جورج بوش و باراک اوباما با برنامه هستهاي ايران در شناسايي "حق غنيسمازي"
محدود نميشد بلکه هر دو دولت پيشين آمريکا –بوش پسر و اوباما-به اين چمالش در
چهارچوب رقابتهماي ژئموپليتيکي نگريسمته و وجمود برناممه غنيسمازي در ايمران را

1. maximalist position
2. Zero Enrichment
)3. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT
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مقدمهاي براي دستيابي آن به قابليت ساخت سالح هستهاي و درنتيجه سملطه جمهموري
اسالمي ايران بر خاورميانه ارزيابي ميکردند.
باراک اوباما نيز همچون بوش پسمر دسمتيابي ايمران بمه قابليمت سمالح هسمتهاي را
«تغييردهنده بازي»1ميدانست و معتقد بود اگر ايران به «ظرفيت گريز هسمتهاي» 2نزديمک
شود دو پيامد جدي براي آمريکا در پمي خواهمد داشمت؛ نخسمت ايمران بما جمرأت و
جسارت بيشتري در منطقه خاورميانه کنشگري خواهد کرد و امکان مقابله با آن از طريق
راهحلهاي معمول اجبار و فشمار دشموار ميشمود .دوم خاورميانمه بمه صمحنه رقابمت
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تسمليحات هسممتهاي تبممديل شمده و کنتممرل آن از دسممت آمريکما خممارج خواهممد شممد.
) (ObamaB, 2015به همين دليل اوباما جلوگيري از دستيابي ايران به قابليت سماخت
سالح هستهاي را در اولويت فوري خود قرار داد .او ميگويد «از ابتداي {دوره رياسمت
جمهوري} جلوگيري از دستيابي ايران به سالح هستهاي اولويت شماره يمک ممن بموده
است(ObamaD, 2015) ».
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ارزيابي مشترک دوحزبي در آمريکا مسئله جلوگيري از دسمتيابي ايمران بمه قابليمت
ساخت سالح هستهاي و مهار منطقمهاي ايمران را بمه يمک اولويمت اصملي در سياسمت
خارجي آمريکا تبديل کرد .بااينحال درباره راهبرد و روشها دستيابي به اين همدف در
واشنگتن اختالف نظر وجود داشت تا جايي که اوباما ميگويد «اختالف بر سر چگونگ ي
ممانعت از دستيابي ايران به قابليمت سماخت سمالح هسمتهاي بمه مهمتمرين منماظره در
سياست خارجي اياالتمتحده آمريکا پس از جنگ عمراق در سمال  2003تبمديل شمد».
()ObamaA, 2015
 .2-1بازبینی سیاست آمريکا در قبال پرونده هستهای
با آغاز بحران هستهاي در سال  2002آمريکا براي جلوگيري از حرکت ايران در مسمير
غني سازي از سياست تهديد به حملمه نظمامي انمزواي سياسمي و اعممال تحمريمهماي
اقتصادي يکجانبه استفاده کرد .بااينحمال اوبامما ميگويمد «زمماني کمه دولمت بموش

1. Game changer
2. Breakout Capacity

عهدهدار رياست جمهوري شد ايران هيچ سانتيريفيوژي نداشت اما عليرغم هشمدارهاي
متعدد دولت آمريکا زماني که من عهدهدار رياست جمهوري شدم ايران چنمدين همزار
سانتيريفيوژ داشت و هيچ قصدي براي کاهش برنامه خود نداشت)ObamaA, 2015( ».
دولت اوباما براي حل اين مسئله سياست آمريکا در قبال ايران را ممورد بمازنگري قمرار
داد .در اين بازنگري سه گزينه پميش روي دولمت اوبامما بمود؛ اسمتمرار بهمرهگيمري از
تحريمهاي يک جانبه و تالش براي ايجاد انزواي سياسي عليه ايمران اسمتفاده از گزينمه
نظامي عليه برنامه هسته اي ايران و تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي عليه ايران .براي
انتخاب از ميان اين گزينهها دولت اوباما دو شاخ
در دستر

اصلي تعيين کرد؛ اول کدام گزينه
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آمريکا است؟ دوم کدام گزينه بر منطق تصميمگيري ايران و عق نشيني آن

از برنامهاي هسته اي مؤثر است؟ بنابراين در بازنگري سياست آمريکا در قبمال ايمران در
دولت اوباما دو موضوع «محدوديتهاي آمريکا و فهم منطق تصميمگيري ايمران» ممورد
توجه قرار گرفت.

نقططش تي ططرک در
راهبردی آمریکطا در

-2-1-1محدوديتهای آمريکا در سیاستگذاری در قبال برنامه هستهای ايران
الف :استفاده از گزينه نظامی
ن اکامي آمريکا در جنگ افغانستان و عراق محدوديت جدي در بهکارگيري گزينه نظمامي
عليه ايران ايجاد کرد .باراک اوباما «اگر ما مطلبي از دهه قبل آموخته باشيم اين است کمه
بمهطورکلي جنگهمما و بهخصموص جنممگ در خاورميانمه هرچممه باشمد سمماده نيسممت».
) (ObamaA, 2015او ميگويد «چيزي که به نظر من هوشمندانه نيست اين ايده اسمت
که هر بار که مشکلي پيش ميآيد ما ارتش خود را براي برقراري نظم اعمزام کنميم .مما
ديگر نميتوانيم اين کار را بکنيم (ObamaA, 2016) ».او در دانشگاه امريکن دو دليل
اصلي محدوديت استفاده از گزينمه نظمامي را اينگونمه شمرح ميدهمد «انتخماب چنمين
دکتريني فقط به خاطر هزينههاي جنگ نيست بلکه علتش اين است که راهحل مبتني بمر
مذاکره کارآمدتر قابل راستي آزمايي و پايدار است(ObamaA, 2015) .

مداخله نظامي آمريکا در ليبي نيز –که در سال  2011با البي جناح قدرتمنمد داخمل
تيم امنيت ملي اوباما يعني هيالري کلينتون و سوزان رايس سامانتا پاور و آنتوني بلينکن

رویکرد ایط شوطور
در قبططاپ پرونططط ه
هستهای ایران

انجام شد  (Goldberg, 2016) -بهخوبي نشان داد که مهمترين مشکل حمله آمريکا بمه
عراق در سال  2003هزينههاي مالي تلفات جاني و خدشهدار شدن مشروعيت آمريکما
ناشي از اقدام يکجانبه و بدون توسل به قطعنامه سازمان ملل نبوده است .حمله به ليبي
با پشتوانه قطعنامه  1973شوراي امنيت سازمان ملل و قال

يک ائتالف چندجانبه انجام

شد و در عمل به يک پيروزي نظامي نسبتاً کم هزينه منتهي شد ولمي عليمرغم پيمروزي
نظامي آمريکا در حمله به ليبي و سقوط قذافي اوباما مداخله نظمامي در ايمن کشمور را
«بدترين اشتباه» دوران رياست جمهوري خود اعالم کرد .زيرا آمريکا برنامه دقيقي براي
14

مرحله پس از پيروزي نظامي نداشت (ObamaB, 2016) .درنتيجه خأل قدرت ناشمي
از فروپاشي حکومت در ليبي باعث ايجاد هرجومرج و تسملط گمروههماي شمبهنظامي و
افراطي بر بخش اعظمي از اين کشور شد.

اگرچه ارزيابي اوباما از عدم کارآمدي گزينه نظامي و ناپايدار بودن نتايج آن او را در
تقابل با برخي از نخبگان نظامي و سياسي واشنگتن و همچنين انديشکدههاي همسو بما
فصلنامه
پژوهشهای
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البي اسرائيل و عربستان که حامي استفاده از گزينه نظامي عليمه برناممه هسمتهاي ايمران
بودند قرار داد ولي دولت اوباما عليرغم تهديدهاي نظامي گزينمه حملمه بمه تأسيسمات
هستهاي ايران را در دستر

نميدانست .ونمدي شمرمن نماينمده آمريکما در ممذاکرات

هستهاي ميگويد «جنگطلبان در واشنگتن اسرائيل و عربستان از گزينه نظامي بمراي از
بين بردن تأسيسات هستهاي ايران حمايت ميکردند ولي همانگونه که تحريم بمهتنهايي
نتوانست ايران را مجبور به تغيير مسير نمايد گزينه نظامي نيز نميتوانست رشمد برناممه
هستهاي ايران را متوق

کند .حمله هوايي در بهترين حالت برنامه هستهاي ايمران را بمه

مدت  3تا  5سال به تأخير ميانداخت ولي آن را پايان نميداد .عمالوه بمر ايمن حملمه
نظامي به تأسيسات هستهاي بهانهاي عالي بمراي افمزايش سمرعت تمالشهماي ايمران و
مخفيتر شدن ابعماد برناممه هسمتهاي آن ميشمد (Sherman, 2018) ».از هممين روي
رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا در دوره بوش و اوباما در مصاحبه با بيبيسي ميگويد
« به نظر من چه در زمان بوش و چه در زمان اوباما ما به گرفتن چنين تصميمي {حملمه
به ايران} نزديک هم نبوديم)Gates, 2014( ».

ب :تحريمهای يکجانبه و چندجانبه
تحريم يکجانبه آمريکا بمهعنوان اهمرم فشمار غيرنظمامي عليمه ايمران کارآممدي الزم را
نداشت .پس از انقالب اسالمي تحريمهاي يکجانبه آمريکما ممنوعيمت گسمتردهاي در
روابط مالي و تجاري ايران با اين کشور اعمال ميکرد ولي براي بازداشتن ايران از اداممه
فعاليتهاي هسته اي ناکافي بود .از سوي ديگر آمريکا براي اعمال تحريمهاي چندجانبه
با يک مشکل جدي روبهرو بود .با سياستهاي بوش پسر امکان ايجاد اجماع بينالمللي
مؤثر براي اعمال تحريمهاي سنگينتر وجود نداشت .جو بايدن معاون اوبامما ميگويمد
«زماني که ما کارمان را شروع کرديم آمريکا از حمايت بينالمللي الزم براي برخورد بما
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ايران بهرهمند نبود .زيرا در سراسر دنيا بهجاي ايران آمريکا را مقصمر عمدم حلوفصمل
پرونده هستهاي ايران ميدانستند .اين شرايط گزينههاي ما و توانايي مما را بمراي شمکل
دادن به فشار بينالمللي به ميزان قابل توجهي محدود ميکرد)Biden, 2015( ».
نقططش تي ططرک در

 -2-1-2تالش آمريکا برای فهم منطق تصمیمگیری ايران در برنامه هستهای
باراک اوباما در مصاحبه با نشريه آتالنتيک در سال  2012ميگويد «اگر به نحوه عممل و
تصميمات آنها در سه دهه گذشته نگاه کنيم درمييابيم که آنها نسبت به حفظ و بقاي
نظام اهميت ميدهند .آنها نسبت به افکار عمومي مردم حساسيت دارند و از انزوا رنمج
ميبرند .آنها ميدانند زماني که انواع تحريمها عليه آنها اعممال شمود بهشمدت آسمي
ميبينند .بنابراين اگر گزينههايي به آنها عرضه شود که مسمير بمالقوه بهتمري را در پمي
داشته باشد احتماالً آن را انتخماب خواهنمد کمرد )Obama, 2012( ».بما صمرفنظر از
صحت قضاوت رئيسجمهمور آمريکما از منطمق رفتمار جمهموري اسمالمي ايمران ايمن
اظهارات نشان ميدهد که در آمريکا يک ارزيابي اطالعاتي نسبتاً جامعي از نحوه عملکرد
ايران در سياست داخلي و خارجي و منطق تصميمگيري آن صورت گرفته است.
بهصورت مشخ

در ارتباط با منطق تصميمگيري ايران در برناممه هسمتهاي ايمران

جامعه اطالعاتي آمريکا در سال  2007گزارش مهمي بما عنموان «نيمات و قابليمتهماي
هستهاي ايران» منتشر ساخت که بازتاب گستردهاي داشت و در شکلگيري سياستهاي
آمريکا در قبال ايران تعيينکننده بود .در اين گزارش آمده است که «ما بما اطمينمان زيماد

راهبردی آمریکطا در
رویکرد ایط شوطور
در قبططاپ پرونططط ه
هستهای ایران

قضاوت ميکنيم که تهران در پاييز سال  2003برنامه تسليحات هستهاي خود را متوقم
کرد ».عالوه بر اين برآورد جامعه اطالعاتي دو ارزيابي مهمم ديگمر دربماره فعاليتهماي
هستهاي ايران و داليل مؤثر بر تصميمگيري تهران در پرونده هستهاي ارائمه ميدهمد کمه
بهنوعي روند سياستگذاري در قبال ايران را براي رئيسجمهور بعدي آمريکما -اوبامما-
ريلگذاري ميکند .گزارش سمال  2007جامعمه اطالعماتي آمريکما دربماره فعاليتهماي
هستهاي ايران ميگويد «ايران با وجود ادامه توق

برنامه تسليحات هسمتهاي در ژانويمه

 2006فعاليتهاي غنيسازي خود را از سر گرفت .ايران در سال  2007پيشرفت مهممي
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در نص

سانتريفيوژها در نطنز به دست آورد اما برداشت ما با اطمينان متوسط اين است

که اين کشور هنوز با مشکالت فني در عملکرد آنهما مواجمه اسمت ...برداشمت مما بما
اطمينان متوسط اين است که ايران ممکن است از نظر فني قادر به توليد اورانيوم با غناي
باالي کافي بمراي توليمد سمالح طمي سمالهاي  2010المي  2015باشمدNational ( ».

)Intelligence Estimates, 2007
فصلنامه
پژوهشهای

در بخش مهمتر اين گزارش پيرامون ارزيابي منطق تصميمگيري ايمران در موضموع
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در سال  2003و "بيانيه تهران" مبنمي بمر تعليمق برناممه غنيسمازي اورانيموم و امضماي
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برنامه هستهاي ايمران

پروتکل الحاقي در درجه اول در واکنش به بازرسيهاي بينالمللمي و فشمارهايي بموده
است که به خاطر افشاي فعاليتهاي هستهاي اعالم نشده پيشين ايران بر اين کشور وارد
شده بود ...اين امر حاکي از آن است که تهران هزينههماي سياسمي نظمامي و اقتصمادي
دستيابي به سالح هستهاي را ناديده نميگيرد بلکه منطق "هزينه-فايده" تصميمات آن را
شکلدهي ميکند .بر اين اسما

پيشمنهاد ميشمود بمراي حفمظ رونمد توقم

برناممه

تسليحات هستهاي ايران ضمن تشديد بازرسيها و فشمارهاي بينالمللمي فرصمتهايي
براي دستيابي ايران به امنيت پرستيژ و اهمداف منطقمهاياش ارائمه شمود( ».جمشميدي
)74 :1394
پس از انتشار گزارش بوش –در سال آخر رياستجمهور خود -در کنفرانس خبري
در واکنش به برآورد جامعه اطالعماتي ميگويمد «ممن گمزارش را ديمدم .ايمن گمزارش
ميگويد ايران برنامه تسليحات هستهاي داشته ولي متوق

کرده است .اين يمک هشمدار

است چرا که ايران هنوز قادر به غنيسازي بوده و ميتواند برنامه خود را دوباره شمروع
کند .گزارش جامعه اطالعاتي فرصتي را فراهم کرد تا با اجماع بينالمللي ايمران را وادار
به تعليق برنامه هستهاي بنماييم .اين گزارش اتخاذ "رويکرد چمماق و همويج"1در قبمال
ايران را مؤثر ميداند .بنابراين ازيک طرف بايد فشارها بر ايران افزايش يابمد و از سموي
ديگر مسيري روبهجلو به ايران پيشنهاد شود(BushB, 2007) ».

 -2-2اتخاذ رويکرد جديد در قبال برنامه هستهای ايران و روند اجرای آن
محدوديت اهرم فشارهاي آمريکا براي جلوگيري از توسعه برنامه هستهاي ايران در کنار
چنين درکي از منطق رفتاري جمهوري اسالمي سب
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اتخاذ رويکردي جديمدي در قبمال

پرونده هسته اي ايران شد .آمريکا براي وادارسازي جمهوري اسالمي ايران به عق نشيني
از حق غنيسازي و رفمخ تهديمد بمالقوه هسمتهاي ايمران راهبمردي را مبتنمي بمر فشمار
بينالمللي و افزايش هزينه طراحي کرد .مهمترين مانخ دولت اوباما اين بمود کمه اعتمماد
ديگر کشورها براي مشارکت در اين راهبرد و اعممال تحمريمهماي چندجانبمه را جلم

راهبردی آمریکطا در
رویکرد ایط شوطور

نمايد.

در قبططاپ پرونططط ه

تالشهاي اوليه براي ايجاد اجماع بينالمللي و اعمال تحمريمهماي چندجانبمه عليمه
ايران از دوره دوم دولت بوش پسر آغاز و منجر به صدور مجموعه قطعنامههاي شموراي
امنيت سازمان ملل و وضخ تحريمهاي چندجانبه عليه برخي از افراد و نهادهاي ايراني به
اتهام فعاليتهاي اشاعهاي شد؛ ولي پيامدهاي حمله به عراق بر اسا

ارزيابي نادرسمت

اطال عاتي آمريکا و عدم وجود شواهد قطعي درباره ماهيت نظامي برنامه هسمتهاي ايمران
جل

نقططش تي ططرک در

حمايت شوراي امنيت سازمان ملل براي اعممال تحمريمهماي شمديدتر را دشموار

ساخته بود(Nephew, 2018: 63-68) .

پيروزي باراک اوباما با شعار «تغيير» در انتخابات رياست جمهوري سال  2008منجر
به ايجاد فضاي سياسي جديدي به سود آمريکا براي اقناع ديگر کشورها براي همراهمي
در اعمال تحريمهاي چندجانبه عليه ايران شد .از طرفي «اوباما بهخوبي ميدانسمت کمه
ايران سرمايهگذاري عظيمي در حوزه هستهاي کرده و بهراحتي حاضر بمه از بمين بمردن
1. Carrot and Stick Approach

هستهای ایران

برنامه هستهاي خود نيست )Sherman, 2018( ».بنابراين اوباما با يک تغييمر تماکتيکي
تالش کرد تا از يکسو با طرح موضوع «مذاکره بدون پيششرط با ايران» و ارائه پيشنهاد
مبادله سوخت در سال  2009خود را با بوش پسر متممايز سماخته و بمهنوعي بمه ديگمر
کشورها نشان بدهد که آمريکا در براي حل بحران هستهاي حسمن نيمت دارد .از سموي
ديگر دولت اوباما با افشاي پروژه ساخت تأسيسات زيرزمينمي فمردو و برجستهسمازي
موضوع رد پيشنهاد مبادله سوخت از سوي ايران در سمال  2009نگمرش بدبينانمهاي در
فضاي بين المللي عليه جمهوري اسالمي ايران پديد آورد .توانايي دولت اوباما در ايجماد
18

فضاي بين المللي متفاوت نقش مهمي در رفخ موانخِ همکاري کشورهاي ديگر در اعمال
تحريمهاي شديدتر عليه ايران داشمت (Nephew, 2018: 71) .اوبامما ميگويمد «ابمراز
تمايل ما براي مذاکره باعث شد تا آمريکا بتواند دنيا را با درخواست ما همراه کند ايمن
امر باعث مشارکت بينالمللي در يک چارچوب بيسابقه از تحريمهاي بازرگاني و مالي
شد .تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران براي دههها اعممال ميشمدند امما نتوانسمته
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بودند به ايران فشار وارد کنند که پاي ميمز ممذاکره بيايمد .آنچمه رويکمرد جديمد مما را
کارآمدتر ساخت توانايي ما براي تصوي

قطعنامههاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل

متحد بود همچنين اجراي قوي اين تحريمها با توافقنامههاي داوطلبانه کشورهايي مثمل
چين و هند و ژاپن و کره جنوبي بود تا خريد نفت از ايران را کماهش دهنمد .همچنمين
همپيمانان اروپايي ما نيز تحريم نفتي کامل را روي ايران اعممال کردنمدObamaA, ( ».

 )2015تصوي

قطعنامه  1929اولين نشانه موفقيمت رويکمرد جديمد اوبامما بمود .ايمن

قطعناممه همچممون قطعنامممههمماي پيشممين شموراي امنيممت از ايممران درخواسممت ميکممرد
فعاليتهاي مربوط به غنيسازي اورانيوم را تعليق نمايد و تحريمهايي عليه برخي افمراد
و نهادها در زمينه فعاليتهاي اشاعهاي وضمخ ميکمرد .بااينحمال قطعناممه  1929يمک
ويژگي مهم ديگر نيز داشت؛ آمريکا قطعنامه  1929را تبديل به بنيمادي بمراي گسمترش
اقدامات تحريمي مختل

عليه ايران ساخت .در مقدمه اين قطعنامه از کشورهاي عضمو

سازمان ملل خواسته ميشود براي "جلوگيري از انجام تراکنشهاي مرتبط با فعاليتهاي
اشاعه هستهاي يا توسعه سامانههماي پرتماب سمالح هسمتهاي" در تعمامالت بمانکي بما
بانکهاي ايراني ازجمله بانک مرکزي" احتياط داشته باشند .افزون بمر ايمن نسمبت بمه

"ارتباط بالقوه ميان درآمديهاي حاصل از بخش انرژي و تأمين مالي فعاليتهاي اشماعه
هسمتهاي" هشمدار داده مميشمود (UNSCR1929, 2010: 3) .بمهاينترتي

قطعناممه

شوراي امنيت سازمان ملل براي نخستين بار بستري براي اعمال تحريمهاي شديد عليمه
بخشهاي آسي پذير اقتصاد ايران –صادرات نفت و ارتباطات بانکي -ايجاد کرد.
بسترسازي اوبامما بمراي اعممال تحمريمهماي بمينالمللمي و چندجانبمه عليمه ايمران
موفقيتآميز بود .تحريمهاي اعمال شده نيز با دقمت بمااليي نقماط آسمي پذير ايمران را
هدف قرار داد و در يک روند تدريجي کوتاهمدت فشارهاي اقتصمادي بميسمابقهاي بمه
جمهوري اسالمي ايران تحميل شد .تحريمهاي نفتي منجر به کاهش نيممي از صمادرات
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نفت ايران و افت شديد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت شد .تحريمهماي بمانکي
نيز دسترسي ايران به سيستم بينالملل بانکي را مختل کرد و باعث نماتواني بانمکهما در
تأمين مالي و تسهيل پرداختهاي بينالمللي گرديد .تأثير تحريم در شاخ

هماي کمالن

اقتصاد ايران نيز نمودار شد؛ نرخ تورم و آمار بيکاري افزايش يافت ارزش پول ملمي در
برابر ارزهاي بين المللي افت کرد و توليد ناخال

داخلي کاهش يافت .اثربخشي تحريم

غيرقابل انکار بود .ديويد کوهن معماون پيشمين وزارت خزانمهداري آمريکما مميگويمد
«اقتصاد ايران به دليل تأثيرات ناشي از فشار تحريمها و سوء مديريت داخلي بما چمالش
جدي مواجه شد (Cohen, 2012) ».با اين وجود تحريم بهخودي خود هدف نبود بلکه
تحميل فشار اقتصادي ابزاري براي دستيابي به يک هدف مشمخ

بمود .جيکموب ليمو

وزير پيشين خزانهداري آمريکا ميگويد «هدف تحريم صرفاً ايجاد درد و رنج اقتصمادي
نيست بلکه هدف اصلي اين است که اعمال تحريمها منجر به ايجاد شرايطي شمود کمه
حاکميت تصميمهاي خود را تغيير بدهد )LEW, 2013( ».ديويد پترائو

رئيس اسبق

سيا در جلسه استماع کنگره در اوايل سال  2012با اشاره به نمايان شدن آثمار اقتصمادي
تحريمها بر زندگي مردم ايران ميگويد «بايد منتظر ماند و ديد در آينده چمه اتفماقي رخ
ميدهد .بايد ديد نارضايتي عمومي در ايران به چه سطحي خواهد رسميد .بما توجمه بمه
اينکه مهمترين هدف رژيم بقا و حفظ آن است بايمد ديمد آيما ايمن مسمئله {نارضمايتي
اجتماعي} بر تصميمگيري راهبردي رهبر ايران و رژيم تأثير خواهد گذاشمت يما خيمر».
()Petraeus, 2012

نقططش تي ططرک در
راهبردی آمریکطا در
رویکرد ایط شوطور
در قبططاپ پرونططط ه
هستهای ایران

ارزيابي آمريکا اين بود که تأثيرات مالي و تجاري تحريمها در کنمار آثمار اقتصمادي
سوء مديريت داخلي از طرفي باعث تغيير محاسبه نخبگان سياسي و تجديد نظر درباره
ادامه برنامه هستهاي خواهد شد و از سوي ديگر مشکالت معيشتي ناشي از تحمريمهما
تغيير رفتار هستهاي را به يک مطالبه عمومي در ميان ممردم تبمديل کمرده و مسمئولين را
تحت فشار قرار خواهد داد .بنابراين جمهوري اسالمي ايمران مجبمور مميشمود تعليمق
فعاليتهاي مربوط غنيسازي هستهاي را بهعنوان يکي از اصمول اساسمي توافمق نهمايي
پذيرفته و بر سر ميز مذاکره حاضر شود ولي آمريکا به همدف اصملي خمود يعنمي وادار
20

ساختن ايران به توق

و تعليق غنيسازي هستهاي دست نيافت.

ريچارد نفيو که بهعنوان معمار تحريمهاي ايران شمناخته ميشمود در توضميح عمدم
تحقق اهداف آمريکا از تحريم ميگويد «ايران از ژوئن  2010و پس از تصوي

قطعنامه

 1929به دليل اعمال تحريمهاي سازمان ململ تحريمهماي چنمد مليتمي و تحمريمهماي
شرکتي از چند زاويه متفاوت تحت فشار شديد قرار گرفت .در تابستان 2010اين کشور
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هر هفته با اخبار بد مواجه ميشد؛ آمريکا اروپا ژاپن کره اسمتراليا و کانمادا همر يمک
بهصورت جداگانه ايران را تحريم ميکردند .فشارها عليه ايران شديد بيامان و پيوسمته
بود .متأسفانه عليرغم افزايش مستمر تحريمها از سمال  2010تما  2012ايمن رونمد بمه
امتيازدهي معنادار ايران در مذاکرات منجر نشد» (Nephew, 2018: 78) «.واقعيت ايمن
بود که در اين دوره زماني تحريمها نهتنها محاسبات هستهاي ايران را تغييمر نمداد بلکمه
ايران سانتريفيوژهاي جديد و پيشرفتهاي را نص

و راهاندازي کرد و در سطوح مختل

اورانيوم غنيشده توليد نمود .درنتيجه ايران رفتهرفته زممان «آسمتانه گريمز» هسمتهاي را
کاهش ميداد .اين موضوع موج

نگراني آمريکا و اسرائيل شده بود .دو گزينمه وجمود

داشت؛ اقدام نظامي يا شديدتر ساختن تحريمها .اوباما رويکرد دييلماسي مبتني بر فشار
تحريم را ترجيح داد .رويکردي که مورد حمايت کنگره نيز بمود و در نهايمت منجمر بمه
طراحي و اعمال تحريم عليه بانک مرکزي و صادرات نفمت ايمران ذيمل قمانون بودجمه
دفاعي سال  2012شد .تشديد تحريمها اقتصاد ايران را با چالشهماي اساسمي روبمهرو
کرد؛ رشد توليد ناخال

ملي ايران بين سالهاي  2011تما  2013بما کماهش  3تما 6.6

درصدي مواجه شد نرخ بيکاري و تورم دو رقمي باقي ماند و ارزش پول ملمي تنهما در
مدت چند هفته سه برابر کاهش يافت(Nephew, 2018: 107-109) ».

 -2-3ناکارآمدی رويکرد جديد آمريکا در توقف برنامه هستهای ايران
طراحي و اجراي روند تشديد فشار عليه ايران در طول چهار سال نخست دوره اوباما در
بود ولي درک راهبردي اوباما از عوامل مؤثر بر منطق تغييمر رفتمار ايمران

ظاهر بينق

نادرست بود .تحريمها به اقتصاد ايران آسي

وارد کرد ولمي بمرخالف تصمور و انتظمار

آمريکا تغيير چشمگيري در اراده سياسي جمهوري اسالمي ايران براي ادامه روند رشمد
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توان هستهاي و حمايت اجتماعي از سياستهاي هستهاي حاکميت ايجاد نکرد .پژوهش
مراکز و مؤسسات مختل

افکار سنجي در حموزه نگمرش عممومي ايرانيمان بمه برناممه

هستهاي از سال  2006تا  2013نيز نشان ميدهد بهطور ميانگين  80درصد مردم عليرغم
روند تشديد تحريمهاي آمريکا و شوراي امنيت برخورداري از برنامه صلحآميز هستهاي
را امري «خيلي مهم» ميدانند و از ادامه برنامه هستهاي حمايمت ميکننمدMohseni, ( .

در قبططاپ پرونططط ه

اوباما در سال  2015در مصاحبه با نيويورک تمايمز بهصمراحت بمه مقاوممت افکمار
عمومي و نخبگان سياسي در دفاع از برنامه هستهاي در برابر فشمارهاي خمارجي اشماره
ميکند و ميگويد «ما ميدانيم که يک يا چندين حمله نظامي ميتوانمد برناممه هسمتهاي
سمت بم

راهبردی آمریکطا در
رویکرد ایط شوطور

)2015: 249

ايران را براي مدتي عق

نقططش تي ططرک در

براند اما بيترديد ايران را بر آن خواهد داشت تا با سرعت به

اتمي برود .اين کار بهانهاي براي تندروهاي داخل ايران فراهم خواهد کمرد

تا بگويند "وقتي سالح هستهاي نداشته باشيم چنين وضعي پيش ميآيد و آمريکا حملمه
ميکند ".درعينحال ميدانيم که اگر غير از حفظ تحريمهما هميچ کمار ديگمري انجمام
ندهيم ايران به ساخت زيرساختهاي هستهاياش ادامه خواهد داد و ما آگاهي کمتمري
درباره اينکه دقيقاً چه اتفماقي ميافتمد خمواهيم داشمت .ايمدهآل ايمن اسمت کمه ايمران
بههيچوجه زيرساخت هستهاي نداشته باشد اما اين مسئله {حق غنيسازي} به غمرور و
مليگرايي ايراني گره خورده است .حتمي کسماني کمه بمهعنوان ميانمهرو و اصمالحطل
بهحساب ميآيند نيز از برنامه هستهاي –ولو محدود -در داخل کشور حمايت ميکنند و

هستهای ایران

حاضر نيستند بهطور کامل تسليم شوند .هيچ کدام از رهبمران ايمران ايمن کمار را انجمام
نخواهد داد .بايد به اين نکته توجه کرد که ايران جنگ هشمت سماله را بما يمک ميليمون
کشته تاب آورد .تجربه تاريخي نشان ميدهد که وقتي موضوعي به غرور ملي آنها يا –
در برخي موارد -به بقاي ملي گمره بخمورد حاضمرند سمختيهاي آن را تحممل کننمد».
)(ObamaC, 2015

ناکارآمدي تحريم بهعنوان مهمترين و مؤثرترين ابزار فشار آمريکا و نگراني از رونمد
رو به رشد فني ايران در حوزه هستهاي و تهديد ناشي از کماهش زممان آسمتانه سماخت
22

سالح هسته اي از سوي ديگر به يک چالش جدي براي آمريکا تبديل شد .ارزيابي اوباما
در دوره چهارساله نخستش اين بود که ميتوان با تغيير تاکتيکي در مذاکرات هسمتهاي و
فشار اقتصادي ايران را وادار به پذيرش چهمارچوب تماميتخواهانمه «حمق اسمتفاده از
انرژي هستهاي در برابر نظارتها و بازرسي شديد» کرد .با اين حال گذشمت زممان بمه
سود آمريکا نبود .از يکسو تحريمها بما گمذر زممان بهتمدريج تمأثير خمود را از دسمت
ميدادند از سوي ديگر با پيشرفتهاي مستمر فني ايران مدت زمان آستانه گريز هستهاي
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کاهش مي يافت .ادامه اين روند و دستيابي ايران به قابليت ساخت سالح هستهاي بهمنزله
شکست ايده تحريم و ضربه حياتي به اعتبار تهديدهاي اقتصمادي آمريکما بمود .قمدرت
اقتصادي آمريکا نيز همچون قدرت نظامي اين کشور در کسم

يمک دسمتاورد سياسمي

موفق نبود.
جان کر ي وزير خارجه اسبق آمريکا در کتاب خاطرات خود به تغيير موضخ در قبال
پرونده هستهاي ايران در مذاکرات عمان در سال  1391اشاره کرده و ميگويد «گذشته از
اين بحث که ايران حق غنيسازي اورانيوم دارد يا نه در اعماق ذهنم ميدانستم جمز در
حالتي که ما آماده بحث بر سر ادامه غنيسازي ايران ذيل محمدوديتهاي دقيمق باشميم
راهي براي به دست آوردن دسترسيها مسئوليتپذيري شفافيت و خويشمتنداري الزم
جهت اطمينان از عدم حرکت ايران به سممت برناممه تسمليحاتي نداشمتيم .شمايد حتمي
نميشد ايران را پاي ميمز ممذاکره همم آورد .يمک آدم معممولي در ايمران همم از اينکمه
کشورش صرفاً به خاطر آنکه آمريکا نميخواهد نتواند کماري را انجمام دهمد کمه سماير
ملتهاي مستقل قادر به انجام آن هستند برآشفته ميشود .ايرانيها اين را تسمليم کاممل
در برابر آمريکايي ميدانند که در دوران شاه يد طواليي در دخالت در امور حاکميتيشان

داشته است .انتظار پذيرش چنين چيزي حتي از سوي از يک دولمت ميانمهرو در ايمران
خواسته زيادي است .مدتهاي طوالني موضخ آمريکا اين بود که همر نموع غنيسمازي
اندک هم که باشد مانخ توافق است اما شريکان مذاکرهکننده ما در گروه  5+1بهاتفاق از
اين موضخ فاصله گرفته بودند .آنها به اين تصميم رسيده بودند که بهويژه بما توجمه بمه
آنچه ساير کشورها انجام ميدادند الزم اسمت بمراي اينکمه ايرانيهما ممذاکره را جمدي
بگيرند با آنها درباره اندازهاي از غنيسازي در آينمده بحمث شمود .عمالوه بمر ايمن در
محافل خصوصي شنيدم دولت جورج دبليو بوش عليرغم مواضخ علنياش بيسروصدا
بهجايي رسيده بود که با اين موضخ (به رسميت شناختن حق غنيسمازي ايمران) موافمق
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بود اگرچه آنها هيچگاه به اين نقطه نرسيدند که بررسي کنند مسئله در چه سماختار يما
سطحي بايد پميش بمرود .در خفايماي ذهمنم ممن همم بما ايمن موضموع موافمق بمودم.
رئيسجمهور اوباما هم به همين درک رسيده بود .اوباما تشخي

داد وقت آن اسمت بمه

ايرانيها اين عالمت را بدهيم که اياالت متحده آماده بحث درباره توافق محتملمي اسمت
که در آن ايران بتواند به غنيسازي اورانيوم در مقيا

محمدود اداممه بدهمد .بمههرحال

ساير شريکان مذاکرهکننده ما در  5+1از قبل به اين نتيجه رسيده بودند .ما تنهما کسماني
بوديم که جا مانده بوديم .ممکن بود اياالت متحده هم بعدها بابت از دست دادن فرصت
براي حل مسالمتآميز اين بحران مقصر شناخته شود .پس از اداي سوگند ممن بمهعنوان
وزير خارجه بيل و ساير اعضاي هيئت مذاکره به مسقط سمفر کردنمد{ .در دوممين دور
مذاکرات مخفيانه در عمان در ماه مار

/2013اسمفند  }1391او پيمامي را رسماند کمه

ايرانيها مشتاق شنيدنش بودند :اياالت متحده آماده خواهد بود مشروط بر موافقت ايران
با ايجاد محدوديتهاي شديد دائمي و قابل راستي آزمايي [در برناممه هسمتهاي خمود
داشتن برنامهاي محدود صرفاً مسالمتآميز و بومي در زمينه غنيسمازي ايمران را ممورد
بررسي قرار دهد)Kerry, 2018: 539-543(.
از سال  2006آمريکا به دنبال مذاکره و توافق با جمهوري اسالمي ايمران بمود ولمي
مذاکره و توافقي که در نتيجه آن تهديد هستهاي ايران بهطور کامل رفمخ شمود .از هممين
روي بر اسا

برآورد نهادهاي اطالعاتي ايجاد اجماع بينالمللي و اعمال فشار اقتصادي

بر ايران را در دستور کار قرار دادند تما ايمران را وادار بمه توقم

فعاليتهماي هسمتهاي

نقططش تي ططرک در
راهبردی آمریکطا در
رویکرد ایط شوطور
در قبططاپ پرونططط ه
هستهای ایران

بنمايند ولي نوع کنش ايران در موضوع هستهاي از سال  2006تا  2012درک راهبمردي
آمريکا از منطق تصميمگيري جمهوري اسالمي ايران مبني بر عق نشميني ايمران تحمت
فشارهاي خارجي را تا حد زيادي تغيير داد .بحران هستهاي ايمران آزممون مهممي بمراي
ارزيمابي تمأثير تحمريمهمما و فشمارهاي اقتصمادي بمود .دولممت اوبامما گرچمه در عمممل
محدوديتهاي واقعي اثرگذاري تحريم در تغيير رفتار کشورها را مشاهده کردند ولي در
بيان تالش گستردهاي براي موفق جلوه دادن اين سياست انجام دادند.
پيروزي حسن روحاني در انتخابات سمال  92بما شمعار «چمرخش همزممان چمرخ
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سانتريفيوژها و چرخ اقتصاد» در فضاي دوقطبي انتخابات کمک زيادي به تثبيت روايمت
نادرست آمريکا از نقش تحريمها در عق نشيني ايران کرد .اوبامما در دانشمگاه اممريکن
ميگويد «ترديدي نيست که اين سختيها در انتخابات سال  2013ايمران نقمش داشمت.
زماني که مردم ايران يک دولت جديد را انتخاب کردند آنهما وعمده داده بودنمد کمه از
طريق تعامل با دنيا اقتصاد را بهبود بخشند .ايران به پاي ميز مذاکره بازگشمت و پمس از
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يک سري از مذاکرات ايمران دربماره يمک توافمق موقمت بما جمامخ بينالمللمي توافمق
کرد (ObamaA, 2015) ».اين در حالي است که بر اسا

مستندات تماريخي ايمران و

آمريکا پيش از انتخابات سمال  1392و در جريمان دو دور ممذاکرات محرمانمه بمه يمک
چهارچوب کلي توافق اوليه مبني بر پذيرش نظارت و بازرسيها بر برنامه هستهاي ايران
در قبال لغو تحريمها و ادامه برنامه محدود غنيسازي در ايران دست يافته بودند .ونمدي
شرمن نماينده آمريکما در ممذاکرات  5+1در دوره اوبامما مميگويمد «{پمذيرش برناممه
غنيسازي محدود در ايران} کليدي بود که باعث رفخ بنبست شد و اين اياالت متحمده
بود که همواره تا آن زمان گفته بود ايمن شمرط را نميپمذيرد (Sherman, 2016) ».بمه
عبارت دقيقتر مذاکره هسته اي مستقيم ميان جمهوري اسمالمي ايمران و آمريکما زمماني
ممکن شد که دو تحول جدي در رويکرد آمريکا در سال  1391پديد آمد؛ اول موضمخ
آمريکا از «غنيسازي صفر» و «تعليق همه فعاليتهاي مربوط به غنيسازي اورانيوم» بمه
پذيرش وجود برنامه «غنيسازي محدود» در ايران تغيير يافت .دوم آمريکما بمه ممذاکره
واقعي و بده-بستان نسبتاً منطقي در فرآيند گفتوگوها متمايل شد.

نتیجهگیری
بررسي روند تاريخي رويکرد آمريکا در قبال برنامه هستهاي ايران نشان ميدهمد درک و
تلقي آمريکا از جمهوري اسالمي ايران بمهعنوان يمک بمازيگر عقالنمي کمه در سياسمت
خارجي خود مبتني بر الگوي هزينه-فايده رفتار ميکند نقش مهمي در طراحي و اعممال
تحريم هاي چندجانبه عليه جمهوري اسالمي ايران داشت .ارزيابي آمريکا ايمن بمود کمه
جمهوري اسالمي ايران به دليل هزينههاي اقتصادي ناشي از تحريمهماي بمينالمللمي در
حوزه ص ادرات نفت و بانک مرکزي و نارضايتي اجتماعي در سياستهاي هستهاي خود
تجديدنظر کرده و مجبور به پذيرش رويکرد آمريکا مبني بر "غنيسمازي صمفر" شمود.
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بااينحال پشتيباني عمومي از برنامه هستهاي و عزم نخبگاني براي استمرار رونمد روبمه
رشد توان هستهاي زمينه تغيير درک راهبردي آمريکا از الگوي تصميمگيري در جمهوري
اسالمي ايران و نادرستي منطق «هزينه-فايده» فراهم ساخت .بيشترين ميزانِ ممکنِ فشار
خارجي بر ايران تحميل و آثار اقتصادي آن از سوي مردم و نخبگان حس شد ولي برنامه
هستهاي نهتنها متوق

نشد بلکه رشد قابمل مالحظمهاي پيمدا کمرد .دسمتيابي بمه دانمش

غنيسازي  20درصد و انباشت مستمر آن را ميتوان نقطه عطفي در نوع نگرش آمريکما
به ايران در نظر گرفت.
رويکرد جديد آمريکا در قبال ايران در دوره اول اوباما نيز در مهار رشمد تموان فنمي
برنامه هستهاي ايران ناکام بود .با ادامه اين روند و دستيابي ايران به قابليت ساخت سالح
هستهاي بهمنزله شکست ايده تحريمهاي چندجانبه و ضربه حياتي به اعتبمار تهديمدهاي
اقتصادي آمريکا بود .قدرت اقتصادي آمريکا نيمز همچمون قمدرت نظمامي ايمن کشمور
موفقيت سياسي را تضمين نمي کرد .در چنين شرايطي دولت اوباما به اين نتيجه رسيد که
اصرار بر توق

فعاليتهاي هستهاي ايران پيامدهاي جبرانناپمذيري بمراي امنيمت ملمي

آمريکا خواهد داشت .زيرا نهتنها اعتبار دو گزينه اصلي آمريکا در سياست خارجي يعني
گزينه نظامي و تحريم بهشدت خدشهدار ميشد و اين کشور را در مواجه بما چمالشهما
دچار بحران ميکرد بلکه اي ران با دستيابي به قابليت ساخت سالح هستهاي بر خاورميانه
مسلط مي شد .در اين شرايط آمريکا بين دو گزينه پذيرش شکست تحريمها و تمن دادن
به ايران بهعنوان قدرت هستهاي راهحل ميانهاي را برگزيد که در پي آن آمريکا در عممل
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از سياست سنتي خود مبني بر عدم پذيرش حق غنيسازي براي ديگر کشمورها عمدول
ميکرد.
آمريکا در مقام نظر هيچگاه براي هيچ کشوري حق غنيسازي را به رسميت نشناخته
است ولي در عمل مجبور شمد در مماه ممار

( 2013اسمفندماه  )1391در دوممين دور

مذاکرات مخفيانه در عمان وجود برنامه غنيسازي بمومي در ايمران را بمهعنوان يکمي از
عناصر اصلي چهارچوب اوليه توافق هستهاي بيذيرد .اگرچه اين تحول براي جمهموري
اسالمي ايران کافي نبود .زيرا پمذيرش برناممه غنيسمازي بمه معنماي شناسمايي "حمق
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غنيسازي" ايران از سوي آمريکا نبود حتي پس از توافق موقت ژنو در سال  2013نيمز
اوباما بهتصريح يادآور شد که «هيچ بخشمي از ايمن توافمق بمه ايمران حمق غنميسمازي
نميدهد .ما چنين حقي را مورد شناسايي قرار نمميدهميم )Obama, 2013( ».بما ايمن
وجود اين تغيير موضخ تحول مهمي در مناسبات آمريکا و ايران بود که بهدرسمتي درک
نشد و در ادامه مذاکرات هستهاي منتهي به توافق برجام مسيري در پيشگرفتمه شمد کمه
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نهتنها آمريکا را وادار به ارائه امتياز بيشتر و شناسايي حق غنيسازي نکرد بلکمه پمس از
امضاي توافق هستهاي اين گزاره در ادراک راهبردي آمريکا تثبيت شد که «ايران در برابر
فشارهاي خارجي از برنامهها و اهداف عق نشيني ميکند ».بنابراين اين وضعيت به يک
الگوي تکرار شونده در قبال ايران تبديل شد تا جايي که يکي از داليمل اصملي خمروج
دونالد ترامپ از برجام اين بود که تصور ميشد ميتوان با خروج از برجام و بازگشمت
تحريمهاي سمنگين ايمران را وادار بمه عق نشميني بيشمتر در برناممه هسمتهاي و حتمي
فعاليتهاي فراتر از آن کرد.
منابع
جمشيدي محمد« .)1394( .تأثير فرايند توافق هسمتهاي بمر ادراک آمريکما از عقالنيمت
راهبردي ايران» فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال چهمارم شمماره 15
ص

.70-94

 «موج روانشناسي در روابط بينالملل مقاله نقد کتاب ادراکمات و.)1397( .زرگر افشين
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