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   دهیچک
 در خارجی و داخلی هايشــاخصــه وجایگاه نقش بررســی به مقاله این

 ایران ايهســـته مســـئله قبال در اوباما باراك خارجی ســـیاســـت تغییر

ـــئوال پردازد.می ـــلی س ـــت این پژوهش اص  در هایی مولفه چه که اس
 بوده تاثیرگذار ایران قبال در اوباما »تغییر« بر مبتنی خارجی ســیاســت

 به علم با اوباما »تغییر« سیاست که است این مقاله اصلی فرضیه است؟
ــت ــکس ــته هايش  بر مبتنی مریکاآ داخلی نهادهاي همراهی عدم و گذش

ست پذیرش ست شک ست بوده قبلی يهاسیا  بین بعد در آن بر عالوه .ا
 ایران تهدید و تحریم سیاست با راهیهم به حاضر جهانی جامعه المللی،

 ابزارهاي از یکی به تحریم بعدها، که است یادآوري به الزم( است نبوده
 از گذار به ناچار اوباما دوران آمریکاي بنابراین ).شــد تبدیل اوباما مهم

 منظور به ایران توســط ســازي غنی پذیرش ســمت به قبلی رویکردهاي
 در کشـور دو روابط بهبود امید به و ایران شـدن ايهسـته از جلوگیري

   باشد.می تحلیلی-توصیفی مقاله این در تحقیق روش است. بوده آینده
 بین نظام نئوکالســیک، رئالیســم اوباما، ،خارجی ســیاســت :دواژهیکل

  .تحریم تهدید، الملل،

  03/09/1397 تأیید خیتار   01/08/1397 افتیدر خیتار

  باشد.می توتونچی آقاي يدکتر رساله از برگرفته مقاله این
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  مقدمه

 الملل بین نظام ســاختار یعنی خارجی عوامل تا دارند تالش ســاختاري هاينظریه معموالً

ــت بر تاثیرگذار متغیر هاتن عنوان به را ــیاس ــاب به آمریکا خارجی س  حالاین با ورند.آ حس

ــتگی مدل ــت نظریاتی جمله از روزنا پیوس  تلفیقی مدل نکال و خرد رهیافت تلفیق با که اس

ـــمیم بر تاثیرگذار مختلف هايمولفه که کرد ارائه ـــت در گیري تص ـــیاس  در را خارجی س

 از آن تاثیرپذیري نشــانگر آن خارجی ســیاســت بررســی که هایی دولت از یکی گیرد.برمی

 ایاالت ســیاســت باشــد.می اوباما باراك دولت ،اســت المللی بین و فردي داخلی، متغیرهاي

 از و بوده روشـــن پســـر بوش جورج دوره در ایران ايهســـته مســـئله قبال در آمریکا متحده

 اورانیوم سازي غنی اجازه نباید شرایطی هیچ تحت ایران « کرد:می پیروي واحدي رویکرد

ـــته را ـــور این با ايمذاکره هیچ و باشـــد داش ـــورت نباید کش  تمامی اینکه مگر گیرد ص

ــه ــــت نس هــايخواس ین آژا لی ب ل م ل نرژي ا می ا ت  Ashbee and(»کنــد برآورده را ا

Dumbrell,2017:290.( ـــت درحالی این  تایید هابار اتمی انرژي المللی بین آژانس که اس

 تدریجی نشینی عقب اوباما دوران در است. مانده وفادار خود تعهدات به ایران که بود کرده

ضع این از شتنب به منوط را ايمذاکره هرگونه ایران گرفت. صورت هاگیري مو  تمامی ردا

 اقدام جامع برنامه« مطابق نیز نهایت در کرد بیان ســازي غنی حق شــناســایی و هاشــرط پیش

شترك ستی فرایند یک طی تا یافت اجازه نیز »م شته را سازي غنی ادامه اجازه آزمایی را  دا

 چه المللی بین و داخلی هايمولفه که اســت این شــودمی مطرح اینجا در که ســئوالی باشــد.

ست در شینق ست در اوباما »تغییر« سیا  اند؟ کرده بازي ایران قبال در آمریکا خارجی سیا

 نقش و اوباما دوران در آمریکا متحده ایاالت ســـیاســـت تغییر بر پژوهش این اســـاس براین

 سیاست تغییر خصوص در موجود ادبیات برمبناي پردازد.می آن وقوع در مختلف هايمولفه

 داشــته نقش تغییر این وقوع در کلیدي متغیر چهار از ترکیبی که شــودمی اســتدالل خارجی

 فاجعه مناقشه وقوع احتمال و موجود سیاست مکرر شکست از: اند عبارت هامتغییر این اند.

ـــورت در بار ـــکســـت و بودن نادرســـت پذیرش قبلی، رویکردهاي تداوم ص  بودن بار ش

ست ست در گرایی چندجانبه و دیلب آلترناتیو یک ظهور متحده، ایاالت قبلی يهاسیا  سیا

  ایران. قبال در آمریکا خارجی

  روزنا جیمز پیوستگی مدل تحقیق: نظري چارچوب-1

ـــلی جریان ناکامی  ظهور به منجر الملل بین نظام مندنظام تغییرات و الملل بین روابط اص

 کی عنوان به خارجی ســـیاســـت رشـــته آن تبع به و 1960 و 1950 هايدهه در رفتارگرایی



 63                                  97پاییز /44ل دوازدهم/شماره سا                 

 به منجر پوزیتویســـم با رویکرد این آمیختگی درهم که ترتیب بدین شـــد. مســـتقل رشـــته

ــد. آن بر گرایی علمی و گرایی کمی حاکمیت  ســیاســت تحلیل و تجزیه رشــته این در ش

 روابط در هادولت اهداف شامل هم که شودمی تعریف ايالیه چند فرایند عنوان به خارجی

 ان به رسیدن ابزارهاي هم و شودمی ها) الملل(دولت بین امنظ اصلی واحدهاي دیگر با خود

 ســیاســت در روزنا جیمز پیوســتگی مدل ).14 :1390چی، پوســتین و گیرد(متقی دربرمی را

ست. برد) میان و خرد کلی(کالن، رهیافت سه شامل خارجی  و 1960 دهه از رهیافت این ا

 تجزیه براي سطح این تحلیلگران آمد. بوجود کالن و خرد تحلیل سطح دو اتصال منظور به

ست تحلیل و صلی واحدهاي خارجی سیا  تحلیل سطح دو هر از ها) الملل(دولت بین نظام ا

ـــتفاده کالن و خرد ـــند.می دو این ارتباط براي پلی دنبال به و کنندمی اس  حقیقت در باش

 مختلف اندیشمندان رهیافت، هردو کارایی تجربی ارزیابی و شناختی روش مباحث متعاقب

ـــطح دو این پیوند درصـــدد  پیش« ارائه با او بود. روزنا جیمز افراد این از یکی اند. بوده س

 براي را زمینه »خارجی ســیاســت پیوســتگی« مدل همچنین و خود »خارجی ســیاســت نظریه

ــال ــطح دو اتص ــتا همین در کرد. فراهم کالن و خرد تحلیل س  به خرد تحلیل ســطح در راس

ــیت عامل چهار ــخص ــمیم يفرد ش  توجه اجتماعی عوامل و حکومت نقش، گیرندگان، تص

  کرد. اضافه نیز را المللی بین محیط مولفه عوامل، این به و داشت

 شامل که گیرندگان تصمیم انحصاري هايویژگی از است عبارت فرد متغیر د:فر متغیر

شتر فرد خصایص که است معتقد روزنا است. گیرنده تصمیم جوانب تمام  رهايکشو در بی

 و یافته ســازمان هاينقش فاقد که اســت مطرح کوچک و یافته اســتقالل تازه نیافته، توســعه

ـــل در و بوده بوروکراتیک نمادهائی  افکار تأثیر و نفوذ تحت کمتر رهبران که جوامعی اص

  ).51 :1388بارنجی، (جاللی دارند؛ قرار نفوذ ذي گروههاي و عمومی

 فردي خصوصیت به توجه بدون دولتی مسئوالن که تمعناس بدین متغیر این ش:نق متغیر

ـــاري و ـــاره هاآن به فرد متغیر در که انحص ـــد، اش ـــمت بر تکیه با ش  در که جایگاهی و س

 ســاختار در فرد جایگاه دهند.می نشــان واکنش خود از موضــوعی به نســبت دارند حکومت

ـــئولیت وظایف، و حکومتی  انتظار او از گاهجای این اســــاس بر که هاییوفاداري و هامس

صورات بر رود،می صمیم و جهان از فرد ت صه در او هايگیري ت ست عر  تأثیر خارجی سیا

ـــی نظام و فرد بین تعامل را نقش یمتوانمی ما .)52 :1388بارنجی، (جاللیگذاردمی ـــیاس  س

 ).356-359 :1381استار، و (راست دارد. فرد از مزبور نظام که انتظاراتی و بدانیم
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 دولتی ســــاختاري جوانب به که معنا بدین دولتی، متغیر یک:بوروکرات یا ولتید متغیر

 نهایت، در و دولتی درون هايســازمان روابط دولت، یک پیچیده ســاختار شــود.می اطالق

 و هاپیشـنهاد دهنده ارایه و کننده تدوین تشـکیالت، یک درون متخصـصـان و کارشـناســان

 قادر ايگیرنده تصــمیم هیچ و باشــندمی خارجی ســیاســت در گیري تصــمیم کلی خطوط

 بوروکراتیک گسترده هاينظام در ویژه به نماید، گیري تصمیم مالحظات این از فارغ نیست

ـــتم نوع متغیر، این از منظور کند.می بروز بیشـــتر متغیر و عامل این غربی، يهادولت  ســـیس

 دارنده هايســازمان بر ســازوکار و روش این تأثیر و کشــور یک در موجود گیري تصــمیم

 سیاست یا گیري تصمیمم به منجر که است شده ریزي برنامه و شده هدایت استانداردهاي

 ).79 :1379ارستانی، (بخشایشیشودمی گذاري

ــل در اجتماعی متغیر ی:اجتماع متغیر ــامل را جامعه یک غیردولتی جوانب تمامی اص  ش

 هاي،ارزش که اســـت خیلد خارجی ســـیاســـت هايتصـــمیم اتخاذ روند در که شـــودمی

 شامل را موارد دیگر و فشار و نفوذ ذي هايگروه ملی، جامعه یک بر حاکم هايایدئولوژي

 که معنی بدین هســتند تضــادهایی داراي مدرن و ســنتی جوامع در عوامل این البته گردد.می

شکل و احزاب مدرن جوامع در  داخلی سیاست بر هم که دارد وجود ايشده تعریف هايت

 این در نیز هایی برنامه و اهداف داراي همچنین و هســتند تأثیرگذار خارجی ســیاســت هم و

 فرآیند بر ... و عمومی افکار پارلمان، طریق از ندتوانمی که طوري به باشـــند،می خصـــوص

ــمیم ــورهاي در خاطر همین به بگذارند. اثر گیري تص ــت دموکراتیک، کش ــیاس  خارجی س

ـــور ـــرایط و حزبی نظام تأثیر تحت کش ـــعیت و ش ـــاس براین دارد، قرار احزاب وض  در اس

  .است برخوردار الزم ثبات از خارجی سیاست حزبی دو کشورهاي

   الملل بین نظام متغیر

ــمیم روند در دولت  این به واکنش و گرددمی متأثر نیز خود اطراف محیط از گیري تص

 ايمنطقه نظام همان اصل رد نظام این که شودمی منظور گیرندگان تصمیم محاسبه در نظام

 و بازدارندگی نظامهاي همچنین و گرددمی مختلف بندیهاي قطب شامل که است جهانی و

 نوع نظر از را هادولت مســـتقل، متغیرهاي تشـــریح در روزنا وحشـــت. توازن یا و قوا موازنه

ــته دو به قدرت ــیم کوچک و بزرگ قدرتهاي دس ــت معتقد و کندمی تقس  قدرتهاي که اس

 عقب یا و اند پیشــرفته اقتصــادي داراي یا نیز اقتصــادي لحاظ از کوچک قدرتهاي و رگبز

سته دو به را هادولت جامعه نوع وي آن، کنار در افتاده. سته و باز د سیم ب  معتقد و کندمی تق

 ايواســطه متغیر خصــوص در روزنا نفوذناپذیر. یا و اســت نفوذپذیر یا نیز فرهنگ که اســت
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 ارزشــهاي یا خارجی ســیاســت که کندمی بیان گونه این اســت، خارجی ســیاســت نوعی که

شینی ستند پی سینی ارزشهاي یا و ه شینی، ارزشهاي در مورد. دو هر از ترکیبی یا و پ  روند پی

 پیچیدگی و گرددمی اتخاذ دشواري به ملی منافع بودن معامله غیرقابل علت به گیري تصمیم

سیار آن سینی هايارزش آنکه حال است، بوده زیاد ب ستند منافعی پ  و بوده معامله قابل که ه

 از هر اما ندارد، را پیشـــینی هايارزش هايدشـــواري گیري تصـــمیم روند صـــورت این در

صمیم از برخی نیز گاهی شینی هايارزش از ترکیبی هات سینی و پی ست پ  حالت این در که ا

 آمده در جبري وضعی به گذار تأثیر عوامل اهمیت که است حدي به گیري تصمیم بر فشار

 ).356 :1378زاده، (سیفبیند نمی مناسب گیري تصمیم به قادر را خود دیگر بازیگر و

 محیط عامل و داخلی عوامل این از یک هر نفوذ میزان مدل این در داشت سعی روزنا 

 واقع، در و دهد قرار ارزیابی مورد خارجی سیاست ياجرا و يگیر شکل در را المللی بین

ست در را علی تبیین نوعی  که کندمی بیان يو زمینه، همین در آورد. فراهم خارجی سیا

 خود المللی بین محیط عامل همچنین و اجتماع) و حکومت نقش، (فرد، داخلی عوامل

 اجتماعی و ياقتصاد سیاسی، ساختار يبنیاد عوامل از تابعی و هستند ايواسطه يمتغیرها

   .(Murat,2009:201 ).شوندمی محسوب .شوندمی محسوب هاآن سیاست نوع و هاکشور

  روزنا خارجی سیاست نظریه پیش مدل در دخیل متغیرهاي تاثیر :1 شماره جدول

سعه بزگ کشور  و باز اجتماعی لحاظ به یافته تو

  فرهنگی پذیر رخنه

 اجتماعی لحاظ به افتاده عقب کوچک کشـــور

  فرهنگی ناپذیر رخنه و بسته

  فرد  نقش

  الملل بین نظام  هجامع

  نقش  حکومت

  حکومت  الملل بین نظام

  جامعه  فرد

  غنا مثال:  آمریکا متحده ایاالت مثال:

 يپیشــنهاد مدل در خارجی ســیاســت تحلیل در روزنا که يجد مباحث از دیگر یکی

شگر هر انطباق چگونگی بحث ،دهدمی ارائه خود  و بیرونی محیط با مواجهه در دولتی کن

ضاها ست. آن از شینا يتقا ست ،روزنا دیدگاه از زمینه، همین در ا  يفرایند خارجی سیا

 طور به که اســت هایی يورود آن قســمت یک شــود:می تشــکیل بخش دو از که اســت

ضا، شکل به غیرعامدانه یا و عامدانه  وارد بیرونی محیط يسو از حمایت یا و مخالفت تقا

ستگاه صمیم د شور یک يگیر ت  و الملل بین جامعه دتوانمی بیرونی محیط این .شودمی ک
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 نیز خارجی ســیاســت دوم قســمت و باشــد خاص ســیاســی جامعه یک یا و آن ينهادها

 آن قبال در دولت یک که اســـت هایی يگیر جهت و تصـــمیمات همان یا و هابرونداد

 تصمیم دستگاه به هادرونداد این ورود با است معتقد روزنا دهدمی بروز خود از هادرونداد

 خود این که گرفته خود به واکنشــی جنبه آن خارجی ســیاســت رفتار دولت، یک يگیر

 رفتار این است. بیرونی يتقاضا یک به پاسخگویی در بازیگر آن خارجی رفتار از حاکی

شی سازگار یا و سازگار دتوانمی واکن شد محیط با نا  رفتار بودن سازگار صورت در . با

 منطبق خود محیط با دولت آن که گفت توانمی بیرونی، محیط با دولت یک خارجی

ست شده ضایت و میل يرو از یا دتوانمی انطباق این خود و ا ضایتی يرو از یا و ر  و نار

ــد( اجبار ــورت، دو هر در که ).Murat,2009:203-205باش  محیط با انطباق به دولت ص

   است. کرده سازگار محیطی يتقاضاها با را خود و آورده يرو

ست در تغییر موانع-2  در اوباما دوران در ایران قبال در آمریکا خارجی سیا

  ایران قبال

 چهار اســتثناســت باشــد قاعده یک آنکه از بیش داخلی)، (و خارجی ســیاســت در تغییر

 یک که زمانی است. »بوروکراتیک رخوت« نخست شود.می ذکر راستا این در اصلی مولفه

 جهت آن اقدام هايرویه و شده برجسته آن دتاکی مورد مفروضات گرفت شکل دیپلماسی

ستگذاري راهنمایی شخص بحث مورد زمینه در سیا  Ashbee and Dumbrellشوند(می م

 این با گرایش این شـــود.می آینده راهنماي شـــد انجام گذشـــته در که آنچه ).2017:292,

 وقتی کنندمی مقاومت تغییر مقابل در بشــدت انســانی باورهاي که شــودمی ترکیب واقعیت

 توجیه و رد هســـتند مخالف آن با که هایی داده گرفت شـــکل اعتقادي ســـیســـتم یک که

 با تا گیرندمی قرار اســتفاده مورد ايگونه به مدارك و شــواهد در ابهام هرگونه و شــوندمی

  ).Welch,2005:38-41شوند( منطبق موجود باورهاي

ست  سوب تغییر براي سوم مانع داخلی يهاسیا سط تغییر ،نهایت در و وند.شمی مح  تو

ــتگی ــود.می محدود المللی بین هايعلقه و هاوابس ــتر که آنجایی از ش  و هاگیري جهت بیش

ـــت ـــیاس  هرگونه خوردمی پیوند المللی بین روابط دیگر و دولتی هايائتالف به خارجی س

ـــتی تغییر ـــیاس ـــیل س تانس ـــیب پ نابراین و دارد را روابط آن به آس  محتمل کمتر را تغییر ب

  ).Goldmann ,1988:115کند(می

 قابل ایران قبال در آمریکا خارجی ســـیاســـت در روشـــنی به هامولفه این از مورد ســـه 

 توســط گرفت شــکل 1357 انقالب از پس بالفاصــله که ایران مهار ســیاســت اند. مشــاهده
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 از که است چیزي همان امر این شد. پیگیري کارتر جیمی زمان از آمریکا يهادولت تمامی

 از استقبال عدم ،»یاغی رژیم« کلیشه اساس براین شود.می یاد »بوروکراتیک رخوت« به آن

 رویه به رویارویی، ســـیاســـت گرفتن پیش در و گفتگو رد کشـــور، این قبال در دیپلماســـی

 شد. تبدیل ایران اسالمی جمهوري قبال در آمریکا متحده ایاالت خارجی سیاست استاندارد

 به امریکا حمله از پس و کلینتون دوم دوره در گفتگو طرح همچون حوالتیت میان، این در

ــتان ــال در افغانس  ایران قبال در متحده ایاالت رایج و عملی رویه از انحراف 2001-2002 س

  ).Ansari,2006: 71-80بازگشتند( گذشته اشتباه موضع به بزودي که بوده

ستم طریق از بوروکراتیک رخوت   ایران انقالب از پس حوادث و ندقدرتم اعتقادي سی

صویري و شد تقویت شمن یک عنوان به ایران از ت  میان در فهم غیرقابل و ناپذیر سازش د

  ).Beeman,2005:108گرفت( شکل هاآمریکایی

مانطوري ـــی- )Dennis Ross(رز دنیس که ه هه از که کس عد به 1980 د  درگیر ب

 و گیردمی شکل مشخصی تصاویر" گوید:می بود ایران مسائل خصوص در سیاستگذاري

 بازهم باشیم راتتصو این با مخالف رفتارهایی شاهد اگر حتی شدند تشکیل هاان که زمانی

   ).Parsi,2007:152 ("کنند.می تایید را ما اعتقادي سیستم که رویممی هاییمصداق بدنبال

 ســفارت و لبنان در آمریکایی ســربازان میان در گذاري بمب مســئول ایران که اتهام این

شور این ست بوده 1983 سال در ک  که واهی اطالعات یا و شاهدي، هرگونه فقدان رغمبه ا

ست شده دزدیده تاب لب یک زا صدد ایران که امد، بد ستیابی در ست اتمی بمب به د  و ا

 تفســیر راســتا این در همگی زند،می اهللا حزب و حماس کردن مســلح به دســت ایران اینکه

 تا شـده باعث که اسـت آمریکایی مقامات اعتقادي هايسـیسـتم و هابرداشـت این شـود.می

 دولت توسط فلسطین مناقشه حل بر مبنی رفسنجانی هاشمی آقاي وقت جمهور رئیس طرح

 در براندازي) براي تالش یا و شـــرط پیش بدون (البته مذاکره به تمایل همچنین و بوش اول

بت دو تامبر 11 حوادث از پس نو ـــپ لهح و س کا م تان، به آمری ـــ غانس یده اف ته ناد  گرف

   ).Crist,2012: 436,478شود(

 دشــمنی آن در که خورده پیوند داخلی ســیاســی متن با کامالً ســیاســتگذاران باورهاي 

 مردم که دهدمی نشــان آمریکا عمومی افکار از ینظرســنج اســت. یافته تعمیق ایران با عمیق

 آتش دانند.می خود یک شماره دشمن را ایران 2006-2012 يهاسال فاصله در کشور، این

 و ســیســتماتیک اقدامات بانی که آمریکا در اســرائیل پشــتیبان البی توســط احســاســات این

 خوانندمی تروریستی اقدامات خود گفته به که انچه براي ایران قبال در سخت گیري موضع
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 نشد اجرا کامل بصورت عمل در که ايمولفه هاتن شد. برافروخته بیشتري حدت و شدت با

ـــتگی ـــالمی انقالب زمان از اســــت. المللی بین وابس  رویارویی ،1357 ســــال در ایران اس

 بیشــتر توســط آمریکا هايتحریم اســت. بوده یکجانبه اقدامی و تالش ایران، با هاآمریکایی

شورهاي ست درحالی این شدمی گرفته نادیده دنیا ک شنگتن 1990 دهه از که ا صورت وا  ب

 اقدامات این تمامی و است ايهسته سالح به دستیابی درصدد ایران که میداد هشدار تبمر

ــورت اگاهانه ــترده بص ــط گس ــد.می گرفته نادیده جهان مردم بقیه توس ــال از بعد هاتن ش  س

ـــبی تدریجی همگرایی یک که بود 2003 ـــوص این در المللی بین هاينگرش در نس  خص

 به پسر) بوش جمهوري ریاست (دوره دوره همین در یزن آمریکا سیاست معهذا آمد بوجود

  ).Kaussler,2013:125ماند( باقی یکجانبه صورت

 متوقف در واشنگتن شکست رغمبه که نیست آور تعجب فوق مطالب گرفتن نظر در با

سته برنامه کردن ست از ایران، ايه شته يهاسیا صله گذ ست نگرفت. فا  با مذاکره عدم سیا

صدد هاایرانی که زمانی" که توزانه کینه رویکرد و وربا این با ایران  اورانیوم سازي غنی در

 که است درحالی این ).Bush, April 28, 2005 ("کنیم اعتماد هاآن به توانیم نمی آیند برمی

 به هاکشـــور بیشـــتر و بوده کم بســـیار آمریکایی مقامات هايدیدگاه کننده اثبات شـــواهد

 اطالعاتی هايسرویس اینکه وجود با زمان همین در کردند.می نگاه تردید با هاآن ادعاهاي

 اصرار بوش بودند، گذاشته صحه 2003 سال در ایران ايهسته هايفعالیت توقف بر آمریکا

 ســال در اوباما که زمانی حتی .دهدمی ادامه خود ايهســته برنامه میلتک به ایران که داشــت

 قادر اجبارآمیز رویکرد هاتن کردمی تصــور ابتدا در دشــ ایران ايهســته مســئله وارد 2009

  ).Pleming, March 2, 2009 accessed June 5, 2015(دهد پایان بحران این به است

نه ـــوراي رهبر که آنگو یان ملی ش کا ایران ید:می آمری  براي جمعی ناتوانی نوعی« گو

ستن شته الگوهاي شک ست این منظور دارد. وجود گذ سان شکن سال 30 که ا  اتخاذ و یک

 رویه تغییر براي اشــتیاق عدم این ».اســت گرفته شــکل قدرتمندي شــکل به واحد رویه یک

 همین و بود شده تقویت ایران با مصالحه براي داخلی سیاسی مخالفت توسط هاتن موجود

 جدید هايتحریم سپس و آیپک توسط 2009-2010 مذاکرات به متعدد حمالت باعث امر

سط ضاي به نهایت در که مذاکرات این شد. دیدجت کنگره تو صورت شد منجر برجام ام  ب

ـــابهی ـــرائیل البی حمله مورد مش  خواهان جمهوري پی در پی هايتالش با و گرفته قرار اس

  ).Ashbee and Dumbrell,2017:294(است بوده همراه آن کردن اثر بی براي کنگره
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  تغییر نیروهاي-3

ـــیاســـت در تغییر وقوع در اگونیگون هايمولفه و عوامل مجموعه  آمریکا خارجی س

  .اند بوده تاثیرگذار ایران درقبال

  گذشته يهاسیاست شکست-3-1

ست ضانه هاينگرش شک شنگتن در ایران با برخورد ثابت هايرویه و مغر  نهایت در وا

 نیروهاي نتیجه در اول مرحله در شـــد. اوباما دوران در تغییر نیروهاي گیري شـــکل به منجر

ست که همانطور گفت توانمی شد، ذکر قبلی بخش در که ايازدارندهب  متحده ایاالت سیا

 تغییر به اغلب سیاستی شکست داد نشان 2013 تا 2003 سال از ایران ايهسته پرونده قبال در

 تغییر اراده تا بود الزم هاآن بودن بار مصـــیبت و هاشـــکســـت تکرار بلکه شـــود؛ نمی منجر

  ).Welch,2005:46بیاید( بوجود

سان که آنجایی از« دوم؛ ستار اینکه از بیش ان ستاوردي خوا شد د ست و باختن از با  ازد

ــت )Daniel Kahneman and Tversky,1979:265 »(دارد هراس دادن ــیاس  اغلب خارجی س

 دربردارنده مهم دســـتاوردهاي جاي به رهبران، براي موجود وضـــع که کندمی تغییر زمانی

 تغییر به منجر لزوماً بخورد شکست سیاست یک اگر حتی باشد. یديشد و مداوم صدمات

ست آن اگر شد نخواهد شود. پذیرفته شک ست الزم ابتدا در بنابراین ن  شکسـت یک که ا

 زمانی سیاستی تغییر گفت توانمی نهایت در و شود. فراهم سیاستی تغییر زمینه تا شود تایید

ـــل ـــودمی حاص ـــتی هايبدیل که ش ـــیاس ـــت وجود موفقیت امکان داقلح ايدار س  هداش

   ).Levy,1994:280-289باشد(

 هايمشی خط تغییر براي را آمریکا دیدج رهبران سیاستی شکست بخشی سه نسخه این

 ایران هايتالش تا بود کرده تالش واشــنگتن 2003 ســال از کرد. مجاب ایران قبال در خود

 پســر بوش جمهوري یاســتر دوره در گذارد. ناکام ايهســته ســوخت به دســتیابی براي را

ضمین را ملل سازمان نظر زیر جدید هايتحریم تحمیل ستفاده به تهدید را ایران کرد، ت  از ا

 بدین کرد استفاده هویج سیاست از استیصال روي از و موارد برخی در و کرد نظامی قدرت

ــوخت که معنی ــته س ــطح در ایران رآکتورهاي ايهس ــود. تامین المللی بین س  حالاین با ش

 شرط پیش بدون مذاکره پیشنهاد ابتدا در اوباما باراك خورد. شکست هاسیاست این تمامی

 توافق به دستیابی در که زمانی و کرد مطرح مجددا را هارآکتور سوخت مسئله کرد، ارائه را

 اول مرحله در جامع چندجانبه هايتحریم تحمیل براي را چین و روســیه حمایت بود ناموفق

 اقتصاد براي مهمی پیامدهاي تحریمات این آمریکایی مقامات گفته به اگرچه آورد. تبدس
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 ایران رهبران ادبیات یا و ایران ايهسـته برنامه بر محسـوسـی تاثیرات اما داشـت پی در ایران

سالمت سازي غنی حق بر مبنی سته آمیز م شته ايه ست. ندا  دوم دوره زمان تا حقیقت در ا

 پیش در را نظامی تهدید جمله از مختلفی يهاســیاســت واشــنگتن ما،اوبا جمهوري ریاســت

ــان کارایی هیچکدام و بود گرفته ــتفاده ندادند. نش  بوش دوره در همواره نظامی گزینه از اس

 وي، جمهوري ریاســت دوران اواخر در بود. شــرارت محور ایران او، نظر از زیرا بود مطرح

 الفتمخ و اوباما آمدن کار روي با بود. ورداربرخ بیشـــتري قوت از نظامی حمله ســـناریوي

ستان و عراق در بویژه بوش دوران در آمریکا گرينظامی گزینه با او صریح  بر تاکید و افغان

 حمله ســناریوي افزاري، ســخت قدرت جاي به آمریکا افزاري نرم قدرت احیاي ضــرورت

ـــد. کمرنگ نظامی  نظامی گزینه جمله از هاگزینه همه که کردمی اعالم همواره اگرچه ش

 حالاین با ).92 :1392اسماعیلی، و عبدهللا در 5 :1390مطالعات، است(دفتر میز روي همواره

ست این پیامد شان را خود ترتیب بدین نظامی تهدید و تحریم بر مبتنی يهاسیا  در که داد ن

 چند و سانتریفیوژ صد چند و سوخت ناقص چرخه داراي کشور یک از ایران دهه، یک این

 اورانیوم« کیلوگرم 700 سانتریفیوژ، هزار 15 با کشوري به »پایین غناي با اورانیوم« کیلوگرم

با و »پائین غناي با ـــطح در شــــده غنی اورانیوم کیلوگرم 200 تقری بدیل درصــــد 20 س  ت

  ).International Atomic Energy Agency, November 14, 2013شد(

 چارچوب« یک در اوباما واشنگتن، يهاسیاست آشکار و مکرر هايشکست بر عالوه

 امضــاي از او هدف که معنی بدین زد. اقدام به دسـت »دسـتاورد چارچوب« جاي به »باخت

ستیابی برجام سعه از ایران جلوگیري بر مبنی هاآمریکایی آرمان به د سته هايسالح تو  ايه

 کشــور دو روابط بهبود براي را زمینه ايهســته توافق که بود امیدوار همزمان و شــد تعریف

 بزرگتر بالقوه ناکامی یک از اجتناب معاهده این از او اصلی انگیزه اساس براین کند. فراهم

 یا برجام مثال بطور هســـتیم روبرو آن با ما که ايگزینه "اوباما ادبیات در شـــود.می ارزیابی

 The President Speaks ("بزودي بلکه دیگر ماه چند یا فردا نه شاید-است جنگ از شکلی

on the Iran Nuclear Deal at American University,” August 5 2015.(  

 تفســـیر ایران با ايهســـته توافق از داخلی حمایت کســـب براي ظاهر در اگرچه امر این

 آگاهی با اوباما دولت دارد. اشــاره دیگر انکارناپذیر واقعیت یک به حقیقت در اما شــودمی

 پیامدهاي دتوانمی که است اسرائیل حمله مذاکره، جانشین که داد تن توافق به مسئله این از

شور این براي ناگواري شته پی در متحده ایاالت نیز و ک شد. دا سته توافق بنابراین با  از ايه

 پیامدهاي ترتیب بدین و کرد خواهد سلب اسرائیل از را توجیهی و بهانه هرگونه طرف یک
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ـــته ـــایند و ناخواس ـــور دو این براي را آن ناخوش  از و برد خواهد بین از خاورمیانه نیز و کش

   گذاشت. خواهد برجاي ايپرهزینه شکست و صدمات توافق به دستیابی عدم دیگر طرف

  روانشناختی و شخصی هايمولفه 3-2

ـــکســـت پذیرش بر تاثیرگذار هايمولفه از یکی  رویکرد اینجا، در و رفتاري هر در ش

 نوبه به شکست پذیرش واقع در گردد. برمی افراد شخصیتی هايویژگی به خارجی سیاست

شناختی و شخصی ايمسئله خود  هادیدگاه به مربوط امر این در کلیدي تمایز و بود نیز روان

 او بود. منعطف غیر بوش دبلیو جرج اعتقادي سیستم شود.می محسوب رهبران ایدئولوژي و

ــکل جســتجوي در ــت تمایل و بود خود اورهايب مطابق جهان به دهی ش ــورت به تا داش  ص

 سیاسی رفتار مقابل در دهد. انطباق خود ارزشی سیستم با را الملل بین نظام محیط گزینشی

  »دیگران« صــداي شــنیدن بر بود وي شــخصــی زندگی و زیســت شــیوه از منبعث که اوباما

 باشد گوینده یک نکهای از بیشتر پدرش برخالف اش زندگی سراسر در او ظاهراً بود. استوار

 پدرش که حالی در است دهنده آشتی و گرمصالحه است. شنونده کی است. بوده شنونده

 را ویژگی این و شدمی سازگار دشوار هايموقعیت با یخوب به داشت. منشانه ریاست خوي

 برانگیز ستایش فردي او از شخصیتی، هايویژگی مجموعه این بود. برده ارث به مادرش از

شتن مانند زندگی طول در عدیده مشکالت وجود با که بود تهساخ  مادر از دوري و پدر ندا

 اعتقادات مجموعه رفتاري، هايویژگی جز به .بپرورد خود در را رفتاري هايویژگی چنین

ستجوي ثمره توانمی را او ست. زندگیش ابتداي از هویت براي وي ج  هايفرهنگ با او دان

 (ســـیاه گوناگون نژادهاي و اي، قاره آمریکاي و هاوائی تا گرفته یاکن و اندونزي از مختلف

سیائی) و سفید و ست بوده روبرو مختلفی هايقومیت و آ  آنچه واقع در .)Wayne, 2017(ا

ستر این از را اوباما که ضی فرهنگی ب شنود و را ساله کرده خ  موجود آمیز صلح ناهمگونی م

 همچون که میکند اشــاره مشــترکی اعتقادات و هاارزش به وي خود اســت. فرهنگ این در

 براي هایی فرصت و داده پیوند هم به متفاوت اجتماعی هايساخت با را هاآمریکائی چسبی

 هافرصت این داندمی که گرچه است، داده آمریکائیشان رویاهاي با زندگی به شهروندانش

ـــتند. هم برابر چندان گاه ـــت از وا تجربیات مجموع )Wayne, 2017( نیس ـــتر در زیس  بس

ـــالحه منعطف، فردي او از مختلف، هايفرهنگ  خواهی ترقی گراي عمل و لیبرال ،گر مص

ــاخته ــیار زبانی هايتوانائی داراي که بود س ــناس محقق یک اعتقاد به بود. باال بس  در روانش

 به کاریزماتیک رهبر یک ســیماي او از همدلی و تســلط نفس، به اعتماد از ترکیبی آمریکا،
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 دتوانمی که هستند او استثنائی هايتوانائی همدلی و نفس عزت که چرا است، آورده وجود

  . )Immelman, 2010( دهد قرار تاثیر تحت بشدت را وي مخاطب

ـــیوه این ته و زندگی ش ـــ قایی جمهور رئیس اولین اینکه بویژه او گذش کا_  آفری  آمری

سوب سبت او همفکران و اوباما تا شد باعث شودمی مح سی متن به ن  حاکم شرایط و سیا

 محیطی شــرایط و هامحدودیت با خود هايکنش ســازگاري براي تالش در و بوده حســاس

 بود تر محتمل کاران، نومحافظه با مقایســه در بنابراین بود. شــده تحمیل هاآن بر که برآیند

 ســیاســت در مهم عنصــر گفت توانمی حقیقت در بپذیرند. را شــکســت اخیر رهبران که

 بوده منابع محدودیت مالحظه با جهان در آمریکا نقش مجدد ریزي طرح اوباما، خارجی

   ). Mann,2012: xviiاست(

 ســیاســت که دیدگاه این مقابل در که داد نشــان ايگونه به را خود اوباما تالش، این در

 زیرا است مقاوم کند اعمال را الیتغیر و جزمی اصول و هااندیشه از طیفی بایستمی خارجی

 خود کنیدمی کنونی جهان پیچیده متن در جامع يهاسیاست اعمال به شروع شما که زمانی«

 این از  )Ryan Lizza( لیزا ریان ).NBC News,March 29,2011 (»اندازیدمی دردسر به را

 براي و گســـترده صـــورت به اصـــطالح این اما کندمی یاد »گرایی نتیجه« عنوان با رویکرد

  ).Schultz, 2009:132شود(می برده بکار اوباما راییگ عمل توصیف

 و بوده آگاه آمریکا قدرت هايمحدودیت به اوباما که دهدمی نشـــان شـــواهد این تمام

 که شود گرفته نتیجه است منطقی بنابراین کرد. اتخاذ آن با مطابق يهاسیاست اساس براین

 شــکســت بر مبتنی آمریکا(که و ایران روابط تاریخ و شــخصــیت از منبعث گرایی عمل این

ست ست پذیرش در کلیدي فاکتور بود) آمریکا يهاسیا ست شک شته يهاسیا  قبال در گذ

ـــد.می زمینه این در محوري رویکرد کردن هار و تغییر لزوم پذیرش و ایران  حال این با باش

شانگر که دیگر مولفه یک ستمی هايمولفه تاثیر ن ست بر سی  ایران لقبا در اوباما خارج سیا

 بین هايوابســتگی همان مولفه، این اســت. بوده تاثیرگذار تغییر این وقوع در نیز اســت بوده

 ،1357 سال در ایران اسالمی انقالب پیروزي زمان از گفت توانمی توضیح در است. المللی

 ایران بر امنیت شـــوراي قالب در یا و یکجانبه بصـــورت را ايگســـترده هايتحریم آمریکا

یل یک انزواي در را ایران تا کرد تالش همچنین و بود کرده تحم مات هد قرار دیپل  این د

ـــت درحالی ـــورهاي بقیه که اس  با گرفتند یاد« و نبودند موافق آمریکا رویکرد با جهان کش

 هايافشــاگري از بعد ).Ashbee and Dumbrell,2017:296»(کنند زندگی اســالمی جمهوري

 اگرچه گرفت قرار »گرایی چندجانبه« تدریجی فرایند تاثیر تحت آمریکا ســـیاســـت ،2003
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سر بوش اول دوره در امر این شاهده قابل کمتر پ شدید دوم دوره در اما بود م  این در شد. ت

ـــترك رویکرد یک گرفتن پیش در براي آمریکا متحده ایاالت زمان،  با برخورد براي مش

 تاکید و نبود مذاکره به رحاضــ هنوز اگرچه پیوســت 5+1 گروه کشــورهاي ســایر به ایران،

  بود. داده قرار تهدیدآمیز و یکجانبه يهاسیاست بر را خود

  المللی بین نظام ساختاري الزامات 3-3

ــاختار تحقیق، نظري چارچوب مطابق ــتقل متغیر الملل بین نظام س ــت یمس  تمامی که اس

صمیم روند در الملل بین نظام بازیگران ست و گیري ت سا و گذاري سیا  در خود زيراهبرد

ستمی حوزه این ست معنا بدان این .دهند قرار مالحظه مورد آنرا بای  محیط در یریتغ با که ا

ست الملل، بین  پذیرد، انجام جدید واقعیات به توجه با منافع تأمین تا کندمی ریتغی نیز هاسیا

ست الملل بین نظام شرایط از متأثر که واقعیاتی ست اوباما، دوره در .ا  آمریکا یخارج سیا

 هايتحریم تحمیل براي تا کرد تالش جدید جمهور رئیس و شـــده گرایانه چندجانبه کامال

ـــیه با هادیدگاه تفاوت بر واقعی،  ایران با مذاکره براي واحد ائتالفی و کند غلبه چین و روس

 بود. شده متحول نیز اوباما تغییر سیاست بر مبتنی آمریکا هايتحریم میان این دهد.در شکل

ـــمند از هاتحریم فاز تغییر  نهادهاي جاي به مردم گیري هدف معناي به کننده فلج به هوش

یت با مرتبط حاکمیتی عال ته هايف ـــ ند تحریم اســــت. بوده ايهس ـــم یانگر واقع در هوش  ب

 ایجاد از پرهیز هدف با و نظر مورد هايگروه و افراد بر فشـــار براي گزینشـــی هايمجازات

ــکالت ــارف براي مشــقت و مش ــد بر ش  ایجاد از پرهیز هدف با و مدنظر گروههاي و افراد ض

 انسداد قالب در بیشتر هاتحریم این است. بوده اقتصاد و مردم عموم براي مشقت و مشکالت

 کاالهاي فروش نهایتا و تســـلیحاتی هايتحریم افراد، مســـافرت منع اشـــخاص، هايدارایی

 این شود. شامل را ايهسته برنامه ستتوانمی فقط ایران مورد در و کردمی پیدا تبلور خاص

 و گاز و نفت صــادرات و انرژي صــنعت گیري هدف با آمریکا دولت که اســت حالی در

 و بیمه ســازي، کشــتی و کشــتیرانی ایران، مرکزي بانک جمله از هابانک آنها، هايفرآورده

 و خصوصی بخش حوزه دو هر در پایه صنایع دیگر و خودروسازي ملی، پول نقل، و حمل

صاد کل به عمومی  که انجا تا بود شده ور حمله مردم روزمره زندگی و ایران تجارت و اقتن

صاد شدن فلج به منجر سیب واقع در شود. ایران اقت  را هاتحریم چارچوب در مردم دیدن آ

ـــیب یک توان نمی  اند. گرفته قرار هدف مورد واقعا هاآن بلکه گرفت نظر در جانبی آس

شار صاد بر هاحریمت ف  شده شناخته واقعیت یک هاتن نه مردم روزمره زندگی و عمومی اقت

ست سیاري انتقاد مورد بلکه ا ست. گرفته قرار نیز المللی بین نهادهاي و هاسازمان از ب  بان« ا
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 با ملل ســازمان عمومی مجمع به رســمی گزارشــی در ملل ســازمان وقت دبیرکل ،»مون کی

 تحمیل هايتحریم که کندمی تصریح بشري حقوق ضد اقدام عنوان به اقدامات این معرفی

ــده ــته مردم عموم بر چمگیري تاثیرات ایران، اســالمی جمهوري بر ش  جمله از اســت؛ داش

نه و هاکاال قیمت افزایش تورم، تشــــدید کاري نرخ افزایش انرژي، هزی  اقالم کمبود و بی

   ).97-98 :1393 دارو(جمشیدي، بخصوص ضروري

ـــیاســـت بر تاثیرگذار داخلی هايمولفه عنوان به آمریکا داري خزانه و نگرهک نقش  س

 حقیقت در است. بوده کننده تعیین جدید هايتحریم اعمال در ایران، قبال در اوباما خارجی

ست اوباما دولت گرچه ست دقت با توان  اما دینما اعمال را رانیا هیعل خود یمیتحر يهاسیا

 سیاست ادامه در هاتحریم این .تاس بوده کشور نیا کنگره رانیا ايهمیتحر از ياریبس یبان

ــار و مذاکره ــت انتخابات از پس تحوالت از پس و اوباما فش ــال در ایران جمهوري ریاس  س

ــده غنی اورانیوم مبادله براي تالش ماندن ناکام ،1388  فشــار زیر و ايهســته ســوخت با ش

 و پاســخگویی-تحریم« ســیســادا قانون ویبتصــ به منجر ســیاســت این شــدند. اعمال کنگره

 که دادمی قرار هدف را افرادي و موسسات که شد 2010 جوالي اول در »ایران محدودیت

 ايهسته هايسالح گسترش منع« قانون براین عالوه کردند.می کمک ایران انرژي صنعت به

 خارجی، افراد علیه تا شد اصالح 2011 سال در 1999 مصوب »شمالی کره و سوریه ایران،

 دارند برمی گام ايهسته هايفعالیت اشاعه جهت در که هایی دولت و خصوصی موسسات

ـــیار قرار تحریم مورد را ـــتی میهن قانون ).90 :1396مرادي، و دهد(دهش  از پس که نیز پرس

سایی جهت سپتامبر 11 وقایع ست کردن محدود و کنترل و شنا سی امکان و هاتروری ستر  د

 نوامبر در رسـید تصـویب به شـهروندان امنیت افزایش و پولشـویی و بانکی تمسـیسـ به هاآن

 بخش آمریکا، داري خزانه وزارت اوالً دید. خود به را تغییراتی ایران بر اعمال جهت 2011

ـــتی میهن قانون« 311 بند موجب به را ایران مرکزي بانک جمله از و ایران مالی  جزو ،»پرس

ـــات« ـــس ـــویی موس  امکان دوم؛ کرد. منع را آن با مالی مراوده هرگونه و دکر اعالم »پولش

ــادره و ایران مرکزي بانک علیه حقوقی دعاوي پیگیري  خارج در حتی بانک این اموال مص

  ).77-79 :1395امیري، و شد(علوي فراهم آمریکا متحده ایاالت قلمرو از

 رویکرد سر بر نگرهک با توافق از پس 2011 دسامبر 31 در :2012 ملی دفاع اختیار قانون

 غنی برنامه بهانه به 1245 بخش »2012 ملی دفاع اختیار« به معروف قانون اعمال ايمرحله

 درآمد منابع از ایران کردن محروم هدف با را هرمز تنگه بستن به ایران تهدید و اتمی سازي

شر حقوق و ایران تهدید کاهش قانون کرد. امضاء مالی  حقوق یتوضع بهانه به نیز سوریه ب
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شر،  و آزادي قانون« براین عالوه شد. تصویب جمعی کشتار هايسالح اشاعه و تروریسم ب

 مدیریت و ســازي کشــتی کشــتیرانی، انرژي، صــنایع تمامی »ایران تشــلیحاتی گســترش منع

سات عنوان به را ایران بندري س سترش مو سلیحات گ ست در ت  و داد(علوي قرار تحریم فهر

  ).79-81 :1395امیري،

سئله این  گرفتن درس با کردمی عنوان که بوده اوباما تغییر سیاست با تضاد در اگرچه م

 عین در اما باشد.می جدید رویکرد یک اتخاذ براي تالش در قبلی يهاسیاست شکست از

ست که کرد فراموش نباید حال سئله قبال در اوباما تغییر سیا سته م  هايجنبه همه ایران ايه

شار تحریم، ستی تحول این نتیجه در گرفت. دربرمی را نظامی هدیدت و ف ضاي به که سیا  ام

 ایران ايهسته پرونده قبال در آمریکا سیاست شد منتهی ایران و 5+1 کشورهاي میان برجام

 آن فاقد 2003 سال از پیش کشور این رویکرد که داد نشان را المللی بین وابستگی از نوعی

ستگی این هايداللت بود.  ما نزدیک متحدین« است: روشن اوباما سخنان در المللی ینب واب

 رویکرد با هاتحریم تداوم به معتقد مشخصا -چین و روسیه از کمتر اگرچه-اروپا و آسیا در

  ». نبودند آینده سال 15 یا 10 ،5 براي متحده ایاالت تحمیلی

 همچون ییهادولت بازداشـــتن و اســـت بعدي چند ايهســـته هايفعالیت که آنجایی از

 دیگر بایســتمی متحده ایاالت لذا اســت. آن بعد یک هاتن شــدن ايهســته مســیر از ایران

 شود. ایران علیه قوي فشار دیپلماسی یک اعمال به قادر تا کند همراه خود با نیز را هاکشور

 شد.می ممکن کشور این گرفتن قرار تنگنا در و ایران انزواي هادولت دیگر همراهی اثر در

 ايهسته مسیر از ایران بازداشتن براي هزینه کم راهی عنوان به هاتحریم رویکرد این برمبناي

ـــورتی در شــــدن لت دیگر که بوده جوابگو ص یاالت نیز هادو ند. همراهی را متحده ا  کن

شور دیگر همراهی شروعیت را ایران علیه متحده ایاالت اقدام برگونه هاک شیدمی نیز م  و بخ

ـــبب همچنین امر این آورد.می نیز پائین را ریکاآم هايهزینه ـــدن محدود س  هايانتخاب ش

 سیاست ظاهرا البته ).113 :1392اسماعیلی، و است(عبداهللا شدهمی تسلیم نهایت در و ایران

 با بلکه است. نبوده رژیم تغییر یا و ایران تسلیم حاضر مسئله در ایران قبال در اوباما خارجی

له، براین حاکم درویکر گرفتن نظر در قا کان عدم به علم با وي م یابی ام ـــت  این به دس

 جمهور روســـاي شـــکســـت از گرفتن درس و خوانند)می رژیم تغییر خود که هدف(آنچه

 بهبود نیز و ایران شدن ايهسته از جلوگیري خود، سلف سرنوشت از رهایی درصدد سابق،

 پســر، بوش برخالف که ســتا اســاس برهمین اســت. بوده آینده در کشــور این با روابط

شنهاد را ایران با شرط و قید بدون مذاکره ستیابی که بوده باور براین اوباما ظاهراً داد. پی  به د
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 روســـیه همچون المللی بین رقباي نیز و اروپایی متحدان از گرفتن کمک بدون هدفی چنین

 است معنی دینب متحده ایاالت سیاست گرایی چندجانبه اثربخشی نیست. امکانپذیر چین و

شنگتن که ست تغییر براي اندکی هايانتخاب داراي وا  سازي غنی پذیرش و خود يهاسیا

ــط ــت. بوده ایران توس ــرکاي تمامی زیرا اس ــور این ش  امر این براي بدیلی بودند معتقد کش

ساس براین ندارد. وجود ست ا ست اوایل در که ا  Dick(دوربین دیک سناتور 2015 آگو

Durbin( -ـــیونفر رئیس نا در هادموکرات اکس ـــ یب -س مایی برگزاري ترت یان گرده  م

 این داد. را 5+1 گروه غیرآمریکایی اعضاي دیپلماتیک نمایندگان و خود حزب سناتورهاي

شنی به وي به نمایندگان شت امکان که کردند بیان رو  ایران علیه چندجانبه هايتحریم بازگ

ـــورت در و ندارد وجود ـــط برجام رد ص کا، کنگره توس ـــور این آمری هد هاتن کش  خوا

 به بازگشــت براي مردد هايدموکرات تشــویق در پیام این که دهدمی نشــان هاماند.گزارش

  ).Drew, October 22, 2015است( بوده موثر بسیار آن تصویب و برجام

  گیرينتیجه

 تحت ایران قبال در اوباما دوران در آمریکا خارجی سیاست ،گفت توانمی مجموع در 

ـــمت به گوناگونی هايمولفه مجموعه تاثیر  با اوباما اول، وهله در کرد. حرکت »تغییر« س

 پیش بدون مذاکره پیشــنهاد ایران، قبال در آمریکا گذشــته رویکردهاي »شــکســت پذیرش«

سر، بوش جرج خود، سلف برخالف او کرد. مطرح را شرط ست از پ  تحریم و تهدید سیا

ـــله ـــته از یريجلوگ را خود هدف و گرفت فاص ـــدن ايهس ـــابقه از ممانعت و ایران ش  مس

سلیحاتی ضمین و خاورمیانه در ت سرائیل امنیت ت ستیابی براي و داد قرار ا  حق هدف این به د

ــازي غنی ــمیت به را ایران براي س ــناخت. رس ــیتی هايویژگی ش ــخص  که اوباما فردي و ش

 بدین داشـــت قبلی جمهور رئیس با آشـــکاري تمایز نیز بوده وي زندگی ســـبک از منبعث

 با را خود ســیاســت خود، ارزشــی ســیســتم با جهان انطباق براي تالش جاي به که ترتیب

 مبتنی خارجی سیاست در اوباما »تغییر« سیاست حال عین در داد. تطبیق جهانی هايخواسته

 از آمریکا جدید رویکرد این اســـت. بوده نیز آمریکا داري خزانه و کنگره هايتحریم بر

فت.می نشــــات نیز المللی بین هايمتغییر عه گر ـــرخورده المللی بین جام  و هاتحریم از س

ـــر بوش تهدیدهاي ـــر دیگر پس ـــف ایران مقابل در نبود حاض  دلیل همین به کند. آرایی ص

 جدید اجماع یک به دهی شکل که رسیدند بندي جمع این به آمریکا قدرت جدید نخبگان

ـــیه و چین گرفتن قرار دلیل همین هاســـت.ب ناممکن عمال ایران علیه جهانی  کنار در روس

    است. بوده جدید سیاست یک نیازمند آمریکا
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